Na Hlučínsku proběhne rozsáhlý výzkum o proměnách způsobu života.
Vážení občané regionu Hlučínska,
jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte, abychom
Vám oznámili, že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury České republiky
na tříletý výzkum s názvem Proměny způsobu života a modernizační procesy na Hlučínsku.
K tomuto úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s jednou členkou našeho týmu spolupracovali jako
respondenti na přípravě projektové žádosti pro Grantovou agenturu. Děkujeme.
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva výzkumy
založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na dotazníkové
technice. V letošním roce (od května) bude probíhat výzkum pomocí rozhovorů s občany.
Budeme hledat zástupce tří generací: první generace jsou lidé narození těsně před začátkem 2.
světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím skončení; druhá generace jsou lidé
narození v 50. a 60. letech, třetí generace jsou lidé narození v 80. a 90. letech. V roce 2014 se
uskuteční dotazníkový výzkum na reprezentativním souboru hlučínské populace. V první
polovině roku 2015 se uskuteční druhý výzkum založený na přímých rozhovorech se zástupci
tří generací respondentů.
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše pomoc je pro
nás naprosto nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu shromažďujeme všechny možné
informace týkající se historie regionu, kulturního i pracovního života v regionu apod.
Navazujeme spolupráci se zástupci jednotlivých obcí a různých sdružení na Hlučínsku.
Hledáme kontakty na případné respondenty apod. Pokud byste chtěli přispět radou nebo
informací, velice to uvítáme. Můžete zavolat člence týmu Heleně Kubátové na číslo
730 574 793, nebo jí napsat email helena.kubatova@upol.cz, případně dopis na adresu
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity
Palackého, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc.
Na základě výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho jedna
anglicky) a několik odborných studií v časopisech. O svých výsledcích budeme informovat
odbornou veřejnost na našich i zahraničních vědeckých konferencích.
První schůzka členů výzkumného týmu a občanů z regionu Hlučínska se uskuteční ve
čtvrtek 9. května 2013 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu v Bolaticích.
Věříme, že naše výsledky přispějí k popularizaci Hlučínska a že budou přínosné nejen pro
občany Hlučínska, ale i pro celou Českou republiku.
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