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INFORMACE A RECENZE

Recenze knihy MaRtina hájka  
Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů 
Marie Dlouhá (Sociologický ústav AV ČR)

Nová kniha Martina Hájka poskytuje nejen vhled do metodologických vod tex-
tových analýz, ale především právě tématem i stylem, kterým je psaná, se stává 
jakousi hrou se čtenářem. Proto si dovoluji tuto recenzi psát ne nezaujatě, jako 
kdybych nezávisle hodnotila dílo, ale tak, jak jsem ho četla, jak jsem v rámci 
čtení byla v neustálém dialogu s autorem a jak jsem ne/naplňovala očekávání, 
která autor do čtenáře vkládá. Čtenář tohoto recenzního příspěvku tak mimo 
obsahovou stránku navíc získá povědomí o různých možných způsobech čtení 
knihy Martina Hájka.

Hlavním tématem knihy, jak sám autor říká, je role čtenáře – člověka nebo 
stroje. Pokud to tedy vztáhneme na tento text, zkoumá se jako hlavní role ta 
naše, když zrovna čteme. Neméně důležitá je tu však i role autora a jeho vzá-
jemná kooperace se čtenářem.

První hru, kterou autor se čtenářem začíná hrát, je ta, když vymezuje, KOMU 
je kniha určena. Tedy předpokládá 
určitého čtenáře – konkrétně vy-
sokoškolsky vzdělaného odborníka 
v sociálněvědním výzkumu, který 
se zabývá nebo se chce zabývat so-
ciálněvědní analýzou textů. Autor 
knihy si tak vymezuje publikum a 
zároveň se předem vyvazuje z od-
povědnosti nepochopení ze strany 
jiných druhů čtenářů. Umožňuje 
mu to ale přesně cílit na svou čte-
nářskou obec, kterou jistě velmi 
dobře zná. Mimo vymezení toho, 
komu je kniha určená, ukazuje au-
tor také to, JAK vznikla. Kniha je 
jakousi nadstavbou oblastí auto-
rova zájmu, vzájemně propojuje 
několik výzkumů (aktivity v rám-
ci výzkumného grantu GAČR 
Instituce v životních příbězích. 
Víceúrovňová srovnávací analýza 
biografických vyprávění tří skupin 
aktérů české společnosti druhé po-  
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loviny 20. století, spolupráce s Jiřím Kabelem a dalšími). Čtenář je tak uveden 
do kontextu, z jaké pozice lze knihu číst. Tedy případnou nesourodost textu 
čtenář autorovi odpouští. Trochu nadbytečné se například může zdát, že ně-
které kapitoly osvětlují podobné, protože vycházejí ze stejných dat. Pokud je 
ale uveden do kontextu psaní, nevidí v tom negativum, a naopak využije toho, 
že knihu lze číst na přeskáčku, některé kapitoly vynechat, bez toho, aby mu to 
zkazilo jeho zážitek.

Mimo to, že už známe kontext knihy, nás autor upozorňuje na to, čím kniha 
je, ale také na to, čím není. Osa čtenáře a stroje, která zde byla zmíněna, se 
prolíná celým textem. Právě skrze tuto dvojí optiku chce nahlížet na všechny 
metody, které v knize postupně představuje – obsahovou analýzu, analýzu dis-
kurzů a analýzu narativů. Čtenáře ale upozorňuje na to, aby knihu nečetl jako 
učebnici. Autor se tak zároveň ubezpečuje, že není na škodu, pokud nějakou 
z metod, které by bylo možné pod dané oblasti zahrnout, opomněl. Zároveň 
se také vymezuje vůči čtenáři – studentovi nebo studentce. Snaží se vyhnout 
klasické studentské kooperaci s textem – mechanickému čtení, které slouží 
k výpiskům, tedy ne příliš kreativní a reflexivní kooperaci s textem. Předpoklá-
dá se tedy čtenář vzdělaný a zvídavý. Toto vymezení také autorovi umožňuje 
mnohokrát popsané metody a přístupy „přeskočit“ a zaměřit se na partikulární 
problémy, které autora zajímají či kterým ve svém výzkumu čelil. Tolik tedy 
snaha autora vymezit svoji čtenářskou obec. Já jako čtenář však mohu nabíd-
nout řadu dalších způsobů, jakými lze ke knize přistupovat. Nejprve bych se 
však věnovala samotnému obsahu díla.

V okamžiku, kdy autor v úvodu čtenáři ukazuje optiku celé knihy – dvoja-
kost čtení strojového a čtenářského –, se pouští do výkladu základních pojmů, 
jako je text, ať již mluvený, nebo psaný, jeho čtení a základním dimenzím ana-
lýzy textů. Tato část asi nejlépe odpovídá autorově snaze pomoci čtenářům již 
využívajícím textovou analýzu vyjasnit si základní pojmy, se kterými pracují. 
Zároveň je i orientačním bodem celé knihy, protože koncepty a pojmy, které 
jsou zde vysvětlovány, jsou základem k pochopení všech druhů analýz, které 
jsou v knize představeny. Čtenář tak nahlédne do výhod a nevýhod analýz vý-
znamů již od úrovní menších než věty přes věty až po nadvětné celky.

Kapitola věnovaná obsahové analýze se podobně, jak již bylo zmiňováno, 
nesoustředí na klasické výklady tohoto přístupu. Zároveň ale autor postihuje 
základní debatu o vymezení toho, co obsahová analýza je, a sám definici upra-
vuje. Obsahovou analýzu představuje jako výzkumnou techniku, která vytváří 
replikovatelné a validní úsudky z textů na okolnosti vytváření jejich obsahů. 
Jako klíčovou aktivitu obsahové analýzy pak vidí kódování. V této oblasti autor 
upozorňuje na roli čtenáře, jehož slabinou je to, že čte kooperativně. Důsled-
kem je fakt, že nikdy není možné vyškolit kodéry tak, aby kódovali stejně. 
Autor nabízí možnosti řešení: volit několik úrovní kódování – axiální a otevře-
né. Otázkou zůstává, zda touha naučit lidské kodéry kódovat unifikovaně není 
marnou snahou právě přiblížit lidské čtení tomu strojovému. Lidské kódování, 
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neodmyslitelně subjektivní, může i přes všechny nedostatky odhalit jiné a za-
jímavé souvislosti.

