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RECENZE A INFORMACE

Thorton A., Axinn W. G., Yu Xie: Marriage and Cohabitation. Chicago: 
The University of Chicago Press, 2007.
V knize Marriage and Cohabitation se její autoři zabývají faktory, které ovlivňují 
způsob, jakým mladí Američané formují své partnerské svazky, a zda dávají před-
nost tradičnímu manželství nebo nesezdanému soužití. Kniha je určena především 
odborníkům zabývajícím se rodinou a reprodukcí, nicméně zájemci z řad běžných 
čtenářů mohou knihu shledat také velmi zajímavou, přestože obsahuje relativně 
dost statistických výpočtů (soustředěných ale převážně do příloh).

Na začátku je důležité říct, z jakých dat autoři vycházejí. Není příliš běžné, aby 
měl sociolog k dispozici data obsahující výpovědi za časové období dlouhé 31 let. 
Autoři využívají data z panelu IPS (Intergenerational Panel Study), který obsa-
huje rozhovory s matkami a jejich dětmi z let 1962 až 1993. První vlna rozhovorů 
proběhla na vzorku 1 113 matek z Detroitu a následovalo dalších sedm vln šetření.1  
Jejich děti byly dotazovány celkem třikrát. Po celou dobu šetření zůstalo v panelu 
950 matek a jejich dětí. Je zřejmé, že aktuálnost dat poněkud pokulhává a poslední 
rozhovor od vydání knihy dělí více než deset let, autoři však své výsledky prezentují 
jako analýzu současného stavu. 14 let je ovšem dlouhá doba obzvlášť v problematice 
utváření rodinných a partnerských svazků. Spíš lze tedy hovořit o tom, že kniha 
poskytuje výbornou analýzu trendů, které se v posledních dvou desetiletích nadále 
vyvíjejí.

Tyto trendy v oblasti rodinného života jsou obsahem jednotlivých kapitol knihy. 
Kniha je rozdělena do čtyř částí, které v logickém pořadí prezentují výsledky jed-
notlivých analýz.

V první kapitole po obecném úvodu do problematiky rodinného života se do-
vídáme konkrétní informace o datových zdrojích, o způsobu organizace knihy a o 
teoretických přístupech, z nichž celá kniha vychází. Těmi nejdůležitějšími, jejichž 
přítomnost je ve výsledku nejvíce patrná, jsou principy, že přesvědčení a přístup 
individua ovlivňují jeho volbu chování a zároveň že rané životní zkušenosti formují 
naše rozhodnutí v dalším životě. V kapitole druhé autoři nabízí čtenářům historický 
exkurz do evropských základů rodinného života Američanů. V době před 18. stole-
tím bylo manželství pod výrazně menším vlivem církve a státu, než se obecně před-
pokládá, a svoboda, s jakou si mladí lidé mohli vybírat své partnery, byla značná. Až 
postupem času zesílila snaha církevních a státních institucí vstupovat do procesu 
uzavírání sňatků. Od 19. století však podle autorů manželství postupně ztrácí vliv 
na životní příběh dospělých a oslabují vazby manželství na vedoucí postavení v ro-
dině či dobré zaměstnání. Ve třetí kapitole se autoři snaží rozklíčovat rozdíly mezi 
tím být svobodný, žít v manželství a v nesezdaném soužití. Konceptualizace „part-
nerského“ života pomocí těchto tří fází je uplatňována v celé knize.

V hlavních dvou částech knihy jsou zkoumány vlivy působící na formování svaz-
ků. Jsou jimi jak mezigenerační efekt konstituující se ještě před narozením dítěte, 
tak sociální charakteristiky rodičů, které přímo poznamenávají dětství a dospívání 
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1 Mezi jednotlivými vlnami rozhovorů nebyly rovnoměrné časové prodlevy. Po první vlně rozhovorů v roce 
1962 se další uskutečnila hned následující rok, další pak v letech 1966, 1977, 1980, 1985 a nakonec v roce 
1993. Během posledních tří vln byly kromě matek dotazovány i jejich děti.
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dětí, a konečně také zkušenosti samotných potomků získané během prvních let do-
spělosti.

