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1. NABIDKA PLNENI VEREJNE ZAKAZKY
1.1. Postup sběru dat
A. oslovení ministerstev
FSV UK spoleČně s agenturou STEM/MARK požádajíministerstva o souhlas s konáním
výzkumu a spolupráci při jeho organizačnímzajištění. STEM/MARK navrhne text
o

dopisu ministrúm (oficiální žádost o svolení k výzkumu). Považujeme za potřebné, aby
v této Žádosti byla zdŮrazněna pozice FSV UK jako autora projektu (například tím, že
Žádost bude mít hlaviČku FSV UK) a vysvětlen smysl a přínos projektu. pokud by byla
moŽnost poskytnutí zpětné vazby k výsledkŮm jednotlivým ministerstvŮm, zvýšila by
se jejich motivace ke spolupráci.

Podmínkou proveditelnosti rnýzkumu je nejen svotení ministrů k výzkumu, ale
také jejich souhlas s nezbytnou mírou součinnosti. Především jde o

souČinnost při využitídatabází zaměstnanců pro výběr a oslovení
respondentů.
Předpokládáme, Že pokud bude ministerstvo s provedením výzkumu souhlasit, předem

vyzve své zaměstnance, aby se podle svých možnostína výzkumu podíleli.

ZajiŠtěnísouČinnosti ministerstev

je rizikovým

momentem projektu. Proto vítáme
zámér zadavatele oslovovat ministerstva až po dohodě o nejvhodnějším postupu pro

každéjed notl ivé m i n isterstvo.
B. Výběr respondentů

Konkrétnípostup výběru respondentů bude zvoten podle toho, jaké podoby
sPolupráce se podaří dosáhnout s jednotlivými ministerstvy. Tj. postup výběru
Se po technické a organizačnístránce mŮže (a nejspíše bude) lišit podle jednotlivých

ministerstev. Bude však vždy zahrnovat dvě základní podmínky:
a) screening cílovéskupiny výzkumu (policy workers) a
b) náhodnost výběru respondentŮ.

Předběžně lze navrhnout dvě základní procedury výběru respondentŮ.

a) ,,Dvojstupňově". O tom, které pracovní pozice lze zařadit do kategorie

policy

workers, rozhodne arbitrárně některý z kompetentních pracovníkŮ ministerstva. (Po
předchozí domluvě se zadavatelem.) Respondenty pak vybere STEM/MARK z této
subskupiny zaměstnancŮ ministerstva. A to pokud možno náhodným krokem (pokud
bude poČet poskytnutých kontaktŮ na zaměstnance alespoň dvojnásobně převyšovat

cílovou kvótu). S touto proceduru lze počítatu ministerstev, která nebudou ochotna
dát k dispozici databázi zaměstnancŮ a radši sama provedou předvýběr a dodavateli
výzkumu poskytnou seznam,,relevantních" osob,

b) ,.Jednostupňově". Agentura STEM/MARK bude moci využítdatabáze ministerstva,
Telefonicky osloví osoby vybrané (náhodným krokem) z této databáze a současně

ověří, zda náležík cílovéskupině policy workers. (Screenovací otázky

budou

připraveny ve spolupráci se zadavatelem.)

Je ovšem možné,že podmínky spolupráce

s některými ministerstvy neumožní

provedení ,,jednostupňového" či ,,dvojstupňového" výběru v předpokládané podobě.
V takovém případě bude zapotřebí zvolit jiné procedury výběru cílovéskupiny a
respondentŮ v této cílovéskupině. Výběrový postup pak navrhne STEM/MARK po
dohodě se zadavatelem.

Předpokládáme, že většina rozhovorŮ proběhne v Praze; některá ministerstva však

mají krajské expozitury, ve kterých také pracují zaměstnanci, kteří se věnují
koncepčnía analytické práci, Korektní postup screeningu cílovéskupiny
respondentŮ zajistí, že dotazováni budou

i

a

výběru

regionální pracovníci ministerstev, a to

v počtu, odrážejícímskutečný poměr zaměstnancŮ centrálních a regionálních
pracovišť. Postup výběru také zajistí, že vzorek obsáhne v náležitých proporcích
zaměstnanecké pozice všech složek organizační struktury ministerstev,
Zadání ukládá dotázat v každémministerstvu 75-100 respondentŮ; v takovém případě

by ale nebyla v celkovém souboru jednotlivá ministerstva zastoupena proporcionálně
podle počtu zaměstnancŮ. 1Ročtem zaměstnancŮ se přitom ministerstva velmi liší:od
Ministerstva kultury s necelými třemi sty zaměstnanci po Ministerstvo zahraničních

věcí se zhruba sedmnácti sty zaměstnanci /počítánobez afilovaných organizačních
jednotek/,) Proto STEM/MARK navrhuje počty respondentů v jednotlivých

ministerstvech kvótovat. Bud' stanovit přesnou kvótu pro každéjednotlivé
ministerstvo (minimální ,,povinný" počet respondentŮ), nebo alespoň rozdělit
ministerstva na malá, střední a velká a stanovit jim tři rŮzné závazné počty
respondentŮ. Celkový cílový počet respondentŮ by podle našeho názoru a zkušeností

měl být stanoven podle toho, s kolika ministerstvy se podaří dojednat spolupráci,
s tím, že za kalkulované minimum považujeme 1000 osob.