Kapitola věnující se analýze diskurzu opět umožňuje čtenáři zorientovat se 
v někdy až příliš často užívané, a tedy vágně definované metodě, která se tak 
často vzdaluje od své podstaty. Vztah sociálna a diskurzu se tak mnohdy stává 
rovnítkem, přičemž ho lze spíše chápat jako organizační složku sociálna. Autor 
konkrétní podoby ukazuje na příkladu Foucaultovy analýzy diskurzů, konver-
zační analýzy a kritické diskurzivní analýzy. I zde hraje roli jak čtení lidské, 
tak strojové. To první využívá toho, že základem jsou konverzace založené na 
vzájemném porozumění a také na dynamice interakce. Čtení strojové má (jako 
i jinde) výhodu možnosti zpracování množství textů a hledání souvislostí, kte-
ré nejsou lidskému čtenáři vzhledem k jeho předporozumění situaci na první 
pohled jasné. 

Kapitola, která se věnuje narativní analýze, vychází také z toho, že konkre-
tizuje samotnou podstatu – narativ –, a to opět zejména proto, že narativní 
analýza se v sociálních vědách nadužívá, čímž se opět trochu posouvá a roz-
mazává její význam. Samotný narativ jako vyprávění prochází vývojem, kdy 
byl nejprve chápán jako objektivní popis skutečnosti, později se upozorňuje 
také na jeho sílu uspořádávat, na to, že je nedílnou součástí sociálního dění. 
I zde autor poukazuje na dvojí možnost analýzy narativů a na rozdíl mezi 
nimi. Za definiční znak můžeme u narativů považovat jeho referenční funkci 
– uspořádávání řady vět, událostí do příběhu. Referenční složka je přítomna 
jak v čtenářské, tak ve strojové analýze. Čtenářská je navíc schopna zachytit 
také funkci evaluační (přikládání významu určitým částem příběhu), i když, jak 
autor upozorňuje, evaluační složka je obsažena i ve složce referenční, a tudíž i 
strojově se lze tomuto segmentu přiblížit. Společnou otázkou, kterou je třeba 
řešit u obou typů přístupů, je to, že text je čten často jinou osobou, než které 
je původně určen. Porozumění vyprávění je tedy jistě odlišné od toho, které 
bylo předpokládáno. V tomto bodě lze nepochybně s autorem souhlasit, jako 
zjištění to však není příliš překvapivé – lidské unikátní porozumění či interpre-
tace budou vždy do určité míry obtížně zachytitelné. Předpokládám, že autor, 
spíše než že by čtenáře odrazoval od provádění podobných analýz jako „ne-
přesných“, chce naznačit, v jakých okamžicích se problematické body vynořují, 
a tím nabádá výzkumníky, aby měli tato omezení vždy na paměti.

Poslední kapitolou – závěrem – dává Martin Hájek prostor pro vlastní 
imaginaci a aktivitu čtenáři. Nechá ho přemýšlet nad změnami, které se ve 
společnosti v souvislosti s textovou analýzou odehrávají. Jedná se zejména o 
narůstající množství textů, jejich multimodálnost a jazykovou diverzitu a roli 
textové analýzy při vytváření nebo ověřování sociálněvědních teorií. Seznam 
oblastí, které se budou v sociálněvědní analýze textů nacházet, jistě autor neu-
váděl jako vyčerpávající, proto nepochybně nevadí, když připojím další oblast, 
taktéž z vlastní výzkumné zkušenosti. Textová analýza se bude muset zcela ne-
pochybně zabývat (a jistě již zabývá) právě tím, že v době masové produkce 
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textů online je mnoho textů adresováno často neurčitému publiku (komukoliv) 
či případně nikomu. Dochází ke čtení textů, které byly určeny někomu jinému, 
čte se v jiných kontextech, než bylo záměrem apod. To tedy může být dalším 
momentem pro zamyšlení pro všechny ty, kteří se chtějí věnovat nebo se věnují 
analýze textů.

Na konci autor jen dodává, jaké interpretaci se má čtenář vyvarovat, tedy 
jaké úmysly nemá autorovi podsouvat. Kniha dle autorových slov nemá být 
chápána jako snaha o návod na společnou aplikaci strojového čtení s čtením 
čtenářským. To by mohlo způsobit vyzdvihnutí nedostatků obou, přednosti 
by se dle autora spíše smazávaly. Při četbě těchto slov čtenář znovu přemýšlí 
nad předchozími příklady, které mu autor poskytuje. I větší datové soubory 
zpracované strojově pak předpokládají lidského čtenáře, který data určitým 
způsobem interpretuje – opět s vlastním předporozuměním atp. Otázkou tedy 
zůstává, jestli společné použití obou přístupů přece jen není využitelné (a vy-
užívané).

Už tedy bylo předestřeno, co čtenář od knihy může očekávat. Teď ještě jako 
čtenář nabízím další možnosti, jak lze knihu uchopit. Právě díky rámci, který 
Martin Hájek textu dává, ho lze číst jako epizodní příběhy jeho výzkumu, tedy 
bez nutného sledování jedné kapitoly po druhé. Vzhledem k tomu, že autor 
mnohdy z textu vystupuje a nesnaží se tak o zdánlivou objektivitu textu, může 
být způsob čtení i metodologickou rozpravou s autorem. Knihu lze chápat i jako 
diskusi autora se špatnými čtenáři nebo špatnými výzkumníky, kteří zde mo-
hou získat reflexi svého čtení, případně svého výzkumu, který nejde dostatečně 
do hloubky. Knihu lze vlastně číst i jako napínavý román, který ukazuje čtenáři 
předem jasné dilema – čtenáře a stroje, které má určité argumenty již dopředu 
evidentní (čtenář bude vždy příliš osobní a spojen s předporozuměním, stroj 
bude naopak vždy až příliš systematický a nebude schopen unikátní koope-
race s textem jako lidský čtenář). Přestože je dilema v jistém smyslu dopředu 
známé, ukazuje autor na konkrétní aplikaci na analytické metody i na příklady 
z reálné praxe, že toto dilema není učebnicové klišé, ale problém objevující se 
v každodenním výzkumu badatelů a badatelek. Konkrétní případy relativizují 
jednoznačnost rozhodování, kdy který přístup využít. Jistě ne posledním způ-
sobem čtení je možnost neustálého sledování duality čtenáře a stroje tak, jak 
jsem ji i já představila ve stručném obsahu knihy. To nabízí reflexi hlavně těm 
čtenářům – výzkumníkům, kteří sledují spíše určitou metodu (tedy například 
metodu analýzy strojem) než význam využití a limity této metody. Pro tyto čte-
náře může být kniha upozorněním, že i způsob uchopování sociálněvědních 
dat do jisté míry utváří výsledky, a to především tím, co je schopen zachytit a 
co už nikoliv. 

