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■ Základné informácie o projekte

■ Pravidlá ESS

■ Kontaktovanie respondentov

■ Získanie respondenta

■ Zvládnutie odmietnutia

■ Záznamy o kontaktoch

■ Rozhovor s respondentom
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PROGRAM



O VÁS
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ESS V MÉDIÁCH
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ESS v médiách
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ESS v médiách

Ako silno veriaci sa cítite byť?
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ESS v médiách
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ESS7: Žije sa tu horšie alebo lepšie preto, že sem prichádzajú 
ľudia z iných krajín? 

Horšie Lepšie



ESS V ČÍSLACH
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■ Prieskum v 
dvojročných cykloch; 
9. kolo začalo v 
septembri 2018

■ Základný dotazník 
obsahuje 138 otázok 
zisťujúcich 
spoločenskú a 
politickú štruktúru

■ 36 krajín sa 
zúčastnilo aspoň 
jedného zberu dát
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Európska sociálna sonda v číslach



■ 9. kola sa zúčastňuje 
viac ako 30 krajín

■ ESS9 špeciálne témy 
v 2 rotujúcich 
moduloch: časové 
plány v živote a 
spravodlivosť a 
férovosť
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Európska sociálna sonda v číslach



■ Takmer 400 000 ukončených rozhovorov od roku 2001

■ 1847 ukončených rozhovorov na Slovensku v roku 2012 ESS 6 

■ Viac ako 3 000 anketárov sa podieľalo na zbere dát v ESS8 
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Európska sociálna sonda v číslach



■ Viac ako 123,000 registrovaných používateľov dát (2018):

■ Na Slovensku je registrovaných 469 používateľov dát (apríl 2019)
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Európska sociálna sonda v číslach
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PREČO STE DÔLEŽITÍ
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POKRAČUJME V TOM ČO SA PODARILO 

► V 4 z 5 kôl sme dosiahli návratnosť dotazníkov nad 70%.
► Miera návratnosti neklesá!
► To je veľmi dôležité, aj keď sa porovnáme s ostatnými krajinami
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ČO SA DÁ ZLEPŠIŤ

► Nepodarilo sa nám osloviť viac ako 4% zo všetkých respondentov.
► V niektorých krajinách bolo toto číslo nižšie. DÁ SA TO!
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Výsledná miera nekontaktovaných respondentov v %
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ČO SA DÁ ZLEPŠIŤ

► Pokiaľ sa vám nepodarilo zastihnúť respondenta, mali by ste to skúšať 
počas dvoch týždňov A urobiť minimálne 4 pokusy o kontakt, z ktorých 
jeden bude večer a jeden počas víkendu 

► V poslednom kole sa tieto pravidlá na Slovensku až tak veľmi 
nedodržiavali

► Ak sa nám podarí toto zlepšiť v ESS9 môžeme znížiť počet non-
kontaktov! 
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ODKAZ OD RIADITEĽA
ESS PRE VÁS!
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PRÁCA PRE ESS: 
KROK ZA KROKOM
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PRÁCA PRE ESS

Príprava a plánovanie vašich 
pokusov o kontakt 
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■ Avízny list: máte k dispozícii

■ Listy starostom a miestnym úradom

■ Telefonické kontakty: [nie sú povolená v prípade prvého 
kontaktu]

■ Odmietnutie prostredníctvom agentúry pred prvým 
kontaktom: Ak vám agentúra oznámi že uvedená domácnosť 
odmietla účasť na prieskume pre uskutočnením prvého 
kontaktu. Napriek tomu je potrebné ísť na danú adresu a 
zaznamenať informácie o okolí. 

■ Pripravte si všetko čo potrebujete: [tablet/odpoveďové
karty/preukaz (menovku)/kópiu avízneho listu/záznam o 
kontakte…]

PRÍPRAVA NA USKUTOČNENIE 
KONTAKTU



21

AKO ZVÝŠIŤ NÁVRATNOSŤ DOTAZNÍKOV

Vaše postrehy/nápady?