Autoři ukazují, které z mezigeneračních faktorů mají silný efekt na partner-
ské chování dětí. Mezi tyto faktory patří manželské zkušenosti, socioekonomické 
podmínky rodiny, religiozita či sociální organizace rodinného života. Autoři studie 
tvrdí, že životní přístup matek, jejich hodnoty a chování ovlivňují následné jednání 
jejich dětí. Nicméně nejde pouze o čistý a přímý vliv, ale vždy záleží i na osobnosti 
potomků a jejich způsobech, jakým si chování rodičů interpretují. Můžeme se tak 
například dozvědět, že mladí lidé častěji vstupují do nesezdaného soužití, pokud 
jsou jejich matky vdovy, jsou více „společenské“ a mají rovnostářský přístup k se-
xuálním rolím. Z pohledu mladých se zvyšuje šance na kohabitaci, jestliže mají sex 
před 16. rokem života, vyznačují se menší religiozitou a jsou méně vzdělaní. Vdávat 
nebo ženit se naopak chtějí mladí dospělí v případě, že jsou ve svých osmnácti le-
tech spíše nábožensky založeni a mají menší kariérní aspirace.

Závěrečná kapitola je shrnutím výsledků výzkumu a zároveň v ní autoři formu-
lují charakteristiky těch, kteří participují na vzestupu nesezdaného soužití. Autoři 
odhalují, na základě kterých proměnných přítomných již před narozením dětí a 
následně po porodu lze předpovědět upřednostnění kohabitace před manželstvím, 
případně věk uzavření sňatku. Kohabitace není spojena ani tak s původem v bo-
hatých nebo vzdělaných rodinách jako spíše v rodinách s menší religiozitou nebo 
tam, kde jsou zkušenosti s předmanželským těhotenstvím a rozvodem. Vliv má i 
nekonformnost rodiny a otevřenější sexuální chování. Celá tato snaha o vysvětlení, 
na základě kterých faktorů lze očekávat prokohabitační chování nebo naopak prefe-
renci manželství, vychází z mezigeneračního přístupu. Jeho podstatou je zkoumání 
vlivu životních podmínek a okolností jak samotných mladých dospělých, kteří vstu-
pují do partnerských svazků, tak i jejich rodičů. Zásadní je propojení dlouhodobých 
trendů se „současným“2 chováním, které přináší mnohem jasnější důkazy, než by 
kdy mohlo poskytnout časově izolované zkoumání partnerského chování.

Kniha je významným příspěvkem pro literaturu zabývající se rodinným cho-
váním, výjimečná množstvím analyzovaných sociálních prediktorů ovlivňujících 
vytváření partnerských svazků a především délkou šetření. Veškeré výsledky a 
analýzy jsou prezentovány přehledně a jasně, což je u takového objemu informací 
nutné vyzdvihnout. Pro ty, kteří se manželstvím a kohabitací zabývají z odborné-
ho hlediska, je tato kniha velmi dobrým zdrojem informací a podkladů a ostatním 
může osvětlit, jaké vlivy působí na partnerské svazky a jejich ustavování.

Zjištění, která nám kniha přináší, do značné míry souvisejí i s typem dat, s nimiž 
autoři pracují. Tedy s daty z panelu. Dlouhodobost a spojitost získaných informa-
cí je bezesporu značnou výhodou tohoto typu dat. Za významnější však považuji 
možnost sledovat, jak specifické vlastnosti a chování jednoho sledovaného subjektu 
nacházejí svůj odraz ve způsobech jednání dalších jednotlivců. V tomto případě, 
jak konkrétní životní události, změny v rodinném životě, sociální charakteristiky 
a osobnostní rysy rodičů ovlivňují specifické partnerské chování dětí. Takovýto 
vhled do problému průřezová data neposkytují – spíše umožňují sledovat velké 
celospolečenské změny, ovšem bez možnosti vázat je na individuální příběhy dota-