Na konec snad jen poznámka, že velmi systematický styl členění knihy do 
kapitol a postupné provádění čtenáře jednotlivými příklady analýz čtenáři spíše 
připomíná systematičnost stroje. Uspořádanost výkladu, kde se střídají pasáže, 
o čem kniha, kapitola budou, samotným výkladem a závěrečným shrnutím pak 



- 100 -

připomíná právě ony učebnice, kterým se autor tak chtěl vyhnout. Nicméně 
právě možná předestřené možné způsoby čtení ukazují, že kniha je dobrým 
průvodcem i lidskému čtenáři.

Podobně jako celou knihu provázela dualita čtenáře a stroje, i já tímto roz-
dělením zakončím svůj text. Kniha se totiž v některých místech stává jakýmsi 
hypertextem, nabízí dokonce několik úrovní interpretace. Autor sám totiž 
analyzuje vlastní text – tedy pouze strojově. Doufám, že čtenář této recenze 
v tomto okamžiku také pochopil, že tato je také určitým hypertextem, který by 
měl ukázat čtení čtenářské. Doufám, že právě způsobem čtení knihy a stylem 
psaní recenze, který není příliš běžný, se oddaluji studentce vypisující informa-
ce z učebnice, které tento text dle autora rozhodně určen není.

Literatura:
Hájek, Martin 2014. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Vyd. 1. 

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 226 s. ISBN 978-80-7419-161-9.

Global health obseRvatoRy jako zdRoj  
sociálněvědních dat

Klára Sedláková (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

Častým a důležitým zdrojem informací v sociálněvědním výzkumu jsou mimo 
klasické sociálněvědní archivy a databáze i archivy různých organizací či in-
stitucí. Ty kromě své další činnosti takto poskytují odborným pracovníkům 
a veřejnosti přístup k datům, se kterými pracují a z nichž většinou vycházejí 
analýzy vedoucí posléze k naplnění jejich účelu. Trendem posledních dekád 
je tato data využívat stále více, a tedy se i řady takovýchto archivů postupně 
rozšiřují. Výzkumníci a jiné subjekty tak mají přístup k širší škále většinou po-
měrně kvalitních dat pro účely dalších analýz a potenciální využití již jednou 
sesbíraných dat se tak zase o kus blíží svému maximu. 

Jedním z programů, které podporují myšlenku sdílených dat, je i Global 
Health Observatory (GHO). Jedná se o portál spadající pod záštitu Světové 
zdravotnické organizace (World Health Organisation – WHO), jehož důležitou 
součástí je právě i digitální úložiště dat z oblasti lidského zdraví dostupné on-
-line. Šíře a kvalita zde uložených informací jsou dány právě i faktem, že WHO 
je hlavní mezinárodní organizací zabývající se celosvětově otázkou lidského 
zdraví, a to již od roku 1948. Poskytovaná data jsou kolekcí informací ze 194 
zemí, sesbíraných mnoha dílčími subjekty. Na jejich sběru a zpracování se 
podílí nejen jednotlivé národní observatoře, ale i další partnerské organizace 
WHO. Mezi zdrojové programy patří i národní sčítání lidu, různá reprezentativ-
ní výzkumná šetření, národní databáze (např. registry porodnosti a úmrtnosti) 
či různé samostatné partikulární výzkumné projekty a databáze (např. CISID 
– Centralized Information System for Infectious Diseases apod.). GHO také 
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vyzývá jednotlivé členské země k zapojení se do diskuze o vývoji této datové 
databáze i používaných metodologií.1 

Global Health Observatory shromažďuje jak statistiky za jednotlivé země 
(s důrazem na jejich vzájemnou srovnatelnost), tak i souhrnné globální a re-
gionální analýzy WHO (zaměřené jak na aktuální situaci, tak i na vývojové 
trendy).2 Poskytovaná data (ve formě až jednoho tisíce nejrůznějších indiká-
torů) se pak týkají třiceti různých tematických oblastí lidského zdraví, mezi 
něž patří například infekční i nepřenosné choroby a rizikové faktory s nimi 
spojené, úrazy, úmrtnost, rovnost v poskytování zdravotnické péče, zdravot-
nické systémy, životní prostředí, bezpečnost silnic či soubor témat sdružený 
pod názvem Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals).3 

Organizace webové stránky a přístup k datům
Z webu Světové zdravotnické organizace www.who.int se lze do sekce GHO do-
stat skrze dvě cesty (resp. záložky), a sice Data nebo Programmes. V samotném, 
poměrně nekomplikovaném webovém rozhraní GHO se nám v levém menu 
nabízí jak klíčové datové úložiště, tak další zajímavé možnosti získání infor-
mací z oblasti lidského zdraví, jako jsou např. výroční zprávy WHO. V sekci 
jednotlivých národních statistik pak nalezneme souhrnné statistiky, životní ta-
bulky, statistiky nemocí a úrazů a dále tematicky zaměřená data vztahující se 
k dané zemi. Další praktickou záložkou s názorným obsahem je galerie map, 
která skrývá tematicky roztříděné mapy světa barevně diferencující jednotlivé 
demonstrované indikátory. Například pod tématem Alkohol a zdraví je zařaze-
na mapa zobrazující odlišnosti napříč zeměmi světa s ohledem na maximální 
možnou zákonnou hranici koncentrace alkoholu v krvi řidiče. V poslední zá-
ložce levého menu s názvem Standardy získá uživatel webu přístup do Registru 
měření a indikátorů. Ten poskytuje podrobné informace o jednotlivých 
indikátorech použitých v datových souborech. Tato metadata lze třídit dle 
témat či jednotlivých datových souborů spojených s výzkumnými projekty, za 
jejichž účelem byla data sebrána. Tyto velmi podrobné informace tedy ocení 
zejména právě sociálněvědní výzkumník, který se zde dozví, jak přesně byly 
jednotlivé indikátory konstruovány, tedy jejich metodologické pozadí: přesnou 
definici, operacionalizaci, z jakých zdrojů indikátory pocházejí, metody měření 
a odhadu, limity daného indikátoru, další příbuzné indikátory a mnoho dalších 
užitečných informací. Tento podrobný popis může být výzkumníkovi užitečný 
nejen při práci s daty WHO, ale i při plánování vlastního výzkumu a konstrukci 
dotazníku s využitím stejného či podobného indikátoru. 