 ESS pravidla o kontakte:

■ Rozložte si kontakty pre jednu domácnosť/respondenta 
aspoň do dvoch týždňov

■ Urobte najmenej 4 pokusy o kontakt

■ Urobte aspoň jeden pokus o kontakt počas víkendu

■ Urobte aspoň jeden pokus o kontakt vo večerných 
hodinách (po 18:00).

 A EŠTE:

■ Požiadajte o pomoc (nás, susedov, cez GOOGLE 
mapy…), ak sa vám nedarí nájsť adresu.
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AKO ZVÝŠIŤ NÁVRATNOSŤ DOTAZNÍKOV

 Neprestávajte skúšať ak:

■ Ste nenadviazali žiaden kontakt

■ Respondent je krátkodobo chorý

■ Respondent je dočasne nedostupný

■ Ste dostali „mierne“ odmietnutie (nevhodný čas, obavy…) 
alebo ak bolo stretnutie prerušené

■ Ak sa respondent presťahoval v rámci vašej oblasti



PRÁCA PRE ESS

Ako sa predstaviť
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■ Uveďte vaše meno a meno agentúry

■ Ukážte váš preukaz/menovku

■ Opýtajte sa, či ste na správnej adrese

■ Opýtajte sa, či ste v správnej domácnosti

■ Povedzte, že ste tu preto, lebo táto domácnosť bola vybratá 
do prieskumu náhodne a spomeňte  avízny list. Ponúknite , 
že môžete vysvetliť, ak je niečo nezrozumiteľné. 

■ Nedostali ste avízny list? Ukážte kópiu, ktorú máte zo 
sebou a vysvetlite respondentovi o čo ide. 

■ Opýtajte sa, či môžete vojsť, aby ste náhodne vybrali 
jedného respondenta z domácnosti.

■ Buďte stále pozitívny, slušný a vhodne oblečený.
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AKO SA PREDSTAVIŤ?



■ Cez domový telefón? 
■ Buďte veľmi struční a požiadajte o priamu osobnú 

komunikáciu.

■ Vrátnik / upratovač /? 
■ Buďte veľmi struční: snažte sa dostať priamo k 

respondentovi.
■ Poznámka: V ESS, pokiaľ vás nevpustí vrátnik, znamená 

to nutnosť uvedenia „žiadneho kontaktu“ v kontaktnom 
formulári!

■ Vrátnik / osoba ktorá vám môže zabrániť v rozprávaní 
priamo s respondentom?

■ Uistite túto osobu krátkym zhrnutím toho, prečo ste tam.
■ Buďte veľmi struční: pokúste sa dostať priamo k 

potencionálnemu respondentovi.

■ Poslali vás preč aby ste sa vrátili inokedy?
■ Zapíšte si presný dátum a čas budúcej schôdzky, takisto 

ako aj telefónne číslo respondenta25

AKO SA PREDSTAVIŤ?



PRÁCA PRE ESS

Výber respondenta
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■ Prečo?

■ Aby nám to pomohlo...
• Monitorovanie práce (Kto ešte nebol kontaktovaný? 

Kto si dohodol schôdzku?

• Získať počet  tých, čo neodpovedali a odmietli (Prečo 
sa ľudia nezúčastňujú? Kto sú ľudia, ku ktorým sa 
nevieme dostať a presvedčiť?)

■ Aby ste si pomohli: zapíšte si telefónne číslo a 
pripomienku včas, skontrolujte, či ste nasledovali všetky 
pravidlá pre kontaktovanie respondentov…
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Zaznamenávanie pokusov o kontakt
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APLIKÁCIA CTRL CASE

https://fms.saske.sk/



v zozname respondentov je
MENO DOMÁCNOSTI !!!,

respondenta vyberáme následne
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ZOZNAM RESPONDENTOV
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VÝBER DOMÁCNOSTI

•Zadajte počet 
domácností
•Kliknite na 
„ďalšie“

•Zadajte popis 
pre domácnosť
•Po kliknutí na 
ďalšie vám 
zobrazí ktorá
domácnosť bola 
náhodne vybraná
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VÝBER RESPONDENTA

•Spočítajte počet ľudí v 
domácnosti, ktorí
spĺňajú kritérium a 
vyberte zo zoznamu 
korešpondujúcu 
možnosť
•Kliknutím na “vybrať”
sa zobrazia viaceré
možnosti. 
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VÝBER RESPONDENTA

Vložte mená
alebo iniciály 
osôb a stlačte 
“ďalej”

Meno alebo iniciály 
vybraného 
respondenta sa 
zobrazia na tomto 
mieste



■ ESS definícia domácnosti:

Jedna osoba žijúca sama, ALEBO ľudia žijúci na rovnakej 
adrese zdieľajúci obytné priestory  a/alebo zdieľajúci najmenej 
1 hlavné jedlo cez deň.