C. Oslovení respondentŮ

Předpokládáme telefonickou rekrutaci respondentů. To znamená,

že

zaměstnanci ministerstva (nebo pracovní pozice) odpovídajícídefinici cílovéskupiny,
na které ,,pddne výběrový krok", budou nejprve osloveni telefonicky a požádáni o
spolupráci. Pokud budou s Účastí ve výzkumu souhlasit, pracovník agentury

STEM/MARK s nimi domluví termín schůzky s tazateIemr

ilit které pak

proběhne vlastní dotazování.
D. Dotazování respondentŮ

Tazatelé navštíví respondenty v předem dohodnutém čase na jejich
pracovišti (či jiném dohodnutém místě) a provedou s nimi osobní rozhovor.
Osobní rozhovor (face-to-face) lze provést jak tradičnímzpŮsobem, kdy tazatel
zapisuje respondentovy odpovědi do papírovéhodotazníku (PAPI), tak zpŮsobem
pokroČilejŠÍm,kdy ]'e tazatel vybaven notebookem (CAPI). Rozsah výzkumu
vyŽaduje, a'by byli do výzkumu zapojeni jak CAPI tak PAPI tazatelé. Tento

zpŮsob kombinovaného sběru dat

je u náročnějšíchprojektŮ obvyklý a

zkušenosti

ukazujÍ, Že mezi daty získanými tím či oním postupem jsou jen zanedbatelné rozdíly.

Tazatelé budou připraveni

i na

změny termínŮ schŮzek (respondent schŮzku zruší,
odloŽÍ) nebo opakovanou návštěvu (respondent přeruší rozhovor), Pro případ, že se

přesto nepodaří sjednaný rozhovor uskutečnit, navrhujeme,,nouzovou"

moŽnost nabídnout respondentovi vyplnění dotazníku etektronicky (on-line),
na microsite, kterou STEM/MARK k tomuto účetuzřidí.

Dotazování bude předcházet školenítazate!ů. Škoteníse zaměří jednak na
metodologické zvláŠtnosti tohoto projektu. Vzhledem k tomu, že respondenty jsou
v tomto případě vyŠŠÍ
úředníci státní správy, budou tazatelé také upozorněni na
organizaČní zvláŠtnosti výzkumu; na nutnost přizpŮsobít se časovým možnostem
respondentŮ, na pravděpodobné odkládání už dojednaných schŮzek etc., a také na
zvláŠtnosti práce s ,,náročnějšími"respondenty, než je běžnéu jiných výzkumů.

E, Návratnost
Návratnost (response rate) lze vztáhnout k celkovému počtu těch, kdo byli požádáni
o ÚČast ve výzkumu, případně k celkovému počtu zaměstnancŮ každéhoministerstva.

Takový postup prakticky předpokládá, že zhotovitel výzkumu bude mít k dispozici
seznamy zaměstnancŮ ministerstev, coŽ ale nelze zaručit. Přičemžpokud je v zadání
stanoven minimální požadovaný počet provedených rozhovorŮ, ztrácí takto pojatý
ukazatel návratnosti význam pokud má být dosaženo například 100 rozhovorŮ

jednom ministerstvu, je z hlediska zadavatele nedŮtežité, z jakého základního
souboru je tento poČet získán, nebo kolik osob muselo být osloveno, aby výběrový
v

soubor dosáhl požadovanéhominima 100 respondentŮ.

STEM/MARK proto navrhuje vztáhnout návratnost k požadovanému počtu
respondentů (celkově nebo pro každéministerstvo zvlášt) a zaručuje, že
tento požadovaný počet naplní nejméně na 1OO o/o.
1.2. Popis technických postupů sběru dat
STEM/MARK vzhledem k požadovanému počtu respondentŮ, ke skutečnosti, že
plánovaný výzkum je víceméněregionálním, pražským šetřením a k požadovanélhŮtě
provedení sběru dat, navrhuje vyuŽít celkovou kapacitu (pražské)tazatelské sítě a

provést dotazování kombinací osobního dotazování s využitímnotebookŮ (CAPI,
computer assisted personal interviewing) a osobního dotazování se záznamem
odpovědí do papírovéverze dotazníku (PAPI, pen & paper personal interviewing).
Kombinace metod umožnírychlejší zajištěnísběru potřebného počtu rozhovorŮ a
zajistí výrazně vyŠŠí
kvalitu zjištěných dat než dotazování pouze formou PAPI.

