Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s českou nezávislou výzkumnou společností MEDIAN
provádí prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP). Nejedná se o komerční,
ale o významný akademický/vědecký výzkumný program, v jehož rámci probíhají každoročně šetření
na různá témata už více než 30 let. V současné době se ISSP účastní 45 zemí z celého světa.
Cílem šetření je získat dosud chybějící informace o rodinných a společenských vazbách obyvatel ČR.
Získané statistiky poslouží k rozvoji poznání české společnosti v oblasti sociologie, politologie a
ekonomie a budou zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti. Data ze všech
zemí účastnících se šetření budou veřejně dostupná zdarma. Umožní tak i lépe srovnávat společenské
vazby v naší zemi se situací v dalších zemích ve světě. Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru
Čechů a Češek, je důležité dotazovat členy náhodně vybraných domácností. Některé domy/byty ve Vaší
obci byly náhodně vybrány, aby se někteří členové domácností v nich zúčastnili tohoto výzkumného
šetření. Dotazování ve většině případů trvá 40 minut.
Vzhledem ke snižující se ochotě obyvatel participovat i v prospěšných sociologických šetřeních by
realizaci velmi pomohlo, kdyby Vaše obec vydala stručnou zprávu o konání šetření v lokálním tisku, na
webu obce, zprávu oznámila na schůzi s obyvateli, popř. v místním rozhlase či šetření podpořila
i dalšími způsoby. Možnou podobu této zprávy zasíláme v příloze.
Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaší obci v období od 15. 9. do poloviny listopadu. Dotazování
probíhá osobním rozhovorem. Tazatelé se prokáží průkazem tazatele. Otázky se týkají každodenního
života, hodnot a názorů českých občanů – nevztahují se konkrétně k Vaší obci. Odpovědi jsou zcela
anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv
zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.
Agentura MEDIAN, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR
(www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.
Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle
225 301 639. Veškeré otázky Vám rádi zodpovíme. Pokud máte konkrétní dotazy ohledně dotazování,
adres, aj. můžete také napsat zprávu na adresu spolecenskevztahy@median.cz
Děkujeme Vám za Vaši případnou pomoc,
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