Vrátíme-li se nyní na „domovskou stránku“ Global Health Observatory, na-
lezneme v první třetině obsahové části vpravo od menu vždy blíže rozebraná 
jednotlivá aktuální témata z agendy WHO. Jak vidíme na obrázku 1, v červnu 

1 http://www.who.int/features/2012/global_health_observatory/en/
2 http://www.who.int/gho/about/en/
3 http://apps.who.int/gho/data/?theme=main
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2014 se jedná např. o přístup k pitné vodě a s tím spojené otázky hygieny. 
V další třetině hlavní stránky je seznam jednotlivých hlavních tematických di-
menzí, jimiž se WHO blíže zabývá. 
l	V první dimenzi se jedná o Rozvojové cíle tisíciletí s podtématy – dět-

skou podvýživu, zdraví dítěte, zdraví matky, reprodukční zdraví, imunizaci, 
HIV/AIDS, tuberkulózu, malárii, vzácné tropické choroby, čistotu vody a 
hygienu, základní medikamenty.

l	Dále je podrobně rozebráno téma zdravotnických systémů – zdravot-
nický personál, financování zdravotnictví, efektivita výdajů na zdravotní 
péči, poskytování zdravotnické péče, základní léky (dostupnost a cena), 
technologie a medicínské vybavení.

l	Třetí dimenzí jsou nepřenosné choroby – rizikové faktory s nimi spoje-
né, úmrtnost jejich následkem, reakce zdravotnických systémů a podobně.

l	Čtvrtou pak choroby infekční – cholera, dohled nad globální chřipkovou 
epidemií, meningitida, sexuálně přenosné choroby atd.

l	Další dimenzí zájmu WHO jsou návykové látky a mentální zdraví – 
informování o nebezpečí spojených s návykovými látkami, zdroje prevence 
a nakládání s postiženými, užívání tabáku, mentální zdraví, obezita a jiné.

l	Poslední ucelenou dimenzí jsou úrazy a násilí – silniční bezpečnost, násilí 
na ženách.

Obráze

Zdroj: WH
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l	Samostatná témata pak tvoří odhady úmrtnosti a globálního zdraví, 
veřejné zdraví a životní prostředí, rovnost v poskytování zdra-
votnické péče, mezinárodní regulace zdraví, zdraví v prostředí 
města, zdraví žen.
Jednotlivá (pod)témata je možné rozkliknout a získat tak přístup k mno-

ha zajímavým relevantním informacím, analýzám, interaktivním grafům, 
mapám atd. Tento tematický seznam je mimo jiné i alternativní (ač mírně 
komplikovanější) cestou do datového depozitáře (oproti přístupu z menu 
v levé části stránky).

Poslední část domovské stránky tvoří odkazy na regionální observatoře 
GHO. 

Datový depozitář
Centrální datové úložiště Světové zdravotnické organizace poskytuje uživate-
lům volný přístup (bez nutnosti registrace či poplatku) k agregovaným datům 
ze všech 194 členských zemí. Data lze třídit podle témat, jednotlivých zemí či 
zkoumaných indikátorů. V případě zájmu o stažení dat je nabízen většinou 
pouze formát CSV (pouze text / pouze kódy / kombinace textu a kódů), Excel 
a HTML. Nabídka formátů je tedy poněkud limitovaná, v dnešní době různých 
konvertorů a statistických programů, schopných číst různé datové formáty, ale 
naštěstí již ne tolik omezující. Za mírně matoucí považuji poměrně nesyste-
matické nazývání stahovaných souborů vždy stejným názvem, a sice: data (1 
= pořadí staženého souboru).(konkrétní přípona). Uživatel tak po stažení více 
datových souborů ztrácí přehled nad jejich obsahem, a je tedy prakticky nucen 
je ihned po stažení přejmenovat. Samotné základní frekvenční tabulky je pak 
přímo ve webovém rozhraní možné filtrovat podle různých kritérií (indikátorů, 
let, WHO regionu, země). Soubory s mikrodaty bohužel uživatelům přístupné 
nejsou. Chybí i možnost sofistikovanějších analýz, jako ji známe například ze 
systému NESSTAR.

Za příjemný bonus tohoto úložiště považuji záložku Vizualizace (přístupné 
od roku 2013), kde je možné si nechat data zobrazit v názorných interaktivních 
grafech a mapách (viz obrázek 3). Tyto možnosti data zpřehledňují, dodávají 
jim na atraktivitě a svou barevností i zpestřují práci v jinak černobílém světě 
tabulkových dat. V záložce metadata jsou pak k nalezení kódovníky jednotli-
vých proměnných.

Závěrem
Program Global Health Observatory je dle mého názoru významným zdro-
jem sociálněvědně relevantních dat vztahujících se k lidskému zdraví. Jeho 
uplatnění v tomto kontextu je nejen přímo v oblasti dílčí disciplíny sociologie 
zdraví, ale i např. v praxi sociální a zdravotní politiky, kde velmi často právě 
sociálněvědní výzkumníci využívají taková data a z nich vycházející analýzy 
k plánování konkrétních politických opatření. Velmi bohatým zdrojem je tato 
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Obráze

Zdroj: WH
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databáze i pro sociálněvědní disciplíny zabývající se sociálně-ekonomickými 
nerovnostmi. Bylo by jistě možné nadále zde vyjmenovávat jednotlivé oblasti, 
pro něž by byl GHO využitelný, neboť velká část lidské činnosti má co do činění 
se zdravím, ať již jednotlivců, či celku. 

Za poměrně limitující považuji nemožnost stažení datových souborů s pů-
vodními neagregovanými daty. Pokročilé analýzy jsou tak v tomto případě 
velmi omezené. Na GHO je tedy nutné pohlížet jako na mnoho sdružených 
databází (což je i důvodem nemožnosti poskytnutí jednotlivých souborů s 
mikrodaty) sjednocených do jedné přehledné a interaktivní platformy, jež 
usnadňuje a urychluje výzkumníkovi práci s agregovanými daty.

Zdroje
WHO. Nedatováno. About the GHO – WHO‘s gateway to data and statistics. Online. 

Dostupné z: http://www.who.int/gho/about/en/.
WHO. 12/2012. Global Health Observatory – the one-stop shop for health data. Online. 

Dostupné z: http://www.who.int/features/2012/global_health_observatory/en/.
WHO. Nedatováno. Welcome to the Global Health Observatory. Online. Dostupné z: 

http://apps.who.int/gho/data/?theme=main.

aRda: zdRoj dat o náboženství

Aneta Weissová (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

The Association of Religion Data Archives (ARDA) byla založena roku 1997 
(tehdy pod názvem The American Religion Data Archive) s cílem zpřístupnit 
data s religiózní tematikou nejen akademické obci, ale i širší veřejnosti. Původ-
ně archiv obsahoval data pocházející z USA, ale v současné době soustřeďuje 
důležitá data z výzkumných center po celém světě. Financování zajištují Lilly 
Endowment, The John Templeton Foundation, Chapman University a Penn-
sylvania State University, kde ARDA působí v rámci Social Science Research 
Institute. 

ARDA je interaktivní databáze, která umožňuje nejen stažení datových sou-
borů, ale obsahuje také různé pohledy na data již na webových stránkách či 
přehledy různých způsobů měření jednotlivých konceptů.

