Průvvodní dop
pis – pokyyny k proje
ektu
65 14 046
0 ESS 7 ((Evropskýý sociální systém)
s
1. Obecné in
nformace o výzkumu
2. ESS – Evro
opský sociáální systém – je největtším evropsským sociálním výzkum
mem, který probíhá
najednou ve více neež 30ti zemíích Evropy. Zadavatele
em jsou výzznamné ev ropské univverzity a
t
výzkumu. Účeleem tohoto výzkumu
v
instituce, které násleedně pracujíí s daty sesbbíranými v tomto
je sledováání změn v chování, postojích
p
a životních podmínkách
p
h evropskýcch společno
ostí. Pro
letošní rokk je hlavním
m tématem pobyt cizincců v ČR.
3. Zvyšováníí návratnossti, sběr datt v terénu
Jedná se o adresní výběr.
v
Samo
otný výběr adres proběhl náhodně. V rámci ČČR jsme vyb
brali 543
blasti 6 adre
es. Celkově sbíráme 2 225 rozhovvorů. Návrattnost v min
nulé vlně
oblastí a v každé ob
tohoto prrojektu bylaa 67,5%.
Znamenáá to tedy, že
ž máte v rámci každ
dé oblasti předepsaný
p
ých šest addres, na kte
erých se
budete snažit uskuttečnit rozho
ovor. V sam
motné domácnosti se bu
udete psát osoby, kterré je více
než 15 lett a bude míít nejdříve narozeniny.
n
Na každ
dé adrese musí v přřípadě nezzastižení domácnosti či vybranného respo
ondenta
proběhno
out min. 3 další návvštěvy. Rozznos avízníích dopisů se nepovaažuje za návštěvu.
Návštěvo
ou se rozum
mí kontaktovvání domácnnosti (zvone
ek, domovn
ní telefon appod.)
V případěě, že budette mít na danou dom
mácnost ne
ebo respondenta teleffonní konta
akt, pak
každé zaavolání povvažujte za uskutečně nou návště
ěvu. (např.. domácnosst Vám při osobní
návštěvě řekne, že dnes
d
se jim to nehodí,, ať zavoláte
e v pondělí – toto zavoolání se poččítá jako
další návšštěva.)
Konverzee měkkých odmítnutí
o
Některé odmítnutí respondent
r
ta nejsou n utně koneččné. Jedná se
s např. o ššpatné naččasování,
obava z n
nedostatku soukromí, z ochrany ddat apod. Do kontaktníího formulááře vyplňuje
ete, jaká
je pravděpodobnosst, že by respondent
r
ještě moh
hl spolupra
acovat. Zkuuste prosím
m citlivě
ntům vysvě
ětlit, že se jedná o nekomerční výzkum a že zjištěná data
takovým responden
nebudou dávána do souvislosti s jejich osoobou.
4. Kontaktníí formulář
Kontatní formulář (KF)
(
je ned
dílnou sou
učástí dotazzníku. Dbe
ejte prosím
m na jeho správné
vyplnění a včasné od
deslání zpě
ět do Mediaanu. Údaje o počtu od
dmítnutí a j ejich speciffikace se
předávají klientovi.

Vyplnění kontaktního formuláře
4.1.
V
Vyplnění záákladních in
nformací – ččíslo tazatele, číslo oblasti, číslo doomácnosti
ČÍSLO TA
AZATELE:

Sídelní jedn
notka

Michle-výýchod

ID ADRESY

PSČ

10100

Číslo oblasti (1-543)
0

0

Číslo domácnosti (16)

1

1

ADRESA
Obec

Elektrárenská

Číslo domu / číslo
orientační

985/9

Číslo bytu:

18

Jméno rodiny
(VYPIŠTE):
VERZE DOTAZNÍKU
(PAPI)

Praha 10

Část obce

Ulice

Michle

A

Pokud na zadané adrese nebudete schopni určit zadané číslo bytu, vyberte nejbližší byt, který
podle Vás zadanému číslu odpovídá. Číslo bytu ani jiné údaje na KF nepřepisujte.
Do záhlaví dotazníku uveďte jméno rodiny, která na zadané adrese bydlí.
4.2.
Výběr domácnosti – v naprosté většině bytových jednotek bydlí jedna domácnost.
Může se však stát, že na zadané adrese jsou domácnosti dvě nebo více – např. v domku
bydlí rodiče a jejich dcera. Rodiče i dcera mají vlastní byty, hospodaří odděleně a tudíž se
jedná o dvě domácnosti na jedné adrese. Dalším takovým případem jsou například
pronajímané byty, ve kterých bydlí společně více mladých lidí, ale každý z nich hospodaří
samostatně. V takových případech musíte určit, kterou domácnost budete dotazovat.
K tomu slouží otázka A2 v KF
Do tabulky v ot. A2 napíšete jména rodin(domácností), které na dané adrese bydlí.
Domácnost k dotazování vyberete podle výběrové tabulky domácností. Budou‐li na zadané
adrese, v zadaném bytě bydlet např. 3 domácnosti, dotazujete tu, kterou jste uvedli jako
číslo domácnosti 2. V našem případě by to byla domácnost Rakových.
A1.Kolik domácností je na této adrese? VYPIŠTE: …………….
pokud jedna domácnost  VYPLŇTE JMÉNO RODINY V HLAVIČČCE A JDĚTE NA B1
pokud více domácností  JDĚTE NA A2
A2. Zaznamenejte podrobně domácnosti na této adrese. Pokud žijí v očíslovaných pokojích, zapište je podle
čísel. Pokud ne, postupujte v budově od sdola zleva nebo zpředu. VYBERTE DOMÁCNOST PODLE VÝBĚROVÉ
TABULKY A ZAŠKRTNĚTE ČÍSLO VYBRANÉ DOMÁCNOSTI:
Číslo
domácnosti

