
 

  

12. září 2017 

Vážená paní, vážený pane, 

Ústav populačních studií Fakulty Sociálních Studií Masarykovy university v Brně ve spolupráci s nezávislou 

výzkumnou společností STEM/MARK provádí mezinárodní prestižní studie Evropský výzkum hodnot (EVS) - 

http://www.europeanvaluesstudy.eu/. Jedná se o významný akademický/vědecký výzkum, který patří 

k největším sociologickým výzkumům v České republice a Evropě. Výzkum se provádí pravidelně po devíti 

letech (1991, 1999 a 2008) a v České republice se jedná o již 4. vlnou sběru dat. Data jsou k dispozici zdarma a 

na základě předchozích sběrů dat byla vytvořena bohatá akademická literatura, stejně jako vzdělávací 

programy, veřejné a politické akce. 

Zadavatel tohoto výzkumu je Ústav populačních studií při Fakultě Sociálních Studií Masarykově university 
v Brně. Výzkum je financován Grantovou agenturou ČR (projekt č. GA17-02022S).  

Cílem projektu je analyzovat vývoj hodnotových struktur české společnosti v průběhu let 1991-2017 v 
evropském a světovém kontextu. Tato analýza umožní pochopit proces politické, sociální a ekonomické 
transformace české společnosti v průběhu čtvrtstoletí budování nové české společnosti, od doby sametové 
revoluce až po její plnohodnotné napojení do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur.  

Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru občanů České republiky, je důležité dotazovat náhodně 
vybrané osoby starší 18 let. Některé domy/byty ve Vaši obci byly proto náhodně vybrány, aby se v domácnosti, 
v nich žijí osoby starší 18 let, tito občani mohli zúčastnit výzkumu. Strávený čas dotazováním bude odměněn 
částkou 100 Kč. Dotazování trvá v průměru 60 minut.  

Tazatelé navštíví vybrané domácnosti ve Vaši obci v období od 15. září do 15. listopadu. Dotazování probíhá 
osobním rozhovorem s jednou dospělou osobou v každé vybrané domácnosti. Otázky, které jsou součástí 
dotazníku, se týkají výhradně osobních hodnot a názorů občanů na každodenní život a nemají nic společného 
s děním ve Vaši obci. Odpovědi na všechny otázky jsou zcela anonymní, veškeré informace budou použity 
pouze v rámci souhrnných údajů a jen pro akademický účel. Je zcela vyloučeno identifikovat ve finálním 
datovém souboru osoby, které se zúčastnily výzkumu a také je vyloučeno jakkoliv zneužití získaných osobních 
informací.    

Agentura STEM/MARK, která provádí tento výzkum, je členkou sdružení českých výzkumných agentur SIMAR 
(www.simar.cz) a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.  

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, můžete se obrátit na agenturu STEM/MARK na telefonním 
čísle 225986812 nebo na emailovou adresu kassa@stemmark.cz 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc a vstřícnost, 

                     

    prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.                                        Mgr. Pavel Šimoník 
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