
Bojujete s technologiemi či digitalizací? 
Chceme znát Váš pohled.

ZAPOJTE SE DO JEDINEČNÉHO VÝZKUMU V ČESKÉ REPUBLICE 

„DIGITÁLNÍ DOBA S LIDSKOU TVÁŘÍ“

O co se jedná?
Zajímá nás Váš názor! Přidejte se k jedinečnému společensky-vzdělávacímu výzkumu, který vede Fakulta

sociálních věd Univerzity Karlovy a odborníky z různých organizací (viz loga dole).

Zajímá nás zkušenost lidí, kteří málo nebo vůbec nevyužívají internet a nedostanou se k důležitým

informacím, nemají chytrý mobilní telefon nebo ho využívají třeba jen k volání a zasílání SMS, štve je neustálé

tlačení do všemožných aplikací, ztrácí se v různých registračních procesech jako bylo nedávno třeba očkování
nebo třeba naráží na problém, že nemají platební kartu a leckde nezaplatí. 

Důvodem může být to, že s technologickými vychytávkami neumíte pracovat, nejsou pro Vás dostupné

nebo Vás jednoduše štvou třeba proto, že se bojíte o svá data. Hledáme lidi s konkrétními zkušenostmi, ale

i ty, kteří mají třeba jen stále silnější pocit, že jim někdo tlačí něco, co jim je proti srsti. 

Náš výzkum chce dostat Váš hlas mezi širší veřejnost, a hlavně mezi novináře, kteří naši společnost informují

a ovlivňují. Váš názor je důležitý.

O co Vás chceme požádat?
Sejděte se s námi 18. března odpoledne a podělte se o Váš pohled na technologie a digitalizaci: jaké máte

obavy, s jakými se setkáváte problémy, co se Vám na nich líbí, co Vám umožnily a co Vás naopak odrazuje

nebo lidově řečeno štve. Budete sdílet své názory v profesionálně vedené skupině podobně smýšlejících lidí. 

Co Vaše účast obnáší?
• Proplatíme Vám dopravu. Vydejte se na setkání s námi, i když nežijete právě v Praze, kde bude setkání

v polovině března probíhat. 

• Za účast ve výzkumu dostanete finanční odměnu a na místě počítejte s občerstvením. 

• Dostanete voucher na bezplatnou právní konzultaci nějakého vašeho právního problému s advokátem.

Může jít třeba o problémy spojené s bydlením, nevýhodnými smlouvami, které jste podepsali, nebo s dluhy.

Mám zájem. A co teď?
Ozvěte se nám buď na telefon 776 703 170 nebo napište na e-mail administrator@iure.org. Domluvíme pak

s Vámi detaily setkání. (Více informací o projektu Digitální doba s lidskou tváří najdete ddlt.iure.org)

MOC DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ
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