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Kvalita panelu
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Panel v sou#asné dob$ disponuje více
než 18 000 respondenty s trvalým pobytem v !R
Našim cílem je reprezentativnost panelu vzhledem k populaci !R a jeho
kvalita. Proto máme zavedena opat"ení, která udržují kvalitu našeho panelu
na vysoké úrovni:
– Profesionální rekrutace panelistù (CATI, F2F, online)
– Ovìøování jedineènosti identity panelistù už v prùbìhu registraèního procesu
– Automatické odstraòování duplicitních, chybných anebo nedostupných e-mailových adres
– Ovìøování identity respondenta prostøednictvím telefonního èísla, e-mailové adresy a jména
– Využívání profesionálního systému Data Collection ke správì a distribuci e-mailù

2

Základní struktura panelu
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5%
ZŠ

45 %
muž

Pohlaví

26 %
VŠ

55 %
žena

26 %
45 – 59 let

Kraj
Hlavní mìsto Praha
Støedoèeský kraj
Jihoèeský kraj
Plzeòský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysoèina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

18 %
18 – 29 let

19 %
60 a více let

15%
12%
6%
6%

V!kové
kategorie
38 %
30 – 44 let

23 %
vyu"eni,
bez maturity

Vzd!lání

46 %
SŠ s maturitou

Velikost obce
do 2 000 obyv.
2 001 až 5 000 obyv.

3%

25%
10%

5 001 až 20 000 obyv.

8%
4%
5%
5%
5%

20 001 až 50 000 obyv.
50 001 až 100 000 obyv.

11%
5%
5%

nad 100 000 obyv, ne Praha
Praha

11%

16%
13%
12%
10%
15%

Ptejte se na podrobnosti, které Vás zajímají.
Rádi se s Vámi potkáme!
q Jsme profesionálové a rozumíme své práci
– naši výzkumníci umí moderovat diskusi, analyzovat data a také
odprezentovat výsledky, které pro Vás budou mít smysl

q Pracujeme na míru – nechceme Vaše potøeby formovat do našich
šablon, ale flexibilnì Vám vyjdeme vstøíc

q Jsme fér a pokud vznikne ve výzkumu problém, tak ho budeme øešit –
vždy udìláme maximum, abyste dostali kvalitnì odvedenou práci

Václav Blahovec
q Jako Vaši partne!i budeme mít zásadní cíl
– abyste byli stále úspìšnìjší

q Nabízíme kvalitní lidské vztahy, protože výzkum je
pøedevším o porozumìní

výzkumník a analytik
vblahovec@scac.cz
tel: 605 218 792
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