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Vážená sslečno/paní, Vážený pane,
Jsme česská nezávisláá výzkumná společnost MEDIAN a provádíme
p
výzkum
v
trhu a veřejného
o mínění.
Jsme čleenem sdružeení českých výzkumnýchh agentur SIM
MAR (www.simar.cz) a dodržujeme všechna
etická prravidla pro reealizaci výzkumů.
Vaše do
omácnost byla
b
náhodně vybrána, aby se ně
ěkterý z jejích členů zzúčastnil prrestižního
mezináro
odního
výzkumného
o
šetřenní
ESS
(Evropský
ý
sociál ní
výzku
um
‐
http://w
www.europe
eansocialsurvvey.org, htttp://ess.soc..cas.cz ). Jed
dnoho z čleenů Vaší domácnosti
bychom se chtěli do
otázat, jaké jsou
j
jeho/jeejí postoje a názory. Výzkum je zam ěřen na dvě
ě témata.
První tém
ma je pobyt cizinců v ČR a druhé tém
ma je zdraví.
Evropskýý sociální výýzkum (ESS) provádíme vve spoluprácci se Sociolo
ogickým ústaavem Akade
emie věd
ČR. Nejeedná se o ko
omerční, ale o akademiccký / vědecký výzkum. Účelem
Ú
je maapovat posto
oje lidí ve
29 evrop
pských zemícch včetně Če
eské republikky. Toto pozn
nání může posloužit mnooha vědcům na světě
a může vvést i ke zlep
pšení veřejné
é politiky.
Dotazování probíhá ve dnech od
d 20. listopaadu 2014 do 31. ledna 2015. V těchtto dnech Váss navštíví
naší agentury, který je povinen
p
prokkázat se průkazem a požžádá Vás o rrozhovor. Do
otazování
tazatel n
jednoho z členů vašší domácno
osti bude trvvat zhruba 60 minut. Jako poděkkování za Váš čas a
ý a užitečný ddárek.
zodpověězení otázek Vám tazatel předá na koonci rozhovoru hodnotný
Agenturaa MEDIAN Vám zaruču
uje naprostoou anonymiitu a důvěrnost Vašichh odpovědí. Všechny
informacce, které náám pro výzkum poskytn ete, budou hromadně zpracovány
z
na počítači společně
s odpověěďmi stovek dalších lidí, kteří se výz kumu účastn
ní. Nemusíte
e se tak bát oodpovídat. Na
N otázky
neexistu
ují nějaké ob
becně správn
né nebo nes právné odpo
ovědi. Prosím
m, odpovídeejte podle to
oho, co si
myslíte V
Vy. Zajímá náás Váš názor a Vaše posttoje.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že všechny Vámi sděle
ené údaje budou pouužity pouze v rámci
ných údajů a je vyloučen
no jakékoliv zneužití oso
obních inform
mací. Máte ssamozřejmě možnost
souhrnn
tento ro
ozhovor odmítnout. Bu
udeme vám
m však velm
mi vděčni, pokud se ttohoto prosspěšného
a zajímavého výzkum
mu zúčastníte
e. Váš názor je pro nás velmi cennou informací.
Pokud b
byste si přáli znát nějaké další infformace o výzkumu,
v
ko
ontaktujte aggenturu ME
EDIAN na
telefonn
ních číslech: +420 225 30
01 301, 605 222 696. Veškeré
V
otázkky Vám rádii zodpovíme. Můžete
také
elektron
nickou
zprávu
na
adresu
median.cz.
napsat
zadost@m
Děkujem
me Vám za Vaaši pomoc a ochotu k účaasti,
RNDr. To
omáš Kostelecký, CSc.
ředitel Sociologickéh
ho ústavu AV
V ČR, v.v.i

Mgr. et Mgr. Dan
niel Prokop
ředitel sociálního a poolitického
spole
ečnosti MEDIAN, s.r.o.

výzkumu
v

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN provádí
prestižní mezinárodní Evropský sociální výzkum (European Social Survey, ESS ‐
http://www.europeansocialsurvey.org, http://ess.soc.cas.cz). Nejedná se o komerční, ale o
důležitý akademický / vědecký výzkum. ESS je největší evropský sociální výzkum, který patří mezi
nejpoužívanější v evropské sociologii. Zadavatelé jsou spolupracující univerzity z Británie, Norska,
Německa, Holandska, Španělska, Belgie a Slovinska. Celkem ESS financuje celkem 35 organizací z
různých zemí.
Účelem výzkumu je mapovat postoje lidí ve 29 evropských zemích včetně České republiky. Toto
poznání poslouží stovkám vědců na celém světě a může vést i k reflexi či zlepšení státní či evropské
politiky. O využití výzkumu se můžete přesvědčit na http://www.soc.cas.cz/publikace/ceska‐
republika‐2002‐2012‐hodnoty‐postoje‐chovani‐socialni‐report‐projektu‐european‐social
Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat náhodně
vybrané domácnosti a osoby. Některé domy ve Vaší obci byly náhodně vybrány, aby se některý z
jejich obyvatel zúčastnil tohoto prestižního mezinárodního výzkumného šetření.
Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat i v prospěšných sociologických šetřeních by
realizaci velmi pomohlo, kdyby vaše obec stručnou zprávu o konání výzkumu publikoval(a) v lokálním
tisku, popř. ji oznámil(a) ji na schůzi s obyvateli, v místním rozhlase a podpořil(a) jej i dalšími způsoby.
Dotazování probíhá osobním rozhovorem s vybraným respondentem v domácnosti. Dotazník je zcela
anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv
zneužití osobních informací. Otázky nejsou osobní a netýkají se konkrétně vaší obce. Kromě výzkumu
obecných postojů a názorů obyvatel ČR výzkum v letošním umožní lidem vyjádřit svoje názory a
zkušenosti ve dvou tématech ‐ první téma je pobyt cizinců v ČR a druhé téma je zdraví. Odpovědi
budou anonymní, ale ve svém souhrnu umožní vědcům z celé Evropy analyzovat a zprostředkovat
státním či evropským orgánům názory obyvatel na tato témata.
Sběr dat bude probíhat v lednu a únoru 2015. Agentura MEDIAN, která realizuje sběr dat, je členem
sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro
realizaci výzkumů. Jako poděkování respondent užitečný dárek. Svou účastí k výzkumu se k ničemu
nezavazuje.
Pokud byste si přál(a) znát nějaké další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na
telefonních číslech: +420 225 301 301, 605 222 696. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Můžete
také napsat elektronickou zprávu na adresu zadost@median.cz.

Děkujeme Vám za Vaši pomoc,

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
ředitel Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop
ředitel sociálního a politického
společnosti MEDIAN, s.r.o.
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