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KDO JSME? ANEB PRVNÍ OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ TĚCH, KDO ZA
VÝZKUMEM STOJÍ

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. - vedoucí týmu
Mgr. Iva Korábová - výzkumnice
Mgr. Kristína Kicková - výzkumnice
Mgr. Veronika Hanáčková - výzkumnice
Bc. Petra Daňsová - PR týmu, komunikace se sponzory, péče
o respondenty
Bc. Lucie Kolínková - PR týmu, komunikace se sponzory, péče
o respondenty

zleva: V. Hanáčková, P. Daňsová, K. Kicková, Z.
Masopustová, L. Kolínková, I. Korábová
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O CO SE HRAJE? ANEB DARY MINULÉ I BUDOUCÍ

Kromě dobrého pocitu se snažíme pro
Vás připravovat losování o věcné ceny.
Pokud
jste
s námi již delší dobu, jistě víte, že
první takové losování již proběhlo a
další se chystají.
Poprvé jsme losova-

li v říjnu a celkem
jsme obdarovali 15
účastníků výzkumu,
kteří dostali ceny
jako předplatné časopisu Miminko od
společnosti Affinity
Media s.r.o., oblečky pro děti, knihu o
kojení a DVD Cvičení po porodu, které

věnoval web tehotenstvi.cz,
společenskou hru Český
film Premium, dětskou podložku pod
bříško a další.

pobyt

pro

dva

v Penzionu Velké Dářko v srdci Vysočiny,
společenskou

hru

Osadníci z Katanu, di-

gitální
fotoaparát,
Jako další dary pro předplatná
časopisu
Vás máme nachys- Miminko a spoustu
tané například pou- dalších cen.
kaz na víkendový

KDO TO MALOVAL? ANEB HISTORIE LOGA NAŠEHO VÝZKUMU

Dlouho jsme přemýšlely, jaké logo
pro náš výzkum vymyslet, aby vystihovalo to, co děláme.
Abychom neporušily
nějaká
autorská
práva, potřebovaly
jsme logo vytvořit
nebo namalovat. A
jelikož náš výzkum
je
o
rodinách
s dětmi, nápad na
sebe nenechal dlouho čekat – oslovíme
nějaké dítě, aby

pro nás logo namalovalo. Logo, které
můžete vidět na obrázku je dílem dcery Ivy Korábové,
jedné z členek našeho týmu. Dívka
dostala zadání namalovat, co podle
ní představuje slovo
„domov“. My jsme
s výsledkem spokojeni a tímto jí děkujeme.

Logo výzkumu DOMOV

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

domov
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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
jejich zapojení studentů do
výzkumu.

KONTAKT NA VÝZKUMNÝ
TÝM

Institut výzkumu dětí, mládeže a
rodiny
Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity
Joštova 10
602 00 Brno

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.
e-mail: domov.ivdmr@gmail.com

NAPSALI O NÁS
31. 8. 2014: Současná česká rodina? Vědci hledají dobrovolníky pro výzkum
26. 8. 2014: Život rodin se mění. Psychologové zjišťují jak

26. 8. 2014: Vědci zkoumají vývoj rodiny. Hledají účastníky do výzkumu
25. 8. 2014: Život rodin se mění. Psychologové se snaží přijít na to jak
25. 8. 2014: Vědci hledají dobrovolníky pro výzkum současné české rodiny
25. 8. 2014: Vědci hledají dobrovolníky pro výzkum současné české rodiny

A CO DÁL? ANEB NA CO SE
MŮŽETE TĚŠIT PŘÍŠTĚ

V příštím newsletteru Vám přineseme první
zajímavosti a výsledky z našeho výzkumu a
také medailonky každé z nás, abyste se s námi lépe seznámili. Je tedy na co se těšit.

Děkujeme Vám, že jste s námi.

