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Jak už jistě víte, cílem
projektu je zmapovat
situaci v současných
rodinách, především
prožívání jednotlivých
členů rodin, vývoj partnerských vztahů a vývoj
dítěte.
Nově jsme vytvořily
facebookovou stránku
projektu
https://
www .fac eboo k. com /
vyzkumdomov. Zhruba
do měsíce plánujeme
zrušit starou stránku
(událost na https://

www .fac eboo k. com /
e
v
e
n
t
s/144467663245273
9/?fref=ts) a veškeré
dění přesunout na tu
novou. K rozhodnutí
nás vedly mimo jiné Vaše podněty - psaly jste
nám o tom, že stávající
stránka v podobě události není příliš přehledná a ruší Vás zbytečná
upozornění, kdykoliv se
někdo přidá. Nová
stránka by měla být
komfortnější k prohlíže-

ní, obsah zůstane
téměř stejný. Nadále
Vás budeme informovat o tom, co je ve výzkumu nového, o tombolách a cenách a více
než dříve také o zajímavostech z oblasti raného vývoje dětí. Na
stránku můžete pozvat
také své známé, kteří
se výzkumu neúčastní,
ale zajímá je právě raný
dětský vývoj.

O CO SE HRAJE?

Abychom Vás za Vaši ochotu při
vyplňování dotazníků nějak odměnily, průběžně pro Vás připravujeme slosování o ceny. Jedna
tombola již proběhla v říjnu, další dvě budou 2. února. První
Tombola bude pro ty, kteří vyplnili zatím pouze dotazníky k období těhotenství, druhá, které
neoficiálně říkáme Tombola
PLUS, je pro ty, kteří jsou s námi
již déle a vyplnili těhotenské dotazníky PLUS nějaké další
(tříměsíční apod.). V Tombole

máme připravena předplatná časopisu Miminko, oblečení a hračky pro děti apod. V Tombole PLUS
budou i hodnotnější ceny jako digitální fotoaparát firmy Nikon či
poukázka na víkendový pobyt pro
dva v Penzionu Velké Dářko. Odteď budeme losovat vždy tyto dvě
tomboly a pro každou z nich platí,
že je potřeba mít vyplněno alespoň 70% dotazníků. Počet cen
bude vždy upraven tak, aby byly
šance na výhru stále stejné.
Vyplnili jste zatím pouze těhoten-

ské dotazníky, ale rádi byste byli
zařazeni do Tomboly Plus? Nezoufejte, do pátku 30.1. máte ještě
šanci dovyplňovat další vlnu dat a
posunout se tak do slosování s
hodnotnějšími cenami! Pokud
Vám jiné než těhotenské dotazníky vzhledem k věku Vašeho miminka zatím nebyly doručeny, také nemusíte smutnit, přibližně za
3 měsíce bude další slosování a
pak další a pak zase další...
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KDO JSME?

V minulém newsletteru jsme Vám slíbili, že se podrobněji představíme, abyste o nás věděli něco více. Níže tak můžete vidět krátké medailonky každé z nás, podrobněji jsou k přečtení zde:
http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-rany-vyvoj.
ZUZANA MASOPUSTOVÁ

Vystudovala Psychologii na Fakultě sociálních studií, roku 2011
dokončila doktorské studium Vývojové psychologie. Je vedoucí týmu raného vývoje a má soukromou psychologickou praxi
pro rodiče dětí s autismem, ADHD, vývojovými problémy a
problémy v chování.

„Baví mne práce, kterou dělám - v celé její rozmanitosti a pestrosti.
Ve volném čase ráda zajdu s přáteli na kávu, víno, horkou čokoládu nebo nějaký drink. Pokouším se zpívat v gospelovém sboru Brno Gospel Choir a abych jen neseděla, pořídila jsem si koloběžku a občas se snažím o nějaký pohyb.“
Jak ji vidí členky týmu:
„Je moc hodná, i když se to snaží skrývat, a i přes svůj věčný pesimismus šíří dobrou náladu.
Miluje doktora House, červenou barvu a puntíky. Svou náročností nás burcuje k maximálním
výkonům, které nikdy nezapomene náležitě ocenit.“

VERONIKA HANÁČKOVÁ

Kromě doktorského studia Vývojové psychologie je výzkumnicí
v projektu DOMOV.
„Ve volném čase chodím s manželem (a teď už i se synem) na
geocachingové výpravy. Ráda trávím čas s přáteli, ať už v ka
várně, hospodě nebo na výletě v přírodě. S manželem už tři
roky vlastníme krásnou mopsí fenku Gábinku.“

Jak ji vidí členky týmu:
„Pracovat s ní je radost, je velmi chytrá a pohotová a hlavně je pořád v klidu. Má krásné vlasy a
úsměv Mony Lisy. Směje se i očima - zejména, když vidí nějakého psa.“

KRISTÍNA KICKOVÁ

Stejně jako Veronika je doktorskou studentkou a výzkumnicí v
projektu DOMOV.
„Veľmi rada varím a pečiem, najradšej pre mojich blízkých.
Baví ma cestovanie, tancovanie a milujem chodiť do kina.
Raz bu dem mať svoju kaviareň, kde sa budú predávať moje
koláče a všetci tam budú radi chodiť.“
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KONTAKT NA VÝZKUMNÝ TÝM

