Projekt 160152 – pokyny pro tazatele
Společnost ppm factum research provádí tento projekt pro Sociologický ústav AV ČR. Jde o
rozsáhlé mezinárodní šetření, které probíhá dlouhodobě a opakovaně a přináší důležitá data o
životě lidí v evropských zemích. Bližší informace viz:
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/czech_republic/
V rámci ČR bude nyní dotázáno více než 3000 respondentů, s nimiž provede rozhovor přibližně
290 tazatelů.

Cílová populace a výběrový postup
Cílovou populací jsou obyvatelé ČR ve věku 15 let a starší (bez horního věkového omezení) trvale
žijící v soukromých obydlích na území ČR. Výzkumem nebudou osloveni lidé bez domova, lidé
žijící v zařízeních, v nestandardních obydlích a lidé žijící dlouhodobě v zahraničí.
Respondenty budete vybírat tzv. stratifikovaným vícestupňovým náhodným výběrem.
 Tzv. primárními výběrovými jednotkami je 565 tzv. základních sídelních jednotek (ZSJ).
 V každé ZSJ byl vybrán ze seznamu adres domů a bytů (databáze Českého statistického
úřadu) určitý počet adres. (Byly přitom vyloučeny ty, na nichž jsou objekty neurčené
k bydlení.)
 V případě, že na adrese hospodaří více domácností (jedná se o bytové domy), budete
dotazovanou domácnost vybírat pomocí tabulky náhodných čísel na záznamovém archu.
 Výběr respondenta bude proveden metodou nejbližších příštích narozenin, tzn., oslovíte
osobu, která má narozeniny nejblíže po datu Vaší první návštěvy. Nahrazování jedinců,
kteří odmítli rozhovor, není přípustné.

Dotazník + kontaktní formulář
Dotazníky, karty, instrukce pro tazatele byly připraveny ve spolupráci se zadavatelem výzkumu.
Délka rozhovoru by měla být zhruba 60 minut včetně sociodemografických údajů.
Kontaktní formulář obsahuje následující informace, které budete zaznamenávat: zda se jedná o
adresu použitelnou, či ne; popis prostředí (typ domu, vzhled okolí), u nepoužitelných adres bude
zdůvodněno, proč adresa nemohla být využita, u použitelných adres pak bude uvedeno: kdy se
tazatel pokoušel na této adrese kontaktovat respondenta, kolikrát (opět s přesnými daty a časy),
zda se mu to podařilo, pokud ne, tak proč, pokud ano, tak zda byl s respondentem realizován
rozhovor, případně proč rozhovor uskutečněn nebyl atd. Identifikační čísla kontaktního formuláře
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Průběh dotazování
Sběr dat je organizován terénním oddělením centrálně ze sídla společnosti ppm factum
research. Na hladký průběh dotazování budou dohlížet supervizoři, kteří budou v neustálém
kontaktu s tazateli, odpovídat na jejich případné dotazy a budou řešit veškeré nestandardní
situace, které se v průběhu terénního šetření mohou vyskytnout, vč. možného „výpadku“ tazatele
z důvodu nemoci apod.
Budete mít k dispozici avizní dopis. V tomto dopise bude specifikováno:




Kontakt na Vás, včetně telefonního čísla. Na tento kontakt se mohou zástupci domácnosti
obracet v případě dotazů a také při případném domlouvání schůzek. – toto číslo na dopis
sami doplňte, pokud jej budete házet do schránky.
Kontakt na zadavatele šetření (Sociologický ústav) a také na odpovědného pracovníka
centrály ppm factum research pro vysvětlení pozadí výzkumu a jeho důležitosti.

Následně tazatel provede kontaktování domácnosti a výběr respondenta. Současně bude při
každé návštěvě evidovat údaje do elektronického kontaktního formuláře (úspěšnost návštěvy,
důvody odmítnutí, realizování rozhovoru apod.). Pokud na příslušné adrese tazatel někoho
zastihne, ale není to cílová osoba, pokusí se domluvit si s cílovou osobou schůzku (zeptá se, kdy
může přijít, aby cílového respondenta zastihl, požádá o telefonický kontakt na něj atd.).
Vybranou domácnost navštívíte nejméně 4x, z toho 1x o víkendu a alespoň 2x ve večerních
hodinách, než bude návštěva považována za neúspěšnou. Návštěvy provedete ve dvou týdnech,
a to pouze osobně, telefonický kontakt s domácností je možný, ale nepovažujeme jej za návštěvu.
(Toto opatření může sice zajistit fakt, že v domácnosti bude někdo doma, ale nikoliv zajištění
souhlasu respondenta se šetřením.)
Vyšší motivaci vybraného respondenta chceme zajistit následujícím způsobem:
1. Tazatelé budou vysvětlovat účel šetření a jeho potřebnost.
2. Tazatelé vysvětlí důvěrnost šetření, anonymitu získaných dat, že budou zpracována pouze
hromadně.
3. Respondent si může vybrat dobu, kdy bude rozhovor prováděn (nejprve schůzka a
následně rozhovor v příhodném čase).
4. Za vyplnění dotazníku obdrží respondent finanční odměnu ve výši 120,- Kč.
Důležitým úkolem tazatelů je tzv. „konverze měkkých odmítnutí“. Jde o to, že ta odmítnutí, která
nejsou nutně konečná, budete řešit na místě a Vaší snahou bude odmítnutí odvrátit. Jedná se
především o:






špatné načasování – lidé zrovna jedí, nemají čas, odjíždějí na chatu,
spolupracoval/a ve výzkumech příliš často, nedávno odpovídal/a,
obava z nedostatku soukromí,
odpovídal/a by, ale bojí se pustit tazatele do bytu,
obava o ochranu osobních dat.
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V těchto případech budete mít za úkol zajistit následující činnosti:






u všech, kde je to pravděpodobné / možné, se budete snažit o další návštěvu a přesvědčení
k účasti,
v případě, že vybraný respondent bude tvrdit, že momentálně nemá čas, že nemá pro
rozhovor dostatek soukromí, že příliš často odpovídá na výzkumy atd., budete se snažit
domluvit ještě jednu návštěvou, v jiném denním čase dle domluvy,
pokud bude respondent i po přesvědčování vyjadřovat výrazné obavy z rozhovoru a
z kontaktu s tazatelem (jeho vpuštění do bytu), obavy o ochranu osobních údajů atd., budete
kontaktovat vedoucího výzkumu Mgr. Vojtěcha Hündla, ppm factum research, a sdělíte číslo
adresy a typ / popis odmítnutí

Zajištění kvality sbíraných dat – kontroly
Společnost ppm factum research je povinna zajistit pro svého zadavatele, Sociologický ústav AV
ČR, kvalitní data. Za tímto účelem bude práce tazatelů kontrolována několikerým způsobem. Při
provádění samotných rozhovorů bude kontrolován časový snímek rozhovoru. Předmětem další
kontroly bude správnost provádění návštěv (alespoň 4x, z toho o víkendu, ve 2 týdnech apod.).
Dále bude prováděna kontrola výběru, tzn. na adresách, kde byl rozhovor uskutečněn, bude
proveden telefonický nebo jiný kontakt. Na namátkově vybraných adresách, kde byl rozhovor
odmítnut nebo kde nedošlo ke kontaktu, bude provedena osobní návštěva supervizora pro
ověření důvodu odmítnutí.

Důležité kontakty
Mgr. Vojtěch Hündl, vedoucí výzkumu
Tel.: +420 233 111 008, Mobil: +420 731 403 626
e-mail: hundl@ppmfactum.cz
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ŠKOLENÍ K NÁHODNÉMU VÝBĚRU ESS_8
Praha 20-21.10.2016
© ppm factum research

Zadání projektu
ESS s pořadovým číslem 8
 Celoevropský výzkum, patří mezi největší a probíhá ve všech zemích Evropy + několika
dalších
 Dotazník je není komplikovaný (témata), ale je dosti dlouhý – 60-70 minut
 Probíhá náhodným výběrem – požadovaná návratnost je 70 %.

Náhodný výběr
 Vytvořili jsme náhodný seznam adres po celé ČR (cca 3.400)
 Musíme získat minimálně 2.300 kompletních rozhovorů
 Dotazování bude probíhat v rámci 1 ZSJ (základní sídelní jednotky)

Cílové osoby
 osoby žijící dlouhodobě v ČR, věk 15 a více let
 jen osoby trvale žijící v bytových domácnostech
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Metodika

Výběr cílové osoby
Výběr domácnosti
 Dostanete od nás seznam domácností
 Adresy jsou přesně specifikované městem, ulicí a číslem popisným / orientačním
 Musíte dotazovat pouze na těchto adresách – není možná substituce
PROBLÉM Č.1 – Na adrese je více domácností (např. panelový dům) – koho vybrat?
Vyberete domácnost podle tabulky náhodnosti v záznamovém archu!
PROBLÉM Č.2 – Na není žádná domácnost
Vyplňte tuto skutečnost do záznamového archu.
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Výběr cílové osoby
Opakování návštěv
 Pokud se s nikým nespojíte, tak musíte na adresu jít znova
 Nejméně 4x, než ji označíte jako „nezastiženou“
 Z toho nejméně 1x o víkendu
 Z toho nejméně 2x v odpoledních hodinách

Snaha o to, aby byl někdo doma
(návrat ze školy, zaměstnání…)

NÁVŠTĚVY ALE PROSÍM REALIZUJTE MAX. VE 14 DNECH, ABYCHOM VŠE STIHLI!!!