zovaných. Na druhou stranu se ale u panelových dat setkáváme s problémem, jak 
úspěšně generalizovat výsledky, a s komplikacemi při uplatnění závěrů na celou 
populaci. Stejně jako i v tomto případě (panel IPS) se často jedná o nedostatečnou 
reprezentativní strukturu vzorku lišící se v některých vlastnostech od obecné popu-
lace. Pokud jsou si autoři vědomi, jaké limity jejich data mají a jsou s nimi schopni 
pracovat, převažují přínosy i ne zcela reprezentativních panelových dat nad jejich 
nedostatky. 

Jan Osička (Fakulta sociálních studií MU Brno)

United Nations: How Generations and Gender Shape Demographic 
Change, Geneva: United Nations Publ., 2009.
Tato publikace, editovaná a publikovaná hospodářskou komisí OSN pro Evropu, 
zahrnuje články, dokumenty a souhrn z panelových diskusí konference Evrop-
ské hospodářské komise OSN „How Generation and Gender Shape Demographic 
Change“, která se konala v květnu 2008 v Ženevě. Konference měla představit pro-
gram „Generation and Gender“, jeho výsledky a příspěvky různých témat týkajících 
se pohlaví a mezigeneračních vztahů, plodnosti, sladění práce a rodiny atd.

Zmíněný program si klade za cíl na základě údajů shromážděných v panelovém 
výzkumu „Generation and Gender“ identifikovat příčiny a důsledky demografické-
ho vývoje v několika evropských zemích (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Francie, Gruzie, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Rumunsko a Rus-
ká federace), dále také v Austrálii a Japonsku.

Jelikož se toto číslo časopisu „Data a výzkum“ zabývá panelovými daty, považuji 
za důležité představit tuto novou panelovou studii, některé její výsledky a implika-
ce.

Kniha má dva hlavní cíle: na jedné straně jde o to ukázat důležitost panelových 
dat pro empirické analýzy a socio-demografické pochopení studovaných fenoménů, 
na druhé straně kombinovat makroukazatele s měřením na mikroúrovni jednotliv-
ců a domácností. Každá kapitola představuje jiný rozměr studovaných fenoménů 
za použití panelových dat.

 První kapitola definuje několik teoretických a empirických hledisek tý-
kajících se rozhodování o rodičovství v zemích s nízkou úrovní plodnosti. Billari 
se pokouší načrtnout, co vědci vědí o takzvané nízké, nejnižší nízké a velmi nízké 
plodnosti. Autor přináší přehled a diskusi o převládajících teoretických proudech, 
jež směřují k vysvětlení poklesu plodnosti, podobně jako byly prezentovány Mor-
ganem a Taylorem [2006]. Hlavním přínosem Billariho je uvedení konceptu štěstí 
a jeho kompatibility s rodičovstvím. Tento pohled může přinést pochopení rozdílů 
v plodnosti v zemích, pro které jsou k dispozici panelová data. Billari uvádí čtyři 
hypotézy na makro a mikroúrovni, ty jsou později v kapitole testovány a potvrze-
ny. Autor využívá výhod nových dat „Generation and Gender Survey“ při testování 
dvou navržených hypotéz a zdůrazňuje význam panelových dat při zkoumání vzta-
hu mezi štěstím a plodností, jelikož tento typ dat nabízí možnost analyzovat skuteč-
né chování na individuální úrovni s časovým rozměrem. Bohužel tyto analýzy pro 
Českou republiku nejsou k dispozici, přestože data již byla sebrána.