Číslo
domácnosti

Popis domácnosti (jméno rodiny, apod.)

1

Novákovi

7

2

Rakovi

8

3

Vomáčkovi

9

4

10

5

11

6

12

VYBĚROVÁ TABULKA DOMÁCNOSTÍ:
Počet domácností
2
Vybraná domácnost
1

3
2

4
1

5
1

6
1

7
1

Popis domácnosti (jméno rodiny, apod.)

8
1

9
1

10
1

11
1

12
1

4.3.
Výběr respondenta
Respondenta vybíráme z osob, kterým je více než patnáct let. Respondentem je osoba,
která bude mít nejdříve narozeniny.
Např. v domácnosti žijí následující osoby:
Karel, 45 let, nar. v červenci

Eva, 43 let, nar. v srpnu
Karolína, 19 let, nar. v únoru – v současné době žije na koleji VŠ
Kateřina, 16 let, nar. v únoru
David, 11 let, nar. v lednu
Do otázky B1 tedy zapíšeme 3 osoby (Karolínu nezapočítáváme, protože je studentkou na
VŠ koleji, Davida nezapočítáváme, protože mu ještě není 15 let.)
Osobou určenou k dotazování je Kateřina (bude mít narozeniny v únoru, tedy nejdříve)
U dotazování dětí, kterým je 15 let, a ještě jim nebylo 16 let je potřeba mít souhlas rodičů
s dotazováním.
B1. Kolik osob ve věku 15 a více let žije včetně vás ve vaší domácnosti? (vypište)
Započtěte:
- osoby, které jsou pryč na méně než 6 měsíců (na dovolené, na
služební cestě, v nemocnici, v cizině...)
- středoškolské studenty na internátě
- studenty žijící na privátě
Pokud v domácnosti žije 1 osoba ve věku 15+ let →
Pokud v domácnosti žije více osob ve věku 15+ let →

Nezapočítávejte
- osoby, které jsou pryč na 6 a více měsíců
- vysokoškolské studenty žijící na koleji
- dočasné návštěvy, podnájemníky
- osoby žijící v institucích

Dotazujeme tuto osobu
Který z těchto členů vaší domácnosti bude nejdříve slavit
narozeniny?

Jméno vybrané
osoby:

Pohlaví vybrané osoby:
Věk vybrané osoby:

4.4.
Popis obydlí
U všech návštěv je nutno popsat navštívené obydlí a jeho sousedství.
4.5.
Záznam průběhu návštěv
JE NUTNÉ BEZPODMÍNEČNĚ VYPLNIT U KAŽDÉ NÁVŠTĚVY – PODMÍNKA PROPLACENÍ!
Výsledek návštěv:
‐ Pokud se nedostanu k výběru respondenta – kód 3
‐ Pokud vyberu respondenta, bavím se s ním, ale neuděám rozhovor – kód 4
‐ Pokud vyberu respondenta, ale nebavím se s ním (není doma, nemá čas) – kód 5
‐ Pokud v bytě/domě nikdo není – kód 6
‐ Pokud adresa neexistuje, nebo tam není žádný byt – kód 7
D5. Výsledek kontaktu
1 = Dokončený rozhovor  KONEC
2 = Částečný rozhovor  DALŠÍ NÁVŠTĚVA
3 = Kontakt s někým, cílový respondent ještě nebyl vybrán  D6
4 = Kontakt s cílovým respondentem, neuskutečněný rozhovor  D6
5 = Kontakt s někým jiným než s cílovým respondentem  D6
6 = Žádný kontakt na adrese  DALŠÍ NÁVŠTĚVA
7 = Adresa je neplatná (neobydlená, demolice, instituce,…)  F1 + KONEC
8 = Jiná informace o výběrové jednotce  D6

