Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

I. Žádost o provedení kvalitativního/kvantitativního výzkumu v rámci závěrečné/ diplomové práce
Příjmení a jméno studenta/tky
Vysoká škola, fakulta, katedra
Studijní obor/ročník
Typ práce (bakalářská, magisterská)
Téma
Jméno vedoucí/ho práce, kontakt
Jméno vedoucí/ho ročníku
Soubor respondentů
Metodika výzkumu
Zahájení výzkumu
Konec výzkumu
Vyjádření studenta/tky týkající se
zveřejňování osobních a citlivých údajů
respondentů/organizace (ZZS JmK) a
povinnosti mlčenlivosti studenta.

Vyjádření studenta/tky týkající se
zveřejňování informací o odborném
zařízení (ZZS JmK), kde bude výzkum
prováděn.

Zavazuji se, že ve své závěrečné práci a ani v publikacích vycházejících ze
závěrečné práce nebudu uvádět osobní a citlivé údaje respondentů/organizace.
Jsem si vědom/a, že jsem vázán/a povinnou mlčenlivostí o skutečnostech, se
kterými jsem se setkal/a při výkonu své odborné praxe a při nahlížení do
dokumentace pacientů/organizace.
Podpis studenta/tky:
Zavazuji se, že ve své závěrečné práci a ani v publikacích vycházejících ze
závěrečné práce nebudu uvádět název odborného zařízení, kde bude výzkum
prováděn (ledaže souhlas se zveřejněním názvu zařízení jeho představitel
vyjádří na tomto formuláři.
Podpis studenta/tky:
Název:
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Provedení výzkumu doporučuji/nedoporučuji
Navrhuje: vedoucí oddělení vzdělávání

Vyjádření odborného zařízení, kde bude
výzkum prováděn (ZZS JmK)

………………………………….
Datum a podpis
S prováděním výzkumu souhlasím/nesouhlasím
Se zveřejňováním názvu zařízení v závěrečné práci studenta/tky v publikacích
vycházejících ze závěrečné práce studenta/tky
souhlasím/nesouhlasím
Schvaluje náměstek ředitele pro ZP

........................................................
Datum a podpis

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245

II. Informovaný souhlas
-

-

-

-

-

Student/ka stvrzuje svým podpisem, že byl/a seznámen/a a souhlasí s ujednáním
zahrnující zveřejňování informací o osobních a citlivých údajích respondentů a
organizace.
Tímto podpisem si je vědom/a, že se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti.
Student/ka se zavazuje, že téma, cíl a metody MDP/BDP/AP, budou korespondovat
s údaji uvedenými v bodě I. Žádost o provedení kvalitativního/kvantitativního výzkumu
v rámci závěrečné diplomové práce.
V případě dotazníkového šetření si ZZS JmK vyhrazuje právo ke schválení dotazníku
před jeho interpretací respondentům.
V případě využití metod pomocí strukturovaných/nestrukturovaných rozhovorů se
student/ka zavazuje, ke zpětnému dodání v tištěné podobě jednotlivých obsahů
rozhovorů.
Student/ka byl/a upozorněn/a, že ZZS JmK přednostně schvaluje MDP/BDP/AP, které
jsou pro organizaci nějakým způsobem přínosné.
Student/ka si je vědom/a, že účast na výzkumu je ze strany respondentů dobrovolná.
ZZS JmK si vyhrazuje právo ke zhlédnutí práce před její publikací, v případě nesouhlasu
s uvedenými daty, je student povinen nepřistupovat k jejich další interpretaci a zároveň
se zavazuje, k dodání konečné intrepretace výsledků MDP/BDP/AP.
Student/ka byl/a seznámen/a a souhlasí s níže uvedeným ceníkem:

(Ceník vychází z platového řádu ZZS JmK schváleného dne 29.5.2014 jako Ceník přímých úhrad; Příkaz ředitele číslo 2/2014)

Anonymizovaná kopie dokumentace (kopii pořizuje staniční
sestra příslušného ÚO)
dotazník (max. do 100ks)

0,- Kč
1000,- Kč

elektronický dotazník (max. do 100 ks)

500,- Kč

zaměstnanci ZZS JmK

zdarma

garantované studie odborné společnosti urgentní medicíny,

zdarma

ČRR

V Brně dne:

……………………………….

………………………………………….

podpis studenta/tky

vedoucí oddělení vzdělávání ZZS Jmk, p. o.