■ Vylúčení:
■ Na prázdninách / v nemocnici / odcestovaní za prácou alebo 

štúdiom > 6 mesiacov
■ Ľudia žijúci v inštitúciách

■ Zahŕňa: 
■ Na prázdninách / v nemocnici / odcestovaní za prácou < 6 

mesiacov
■ Školo-povinná mládež na internátnych školách
■ Študenti na ubytovniach
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VÝBER RESPONDENTA



■ Pamätajte: 

■ Na tieto informácie sa zásadne pýtajte dospelých (alebo 
najstaršieho člena domácností pokiaľ sú všetci pod 18).

■ [Dvaja ľudia s rovnakým krstným menom? Zapíšte ich v 
abecednom poradí podľa priezviska. Rovnaké celé 
meno? Zapíšte najprv toho staršieho.]

■ [13 alebo viac dospelých? Použite vyhľadávací zoznam 
na konci manuálu pre anketárov]

■ NIKDY NENAHRÁDZAJTE RESPONDENTA!

34

VÝBER RESPONDENTA



PRÁCA V ESS

Ako dosiahnuť spoluprácu
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DOSIAHNUTIE SPOLUPRÁCE

■ Čo najlepšie zaberá?

■ Budťe priateľský, otvorený a zaujatý. Snažte sa vytvoriť 
spojenie: Nádherná záhrada! Pekné psy!

■ Hovorte čisto a nie príliš rýchlo.

■ Nepovažujte to za výzvu, nesnažte sa ani aby to vyzeralo 
ako výzva.

■ Vyhnite sa otázkam na ktoré sa dá negatívne odpovedať: 
“Môžete na chvíľočku?” môže vytvoriť ‘históriu 
odpovedania nie’.

■ Zlé načasovanie? Zdá sa vám že budete odmietnutí? 
Stiahnite sa a vráťte sa neskôr. 

■ Vypýtajte si telefónne číslo pokiaľ si dohadujete 
schôdzku.

■ Všetko je to o PRISPÔSOBENÍ sa danej situácii.
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ČO ROBIŤ PRI ODMIETNUTÍ

 Čo sú najčastejštie 
dôvody (dočasného) 
odmietnutia účasti na 
ESS?
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ČO ROBIŤ PRI ODMIETNUTÍ
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ČO ROBIŤ PRI ODMIETNUTÍ

Moje deti musia ísť do postele
Nemám na to čas

 Uznajte nedostatok času.

 Stihnite: nikdy neplánujte že môžete stihnúť časť rozhovoru.

 Ale snažte sa si dohodnúť stretnutie
 Obráťte argument: Potrebujeme takisto účasť 

zaneprázdnených ľudí.
 Bude to trvať iba hodinu, ale pôjde to rýchlo z dôvodu že 

budete posmeľovať respondenta a poznáte dotazník. 
 Nesnažte sa urobiť respondenta zodpovedného za čas! 

Napr. nehovorte ‘pôjde to rýchlo pokiaľ budete dobre 
spolupracovať.’
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ČO ROBIŤ PRI ODMIETNUTÍ
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Nezaujímam sa o také veci, 
ako je politika.
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ČO ROBIŤ PRI ODMIETNUTÍ

Nezaujímam sa o také veci, 
ako je politika.

 Obráťte argument: Nemôžeme reprezentovať jedine názory 
ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku a sociálne otázky. 
Potrebujeme názory všetkých.

 Poukážte na iné témy, ktoré by ich mohli zaujať 

 Poukážte na dôležitosť a aktuálnosť ESS.