V otázce D6 potom upřesněte kontakty bez uskutečněných rozhovorů

1
2
3
4
5
6
7
8

D6. VÝSLEDEK KONTAKTU (vyplňte v případě kontaktu bez rozhovoru)
1 = Schůzka  DALŠÍ NÁVŠTĚVA
2 = Respondent odmítl rozhovor  E1
3 = Někdo jiný odmítl za respondenta  E1
4 = Domácnost odmítla (před výběrem respondenta)  E1
5 = Respondent není doma do ..…. /…….  DALŠÍ NÁVŠTĚVA
6 = Resp. dlouhodobě neschopný (duševně, fyzicky) spolupráceKONEC
7 = Resp. krátkodobě neschopný (duševně, fyzicky) spolupráceDALŠÍ NÁVŠTĚVA
8 = Respondent zemřel  KONEC
9 = Respondent se odstěhoval ze země  KONEC
10 = Respondent se odstěhovat na neznámé místo  KONEC
11 = Respondent se odstěhoval, ale ne ze země  KONEC
12 = Jazyková bariéra, vypište jazyk ...................................  KONEC
13 = Jiné, popište ……………………………........………KONZULTUJTE S VEDENÍM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SOUČÁSTÍ PRŮVODNÍHO DOPISU JE TAKÉ NĚKOLIK PŘÍKLADŮ VYPLNĚNÝCH VÝSLEDKŮ
NÁVŠTĚV, prosím pročtěte si je
4.6.
Odmítnutí rozhovoru
Vyplňuje se vždy, pokud proběhlo odmítnutí rozhovoru.
Můžete zaškrtnout i více odpovědí.
Pořadí / číslo návštěvy na níž došlo k odmítnutí (VYPIŠTE!):
E1. DŮVOD ODMÍTNUTÍ (vyznačte všechny možnosti)
1 = Špatné načasování (např. nemoc, péče o děti, návštěva, …)
2 = Nemá zájem
3 = Neví nic nebo dost o tématu, je pro něj příliš těžké
4 = Ztráta času
5 = Ztráta peněz
6 = Zásah do soukromí (respondent nedává žádné osobní informace)
7 = Nikdy se neúčastní výzkumů
8 = Spolupracoval na výzkumech příliš často
9 = Nevěří výzkumům
10 = Předchozí špatná zkušenost
11 = Nelíbí se mu téma
12 = Respondent odmítl, protože partner / rodina mu neschválil/a spolupráci
13 = Respondent nepouští cizí lidi domů, obává se jich
14 = Jiné; Vypište ………………………………………………………………..

.......
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mohou nastat i některé druhy odmítnutí, které nejsou nutně konečné: „špatné
načasování“, „nedávno odpovídal na výzkum“ apod. Proto se do KF také vypisuje
pravděpodobnost, že respondent bude v budoucnu spolupracovat.
E2. Jaká je podle Vašeho odhadu pravděpodobnost, že bude domácnost / vybraný respondent v budoucnu
spolupracovat?
1 = ROZHODNĚ NEBUDE v budoucnu spolupracovat  E3,E4 + KONEC
2 = PRAVDĚPODOBNĚ NEBUDE v budoucnu spolupracovat  E3,E4 + KONEC
3 = PRAVDĚPODOBNĚ BUDE v budoucnu spolupracovat  E3,E4 + DALŠÍ NÁVŠTĚVA (viz pokyny)
4 = BUDE v budoucnu spolupracovat  E3,E4 + DALŠÍ NÁVŠTĚVA (viz pokyny)
8 = Nevím, nedokážu určit  E3,E4 + KONZULTUJTE S VEDENÍM

5. Dotazník

1
2
3
4
8

Samotný dotazník má šest částí. Jeho délka, kterou jsme v pilotu ověřili, je průměrně kolem 50‐
60ti minut.
Hlavním tématem tohoto dotazníku jsou lidé z jiných zemí, kteří sem přicházej žít, jiná etnika,
rasy, vyznání, kultura.
Dotazník si prosím doma nejdříve projděte, ujistěte se, že Vám jsou jasné jednotlivé otázky,
že se dobře orientujete v jednotlivých odskocích a filtrech.
K dotazování použijte karty, které jsou součástí zásilky. Karty jsou troje – k hlavnímu dotazníku
(malý sešit) a dvoje karty doplňkové (dvě A4stránky) – na dotazování noste oboje, dotazník
sám generuje verzi A nebo B.
V otázkách E06 – E10 se respondenta dotazujeme jak často a kolik alkoholu pije. Nejprve
obecně v posledních 12ti měsících a poté se ptáme na POSLEDNÍ VŠEDNÍ DEN. V dotazníku je
za všední den považováno pondělí, úterý, středa nebo čtvrtek.
Následují otázky na víkend – ptáme se kdy naposledy pil respondent alkohol v nějaký pátek,
sobotu nebo neděli. Odpovědi se opět týkají jen JEDNOHO víkendového dne.
6. Reportování stavu terénu
Každých 14 dní obdržíte email s odkazem na internetový dotazník, kde prosím zodpovězte cca
10 otázek ke každé oblasti – kolik již máte hotových dotazníků, kolik máte odmítnutí, kolik
máte domluvených schůzek apod.
7. Odměny
Odměny pro tazatele jsou stanoveny podle počtu hotových dotazníků:
Počet hotových rozhovorů v oblasti
Odměna za 1 rozhovor
0–2
xxx Kč
3–4
xxx Kč
5–6
xxx Kč
Bonus za správně vyšetřenou oblast a odeslané KF
xxx Kč
Odměna pro respondenta:
Dárky pro respondenty jste obdrželi v zásilce. Pokud budete mít možnost udělat více
dotazníků, dárky Vám obratem dopošleme.
8. Obsah zásilky
V zásilce máte mít následující:
‐ Kontaktní formuláře pro zadanou oblast/oblasti
‐ Avízní dopisy pro respondenty
‐ Průvodní dopis (pokyny)
‐ Dárky pro respondenty
‐ Karty (hlavní, doplňkové karty A a doplňkové karty B)
‐ Zpětnou obálku