Data a přístup k nim
K datům je možné se dostat přes záložku Data Archive či tento odkaz:
http://www.thearda.com/Archive/browse.asp. Databáze umožňuje vyhledá-
vat datové soubory z více než 700 výzkumů. Vyhledávat je možné podle doby 
přidání datového souboru, nejpopulárnějších datových souborů, abecedně a 
také podle kategorií (viz rámeček 1). Ty se dělí na tři velké kategorie se subkate-
goriemi – U. S. Surveys, U. S. Church Membership Data a International Surveys 
and Data. První dvě kategorie, zaměřené na výzkumy z prostředí USA, jsou dále 
členěny například z hlediska toho, zda jsou celonárodní, či lokální. Kategorie 



- 106 -

U. S. Surveys pak také obsahuje výzkumy členěné dle jednotlivých náboženství 
a vyznání, o kterých data referují, a obsahují také data k jednotlivým kongre-
gacím. Pro české výzkumníky je ale nejzajímavější kategorie poslední, jelikož 
obsahuje i data pocházející z ČR. V této pro nás zajímavé kategorii, v níž na-
lezneme 87 datových souborů, můžeme dále vyhledávat data z hlediska počtu 
zemí, které se do výzkumu zapojily. V záložce Cross-National Data jsou data, 
v nichž jsou jednotlivými případy přímo státy. Jsou jimi například datasety, 
jako je Cross-National Socio-Economic and Religion Data, International Re-
ligious Freedom Data nebo agregovaná data z výzkumu World Values Survey. 
Další možností jsou Multiple-Nation Surveys, která obsahují většinou dotaz-
níková šetření z několika států. Zde můžeme nalézt například ISSP – Religion, 

Rámeček 1. Členění datového archivu ARDA 

 International Surveys and Data (87)  
 Cross-National Data (19) 
 Multiple Nation Surveys (26) 
 Single Nation Surveys (42) 

 U.S. Church Membership Data (23)  
 County-Level Data (12) 
 State-Level Data (11) 

 U.S. Surveys (708)  
 Surveys of the General Population  
 National Surveys (185)  
 Baylor Religion Surveys (2) 
 General Social Surveys (22) 
 News Polls (24) 
 National Election Studies (6) 
 National Survey of Family 

Growth (8) 
 National Studies of Youth and 

Religion (NSYR) (3) 
 Pew Research Center (42) 
 Portraits of American Life 

Study (PALS) (1) 
 Public Religion Research 

Institute (PRRI) (20) 
 Other National Surveys (48) 
 State of the First Amendment 

Surveys (9) 
 

 Local/Regional Surveys (112)  
 Middletown Data (26) 
 Southern Focus Polls (36) 
 Other Local/Regional Surveys 

(50) 
 Surveys of Denominations/Other 

Religious Groups  
 Surveys of Congregations/Other 

Religious Organizations (80)  
 Faith Communities Today (12) 
 National Congregations Study 

(3) 
 U.S. Congregational Life Survey 

(47) 
 Other Surveys (18) 
 Surveys of Members or Leaders 

(401)  
 Adventist (7) 
 Baptist (7) 
 Catholic (52) 
 Jewish (5) 
 Lutheran (13) 
 Methodist (3) 
 Mormon (2) 
 Nazarene (12) 
 Presbyterian (246) 
 Unitarian-Universalist (1) 
 Other Groups (53) 

 Other Data (7) 
 

Zdroj: The ARDA (http://www.thearda.com/Archive/browse.asp). 
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výzkum Spirit and Power či třeba neagregovaný dataset z World Values Sur-
vey. Poslední kategorií jsou Single Nation Surveys, kde lze nalézt datasety, 
které se vztahují k jedné zemi. Jsou zde například Party Variation in Religiosi-
ty and Women’s Leadership: Lebanon Dataset, Study of Mysticism in Chinese 
Buddhist Monks and Nuns nebo Taiwan Social Change Survey, 2009.

Po rozkliknutí určité kategorie se dostáváte k datům. Nejedná se o pouhý 
výpis jednotlivých datasetů, ale již zde máte možnost se o nich dozvědět něco 
více, jelikož každý dataset je opatřen krátkým medailonkem. Po vybrání data-
setu, se kterým byste chtěli pracovat, se dostáváte již přímo na jeho stránku. 
V záložce Summary naleznete základní informace týkající se šetření, jako je na-
příklad počet respondentů, počet proměnných, zda data obsahují nějaké váhy, 
kdy probíhal sběr dat, kdo výzkum financoval, metodu výběru a sběru dat. 
Některé datasety obsahují informace také o publikacích k výzkumu, o realizá-
torech šetření či specifikách otázek a použitého kódování. K záložce Codebook 
pak naleznete základní četnostní tabulky ke všem otázkám v datovém souboru 
a zároveň také znění těchto otázek (viz obrázek č. 1). V záložce Search můžete 
zadávat klíčová slova, která chcete v datovém archivu vyhledat. Poté se zobrazí 
seznam s jednotlivými otázkami v dotazníku, kde se vámi vybraná slova vysky-
tují. Nejdůležitější záložkou je však ta s názvem Download, jelikož právě v ní si 
můžete dataset stáhnout. Nejprve však musíte souhlasit s podmínkami stažení, 
které jsou následující: 1) při publikaci nebo prezentaci dataset řádně ocitovat, 
2) zodpovědné užívání dat, 3) souhlas s tím, že ARDA poskytuje data „tak, jak 
jsou“ a nenese za ně právní následky, 4) software poskytovaný na stránkách ar-
chivu neslouží k další redistribuci a 5) výše uvedené body jsou interpretovány 
dle zákonů Pensylvánie v USA a jejich porušení může vést k trestnímu stíhání. 
Jakmile souhlasíte s podmínkami, data si můžete stáhnout. Data jsou většinou 
ke stažení ve více formátech – SPSS soubor (.sav), SPSS Portable soubor (.por) 
a Stata soubor. Všechny proměnné jsou pro snadnější práci s daty kompletně 
pojmenovány. Zároveň zde naleznete také textové soubory se základními frek-
vencemi a další popisnou statistikou i textový soubor s popisem proměnných. 
V některých případech však data přímo z webových stránek archivu nelze stáh-
nout. V takových situacích je v záložce Download uveden internetový odkaz a 
další instrukce k úspěšnému stažení dat. U některých datových souborů je také 
záložka Custom Tables, v níž si lze „vyjet“ kontingenční tabulky k libovolným 
dvěma proměnným, přičemž si lze nastavit, zda se zobrazí sloupcová či řádko-
vá procenta, nebo pouze počty jednotlivých odpovědí. Zároveň se vám zobrazí 
také základní statistické testy, jako je například chí-kvadrát či Kramerovo V, a 
znění otázky. Záložka Custom Tables však u mnoha výzkumů, které se řadí do 
kategorie International Surveys, chybí.