 Toto je výnimočná príležitosť zdeliť svoj názor.

 Väčšina ľudí sú po uskutočnení rozhovoru spokojní so svojim 
rozhodnutím zúčastniť sa.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Ja o týchto veciach nič 
neviem. Nemôžete sa spýtať 

mojej sestry. Ona je 
múdrejšia.

NAHRADENIE 
RESPONDENTA NIE 

JE NIKDY POVOLENÉ
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Ja o týchto veciach nič 
neviem.

 Prieskum je o tom, čo si ľudia myslia o množstve tém. Je to o 
názore a nevyžaduje si žiadne špeciálne vedomosti.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Nemôžete sa spýtať mojej 
sestry. Ona je múdrejšia. 

 Potrebujeme vyberať ľudí náhodne, pretože nemôžeme robiť 
rozhovor s každým.

 Každý má rovnakú šancu na zúčastnenie sa prieskumu. Iba 
ak sa každý vybraný človek zúčastní, môžeme dostať 
reprezentatívny obraz o celej krajine. 

 Ak by sme vás nahradili niekým iným, skreslilo by to výsledky.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Načo je to vôbec dobré, 
odpovedať na tieto otázky? Je 

to iba strata času. 
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Je to iba strata času.

 Priznajte, že jeho čas je vzácny. 
 Pozrite argumenty pre ‘nedostatok času’.

 Zdôraznite použitie prieskumu:
 Viac ako 90 000 ľudí vo svete používa tieto dáta, 
 Toto je jedinečná príležitosť pre respondenta vysloviť svoj 

názor.
 Zdôraznite dôležitosť účasti respondenta: iba keď on/ona sa 

zúčastní, budú ľudia ako on/ona reprezentovaní vo výskume.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Takéto informácie sú 
súkromné. Do toho nikoho nič 

nie je ako často pozerám 
správy.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Do toho nikoho nič nie je.

 Zvážte to ako žiadosť o uistenie, že to nie je náročné. 
 Uistite: 

 S odpoveďami sa bude zaobchádzať ako s prísne 
dôvernými.

 Nebude možné zistiť, aké boli presné odpovede 
respondenta. 

 Publikácie, ktoré používajú dáta dávajú všeobecný obraz 
na základe kombinácie všetkých odpovedí. 

 SVU CSPV SAV malo oprávnenie na získanie zoznamu 
adries/domácností na Slovensku, ktoré boli použité na 
výber respondenta.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Nikdy sa nezúčastňujem 
prieskumov a tento nie je 

ničím odlišný.
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DEALING WITH REFUSALS

Nikdy sa nezúčastňujem 
prieskumov.

 Spýtajte sa prečo.
 pozrite si predchádzajúce argumenty.

 Vyzdvihnite prečo je ESS iné.
 pozri „použitie dát ESS“

 Zdôraznite dôležitosť participácie respondenta: Iba ak sa 
on/ona zúčastní, budú ľudia ako on/ona zastúpení. Taktiež 
potrebujete ľudí, ktorí nemajú radi prieskumy, aby boli 
výsledky reprezentatívne.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Naposledy to trvalo večnosť 
dokončiť prieskum.

Naposledy to skončilo tak, že 
som si musel niečo kúpiť. 

Naposledy, keď som sa 
zúčastnil prieskumu, bolo to 

veľké sklamanie.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Naposledy to bolo veľké 
sklamanie.

 Spýtajte sa prečo.
 pozrite predchádzajúce argumenty ale neznevažujte 

ostatné organizácie.

 Zdôraznite kvalitu ESS: Je to vedecký prieskum, ktorý sa koná 
každé dva roky v mnohých rozličných krajinách a dokonca 
dostal aj ocenenia.

 Uistite, že: nič nepredávate, nebudete dávať žiadne 
informácie marketingovým organizáciám, buďte úprimný o 
dĺžke trvania rozhovoru, respondent môže kontaktovať vašu 
organizáciu (ukážte logo) a tak ďalej.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Necítim sa komfortne púšťať 
cudzích ľudí dovnútra. 

Bývam sama od kedy môj 
manžel zomrel a moja dcéra 

povedala, že mám byť 
opatrná kvôli všetkým tým 

vlamačom. 