9. Kontakty

V případě nejasností a dalších komplikací, nebo pokud byste potřebovali doposlat dárky,
obracejte se přímo na mě
Eva Kšírová
Eva.ksirova@median.cz
605 222 696
225 301 840
800 900 301

Evropský sociální výzkum
Školení tazatelů

Praha, listopad 2014

VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE
Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9,
tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101
e-mail: median@median.cz
www.median.cz

OFICIÁLNÍ PARTNER:
KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

Obsah
 Základní informace o výzkumu
 Sběr dat a zvyšování návratnosti
 Pilot: výstupy
 Kontaktní formulář – jak vyplňovat
 Dotazník – struktura a filtry

 Další pokyny
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Základní informace o výzkumu
Název
 Evropský sociální výzkum (European Social Survey, ESS)

Koho se ptáme:
 osoby žijící dlouhodobě v ČR, věk 15 a více let
 jen osoby trvale žijící v bytových domácnostech

Metoda dotazování:
 osobní rozhovor s vybraným respondentem v domácnosti
 CAPI + PAPI

Odhadovaná čistá délka rozhovoru:
 cca 45 minut
-3-

Základní informace o výzkumu
Základní údaje:
 Největší evropský sociální výzkum (!)
 Probíhá ve více než 30 zemích Evropy
 Zřejmě nejpoužívanější mezinárodní výzkum v evropské sociologii
 Zadavatel = spolupracující univerzity z Británie, Norska, Německa, Holandska, Španělska,
Belgie a Slovinska. Celkem ESS financuje celkem 35 organizací (z různých zemí)
Účel:
 Sledování změn v chování, postojích a životních podmínkách evropských společností
Témata:
 Hlavní téma: je pobyt cizinců v ČR
 Další témata:
 Vnímání vlastního života a jeho důležitých součástí a priorit atd.
 Zdraví
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Malý příklad
MEZIGENERAČNÍ REPRODUCE VZDĚLANOSTI
ČR
100%

Zbytek Evropy
100%

5%

Vzdělání respondenta (27-39 let)

21%

27%

80%

60%

80%

VŠ

63%

67%

75%

60%
40%

SŠ
76%

40%

41%

40%
52%

ZŠ
20%

20%

35%

32%

27%
3%

0%
ZŠ

Zdroj: ESS 5+6

SŠ

2%
VŠ

0%
ZŠ

Vzdělání otce

22%
7%

3%

SŠ

VŠ

Vzdělání otce
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Základní informace o výzkumu

-6-

SBĚR DAT A ZVYŠOVÁNÍ NÁVRATNOSTI

Sběr dat – hlavní sekce
 Stratifikovaný náhodný adresní výběr (jako Media Projekt)
 Náhodný výběr 543 oblastí v ČR, v každé 6 adres
→ 3258 adres
→ nutno 2225 rozhovorů
→ 68-70 % návratnost

 Návratnost minulého ESS = 67,5 %
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Sběr dat – hlavní sekce
 Tazatel má předepsaný, který vybrat
Pejevové 3119, Praha 4, byt 29