Kapitola 2 ve spoluautorství Kreyenfeldové, Konietzka a Hornungové popisuje 
2 O současnosti lze mluvit pouze přeneseně, neboť partnerské chování mladých dospělých se odehrávalo v 
první polovině devadesátých let minulého století.
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na základě dat shromážděných ve Francii, Německu a Ruské federaci rozmanitost 
rodinných uspořádání ve srovnávací perspektivě. Jako v mnoha jiných studiích 
jsou data za Německo analyzována odděleně pro západní a východní část. Autoři se 
snaží nalézt odpověď na otázku, jak jsou rodinná uspořádání a chování matek na 
pracovním trhu ovlivněna ekonomickými podmínkami rodin v těchto zemích. Tyto 
tři země byly pro analýzu vybrány z důvodu rozdílných životních úrovní, rodinné 
struktury i trendů v zaměstnanosti matek, rodinné a sociální politiky. Tato kapitola 
zahrnuje také několik teoretických úvah a základní informace o úrovni jednotlivých 
zemí, o vytváření rodinných modelů a ekonomických podmínkách. Pravděpodob-
ně nejzajímavější je samostatná část této kapitoly, která se zaměřuje na výzkumné 
otázky a přestavuje výsledky analýz. Výsledky popisné analýzy provedené v první 
části této podkapitoly ukazují významné rozdíly mezi analyzovanými zeměmi z hle-
diska životních podmínek a rodinných uspořádání. Dále jsou v analýze používány 
pokročilé statistické metody (logistická regrese). Hlavní nezávisle proměnná, se 
kterou autoři pracují, je aktuální rodinné uspořádání žen. Zajímavé je použití pro-
měnné migrační status jako jedné z nezávisle proměnných v regresních modelech. 
Autoři používají logistické regresní modely jak pro souhrnná data, kdy je země ne-
závisle proměnnou, tak pro každou zemi zvlášť. Zjištění poukazují na větší ekono-
mickou zranitelnost svobodných matek ve srovnání s vdanými, zatímco neexistují 
žádné významné rozdíly mezi matkami kohabitujicími a vdanými.

Pailhéová je autorkou následující kapitoly, jež je věnována skloubení zaměst-
nání, rodiny a rodičovství. V této kapitole jsou opět využita data z Německa, Fran-
cie a Ruské federace. V úvodu je nastíněn nový způsob konceptualizace problému 
skloubení práce a rodiny na jedné straně a plánů týkajících se rodičovství na druhé 
straně. Což se také stalo součástí politických opatření, jež mají za cíl zastavit pokles 
porodnosti. Autorka analyzuje na jednu stranu vztah mezi plodností a opatření-
mi umožňujícími sladění pracovního a rodinného života a na druhou stranu vztah 
mezi plodností a postavením jednotlivce na trhu práce. Záměr výzkumu je jasný: 
odhalit, zda reprodukční záměry a rozhodnutí o zaměstnání jsou ve vzájemném 
vztahu, a identifikovat faktory, které ovlivňují rozhodnutí o rodičovství. První dvě 
části kapitoly představují vybrané teoretické perspektivy v rámci studované proble-
matiky, stručný popis předchozích empirických studií, informace o situaci na trhu 
práce a systému sociálních politik v analyzovaných zemích. Tyto informace dopl-
ňují data o jednotlivých zemích uvedená v předchozí kapitole knihy. Pailhéová do 
kapitoly navíc zahrnuje informace o konstrukci vzorků, závisle a nezávisle proměn-
ných a kontrolních faktorech. Výsledky deskriptivní analýzy znovu ukazují rozdíly 
v rozhodování o rodičovství (rodičovských záměrech) podle počtu dětí, které se již 
respondentce narodily. Rozdíly lze také pozorovat mezi jednotlivými zeměmi: ve 
Francii a Ruské federaci je oproti Německu více bezdětných žen, které chtějí mít 
dítě během příštích tří let. Autorka jasně ukazuje, že zaměstnanecký status ovliv-
ňuje pouze rozhodnutí o prvním dítěti, o dalších už nikoliv. Stojí také za zmínku, že 
profesní postavení manžela/partnera má při rozhodování o mateřství spíše vliv na 
bezdětné francouzské a ruské ženy. Zajímavé je také zjištění o vlivu prorodinných 
politik na rozhodování o rodičovství, který byl sledován na souhrnných datech. 
Ukázalo se, že efekt těchto politik není v porovnání s efektem zaměstnaneckého 
statusu výrazný, a pokud existuje, tak jen v případě rozhodování o prvním dítěti.