Môj otec teraz  nie je doma. 
Nemyslím si, že by to 

schválil.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Nemyslím si, že by to môj 
otec schválil.

 Uistite, ale nikdy sa nepokúšajte dostať dovnútra v prípade 
vyslovených obáv ohľadom vpustenia cudzích ľudí dovnútra. 

 [Požiadajte o rodičovský súhlas pre tých od 15 rokov nižšie]

 Navrhnite, že spravíte rozhovor, keď bude doma prítomný člen 
rodiny, alebo že sa porozprávate s príbuzným, ktorý bol 
spomenutý, aby ste uistili respondenta. 
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?
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Som príliš starý na to, aby 
som sa zúčastnil.

Nemôžem sa zúčastniť kvôli 
mojej práci.

Nemôžem reprezentovať 
populáciu, pretože tu bývam 

iba jeden rok.
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Ako sa vysporiadať s odmietnutím?

Nemôžem sa zúčastniť kvôli 
mojej práci, veku, statusu 

imigranta…

 Potrebujeme reprezentatívnu vzorku každého, kto žije na 
Slovensku, vrátane mladších i starších ľudí, mužov i žien, 
prisťahovalcov i ľudí, ktorí sa narodili a vyrástli v tejto dedine 
atď. Každý dostane slovo.

 Potrebujeme názor ľudí ako občanov, nie ako predstaviteľov 
ich zamestnávateľa.



PRÁCA PRE ESS

Hlásenie pokusov o kontakt

57
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ZÁZNAM POKUSOV O KONTAKT

Č. 1. Dátum 2. Deň 3. Čas 4. Mód
1 = osobná návšteva
2 = telefón
3 = osobná návšteva,
ale len intercom
4 = info cez
prieskumnú
organizáciu
5 = iné

5. VÝSLEDOK pokusu o kontakt
1 =  Kompletné interview
2 =  Čiastočné interview
3 = Kontakt s neidentifikovanou
osobou
4 = Kontakt s cieľovým respondentom 
ale žiadne interview
5 = Kontakt s niekým iným ako 
cieľovým respondentom
6 = Žiadny kontakt
7 = Neplatná adresa
8 = Iné informácie o vzorke

1 01 / 10 Friday 15 : 30 3 3

2 02 / 10 Saturday 14 : 15 1 5

3 07 / 10 Thursday 18 : 45 1 4

4 08 / 10 Friday 20 : 00 1 6

5 08 / 10 Friday 20 : 05 2 6
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ZÁZNAM POKUSOV O KONTAKT

Contact 
attempt 

1

Contact 
attempt 

2

Contact 
attempt

3

1.    Stretnutie 1 1 

2.    Odmietnutie respondenta 2 2 2

3.    Odmietnutie zástupcu 3 3 3

4.    Odmietnutie. Neviem, či cieľovým 
respondentom  4 4

5.    Respondent nie je zastihnuteľný 5
…./…


04/10

5
…../……



■ Ešte niečo?:

 Otázka 7: pokus o kontakt 1

 Otázka 8: 1 (zlé načasovanie) a 7 (nerobí prieskumy)

 Otázka 9: 8

 Otázka10: 8

 Otázka 11: 2

 Choď na N-otázky!
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ZÁZNAM POKUSOV O KONTAKT



■ Čo teraz?

■ Choď späť / dohodni si iné stretnutie

 Dobré šance pretože nebolo tvrdé odmietnutie

 Pravidlá kontaktu: večer OK, víkend OK, 4 raz OK

 Ale: 2 týždne nie je OK
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ZÁZNAM POKUSOV O KONTAKT



■ Registrujte VŠETKY pokusy! (= aj skoré, neúspešné 
pokusy)

■ Kontaktný formulár vyplňte hneď

■ Skontrolujte úplnosť a presnosť formulára pred odovzdaním

■ Majte na pamäti poznámky špecifické pre otázky: 
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KONTAKTOVÉ FORMULÁRE VO 
VŠEOBECNOSTI



PRÁCA PRE
ESS
Reportovanie domácnosti a 
susedstva
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■ Prečo?