\

(V případě, Že by byl k dispozici delšítermín pro sběr dat, přiklonil by se STEM/MARK
ke sběru větŠÍČásti vzorku prostřednictvím CAPI. Přesto však STEM/MARK i v případě
kombinace forem sběru zajistí dokonalou kvalitu a včasnou realizaci zakázky.)

Popis dotazování metodou CAPI. Dotazník se
zobrazuje na obrazovce speciálního notebooku,
tazatel předčítáotázky a prŮběžně zaznamenává

odpovědi respondenta. Software

zajišťuje

správný sled otázek s ohledem na filtry a rŮzné
znění otázek pro rŮzné subskupiny respondentŮ.

Tazatel nemŮže napro9ramovaný ,,prŮchod"
dotazníkem ovlivnit. Software pro CAPI
dotazování navíc umoŽňuje automatickou logickou kontrolu odpovědí. CAPI proto
minimalizuje riziko znehodnocení dat chybou tazatele. Software současně
z rozhovorŮ pořizuje datové soubory, které tazatelé prŮUěžně odesílajído centrály
výzkumné agentury, kde je pořizován celkový datový soubor. prŮUěžné načítánídat
z jednotlivých CAPI stanic také umožňuje zadavateli výzkumu sledovat výsledky
dotazování v on-line reŽimu. Metoda CAPI také umožňuje předvést respondentovi
jakýkoli vizuální materiál.

Agentura STEM/MARK si plně uvědomuje vážnost problému fingovaných
rozhovorŮ provedených nepoctivými tazateli a proto vybavila své CAPI
notebooky nahrávacím zařízením. Z každéhorozhovoru je nahrávána jeho
Úvodní Část a náhodná část (nebo části) z jeho průběhu; celkem asi 6O vteřin
rozhovoru. (O nahrávání Části rozhovoru jsou respondenti a přirozeně i tazatelé
předem informováni.) Pro kontrolu práce tazatelŮ STEM/MARK pravidelně ověřuje 30
o/o provedených rozhovorŮ ,,náslechem" kontrolních nahrávek. Po dohodě se

zadavatelem

je však možno ověřovat většíčást rozhovorŮ, třeba i

všechny.

Rozhovory, u nichŽ se podle nahrávky prokáže, že je tazatel fingoval, jsou vyřazeny
z datového souboru.
Nahrávky

z

rozhovorŮ také mohou být předány zadavateli k nezávislé kontrole.

Nahrávání rozhovorů je nejspolehlivější existující metodou kontroly práce
tazatelŮ a agentura STEM/MARK je jedinou českou agenturou, která tento
způsob kontroly tazatelů pravidelně využívá.

Popis dotazování metodou PAPI. Tazatel zaznamenává odpovědi respondenta
během rozhovoru do tištěnéverze dotazníku (přečte znění otázky, počká na
respondentovu odpověd'a zaznamená ji). U každéotázky má tazatel pokyn, jaký typ
odpovědi má zaznamenat (jedna možná odpověd', více možných odpovědí, předčítat či
nepředČÍtat varianty odpovědí respondentovi atd.), aby všichni tazatelé postupovali
podle jednotného klíčea byla tak zajištěna maximální srovnatelnost dat, Tazatelé jsou

předem vyŠkoleni, informováni o smyslu, pravidlech a ,,nastavenl výzkumu. Během
školeníjsou tazatelé upozorněni na možná úskalídotazování, na případné obtížnější

typy otázek, na filtry v dotazníku (tj. které otázky se pokládají pouze určitéskupině
respondentŮ v závislosti na tom, jaká odpověd'byla na předchozí otázky).
Tím, že rekrutace respondentŮ probíhá telefonicky přímo z CATI studia STEM/MARK je

zajištěna primární kontrola nad výběrem cílovéosoby dotazování. Zároveň lze pak
zpětně (telefonicky) prověřit, že rozhovor skutečně proběhl.

1.3. Postup zpracování dat

a

konzistence dat bude zkontrolována před jejich zpracováním pro
vyloučeníchyb a neúplně vyplněných dotazníkŮ. Pata budou zpracována osvědčenými
a neustále vyvíjenými postupy STEM/MARK plně respektujícídohodnuté národní a

Správnost

mezinárodní standardy výzkumu trhu a veřejného mínění,

Postup v případě CAPI

D

Většina kontrol spojených s čištěnímdat a kontrolami logiky je zautomatizována

a

probíhá již při samotném dotazování. Software hlídá, aby by|y správně

vyplněny všechny odpovědi na všechny otázky, aby fungovaly požadované filtry
na vybran

é otázky, aby např.

požadovaná číselná odpověd'obsahovala skutečně

čísliceatd.

