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Sociologie politiky oddělení, 
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https://www.soc.cas.cz/oddeleni/sociologie-politiky 

MEDIAN, s.r.o., 
Národních hrdinů 73, 

Praha 9 – Dolní Počernice, 
190 12. 

10. 06. 2021 
Vážená paní, vážený pane, 
 
jako členku/člena panelu crossmediálního měření adMeter jsme Vás vybrali k účasti na 
vědeckém výzkumu volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
které proběhnou 8. a 9. října 2021. Tento prestižní výzkum realizuje tým z Oddělení Sociologie 
politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou 
MEDIAN, s.r.o. a je financován z prostředků Grantové agentury ČR. 

Cílem je zjistit, jakými způsoby se politické strany a hnutí snaží vyhrát volby 
zdůrazňováním konkrétních témat v předvolební kampani. Ve výzkumu propojujeme dvě 
hlediska. Zaprvé pomocí technologického měření adMeter a mediálního monitoringu 
zjišťujeme, jaká témata strany vyzdvihují v novinách, časopisech, rozhlase, televizi a na 
sociálních sítích jako Facebook nebo Twitter. Zadruhé pomocí otázek v dotazníkovém 
průzkumu budeme zjišťovat, jak Vy coby potenciální volička/volič hodnotíte témata, na která 
strany kladou důraz. 

Zajímá nás, odkud získáváte informace o politice a jak Vám strany a hnutí prezentují své 
politické plány. V létě a na podzim tohoto roku bychom Vás rádi celkem třikrát oslovili, abychom 
mohli určit, jak se strategie politických stran v uvedeném čase mění, a zda strany reagují na 
zpětnou vazbu od voličů. 

Zaručujeme Vám naprostou anonymitu a důvěrnost Vašich odpovědí. Všechny informace, 
které nám poskytnete, budou hromadně elektronicky zpracovány v anonymní podobě spolu s 
odpověďmi stovek dalších účastníků výzkumu. Je zcela vyloučené jakékoli zneužití osobních 
informací. 

Na otázky v průzkumu neexistují správné nebo chybné odpovědi. Zajímá nás Váš názor a 
Vaše postoje. Všechny Vaše postřehy jsou pro nás nesmírně cenné. 

Výzkum začne první vlnou dotazování v 24. týdnu a  budeme Vám velmi vděčni, pokud se 
tohoto unikátního výzkumu zúčastníte. Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte kontaktovat 
agenturu MEDIAN na Vám již dobře známém telefonním čísle správy panelu: (+420) 602 458 
055. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme. Můžete nám také napsat na adresu: 
josef.fiser@median.cz nebo lukas.linek@soc.cas.cz. 
 
Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci, 
 
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. 
pověřen řízením  
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. 

 

Mgr. Josef Fišer 
Business and Marketing Director, 

adMeter team leader 

 