 Výjimečně více domácnotí v bytě či v rodinném domě -> výběr
švédským klíčem

 Výběr respondenta na adrese metodou příštích narozenin
(kdo z členů domácnosti ve věku 15+ bude mít nejdříve
narozeniny)
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Dosažení návratnosti 70 %
Motivace respondenta:


avizujete a ukažte dárky – podle pilotu funkční



nikoli komerční, ale vědecký a prospěšný projekt



nejprestižnější evropský sociologický výzkum (reprezentují svým názorem ČR)
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Dosažení návratnosti 70 %
Motivace respondenta:


avizujete a ukažte dárky – DLE PILOTU FUNKČNÍ



nikoli komerční, ale vědecký a prospěšný projekt



nejprestižnější evropský sociologický výzkum (reprezentují svým názorem ČR)



výstupy si sami mohou prohlédnout v Sociálně-vědním datovém archivu



dáváme jim šanci vyjádřit názory na českou demokracii, politiku apod. → potřebná
reflexe toho, co se děje v Česku



zajímají nás jejich názory – nemohou odpovídat špatně



téma není intimní - nevtíravý a zábavný projekt



striktní anonymita a ochrana dat – nikdo jim nebude volat krom kontrol



vysvětlení náhodnosti výběru (losování oblastí a adres z registru ČSU)
- 11 -

Dosažení návratnosti 70 %
Avizní dopisy:


Výběr adres probíhal z databáze budov ČSU. Nejsou zde jména obyvatel a v řadě budov je více bytů →
tj. ne všechny avizní dopis lze rozeslat poštou -> zbytek doručí tazatel



Dotazování začne nejdříve 24 hodin po doručení / rozdání avíz



V avízu jsou kontakty na agenturu – pokud respodnent odmítne výzkum, budou tazatelé obratem
kontaktováni.



KONTAKTOVÁNÍ OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBCÍCH DO 5000 OBYVATEL

Opakování návštěv:



Při osobním nezastižení domácnosti či vybraného respondenta –> min. 3 další návštěvy



První návštěva (po avízu) musí být provedeny osobně



Návštěvy nutno dělat v jiný den, minimálně jedna o víkendu a minimálně jedna později večer. Čtyři
návštěvy musí být rozloženy do 14 dnů
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Dosažení návratnosti 70 %


Lze používat telefon:

• získat telefon od rodiny a domluvit si z respondentem návštěvu
• první návštěva musí být osobní !

• minimálně tři návštěvy musí být provedeny osobně !

• pokud bude respondent v celkovém terénu nezastižen, agentura kontaktuje

respondenta telefonicky podle telefonu v otevřených zdrojích → pokus
o domluvení rozhovoru pro tazatele
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Dosažení návratnosti 70 %


Konverze měkkých odmítnutí:
•

některé druhy odmítnutí, které nejsou nutně konečné: „špatné načasování“; „spolupracoval
ve výzkumech příliš často - nedávno odpovídal“, „obava z nedostatku soukromí – přijde
manžel“; „bojí se tazatele“, „obava z ochrany dat“ atd.

•

do KF tazatel vypisuje, jaká je pravděpodobnost, že by respodnent ještě mohl spolupracovat –
u všech, kde je to pravděpodobné proběhne snaha o další návštěvu a přesvědčení

•

u aktuálního nedostatku času, příliš častého odpovádání na výzkumy, nedostatku soukromí
pro rozhovor, atd. – doplnit ještě jednou návštěvou na konci sběru dat v jiném čase

•

u obavy z tazatele, obavy z ochrany dat atd. – kontaktovat vedení TS Median s číslem adresy
a typem / popisem odmítnutí
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Pilot: Výstupy
 Výzkum je vnímán pozitivně
 díky aktuálnímu a neosobnímu tématu a nekomečnímu charakteru
 Pro velkou část respondentů jsou motivací dárky
 Dotazník dlouhý, ale lepší než minule
 Problematické otázky jsou spíše sociodemografické a identifikační
 Příjem
 Politické preference
 Ve dvou částech jsou poměrně těžké filtry
 Někdy si stěžují na opakování otázek (viz níže)
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KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Doplnění základních informací





Vyplnit číslo tazatele
Najít adresu uvedenou v kontaktním formuláři
U budov s více byty najít určený byt*
Doplnit jméno rodiny

*Pokud byt výjimečně není, vybrat nejbližší číslo = 17. A přepsat v KF.
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Výběr domácnosti
(výjimečné případy více domácností v bytě)
 Vždy vypsat počet domácností!
 Pokud >1, popsat domácnosti do tabulky (např. sdola v rodinném domě)
 Vybrat dp
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Výběr respodenta
• Zjistěte, kolik je v domácnosti osob 15+ a vypište
• Zjistěte, jaký člen bude nejdříve slavit narozeniny → bude respondentem výzkumu
• Doplňte jméno, pohlaví a věk této vybrané osoby
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Popis obydlí
• U všech návštěv je nutno popsat navštívené obydlí a jeho sousedství:
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Typ obydlí 1
Zemědělská usedlost

Samostatný dům
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Typ obydlí 2
Dvojdomek

Řadový dům
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Typ obydlí 3
Jediná bytová jednotka
v budově, která není určena
k bydlení (komerční budova)

Byt v domě s více obytnými
jednotkami
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Typ obydlí 4
Dům s pečovatelskou službou
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Technický stav
Velmi dobrý stav