D

Zaznamená-li respondent do dotazovacího software jinou formu odpovědi, nebo

zapomene-li např. vyplnit některou odpověd', software ho ihned upozorní a
nepustí ho v dotazování dále, dokud chybu neopraví.

Postup v případě PAPI

B První stupeň

kontroly práce tazatelŮ probíhá již během evidence zpět
doruČených dotazníkŮ. V této fázi se provádí kontrola správnosti výběru
respondenta. Zároveň probíhá vizuální kontrola správnosti a úplnosti vyplnění

ť

dotazníkŮ. Nevyhovujícídotazníky jsou z dalšíhozpracování vyřazeny, v případě
méně závaŽných odstranitelných chyb jsou dotazníky zaslány zpět tazatelŮm

D

k doplnění.

Přepis (pořízenÍ) dat do elektronické podoby se z dŮvodŮ minimalizace chyb
operátorŮ provádí dvakrát, tzv. 100o/o verifikace. Druhé pořízení provádí vždy
jiný pracovník než ten, který vyhotovil primární zápis nebo kódování. V praxi to
znamená, Že na fázi kódování a pořizování dat se podílítři rŮzní pracovníci.
Pořízení je provedeno v software SPSS Data Entry. Součástí pořizovacího

D

software je automatická kontrola rozsahu povolených hodnot a logických filtrŮ.

- jsou-li v dotazníku otevřené otázky, jejich odpovědi je třeba pro
zpracování připravit pomocí kódování odpovědí. Při kódování odpovědí jsou
vŠechny dotazníky pečlivě zkontrolovány týmem zkušených pracovníkŮ
KÓdování

kodérŮ. Pro tento účelbude vytvořen závazný postup, tzv. kódovací klíč.Ten se

zaměřuje zejména na:

o

.
.
.

logickou kontrolu vyplnění dotazníku - filtry, základní logicky vazby
převedení odpovědí na otevřené otázky do číselnépodoby (kategorizace)
doplnění chybějících kódŮ odpovědí

Chybně Čineúplně vyplněné dotazníky jsou z dalšího zpracování vyřazeny.

Postup společný pro CAPI i PAPI
u Při zpracování údajŮ jsou dále prováděny dalšíkontroly datového souboru
týkajícíse zejména kompatibility, případné excesy v datech jsou dále
prověřovány a verifikovány, je prováděna kontrola pomocí korelace jednotlivých
pasáŽÍ dotazníku. K provedení všech kontrolních procesŮ dochází dále i

D

v analýze dat a při zpracování zprávy.
ČiŠtěnídat a kontroly logické správnosti - finální datový soubor (po spojení dat
z CAPI a PAPI) je v datovém oddělení popsán názvy proměnných a jejich

hodnot. Následně proběhne kontrola pro odhalení a korekci případných
nelogických vazeb a chybných odpovědí pomocí kontrolních syntaxŮ a skriptŮ
(maker) v programu SPSS.
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1.4. Výstupy z výzkumného projektu
Agentura STEM/MARK poskytne zadavateli

.
.
.
.

:

vyčištěnýdatový soubor ve formátu SPSS,
technickou zprávu,
stručnou závěrečnou zprávu (založenou na výsledcích třídění prvního stupně)

a

případný návrh na váženísouboru.

1,5. Komunikace ,,zadavatel
Výzkumná agentura

- agentura" v průběhu výzkumu
STEM/MARK vyvinula a aktivně pro komunikaci se

svými

klienty využíváinteraktivní komunikačnísystém nazvaný Dialogin a umístěný na
firemních webových stránkách www.stemmark.cz. Vybraní pracovníci zadavatele
(případně další,které určízadavatel) obdržíod společnosti STEM/MARK přístupový

kód a heslo umožňujícívstup do interaktivního systému. To umožňuje získávat
informace o prŮběhu výzkumu. Nikdo další(kdo nezná heslo a přístupový kód)
nemá do systému přístup, systém je ochráněn před vstupem nepovolaných
subjektŮ. Tento systém komunikace umožňuje operativní přenos sdělení, dat a
reponŮ od realizátora ke klientovi. V systému Dialogin mŮže zadavatel sledovat
zejména ,,On-line statistiky* a ,,Deník projektu".

On-line statistiky ukazují momentální výsledky výzkumu, jak se postupně
,,hromadť v jeho prŮUětru (lze jej využítpři sběru dat metodou CAPI nebo
on-line, nikoliv pro PAPI sběr). Základní představu o výsledcích výzkumu tedy
zadavatel mŮže mít od první dnŮ sběru dat. Současně mŮže v rámci on-line statistik
sledovat prŮUěžné naplňování kvót.

Deník projektu umožňuje monitoring a dokumentaci základních etap výzkumu,
fixaci významných ujednání apod.
ukázka on-line statistik:

l0