■ Pomôže to s identifikovaním možných problémov ako 
reprezentatívna je vzorka respondentov.

■ Napríklad:
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA

Respondents

Non-respondents

With intercom Without intercom



■ Ako?  Príklady

■ Prejdite na N- otázky vo vašom kontaktovom formuláry. 

■ Otázka N1: Aký typ sú nasledujúce domácnosti?
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLAD 1
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLAD 2

67

REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLAD 3
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLAD 4
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLAD 5
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ PRÍKLADY 6 & 7
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ AKO?  Príklady pre N2
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ Ako?  Príklady pre N2
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ Ako?  Príklady pre N3
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA

Všímajte si problémy so strechami (prepadávajúce sa a 
poškodené strechy), problémy s oknami (zadebnené alebo 
vybité okná), problémy so stenami (opadávajúca omietka, 
lúpajúca sa farba), problémy s odkvapom a akékoľvek iné 
problémy s konštrukciou budovy



■ 1. Veľmi dobré: Nové alebo takmer nové bez zjavných 
problémov v konštrukcii.

■ 2. Dobré: Nie nové, ale nie sú prítomné takmer žiadne 
problémy spomenuté na predchádzajúcej snímke.

■ 3. Uspokojivé: Niektoré z problémov spomenutých na 
predchádzajúcej snímke sú prítomné v strednej miere.

■ 4. Zlé: Problémy spomenuté na predchádzajúcej snímke sú 
prítomné vo veľkej miere.

■ 5. Veľmi zlé: Problémy spomenuté na predchádzajúcej 
snímke sú prítomné v takej miere, že domácnosť sa javí 
ako nebezpečná na to, aby sa v nej žilo.
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REPORTOVANIE DOMÁCNOSTI A 
SUSEDSTVA



■ ‘“Susedstvo“ v ESS:
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SPRÁVA O DOMÁCNOSTI A SUSEDSTVE



■ Ako?  Niektoré príklady pre N5:Odpadky
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SPRÁVA O DOMÁCNOSTI A SUSEDSTVE

Veľmi veľké množstvo =
Podobné tomuto obrázku

Malé množstvo=
Podobné tomuto obrázku

Veľké množstvo =
medzi



■ Ako?  Niektoré príklady pre N4: Grafity a vandalizmus
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SPRÁVA O DOMÁCNOSTI A SUSEDSTVE

Veľmi veľké množstvo =
Minimálne podobné tomuto 

obrázku

Malé množstvo=
Najviac podobné tomuto obrázku

Veľké množstvo =
medzi



■ Pamätajte: vyplniť dotazník...

■ Pre všetkých vo vzorke, okrem nesprávnych adries

 potrebujeme vyplnený jeden formulár pre každú 
jednotku vo vzorke

■ Na začiatku prvého pokusu o kontakt

■ Počas denného svetla (ak je to možné)

■ Porovnaním obydlia s obrázkami vo Vašom Manuáli
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SPRÁVA O DOMÁCNOSTI A SUSEDSTVE



PRÁCA PRE ESS

Začiatok ESS interview
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PRED ZAČIATKOM INTERVIEW

TELEFONICKÉ INTERVIEW SÚ ZAKÁZANÉ
NAHRADENIE RESPONDENTOV JE ZAKÁZANÉ
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AKO ZAČAT INTERVIEW

■ Prehrajte videoklip ‘Slide 97 - How to Start the Interview.mp4’
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AKO ZAČAT INTERVIEW

Čo bolo dobré?

 Anketár pozerá na respondenta a pri dverách je zdvorilý a 
priateľský.

 Anketár ukazuje identifikačný odznak.
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AKO ZAČAŤ INTERVIEW

Čo mohlo byť lepšie?

 Anketár by sa mal ubezpečiť, že interview bude prebiehať 
na pokojnom mieste, kde bude prerušovanie 
nepravdepodobné. Vyhnúť sa prítomnosti tretej strany.

 Anketár nemá dovoliť aby respondent videl obrazovku 
počítača.

 Anketár by mal dať respondentovi karty a vysvetliť ich 
použitie.