Datový archiv jako takový však není jediným zdrojem užitečných informací, 
které můžeme na stránkách ARDA naleznout. Nyní bych se ráda krátce věno-
vala i velmi hezky zpracovaným pohledům na různá demografická data, indexy 
a výsledky šetření. 
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První možností jsou tzv. Quicklists, které lze najít v tomto odkazu: http://
www.thearda.com/QL2010/. Jedná se o seznamy územních celků, které mají 
největší koncentraci obyvatel určité religiózní skupiny, religiózní tradice či 
religiózní rodiny. Zároveň zde ale také najdeme možnost zobrazit si obdobné 
výsledky za jednotlivé náboženské celky ve světě či srovnávat oproti sobě určité 
regiony nebo země, a to vždy buď z pohledu některých z indexů, či opět podle 
jednotlivých náboženských celků. 

Dalším zajímavým prvkem jsou National Profiles, které je možné na-
jít v tomto odkazu: http://www.thearda.com/internationalData/countries/
Country_65_1.asp. V této záložce je možné zobrazit si postupně profily všech 
zemí. Po rozkliknutí určité země se zobrazí stránka se Summary, kde nalez-
neme základní informace o náboženství v dané zemi (viz obrázek č. 3). Jsou 
tu demografické údaje, zastoupení jednotlivých náboženských skupin a in-
dexy spojené s religiozitou (indexy regulace náboženství, indexy náboženské 
persekuce atd.) – při najetí na index je vždy přehledně vidět, jak byl zkon-
struován. V záložce Adherents je seznam největších náboženských celků v dané 
zemi a zároveň jsou zde uvedeny i údaje za region, v němž se stát nalézá, a 
svět, takže můžeme porovnat, zda se daná země v něčem odlišuje od průměru. 

Obráze
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V záložce Religion Freedom jsou všechny potřebné údaje k určení míry nábo-
ženské svobody. Data za zemi jsou opět doplněna o výsledky z regionu a světa. 
Transparentně je uvedeno, jak bylo k hodnotám dospěno a z jakých výzkumů 
pocházejí. Záložka Socio-Economic nám pak poskytuje vybrané charakteristiky 
země, jako je například HDP či forma vlády. V záložce Public Opinion pak pře-
hledně nalezneme, jaké názory mají občané dané země v oblasti náboženství. 
Ty povětšinou vycházejí z World Value Survey a jsou uvedeny vždy odděle-
ně za několik období, takže můžeme sledovat vývoj daných názorů. Poslední 
záložkou je Constitution, kde nalezneme přeložené výňatky z ústavy, které se 
týkají náboženství. Obdobným způsobem jako National Profiles jsou zhotove-
ny i Regional Profiles. Z těchto profilů dat pak čerpá i funkce Compare Nations 
a Compare Region, kde je možné vybrat až osm zemí či regionů, pro které se 
zobrazí výsledky ve zmíněných kategoriích, a lze tedy tyto země či regiony jed-
noduše porovnat. Podobné profily a komparování mají i jednotlivé náboženské 
celky, ale vzhledem k tomu, že vycházejí z údajů týkajících se pouze USA, ne-
jsou pro nás relevantní a nebudu je detailně zmiňovat.
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Poslední velmi užitečnou funkcí webu je Measurment Wizard, což je data-
báze způsobů měření jednotlivých konceptů. Zde je možné si vyhledat určitý 
koncept (viz obrázek č. 4) a jeho rozkliknutím se dostanete na znění otázek, 
v nichž byl koncept použit. Ty si můžete protřídit dle kontextu, roku dotazo-
vání, cílové skupiny, území, metody výběru respondentů či metody sběru dat. 
Ačkoliv tyto otázky vycházejí převážně z amerických výzkumů, je zde možné 
podívat se na různá uchopení konceptu, což může být užitečné při sestavování 
výzkumného nástroje.

Závěr
Databáze ARDA je velmi dobrým příkladem, jak by měly vypadat tematicky 
zaměřené databáze. Nejenže obsahuje datové soubory z jednotlivých výzku-
mů, ale jejich výsledky dále zpracovává do přehledných a lehce porovnatelných 
profilů, které výzkumníkům i veřejnosti mohou ušetřit čas. Díky standardizaci 
profilů se v nich lze za krátkou dobu lehce orientovat a výzkumník si může být 
jist, že srovnává stejné údaje. Výborným doplňkem je také Measurment Wizard, 
díky kterému lze kumulovat poznatky k jednotlivým konceptům a způsobům 
jejich měření, což je výhodné, zejména pokud výzkumník sestavuje výzkumný 
nástroj. Je však nutné nezapomenout na to, že dané koncepty mohou být kul-
turně podmíněné, a tudíž je nemůžeme bezhlavě přijímat za své. Velmi důležité 
je to, že veškeré výzkumy jsou zcela přístupné, a to i bez registrace, což usnad-
ňuje celý proces opatření dat. Jistou nevýhodou je nižší procento zastoupení 
výzkumů, které nejsou zaměřeny výhradně na USA. Ale vzhledem k tomu, že 
pracovníci ARDA nabádají výzkumníky k poskytnutí svých religiózních výzku-
mů, lze očekávat, že se databáze bude dále rozšiřovat. Původní zaměření na 
datasety z USA je zřejmé i v možnostech filtrování datasetů, kdy není možné 
například vybrat ty datasety, které obsahují určitou zemi. Celkově prostředí 
vyhledávání jednotlivých datových souborů není zcela uživatelsky příjemné. I 
přes tyto drobné nedostatky si myslím, že ARDA má českým sociologům co na-
bídnout, ať už jsou to bezplatně dostupné soubory z velkých šetření jako WVS, 
agregovaná data v profilech či způsoby, jak změřit určitý religiózní koncept. 

Zdroj
Webové stránky The ARDA 2014 [online]. Dostupné z: http://www.thearda.com/ [cit. 