Velmi špatný stav
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Množství nepořádku
Velmi velké množství

Velké množství
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Rozsah graffiti
Velmi velký rozsah

Malý rozsah
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Příklad vandalismu
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Záznam návštěv – čas a způsob




U každé návštěvy zaznamenejte datum ve formátu (dd / mm) – například 10 / 01
U každé návštěvy zaznamenejte čas ve formátu (hh : mm) – například 19:10
U každé návštěvy zaznamenejte způsob kontaktu (položka D4)
 Většinou osobní (kód 1 v D4)
 Ale možný i telefon (pravidla viz výše) či domluva na schůzce pomocí domovního telefonu
 Možnost 4 vyplňuje agentura – pokud respodnent na základě avíza odmítne
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Výsledky návštěv


NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ VYPLNIT U KAŽDÉ NÁVŠTĚVY – PODMÍNKA PROPLACENÍ !!

VÝSLEDEK NÁVŠTĚV:
 Pokud se nedostanu k výběru respodnenta → kód 3
 Pokud vyberu respondenta, bavím se s ním, ale neudělám rozhovor → kód 4
 Pokud vyberu respodenta, ale nebavím se s ním (není doma, nemá čas) → kód 5
 Pokud v bytě nikdo není → kód 6
 Pokud adresa neexistuje, nebo tam není žádný byt, atd. → kód 7
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Upřesnění kontaktů bez rozhovoru



bezpodmínečně vyplnit U KAŽDÉ NÁVŠTĚVY, KDE PROBĚHLO KONTAKTOVÁNÍ BEZ
ROZHOVORU – podmínka proplacení !!
VYPLŇUJETE POKUD D5 = 3,4,5
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Výsledky návštěv - příklady


Domácnost souhlasila s rozhovorem – zrovna ale odjížděli na chatu – řekli mi, ať přijdu
v pondělí v 18:00
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Výsledky návštěv - příklady


Domácnost byla kontaktována (někdo v ní) – ale razantně odmítla účast ještě než jsem
se dostal(a) k výběru respondenta
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Výsledky návštěv - příklady


Domácnost neodmítla rozhovor – respondet vybrán (tatínek 50 let), ale tento týden je na
horách
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Výsledky návštěv - příklady


Domácnost souhlasila rozhovor – respondet vybrán (tatínek 50 let) – je doma, ale odmítl
se bavit
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Výsledky návštěv - příklady


Domácnost souhlasila rozhovor – respondet vybrán (tatínek 50 let) – ale má zrovna
chřipku
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Důvody odmítnutí rozhovoru



Vyplňujeme vždy, když proběhl kontakt bez rozhovoru (D4=3,4,5) a jeho výsledkem bylo
odmítnutí rozhovoru (D6 = 2,3,4)
NUTNO BEZPODMÍNEČNĚ VYPLNIT U KAŽDÉHO ODMÍTNUTÍ



Vyplnit číslo návštěvy, u které došlo k odmítnutí a zakroužkovat jeden typ odmítnutí (1-14)

- 37 -

Měkká odmítnutí
•

některé druhy odmítnutí, které nejsou nutně konečné: „špatné načasování“; „spolupracoval
ve výzkumech příliš často - nedávno odpovídal“, „obava z nedostatku soukromí – přijde
manžel“; „bojí se tazatele“, „obava z ochrany dat“ atd.

•

do KF tazatel vypisuje, jaká je pravděpodobnost, že by respodnent ještě mohl spolupracovat –
u všech, kde je to pravděpodobné proběhne snaha o další návštěvu a přesvědčení

•

u aktuálního nedostatku času, příliš častého odpovádání na výzkumy, nedostatku soukromí
pro rozhovor, atd. – doplnit ještě jednou návštěvou na konci sběru dat v jiném čase

•

u obavy z tazatele, obavy z ochrany dat atd. – kontaktovat vedení TS Median s číslem adresy
a typem / popisem odmítnutí
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Měkké odmítnutí - příklad
 Návštěva přišla ve chvíli, kdy domácnost večeří – „prosím vás, my teď jíme, nic
teď vyplňovat nebudeme“
 MĚKKÉ ODMÍTNUTÍ → návštěva v jinou dobu
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Měkké odmítnutí - příklad
 Respondent odmítá s tím, že „vyplňoval výzkum minulý týden“
 Lze předpokládat, že v budoucnu by mohl spolupracovat
 MĚKKÉ ODMÍTNUTÍ → návštěva na konci terénu po dokončení ostatních adres
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Měkké odmítnutí - příklad
 Vybraná manželka nechce vyplňovat v přítomnosti manžela v bytě – bojí se, že
by to neschvaloval
 MĚKKÉ ODMÍTNUTÍ → návštěva v jinou dobu (nejlépe po domluvě)
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Měkké odmítnutí - příklad