 Anketár by mal začať interview s informáciami o ochrane 
osobných údajov a krátkym zhrnutím výskumu.

 Otázky by mali byť čítané presne ako sú napísané v 
dotazníku: povedať „prvá otázka je o ...“ nie je povolené 
keď to nie je uvedené v dotazníku.
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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Čo MUSÍ byť spomenuté predtým ako začnete?

■ Čo je Európska Sociálna Sonda

■ Prečo kontaktujeme respondentov

■ Akú účasť ESS zahŕňa

■ Dobrovoľná báza účasti

■ Ak sa respondent rozhodne nezúčastniť

■ Ochrana súkromia respondenta – bezpečné skladovanie a 
ďalšie použitie údajov

■ Práva respondenta

■ Kto je zodpovedný

■ Ktoré organizácie sú zahrnuté

■ Čo nám dáva právo na získavanie osobných údajov 
respondenta

■ Kde získať viac informácii
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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE

Iné veci ktoré treba spomenúť alebo urobiť:

■ Pre niektoré otázky budete čítať možné odpovede, pri 
iných otázkach má respondent možnosť vybrať z karty.

■ Podať respondentovi všetky karty predtým ako začnete.

■ Zodpovedať všetky otázky, ktoré môže respondent mať, 
pred začiatkom.



PRÁCA PRE ESS 

Priebeh ESS interview:
Vo všeobecnosti
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PRIEBEH INTERVIEW– KLIP 1

■ Prehrajte videoklip‘Slide 103 - Doing the Interview - Clip 1.mp4’
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PRIEBEH INTERVIEW– KLIP 1

Čo bolo dobré?

 Pozícia anketára a notebooku sú teraz OK.

 Respondent má všetky karty.

 Miesto je teraz tiché.

 Anketár neakceptuje prerušenie pána Winstona a číta celú 
otázku.

 Anketár akceptuje odmietnutie odpovede pána Winstona na 
druhú otázku a pokračuje.

 zisťujte len to čo je dovolené pre konkrétnu otázku podľa 
Manuálu anketára.

 uisťovaniu poznámku pridajte len vtedy, ak sa otázka javí 
ako citlivá.
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PRIEBEH INTERVIEW– KLIP 1

Čo mohlo byť lepšie?

 Otázky majú byť čítané presne ako je uvedené v 
dotazníku.

 Otázky majú byť čítané zreteľne a trochu pomalšie ako je 
tempo konverzácie.

 Keď sú možnosti odpovedí v hranatých zátvorkách, 
NEMAJÚ byť čítané respondentovi.

 Anketár sa má snažiť zostať neutrálny v rekaciách na 
odpovede respondenta.

 Nehovorte „Súhlasím“. Nehovorte „Všetci máme 
preferencie“: toto nie je uisťujúce, ale povedať“áno, 
mám prefrencie“ je správna odpoveď.
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PRIEBEH INTERVIEW– KLIP 2

■ Prehrajte videoklip ‘Slide 106 - Doing the Interview - Clip 2.mp4’
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PRIEBEH INTERVIEW– KLIP 2

Čo bolo dobré?

 Dobré tempo, jasná artikulácia a intonácia.

 V prvom rade, otázky sú čítané presne tak ako sú napísané.

 Anketár sa uistil, že pán Winstone má správnu kartu.
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Priebeh rozhovoru– CLIP 2

Čo by sa mohlo zlepšiť ?

 Ak anketár opakuje otázku, mal by to prečítať v 
rovnakých slovách tak ako sa uvádza v dotazníku.

 Respondentovi by sa mal poskytnúť dostatočný čas na
premyslenie o ich odpovedi.

 Anketár by nikdy nemal robiť predpoklady o odpovediach
respondenta.

 Anketár by nikdy nemal predpokladať, ako interpretovať 
odpoveď na stupnici.

 Ak sa respondentovi zdá, že odporuje tomu, čo predtým
povedal, anketár by to mal prijať a prejsť na ďalšiu otázku.

 Anketár by nemal poskytovať definície ani synonymá.
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Priebeh rozhovoru– CLIP 3

■ Pustiť videoklip ‘Slide 109 - Doing the 
Interview - Clip 3.mp4’
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Priebeh rozhovoru– CLIP 3

Čo bolo dobré?