4. 6. 2014].
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tí a změn. Podobné události 
a změny však probíhaly i v ostat-

ních evropských státech. Stav 
i vývoj postojů, hodnot a chování 

populací evropských států zachytil 
v souvislosti s těmito událostmi 

a změnami výzkumný projekt 
European Social Survey. Tato 

kniha je věnována postojům, hod-
notám a chování a jejich změnám 
v české společnosti v posledních 

deseti letech. Data za Českou 
republiku jsou porovnávána s daty 

za ostatní evropské země, které 
se projektu účastnily.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, Praha 2013
ISBN 978-80-7330-224-5
148 stran

Prodej a objednávky zajišťuje:
Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 210 310 217, e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz



- 113 -

Standardy citování datových souborů
Tomáš Čížek (Sociologický ústav AV ČR)

Náležité citování použitých zdrojů a vědeckých prací se stalo jedním ze zá-
kladních znaků dobře odvedené vědecké práce a stalo se ve všech vědeckých 
oborech nutným standardem. To ale zatím platí převážně pro vědecké články 
a monografie, méně už pro samotná data, na základě kterých jsou vědecké vý-
sledky publikovány. Z naší praxe v Českém sociálněvědním datovém archivu 
vyplývá, že ačkoliv je poměrně hojně využíván, data nejsou v pracích, které 
na jejich základě vznikly, správně citována, často dochází dokonce k tomu, že 
nejsou citována vůbec. Takový stav není typický pouze pro českou situaci, ale 
s jistou nadsázkou se dá říci, že je celosvětovým problémem. V dnešní době 
dochází k stále většímu sdílení výzkumných dat a již delší dobu tedy vyvstává 
nutnost ošetřit tuto praxi z hlediska etiky vědecké práce a z hlediska přiznání 
spravedlivého podílu všem institucím a osobám, které se na produkci vědec-
kých poznatků podílejí.

Tým více než 40 odborníků z 25 různých organizací proto v tomto roce sta-
novil obecné principy pro citaci datových souborů (Data Citation Principles) 
[Force11 2014], které navazují na v loňském roce vydaný tzv. Amsterdamský 
manifest (Amsterdam Manifesto). Principy citování datových souborů jsou 
v dokumentu shrnuty v následujících osmi bodech1:
1) Důležitost – Data by měla být považována za legitimní, citovatelný vý-

sledek výzkumného procesu. Datovým citacím by měla být přiznána stejná 
důležitost, jako je tomu u citací jiných vědeckých výstupů, například vědec-
kých publikací.  

2) Uvádění autorství – Datové citace by měly usnadnit přiznání autorského 
podílu z hlediska odborného, normativního i právního všem osobám, které 
se na vytvoření dat podílely. Přitom se bere na vědomí, že jednotná forma 
tohoto přiznání nemusí být nutně použitelná pro všechny typy dat.    

3) Evidence – Pokud se v odborné literatuře vyskytuje tvrzení opírající se o 
datové údaje, měly by být tyto údaje citovány.

4) Unikátní identifikace – Způsob citace datových souborů by měl za-
hrnout trvalou metodu identifikace, která je počítačově zpracovatelná, 
globálně jedinečná a široce používaná odbornou obcí.

5) Přístup – Citace dat by měly umožnit přímý přístup k datům samotným 
a k nim souvisejícím metadatům, datové dokumentaci, kódu a k jiným ma-
teriálům nezbytným pro informované použití dat a pro jejich počítačové 
zpracování.

1 Jedná se o volný neautorizovaný překlad autora článku, originální text je k dispozici 
na stránkách https://www.force11.org/datacitation
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6) Trvalost – Jedinečné identifikátory a metadata popisující data a jejich 
uspořádání by měly být trvalé, jejich životnost by měla být větší než život-
nost jimi popisovaných dat.   

7) Specifičnost a prokazatelnost – Datové citace by měly usnadnit iden-
tifikaci, přístup k datům a ověření specifických dat podporujících odborná 
tvrzení. Citace dat a metadat by měly obsahovat informace o původu a ne-
měnnosti datových údajů, aby usnadnily ověření toho, že specifická časová 
sekvence, verze a/nebo část dat následně získaná je stejná jako původně 
citovaná data.

8) Interoperabilita a flexibilita – Metody citování datových souborů by 
měly být dostatečně pružné, aby zahrnovaly různé varianty praktik mezi 
různými komunitami užívajícími data. Neměly by se ale lišit natolik, aby 
znemožňovaly vzájemnou součinnost a spolupráci v praktikách citování dat 
mezi těmito komunitami. 
Výše uvedené principy nejsou jen programem pro budoucnost, ale v mnoha 

různých komunitách jsou již do značné míry naplňovány. Standardů popisů 
datových souborů (metadat) je ale velké množství a zdaleka se nedá říci, že by 
byly vzájemně kompatibilní. To často platí i pro různé verze standardu samot-
ného jako je tomu u DDI (Data Documentation Initiative), který je používán 
pro popis dat ze sociálněvědních výzkumů. Panuje nicméně základní shoda na 
tom, jak by měla datová citace konkrétně vypadat a principy, které jsem uvedl 
výše, jsou v ní většinou obsaženy. Mezinárodní organizace IASSIST (Internati-
onal Association for Social Science Information Services  & Technology) v roce 
2012 vydala dokument „Quick Guide to Data Citation“ [IASSIST 2012], který 
lze považovat za závazný postup při citování dat ze sociálněvědních výzkumů. 
Jednoduchá pravidla stanovují, že při citaci datových souborů je nutné uvádět 
následující informace:
1) Autorství: Uvedení jmen všech individuálních nebo institucionálních en-

tit zodpovědných za tvorbu datového souboru.
2) Datum publikace: Rok kdy byl datový soubor vytvořen nebo zpřístupněn
3) Titul: Kompletní název datového souboru, pokud možno i s uvedením evi-

denčního čísla nebo verze dokumentu.  
4) Vydavatel a/nebo distributor: Organizační celek, který zpřístupňuje 

datový soubor jeho archivací, vytvořením, publikováním a/nebo jeho dis-
tribucí.

 5) Elektronická adresa nebo identifikátor: Webová adresa nebo je-
dinečný, trvalý, globální identifikátor použitý k lokaci datového souboru 
(například DOI – Digital Object Identifier). Při citaci je nutné doplnit i in-
formaci o datu, kdy byla data získána, pokud výše uvedené údaje nejsou 
specifické pro konkrétně použitou část dat.
Tyto údaje představují minimum informace potřebné pro správnou citaci 

datového souboru a jeho identifikaci. V metadatech vytvořených podle sché-
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matu DDI, která jsou v případě datového archivu ČSDA přítomna u každého 
uloženého datového souboru, je například informací mnohem více. Správná 
citace datového souboru pak může využít citačních schémat používaných pro 
jiné typy dokumentů, jako jsou například elektronické zdroje, knihy nebo člán-
ky. Postupovat lze například podle mezinárodní i české citační normy ČSN ISO 
690 (01 0197) [ČSN 2011], která však citaci datových souborů neupravuje, nebo 
podle některé z mezinárodně uznaných citačních norem, jako je APA (Ameri-
can Psychological Association)2, MLA (Modern Language Association)3 nebo 
Chicago (University of Chicago)4. Příklad, jak by měla vypadat citace podle 
jedné z výše zmíněných norem, následuje. Jako vzorový datový soubor byl vy-
brán výzkum „Naše společnost“ Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 
Sociologického ústavu AV ČR. Je nutné dodat, že se jedná pouze o doporučení, 
neboť citace datových souborů prozatím součástí citačních standardů nejsou. 