Důchodkyně se výzkumům nebrání, ale bojí se tazatele-muže pustit do bytu
MĚKKÉ ODMÍTNUTÍ, KTERÉ NEMŮŽETE VYŘEŠIT →
 předejte avizní dopis (pokud jej nemá)
 upozorněte na případ vedení TS MEDIAN (může vyslat tazatelku)
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Měkké odmítnutí - příklad



Nevadí mu odpovídat, ale bojí se zneužití osobních údajů (nenechá tazatelem)
MĚKKÉ ODMÍTNUTÍ →
 předejte avizní dopis (pokud jej nemá)
 upozorněte na případ vedení TS MEDIAN (může vyslat tazatelku)
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Dodatečné údaje E3,E4 – o tom kdo odmítl
 Pokud vás domácnost (někdo z ní) odmítla, vyplňte ještě údaje o odmítající osobě
 Důležité pro budoucí zvyšování návratnosti

 PŘÍKLAD: Ihned po představení výzkumu razantně odmítne 23letý muž
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Dodatečné údaje F1 – o špatné adrese
 Vyplňovat, pokud D5 = 7

 PŘÍKLAD: Byt je opuštěný a zdemolovaný a sousedé potvrzují, že v něm nikdo
nebydlí

- 45 -

DOTAZNÍK A JEHO STRUKTURA

Dotazník: Struktura
Celkový
dotazník

Část

Popis

Hlavní dotazník

Dotazování bude probíhat CAPI i PAPI (papi dotazník má
20 stran)

Doplňkový dotazník

verze A,B (4 strany)
pevně spojeny s dotazníkem → verzován celkový dotazník
verzi dotazníku vybíráme podle kontaktního formulář

Pokud jste již daný typ dotazníku vyčerpali, použijte nejbližší jiné (B místo A) a označte
to i v kontaktním formuláři.
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Dotazník: Struktura
Hlavní dotazník:
- otázky A,B - trávení dne, základní názory na společnosti, politiku, lidi
z jiných zemí …

- otázky C - společenský život, vyznání, diskriminace
- otázky D - lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, jiná etnika,
rasy, vyznání, kultura
- otázky E – zdraví, péče o zdraví, zdravý životní styl
- otázky F – sociodemografie

Vedlejší dotazník – struktura
- otázky HF – Schwarzovy škály hodnotových orientací (verze pro muže
a ženy)

- otázky IF – metodologické testovací otázky (jiné formulace, jiné škály)
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Hlavička dotazníku
VAŠE TAZ.
ČÍSLO

ČÍSLO ADRESY V DANÉ
OBLASTI (1-6)

TYP DOTAZNÍKU
(A-B)

ČÍSLO OBLASTI (001-543)
Z KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE !

Z KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE !
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Jak vyplňujeme dotazník


Dotazník se bude skenovat -> křížkujte přesně uprostřed čtverečků
Špatně!



Otevřené otázky zapisujte čitelně VELKÝMI TISKACÍMI PÍSMENY do políček
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Nedotazované otázky




V PAPI dotazníku je několik otázek, které respondentovi nepokládáte, ale sami
vyplníte podle předcházejících odpovědí. Často tyto otázky plní úlohu filtru, proto
věnujte pozornost označení správné odpovědi.
Někdy jsou od sebe otázky dost vzdálené, naučte se tedy předem, kde ji najdete,
nebo si udělejte poznámku.
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Filtry – část D
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Filtry – část F
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Filtry – část F

- 54 -

Množství alkoholických nápojů







V otázkách E06 – E10 se respondenta dotazujeme jak často a kolik alkoholu pije.
Nejprve obecně, jak často za posledních 12 měsíců (ODKAZUJTE KE STEJNÉMU
MĚSÍCI, VE KTERÉM PROBÍHÁ DOTAZOVÁNÍ, ALE PŘEDCHOZÍHO ROKU. NAPŘÍKLAD
POKUD DOTAZOVÁNÍ PROBÍHÁ V LISTOPADU 2014, UVEĎTE [OD LISTOPADU 2013])
měl(a) nápoj s obsahem alkoholu.
Poté se ptáme na POSLEDNÍ VŠEDNÍ DEN (v dotazníku je za všední den považováno
pondělí, úterý, středa nebo čtvrtek), kdy respondent pil alkohol. Množství alkoholu
zaznamenaného podle karty se týká jen toho JEDNOHO všedního dne, nikoli tedy
např. celého uplynulého týdne.

Následují otázky na víkend – ptáme se kdy naposledy pil(a) alkohol v nějaký pátek,
v sobotu nebo v neděli. Odpovědi se opět týkají jen JEDNOHO víkendového dne,
kdy respondent naposledy pil alkoholický nápoj.
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Množství alkoholických nápojů



Otázka E10 je rozdělena pro muže a ženy.
Na příslušné kartě (KARTA 47a pro muže
a KARTA 47b pro ženy) je šest různých
příkladů toho, kolik alkoholu může člověk
vypít při jedné příležitosti.



