Vaše domácnost byla vybrána do výzkumu o rodině

„GGP – Současná česká rodina“
Vážená paní / Vážený pane
Vaše domácnost byla náhodně vybrána jako účastník tohoto jedinečného výzkumného projektu
a rádi bychom tak provedli rozhovor s jedním ze členů Vaší domácnosti. Pokud však ve Vaší
domácnosti nežije osoba ve věku 18–69 let, považujte prosím tento dopis za bezpředmětný.
Cílem této studie je mapovat českou rodinu a její vývoj. Získaná data jsou důležitým zdrojem informací pro
společenské vědy a sociální politiku jak České republiky, tak i mezinárodně.

Na co se Vás budeme ptát?
Co ovlivňuje rozhodnutí mít děti, nebo jak páry sdílejí domácí práce? Jak se lidem daří sladit pracovní a soukromý
život, jak vypadají vztahy v dnešní české rodině? Dotazník řeší, co si lidé o rodině myslí a co plánují.
Výzkum bude probíhat v 7000 domácnostech v celé ČR. Z Vašich odpovědí odstraníme všechny vaše osobní
údaje v souladu s nařízením GDPR.

Přínos výzkumu GGP - Současná česká rodina
Unikátní informace vysoké kvality (jimž říkáme „data“), které nám poskytnete, umožňují vědcům získat nové
znalosti o tom, co lze v oblasti rodinné politiky, péče a služeb vylepšovat. Tyto znalosti pak využijí jednotlivé státy
při rozhodování o důležitých otázkách, týkajících se sociální politiky. Váš příspěvek pro studii "Současná česká
rodina" má velký vliv na to, jakým způsobem budou nastaveny možnosti do budoucna – jak dát lidem šanci žít
dobrý rodinný život.

Proč oslovujeme právě Vaši domácnost?
Rádi bychom požádali jednoho člena Vaší domácnosti o rozhovor trvající asi 40–60 min.
Rozhovor může probíhat jako telefonický nebo video rozhovor, nebo také může být nahrazen online
dotazníkem, který vyplníte sám / sama.
Bezkontaktní způsob dotazování byl zvolen z důvodu současné epidemiologické situace v ČR.

Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste se studie zúčastnil/a. Vaše účast má zásadní vliv na kvalitu
a vědeckou hodnotu naší práce. Jedině díky domácnostem, jako je ta Vaše, jsme schopni zajistit potřebná data
pro výše uvedené účely. Vaše účast na studii je však samozřejmě zcela dobrovolná. S ohledem na hodnotu
výsledných dat je však velmi důležité, aby se zúčastnilo co nejvíce vybraných domácností.
Zaručujeme, že s veškerými informacemi, které nám poskytnete, bude nakládáno s největší důvěrností
a v souladu s nařízením EU GDPR. Zpracovatelé dat ani čtenáři publikovaných výsledků nebudou znát jakákoli
jména či adresy. Nikdo nebude schopen identifikovat, které informace pochází od Vás. V případě, že se chcete
dozvědět více o důvěrnosti studie, neváhejte se zeptat agentury SC&C.

Kdo je zadavatelem výzkumu?
Projekt Současná česká rodina je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender
Programme (GGP). GGP je cenným zdrojem dat pro demografy, sociology, ekonomy, epidemiology, medicínský
výzkum a další oblasti, které se bez aktuálních informací neobejdou. Proto se sběr dat pro tuto studii opakuje
v pravidelných intervalech již od roku 2005. V současnosti vzniklo na základě takto sebraných dat již více než
1 300 vědeckých prací ve více než 20 zemích světa.
S daty GGP v současnosti pracují vědci a studenti na univerzitách, výzkumných ústavech na vybraných
ministerstvech a dalších institucích. Za Českou republiku jsou řešiteli projektu Masarykova univerzita v Brně,
Univerzita Karlova, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a agentura SC&C.

Financování
Všechny zúčastněné instituce financují studii prostřednictvím projektu Obohacení datové báze pro tvorbu
a evaluaci rodinné politiky (projekt číslo TL03000338), který je spolufinancován se státní podporou
Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

Rádi byste se dozvěděli více?
Máte-li jakékoliv další dotazy, prosím, kontaktujte agenturu SC&C na telefonním čísle 777 759 419,
či prostřednictvím emailu na foliva@scac.cz.
Můžete se také podívat na náš web:
https://scac.cz/ggp/
Kompletní informace o projektu naleznete na:
https://ggp-cz.fss.muni.cz/ ; https://www.ggp-i.org/ (informace pouze v angličtině).
Předem děkujeme za Vaši účast při výzkumu „Současná česká rodina“. Děkujeme Vám za Váš čas, který věnujete
tomuto zajímavému a důležitému průzkumu ve Vaší rodině.
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