Avizní dopis
 Je na něm vysvětleno pozadí výzkumu, kontakt na zástupce ppm factum (V. Hündl).
 V každém případě při 1. návštěvě
 Pokud nikoho nezastihnete, tak dát do schránky – problém u paneláků, kde je nutné
se dostat ke schránkám
 Pokud s někým z vybrané domácnosti hovoříte, tak předat zástupci domácnosti
(nemusí být respondent)
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Výběr cílové osoby
Výběr respondenta
 Metoda nejbližších narozenin – tj. ta osoba STARŠÍ 15 LET, která bude nejdříve ode dne
návštěvy slavit narozeniny.
 Pokud je v domácnosti jen 1 osoba, oslovte ji.
 Není možné vybraného respondenta nahrazovat – tj. pokud vybraný člen domácnosti
odmítne, tak není možné dělat s někým jiným

PROBLÉM Č.1 – Domácnost – co to vlastně je?
Společně hospodařící jednotka, takže např. babička v patře do ní nepatří.
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Motivace respondenta
 Hlavní = za kompletně vyplněný dotazník přísluší respondentovi odměna ve výši 120,- Kč.
Respondenti budou informováni, tj. je důležité opravdu předat.
!!Tato odměna je nad rámec domluvené smluvní odměny za dotazník!!
 Musíte vysvětlovat:
 Důležitost výzkumu – celoevropský
 Anonymitu dat – společné zpracování (tj. není nikde individuální informace)
 Vědecký, nikoliv komerční výzkum
 Šance vyjádřit se k současným problémům tak, aby z názorů mohly být nějaké závěry

 Nejsou tam žádné konfliktní otázky, jen zjišťování postojů
KONVERZE MĚKKÝCH ODMÍTNUTÍ:

 Časové hledisko – nabídněte schůzku jindy (domluvte si vyhovující termín)
 Obava z ochrany dat – možnost zavolat na centrálu ppm (viz. avizní dopis)
 Nezájem o výzkum – přesvědčit o tom, že je to velmi důležité (viz výše)
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Kontaktní
formulář

Kontaktní formulář
Bude v elektronické,
ale i tištěné formě.
Velmi
důležité
správné vyplňování,
proto
probereme
problémové body.
VYPLŇOVAT
VŽDY
JEN ELEKTRONICKOU
FORMU, TIŠTĚNÁ JE
JEN PRO KONTROLU!
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Kontaktní formulář
 Ihned po první návštěvě na zvolené adrese vyplňte, jak vypadá okolí.
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Kontaktní formulář – C1 typ obydlí

Zemědělská usedlost

Bydlení v komerční
budově

Samostatně
stojící dům

Dům s více obyt.
jednotkami

Dvojdomek

Řadový dům

Dům s pečovatelskou
službou
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Kontaktní formulář – C3 (stav) a C4-C5 (okolí)
Velmi dobrý stav

Velké množství odpadků - příklady

Velmi špatný stav

Graffiti – příklady
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Kontaktní formulář

AUTOMATICKY
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Kontaktní formulář
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Dotazník

CAPI a aktualizace
 Nejsou žádné složité otázky či filtry, jen několik výjimek, na které se zaměříme.
 Trvá asi 60 minut, záleží také na naplnění filtrů
 Otevřené otázky – zapisujte pečlivě, bude nutné Vyše odpovědi kódovat podle
mezinárodního jednotného kódovníku.
 Nespokojujte se s odpověďmi „nevím“
 Pokud budou škály (baterie), vždy otáčejte obrazovku k respondentovi – jako karty.
 Respektujte instrukce v dotazníku (čtěte nahlas, nebo naopak nečtete apod.)

DŮLEŽITÉ:
Po každé návštěvě vyplňte kontaktní formulář!!!
Po každém dni dotazování odešlete ihned dotazníky na centrálu!!!

16

Problémová místa v dotazníku – DOMÁCNOST

Důležité!!!
Nepiště iniciály ani
jméno respondenta!
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Problémová místa v dotazníku – DOMÁCNOST
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Problémová místa v dotazníku – DOMÁCNOST
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Problémová místa v dotazníku – PŘÍJEM
J
R
C
M
F
S
K
P
D
H

MĚSÍČNÍ
do 11 899 Kč
11 900 – 15 299 Kč
15 300 – 19 899 Kč
19 900 – 23 499 Kč
23 500 – 27 299 Kč
27 300 – 31 999 Kč
32 000 – 37 899 Kč
37 900 – 44 599 Kč
44 600 – 55 999 Kč
56 000 Kč a více

ROČNÍ
do 141 299 Kč
141 300 – 183 799 Kč
183 800 – 239 099 Kč
239 100 – 281 499 Kč
281 500 – 327 799 Kč
327 800 – 384 099 Kč
384 100 – 454 199 Kč
454 200 – 534 699 Kč
534 700 – 671 499 Kč
671 500 Kč a více

Toto je jediná karta, kterou si musíte vytisknout a předkládat
respondentovi. Do CAPI pak vyplňte písmeno, které Vám
řekne.
Kartu dostanete v elektronické podobě společně s ostatními materiály (stačí vytisknout 1x)
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Problémová místa v dotazníku – ZAMĚSTNÁNÍ

Budeme muset kódovat,
prosím vypisujte co
nejpřesněji!!
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Připravila společnost ppm factum research
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