Kapitola 4 popisuje situaci mladých lidí v šesti evropských zemích (Bulharsku, 

Francii, Německu, Gruzii, Maďarsku a Ruské federaci) a zdůrazňuje význam pane-
lových výzkumů pro pochopení dynamiky a příčin změn v postojích mladé generace 
(zde lidé do 35 let). Tato kapitola má spíše srovnávací charakter a detailní analýza 
je provedena pro každou zemi zvlášť. Hobcraft zde pracuje s poměrně významným 
počtem otázek, od těch, které se týkají hospodářské a životní situace (chudoba, po-
stavení na trhu práce, zdraví, životní spokojenost), přes rodinná témata (mateřství, 
bydlení) až po otázky na role žen a mužů (genderové rozdělení rolí při výchově dětí 
a práci v domácnosti). Ve druhé části kapitoly je kladen důraz na význam panelové 
studie „Generation and Gender Survey“ při zkoumaní této problematiky a stručně 
popsány další studie v této oblasti. Výsledky tří zmíněných výzkumných problémů 
(chudoba a blahobyt, rodina, genderová rovnost žen a mužů v domácnosti a při 
výchově dětí) jsou prezentovány samostatně. Mezi nejzajímavější empirická zjiště-
ní patří následující: muži i ženy v Ruské federaci prochází významnými životními 
zlomy dříve než obyvatelé ostatních zemí; časování porodu prvního dítěte pro muže 
je velmi podobné ve všech analyzovaných státech, kromě Ruské federace (dřív) a 
Německa (později); mezi všemi zeměmi jsou značné rozdíly v načasování vstupu 
do prvního manželství a mateřství; respondenti ve všech šesti zemích (muži i ženy) 
uvedli, že jsou to ženy, kdo převážně pečuje o děti a domácnost. Hlavní význam 
této kapitoly tkví ve srovnání mezi jednotlivými zeměmi a rozlišení respondentů 
podle pohlaví. Naopak mi zde chybí analýza podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
(pro partnery a rodiče), podle religiozity a dalších faktorů, které mohou ovlivňovat 
chování a vývoje mladé generace.

Jenny de Jong Gierveldová je autorkou 5. kapitoly, ve které se zaměřuje na vě-
kovou kategorii starších lidí a na možné faktory ovlivňující sociální integraci této 
skupiny. Pracuje s daty GGS pro Bulharsko, Francii, Německo, Gruzii a Ruskou 
federaci. Základní otázky, které si klade, zní: Do jaké míry jsou starší lidé v evrop-
ských zemích sociálně integrovaní nebo naopak osamělí? Souvisí sociální integrace 
a osamělost starší generace s jejími životními podmínkami? Jak životní podmínky 
a charakter rodinných vztahů zasahují do sociální integrace a osamělosti starší ge-
nerace? Autorka používá v deskriptivní části analýzy různé jednorozměrné a dvou-
rozměrné metody a pro každou zemi zvlášť vícerozměrné regresní analýzy. Navr-
huje řadu různých měřicích nástrojů: osamělost, jako závislá proměnná (pomocí 
šestibodové škály), životní podmínky (autorka vytvořila novou typologii), příbu-
zenské vztahy (podle přítomnosti dětí a kontaktů s nimi – pomocí nově vytvořené 
proměnné indikující intenzitu kontaktu). V poslední části této kapitoly je zkoumán 
vzájemný vztah závislých a nezávislých proměnných pro každou zemi zvlášť. Hlav-
ním zjištěním je, že složení a fungování sítě blízkých rodinných příslušníků je před-
pokladem pro sociální integraci a zmírnění osamělosti starých lidí. Rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi existují: sociální integrace v zemích východní Evropy je silně 
spojena s přítomností manžela nebo dětí ve společné domácnosti, zatímco v zápa-
doevropských zemích jsou důležitými faktory sociální integrace kontakty s dětmi, 
které žijí v samostatné domácnosti, a přítomnost partnera.

