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Vážená slečno/paní, Vážený pane,
jsme česká nezávislá výzkumná společnost MEDIAN a provádíme výzkum trhu a veřejného mínění.
Jsme členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR (www.simar.cz) a dodržujeme všechna
etická pravidla pro realizaci výzkumů.
Vaše domácnost byla náhodně vybrána, aby se některý z jejích členů zúčastnil prestižního
mezinárodního
výzkumného
šetření
ESS
(Evropský
sociální
výzkum
http://www.europeansocialsurvey.org). Jednoho z členů Vaší domácnosti bychom se chtěli dotázat,
jaké jsou jeho/její postoje a názory v otázkách vnímání české společnosti, demokracie, fungování
institucí a dalších věcí týkajících se veřejného života.
Evropský sociální výzkum (ESS) provádíme ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd
ČR. Nejedná se o komerční, ale o akademický / vědecký výzkum. Účelem je mapovat postoje lidí v
29 evropských zemích včetně České republiky. Toto poznání může posloužit mnoha vědcům na světě
a může vést i ke zlepšení veřejné politiky.
Dotazování probíhá od 9. ledna do 28. února 2013. V těchto dnech Vás navštíví tazatel naší agentury,
který je povinen prokázat se průkazem a požádá Vás o rozhovor. Abychom dostali reprezentativní
obrázek o názoru Čechů a Češek, je důležité dotazovat právě náhodně vybrané domácnosti a osoby.
Tazatel tedy náhodnou metodou vybírá i člena domácnosti, kterého bude dotazovat. Dotazování
bude trvat zhruba 60 minut. Jako poděkování za Váš čas a zodpovězení otázek Vám tazatel předá na
konci rozhovoru hezký a užitečný dárek.
Agentura MEDIAN Vám zaručuje naprostou anonymitu a důvěrnost Vašich odpovědí. Všechny
informace, které nám pro výzkum poskytnete, budou hromadně zpracovány na počítači společně s
odpověďmi dvou tisíc dalších lidí, kteří se výzkumu účastní. Nemusíte se tak bát odpovídat. Na otázky
neexistují nějaké obecně správné nebo nesprávné odpovědi. Prosím, odpovídejte podle toho, co si
myslíte Vy. Zajímá nás Váš názor a Vaše postoje.
Rádi bychom Vás ubezpečili, že všechny Vámi sdělené údaje budou použity pouze v rámci
souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Máte samozřejmě možnost
tento rozhovor odmítnout. Budeme vám však velmi vděčni, pokud se tohoto prospěšného a
zajímavého výzkumu zúčastníte. Váš názor je pro nás velmi cennou informací.
Pokud byste si přáli 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 a ochotu k účasti,

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