Příklad citace elektronického zdroje podle ČSN ISO 690:

Sociologický ústav AV ČR. Centrum pro výzkum veřejného mínění. Naše 
společnost 2013 - leden. [datový soubor, online]. Ver. 1.0. Praha : 
Český sociálněvědní datový archiv SOÚ AV ČR [distributor], 2013 
[citováno 25.8.2014], Dostupný z: <http://nesstar.soc.cas.cz/>. 375 
kb.

K tomu, aby data, jako dosud opomíjené výsledky vědeckého výzkumu, 
byly skutečně uznány a vykazovány, slouží i nedávno spuštěná databáze Data 
Citation Index5, kde jsou použití dat sledována obdobným způsobem, jako je 
tomu u jiných zavedených databází (Web of Science, SCOPUS). Závěrem se 
tedy dá napsat, že praxe náležitého citování datových souborů je sice stále ještě 
na svém počátku, ale základy pro její úspěšné zavedení a osvojení si pracovníky 
ve vědeckém výzkumu jsou již pevně ukotveny.

Zdroje
ČSN ISO 690. „Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace 

informačních zdrojů.“ Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Force11, Data citation Synthesis Group. „Joint Declaration of data citation principles - FI-
NAL.“ 2014 [citováno 25.8.2014], Dostupné z <http://www.force11.org/datacitation>

International Association for Social Science Information Services and Technology, Spe-
cial Interest Group on Data Citation. „ Quick guide to data citation.“ 2012 [citováno 
25.8.2014] , Dostupné z  http://www.iassistdata.org/sites/default/files/quick_gui-
de_to_data_citation_high-res_printer-ready.pdf¨              

2 http://www.apastyle.org/
3 http://www.mla.org/style
4 http://www.chicagomanualofstyle.org/
5 http://thomsonreuters.com/data-citation-index/
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Dočasná stabilita? 
Volební podpora politických stran v České republice v letech 1990–2010

Lukáš Linek, Pat Lyons

Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním 
bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, 

KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně 
úspěšné, což jim garantuje kontinuální zastoupení v českém 
parlamentu; tato organizační stabilita stranického systému je 

v postkomunistickém prostoru unikátní. Proto autoři upřeli svou 
pozornost na dlouhodobé faktory, které ovlivňují hlasování 

českých voličů pro konkrétní politické strany. Z tohoto důvodu 
se zaměřili na takové faktory, které jsou schopny stabilitu 

vysvětlovat: konfliktní linie, levo-pravá orientace a stranická 
identifikace.

Druhým cílem bylo zjistit, zda se v čase nemění vliv výše 
uvedených faktorů, které ovlivňují volbu strany. V prostředí post-

komunistické transformace spojené s významnými proměnami 
společnosti lze důvodně předpokládat i změny v roli konfliktních 
linií a levo-pravé orientace při hlasování a ve strukturaci voleb-

ního chování jako takového. Autoři se zaměřují na zkoumání 
a hodnocení změn, a to zvláště s ohledem ke změnám, které do 

volebního chování vnesly sněmovní volby v roce 2010.

– Dochází k poklesu stranické identifikace mezi českými voliči? 
– Jaké konfliktní linie strukturují volební rozhodování českých voličů? 
– Určovaly rozhodování voličů ve volbách v roce 1996 stejné faktory jako ve volbách v roce 2010?
–  Je volební chování českých voličů dlouhodobě volatilní, nebo došlo k nárůstu jeho volatility 

až se sněmovními volbami v roce 2010?

Praha 2013
ISBN 978-80-7419-160-2
222 stran, doporučená cena 339 Kč
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Za rudou oponou: Komunisté a jejich voliči po roce 1989

Daniel Kunštát

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvis-
lostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici 

Komunistické strany Čech a Moravy v českém politickém 
systému po roce 1989. Zabývá se otázkou antisystémové 

identity strany, její povahy a dynamiky v čase. Autor zkoumá 
historicky podmíněný vývoj této strany (zvláště její vztah vůči 

podobě normalizačního režimu v Československu tuto stranu), 
její programové a politické cíle, jakož i skupinové zájmy 

a sdílené hodnoty, které po roce 1989 reprezentuje. Empirický 
rámec této studie představuje rozsáhlé a v českém kontextu 

unikátní šetření voličů strany po parlamentních volbách v roce 
2010, které mapovalo hodnotové a sociodemografické ukotvení 

elektorátu KSČM. V tomto šetření se posuzuje celá řada otázek, 
jež se dotýkají nejen hodnotového profilu voličského zázemí 
strany, ale i atributů transformace, strukturálních a ideových 

výlučností a způsobu začlenění KSČM do politického spektra 
v letech 1989 až 2012. 

– Je KSČM převážně stranou „lidí starého režimu“, anebo začíná od 90. let přitahovat i nové voliče? 
–  Dokázala zaujmout autentické místo ve struktuře konfliktních sociálních linií? Reprezentuje tedy reálné 

zájmy určitých skupin v české polistopadové společnosti? 
– Z jakého důvodu voliči KSČM volí? Co si tito voliči myslí o komunistické éře? Jak vnímají demokracii? 
– Je nebo není KSČM tzv. antisystémovou stranou? 
– Proč u nás na rozdíl od okolních zemí nedošlo k důsledné transformaci komunistické „státostrany“?

Praha 2013, 324 stran, doporučená cena 365 Kč
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Dějiny české sociologie

Zdeněk R. Nešpor a kol.

Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích 
počátků v 19. století do současnosti. Ukazu-

je proměny teoretických, metodologických 
a ideových paradigmat v jejich oborovém 

i celospolečenském kontextu. Dějiny české 
sociologie, která ve 20. století prošla řadou 

prudkých vzestupů i strmých pádů, nelze 
totiž oddělit od vývoje celé české společnos-
ti. Sociologie naopak mnohdy představovala 

jeho esenci a na jejím budování se ostatně 
podílely čelné osobnosti českého veřejného 

života, včetně prezidentů T. G. Masaryka 
a Edvarda Beneše. Sociologický ráz měly 

i některé úvahy Václava Havla. To nane-
štěstí neznamená, že by sociologie pro 

většinu občanů dnes představovala něco 
víc než různé ankety a výzkumy veřejného 
mínění. Autoři knihy se kriticky vyrovnávají 

i s touto skutečností a snaží se ukázat, proč 
 současná česká sociologie přes nikdy nebývalou podporu nedosahuje lepších výsledků.
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