
 
 

V Praze dne 10. ledna 2011  
  

Vážená paní, Vážený pane,  
 
Vaše domácnost byla vybrána, aby se některý z jejích členů zúčastnil mezinárodního výzkumu 

European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org). Jednoho z členů Vaší domácnosti bychom 
se chtěli dotázat na širokou škálu témat, počínaje tím, jak často sleduje televizi či čte noviny, jak 
se zajímá o ekonomiku a politiku, jak hodnotí práci policie a soudů, a konče tím, jaké vykonává 
zaměstnání, co se mu na jeho (její) práci líbí či nelíbí a co by na ní případně chtěl(a) změnit.  

 
K zodpovězení otázek není třeba mít žádné zvláštní znalosti, jedná se pouze o Vaše osobní 

postoje a názory. 
 
Výzkum je prováděn ve 31 zemích Evropy (Belgii, Bulharsku, ČR, Dánsku, Estonsku, Finsku, 

Francii, Irsku, Islandu, Izraeli, Kypru, Litvě, Lotyšsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Maďarsku, 
Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, 
Švýcarsku, Spojeném Království, Turecku, Ukrajině).  

 
V České republice výzkum připravili Sociologický ústav Akademie věd ČR (www.soc.cas.cz) a 

výzkumná agentura Factum Invenio (www.factum.cz).  
 
Celé toto velké šetření se provádí pravidelně jednou za dva roky za účelem zjistit názory 

obyvatel jednotlivých zemí Evropy na důležité otázky. Tentokrát to budete Vy nebo někdo z Vaší 
rodiny, kdo bude spolu s ostatními dotázanými reprezentovat Českou republiku. Velmi si vážíme Vaší 
ochoty a otevřenosti. 

 
Vaše domácnost byla vybrána vědeckou metodou náhodně tak, aby byl dotázán reprezentativní 

vzorek obyvatel České republiky. Stejně tak tazatel vědeckou metodou vybere i člena Vaší 
domácnosti, kterému bychom rádi položili otázky. Žádnou vybranou domácnost nemůžeme nahradit 
jinou domácností, a proto Vás chceme požádat o laskavou spolupráci. Dotazování je zcela anonymní. 
S každou odpovědí, kterou od dotázaného člena Vaší domácnosti dostaneme, bude nakládáno přísně 
důvěrně a nikdy nebude spojena se jménem nebo adresou.  

 
Tazatel agentury Factum Invenio Vás bude kontaktovat, aby Vám řekl o výzkumu více a 

s vybraným členem domácnosti si dohodl vhodný čas pro rozhovor, který trvá asi 90 minut. 
 
Pokud byste si přáli nějaké další informace o výzkumu, můžete je získat na uvedených 

internetových adresách nebo nás kontaktujte na telefonním čísle: 233 111 011. 
 
 
Děkujeme Vám za Vaši pomoc 

 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Marie Čermáková 
ředitelka Sociologického ústavu  

AV ČR, v.v.i 

Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. 
Národní koordinátorka ESS 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

RNDr. Jan Herzmann, CSc. 
ředitel Factum Invenio, s.r.o. 

 
Tazatel, který Vás kontaktuje: 

 

http://www.soc.cas.cz/

	PhDr. Marie Čermáková
	Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
	Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
	RNDr. Jan Herzmann, CSc.