 Rovnako ako predtým: nastavenie, tempo, práca s kartami 
(showcards).

 Anketár číta otázky presne tak, ako je napísané.

 Anketár nezačne hovoriť o anekdote pána Winstona o 
domácich úlohách.

 Anketár neakceptuje žiadne iné odpovede ako číslo z karty. 
Neinterpretuje opisy pána Winstona ani nejasné odpovede.



96

Priebeh rozhovoru– CLIP 3

Čo by sa mohlo zlepšiť?

 Anketár mohol čakať o niečo dlhšie, než prerušil pána 
Winstoneho.
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Priebeh rozhovoru - zhrnutie

 ESS pravidlá pre štandardizovaný rozhovor: p. [14-15]

 Používanie kódov pre odpovede: odmietam, neviem a 
ostatné: p. [16]



PRÁCA PRE ESS

ESS interview: 
špecifické otázky
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Celý ESS rozhovor

Type Q# Topics

Jadro 

rozhovoru

A1 – A6 Sledovanie médií; Používanie internetu; sociálnej

dôvery.

Jadro 

rozhovoru

B1 – B43 Politika vrátane politických záujmov, dôvery, 

volebných a iných foriem účasti, oddanosti strán, 

sociálno-politických orientácií, prisťahovalectva.

Jadro 

rozhovoru

C1 – C42 Subjektívne blaho, sociálne vylúčenie, zločin, 

náboženstvo, vnímaná diskriminácia, národná a 

etnická identita, testovacie otázky (pokračovanie

v časti I), zámer hlasovania v referende EÚ.

„rotujúce“ D1 – D35 Načasovanie života; životný cyklus; načasovanie

kľúčových životných udalostí, postoje k 

ideálnemu veku, najmladší vek a najstarší vek

životných udalostí, životné plánovanie.
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Celý ESS rozhovor

Type Q# Topics

Jadro 

rozhovoru

F1 – F61 Sociálno-demografický profil, ktorý

zahŕňa: zloženie domácnosti, pohlavie, 

vek, rodinný stav, typ oblasti, vzdelanie

a povolanie respondenta, partnera, 

rodičov, členstvo v odboroch, príjem a 

pôvod.

„rotujúce“ G1 – G32 Politická procesná spravodlivosť, 

spravodlivosť príjmu, spravodlivosť

vzdelávacích a pracovných príležitostí, 

spravodlivosť rozdeľovania zdrojov, 

postoje k normatívnym princípom, 

sociálne uzavretie, viera v spravodlivý

svet.

Jadro 

rozhovor

u

Sekcia H Rozsah ľudských hodnôt.

Jadro 

rozhovoru

Sekcia I Testovacie otázky.

Anketár Q Sekcia J Otázky týkajúce sa samokonštituéra.



■ Pohovor trvá asi jednu hodinu.

■ Posledná časť je vyplnená iba anketárom. 
Nekonzultujte s respondentom odpovede v 
sekcií J.

■ Môžeme použiť iba kompletné rozhovory, 
bez vážnych medzier!

 Nikdy neplánujte čiastkové rozhovory.

■ Majte na pamäti pokyny špecifické pre 
otázky.
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Celý ESS rozhovor



■ F33: ‘Som učiteľ’ – F34: ‘Učím žiakov 4. 
ročníka’
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F31-F34a: JOBS: EXAMPLES
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F31-F34a: Práca: Príklady

■ F31: Je to IKEA, spoločnosť, ktorá predáva nábytok.

■ F32: Súkromná firma.

■ F33: Manažér.

■ F34: Riadim činnosť 30 ľudí.

■ F34a: Mám bakalársky titul.
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F31-F34a: Práca: Príklady



PRÁCA PRE ESS

Priebeh rozhovoru: 
zácvik
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■ Tvoj ťah !!!!
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Celý ESS rozhovor



PRÁCA PRE ESS

Praktické prípravy
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■ Pridaj informáciu
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Praktické prípravy
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ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

ĎAKUJEM A 
VEĽA ÚSPECHOV