Stárnutí populace, mezigenerační solidarita a rovnováha mezi odpovědností 
rodiny a sociálního státu jsou dalšími tématy zkoumanými v šesti zemích, kde se 
sbírala data GGS (kapitola 6). Mezigenerační solidarita může být ohrožena fenomé-
nem stárnutí populace. Autoři zdůrazňují význam panelových studií (zde GGS) pro 
splnění mezer, které existují při zkoumaní důležitosti mezigenerační solidarity pro 
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rodiny a společnosti. Tato kapitola, jejímiž autory jsou Daatland, Slagsvold a Lima, 
má dva hlavní závěry. Povinnosti vůči vlastním rodičům i vlastním dětem jsou nej-
nižší v Norsku a nejvyšší v Gruzii, zatímco rodičovské povinnosti mají tendenci 
být vyšší než vůči rodičům v každé zemi s výjimkou Ruské federace. Odpovědnost 
za péči a finanční podporu pro seniory a děti je v Norsku vnímána jako záležitost 
společnosti, ovšem doplněná rodinnou zodpovědností. Mezi staršími respondenty 
(ve věku 67+) jsou rodičovské a filiální povinnosti vyvážené v Bulharsku, Gruzii a 
Ruské federaci, přičemž rodičovské povinnosti k dětem jsou vyšší ve Francii, Ně-
mecku a Norsku.

Další kapitola (kapitola 7) od Neyerové a Rieckové zkoumá rovnost mužů a žen 
v Evropě na základě údajů GGS. První tři části této kapitoly jsou popisem hlavních 
ukazatelů demografických změn, výsledků dalších studií týkajících se genderové 
rovnosti a jejího vlivu na plodnost a přehledem trhu práce, péče a finančních zdrojů 
z perspektivy genderu a sociálního státu. Další část

Další dvě kapitoly prezentují spíše organizační záležitosti kolem Generation 
and Gender Programu. Kapitola 8 je souhrnem příspěvků z konference na téma 
„How Generations and Gender Shape Demographic Change?“. Stojí za zmínku, že 
výzkumníci a politici z České republiky měli přípěvek v každé panelové diskusi, 
ačkoliv data z první vlny GGS pro Českou republiku nejsou součástí žádné z analýz 
prezentovaných v knize. Krátká zpráva o konferenci je zahrnuta v poslední kapitole 
knihy.

Autoři knihy nám umožnili seznámit se s výsledky kvantitativního empirické-
ho výzkumu provedeného na základě panelových dat. Využili přitom více či méně 
pokročilých metodologických postupů. Pokusili se do textu zahrnout jak výsled-
ky empirických analýz a jejich teoretickou reflexi, tak i možné politické implikace 
svých zjištění. Některé výsledky navazují na předchozí výzkumy nebo je rozvíjí, jiné 
výsledky či analytické přístupy přináší nový pohled na studovanou problematikou. 
Nicméně všechny analýzy a přístupy zdůrazňují význam sběru panelových dat a 
mezinárodního srovnání. V knize mi chybí země, které rovněž shromažďují GGS 
data, do analýz však zahrnuty nebyly. Přestože kniha je spíše sbírkou článků za-
měřených na různou problematiku a analýzy rozličných skupin zemí, je přínosná 
porozuměním studovaných jevů s využitím panelových dat. Kniha bude užitečná 
zejména pro ty, kteří mají zájem studovat demografický vývoj a genderovou proble-
matiku za pomocí panelových dat.