Jak ji vidí členky týmu:
„Baví nás (a děsí) svými historkami o tom, kam se svou dobrotivostí došla (variace na cimrmanovské
Jak chudák k ještě větší nouzi přišel). Kromě toho, že je šikovná a výkonná v práci i ve škole, umí
skvěle vařit, péct, šít, vyrobit postel z palet, tancovat, mluvit česky a hlídat děti (nejen) svým kolegyním.“
IVA KORÁBOVÁ

Jako Veronika a Kristína studuje doktorát z Vývojové psychologie a
je výzkumnicí v projektu DOMOV. Kromě toho studuje ještě na po
rodní asistentku.
„Kromě svého muže, dětí a zbytku rodiny, mám ráda knihy a články, chůzi, hudbu a návštěvy. Jsem vděčná za všechny dobré přátele, na které mám v životě štěstí.“

Jak ji vidí členky týmu:
„Srdcem gurmánka, tělem modelka. Přestože vypadá, že jí je sotva patnáct, je sedm let vdaná a má
dvě dcery . Matka s ďáblem v těle, naše dynamo, které má víc energie než my všechny dohromady.“
PETRA DAŇSOVÁ

Dokončuje magisterské studium Psychologie a spolu s Luckou má na
starost PR týmu a péči o respondenty výzkumu DOMOV.
„Jsem ráda s dětmi, hlavně těmi nejmenšími. Pracuji s nimi již
dlouho, ať už jako chůva či jako dobrovolník v různých neziskových
organizacích, mateřských školách apod. Kromě dětí miluju kávu a
čokoládu a i když na to nevypadám, moc ráda jím.“

Jak ji vidí členky týmu:
„Petra jasně ví, co chce a je v tom vážně dobrá. Miluje děti a děti milují ji! Má neustálý úsměv na tváři a pro spolužáky je inspirativní svou neuvěřitelnou svědomitostí a výkonností.“
LUCIE KOLÍNKOVÁ

Stejně jako Petra dokončuje magisterské studium a ve výzkumu
DOMOV má na starost PR a péči o respondenty.
„Hrozně ráda peču, hlavně těsně před důležitými deadliny. Abych
měla výmluvu, začala jsem prodávat makronky. Miluju čtení, kino,
divadlo, procházky a dlouhý spánek. Svůj den si nedovedu představit bez kávy a čokolády.“

Jak ji vidí členky týmu:
„Lucka je výkonná ve školních i mimoškolních aktivitách a má talent na práci s dětmi. Peče nepřekonatelné makronky, lepší než pan Martiňák, a dokáže poutavě vyprávět i o optimálních fyzikálních parametrech (vlhkost, teplota atd.) nutných k jejich výrobě.“

http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-

domov
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ZAJÍMAVOSTI Z VÝZKUMU

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny je odborným
výzkumným pracovištěmFakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Výzkumné zaměření vychází z dlouhodobého zájmu o
témata vývojové, sociální a
pedagogické psychologie,
psychologie osobnosti
a psychologie medií. Pracovnící institutu úzce spolupracují s Katedrou psychologie FSS MU a podílejí
se na výuce studentů a na
zapojení studentů do výzkumu.

Slíbily jsme Vám, že se brzy dočkáte prvních zajímavostí z výzkumu - tady jsou: Náš vzorek je opravdu pestrý, dotazníky
nám vyplňují ženy mezi 19 a 44 lety a muži mezi 20 a 48 lety.
Průměrný věk účastnice-ženy je 29 let, účastníka-muže pak 31
let. Pro 61,6% žen je očekávané dítě jejich prvním, ale v souboru máme také 38,4% vícerodiček - většina z nich má doma
jedno biologické dítě, některé dvě a jedna z maminek dokonce
sedm. S 4,6% z Vás bydlí v domácnosti dítě, které není biologicky vlastní.
A jak dlouho jste se průměrně snažili o miminko? Většina z Vás
1-6 měsíců (34%), přibližně čtvrtině se poštěstilo dříve než za
1 měsíc (24,6%) a pětina se o početí nijak záměrně nesnažila
(21,6%). 8,2% z Vás počalo po půl roce až roce snažení a
11,6% za delší dobu než 1 rok - 3,4% za více než 3 roky.

KONTAKT NA VÝZKUMNÝ
TÝM

NAŠI SPONZOŘI:

Institut výzkumu dětí, mládeže a

rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity
Joštova 10
602 00 Brno
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

A CO DÁL?

e-mail: domov.ivdmr@gmail.com

To je od nás pro dnešek vše. Příště se můžete
těšit na další novinky a zajímavosti o výzkumu.
Nezapomeňte, že stará facebooková stránka brzy zanikne - včas dejte like naší nové stránce na
https://www.facebook.com/vyzkumdomov, aby
Vám neunikly žádné fotky cen do tomboly (v nejbližších dnech čekejte nové fotky, neboť pro Vás
aktuálně zajišťujeme další ceny) nebo články nejen o vývoji dětí.
Děkujeme Vám, že jste s námi.