Berte tuto kartu opravdu jen jako příklad
a mluvte s respondentem o PODOBNÉM
množství (např. 4 míchané nápoje v láhvi
a 1 velké pivo).



U 5ti velkých panáků jsou omylem
zobrazeny pouze 4 – jedná se však
o množství alkoholu 5ti panáků.
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Opakování otázek a odmítnutí
• V dotazníku jsou varianty podobných otázek
• Doplňkový dotazník – ty samé otázky, s jinými škálami

• Vysvětlete, že je to nutné, protože dotazník je mezinárodní – jedná se o nejpřesnější
překlad
• Doplňkový dotazník je metodologický test

• Pokud nebude chtít na některé dotazy odpovídat – může odmítnout (lepší než
ukončení interview). Ale max. 5% odmítnutí.
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Capi dotazník
• V celém projektu musí být cca 60 % dotazováno pomocí CAPI dotazníků
• Výhoda CAPI dotazování:
•
•

dotazník sám umí filtrovat, tazatel neudělá chybu
Rychlejší dotazování

• Data odesílejte pokud možno ten samý den, kdy probíhalo dotazování
• i s CAPI dotazníkem musíte vyplňovat papírový kontaktní formulář !
• Proběhne kontrola CAPI nahrávek
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ODMĚNY A MATERIÁLY TAZATELE

ODMĚNY TAZATELE
• Odměny budou vypláceny za hotový a správně vyplněný rozhovor v oblastech se 6
odevzdanými a vyplněnými kontaktními formuláři !!
• Odměny jsou nastaveny motivačně, ale proběhne kontrola části rozhovorů (uskutečnění
na dané adrese, apod.)

Počet hotových rozhovorů v oblasti

Odměna za 1 rozhovor

0-2

xxx Kč

3-4

xxx Kč

5-6

xxx Kč

BONUS ZA SPRÁVNĚ VYŠETŘENOU OBLAST
xxx Kč

•
•
•
•
•

rozdání avizních dopisů do schránek
včasné vyšetření / dotázání
dodržení pokynů o 4 návštěvách a jejich časovém rozložení
dodání 6 úplně vyplněných kontaktních formulářů
zaznamenávání a správný postup u měkkých odmítnutí
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DALŠÍ POKYNY TAZATELI
 Předtím, než půjdete dotazovat do terénu:
 DOTAZNÍK si v klidu projděte doma, pročtěte si jej
 KONTAKTNÍ FORULÁŘE si v klidu projděte doma, pročtěte si jej
 Pročtěte si všechny obdržené pokyny (ŠKOLENÍ)
 VŠECHNY PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI (KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, FILTRY,
APOD.) KONZULTUJTE S VEDENÍM TS !!!!!

 Zdůrazňujte anonymitu výzkumu, jeho veřejnou prospěšnost
a snažte se maximalizovat návratnost
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REPORTOVÁNÍ A POSÍLÁNÍ DOTAZNÍKŮ
 V pravidelných intervalech budeme potřebovat reporty
 Základní informace o počtu hotových rozhovorů, navštívených adres,
odmítnutí, atd.
 Reportování probíhá on-line (vyplnění cca 6-7 otázek pro každou oblast) nebo
telefonicky s TS
 Dotazníky a finálně vyplněné kontaktní formuláře (po hotovém rozhovoru,
odmítnutí či minimálně 4 neúspěšných návštěvách posílejte)
 Každých 14 dní (počínaje pondělím 1.12.) nebo
 Po dokončení oblasti, nebo
 Na pokyn vedení TS Median
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KARTY a ČAS ROZHOVORU
 Každý jste dostali tři druhy karet:
 Karty pro hlavní dotazník – jedna verze – dát respondentovi při začátku rozhovoru
 Karty pro doplňkový dotazník – verze A a verze B



Karty má respondent u sebe – říkáte mu čísla karty, kterou má využít (pokyn u otázek)



Čas rozhovoru zaznamenáváme v PAPI vždy po ukončení jedné části
 Začátek
 Po ukončení sekce B, C, D, E
 Konec hlavního dotazníku
 Úplný konec
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MATERIÁLY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT
 Dotazníky (verze A a B)
 Kontaktní formuláře (6 na oblast – ke každé domácnosti)
 Karty (knížka – předejte respondentovi před dotazováním)

 Avizní dopis do schránek (distribuujte do schránek)
 Průvodní dopis pro vás (ukažte respondentovi při návštěvě)
 Zpětné obálky na dotazníky a kontaktní formuláře
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KONTAKTY
 V případě jakýchkoliv nejasností okamžitě kontaktujte TS
Median
 Mail: eva.ksirova@median.cz
 Telefon 605 222 696
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Děkujeme za pozornost.
Hodně štěstí při dotazování