Beatrice Chromková Manea 
(Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU Brno)

Ruspini, Elisabetta: Introduction to Longitudinal Research. London: 
Routledge, 2002
Kniha italské autorky Elisabetty Ruspini, profesorky sociologie na univerzitě v Milá-
nu, se zabývá longitudinálními výzkumnými designy, které jsou prezentovány jako 
nezbytné a žádnou jinou výzkumnou metodou nenahraditelné pro studium změny, 
procesů a dynamik sociálních, ekonomických a kulturních událostí. Tato charakte-
ristika je inherentní součástí celé knihy. Autorka díky této knize obohatila kánon 
sociologické metodologické literatury o komplexní úvod do problematiky studia 

longitudinálních výzkumů. Kniha definuje koncept longitudinálního výzkumu a 
jeho jednotlivých typů, zachycuje jejich vývoj, charakterizaci a typizaci. Upozorňu-
je na výhody a nevýhody možných přístupů. Současně obsahuje seznam národních 
longitudinálních výzkumů. Teoretická část knihy je doplněna druhou, praktičtěji 
zaměřenou částí, v níž jsou popisovány vybrané analytické metody, které mohou 
výzkumníci a výzkumnice použít pro analýzu specifických longitudinálních dat.

Přestože je kniha postavena na popisu a rozboru tří základních typů longitudi-
nálních výzkumných metod (opakovaný průřezový výzkum, panelový výzkum a ko-
hortní výzkum), velká část celého textu je věnována tématice panelového výzkumu 
– popisu výhod mikroúrovňové analýzy, benefitním stránkám, jednotlivým dru-
hům panelových designů (např. spotřebitelské panely, panely domácností, kohort-
ní panel, panely s různými kombinacemi rotování jádra respondentů a kontrolními 
vzorky) a také mnohým limitům charakteristickým právě pro panelové výzkumy. 
Od doby Lazarsfeldovy konceptualizace designu panelového výzkumu ve 40. letech 
20. století a snaze Duncana, Kaltona a Kasprzyka detailně popsat metodu panelo-
vého výzkumu v knize Panel Surveys v roce 1989 již nedošlo k vydání propracované 
a ucelené publikace pojednávající o panelovém výzkumu. Ruspinina kniha, přesto-
že je koncepčně zaměřena na longitudinální výzkum, se tuto mezeru snaží zaplnit.

Publikace má ucelenou a jasnou strukturu doplněnou o mnohé příklady, které 
umožňují čtenářům či čtenářkám představit a uchopit teoretické koncepty na prak-
tických ukázkách. Specificky zaměřená publikace se tak stává jasnou a velmi dobře 
srozumitelnou i pro neodbornou populaci. Kniha je doplněna mnohými tabulkami 
a přílohami. Právě přiložené seznamy longitudinálních výzkumů jsou v této práci 
jedinečné. Oceňujeme autorčin pokus o vypořádání se s nesnadným úkolem – vy-
tvořit seznam longitudinálních výzkumů v Evropě, Severní Americe a Rusku. Jed-
notlivé longitudinální výzkumy jsou stručně, přesto velmi informativně popsány. 
Autorka popisuje historii, zaměření panelu a jeho metodologii, případné datové 
soubory, uvádí i přehled jednotlivých vln a naznačuje získané výsledky. Velmi cen-
né jsou i internetové odkazy na domovské webové stránky jednotlivých projektů. 

I přes tuto snahu je možné autorce vytknout opomenutí významných longitu-
dinálních výzkumů v jiných částech světa. Myslíme si také, že by bylo vhodné uvést 
mnohé australské, asijské výzkumy či zmínku o situaci longitudinálních výzkumů v 
Africe a Jižní Americe. Jelikož kniha vyšla v roce 2002, jsou již některé informace o 
výzkumech zastaralé, a je proto nezbytné brát některé údaje s nadhledem a hledat 
je v jiných, aktuálnějších zdrojích.

K administraci panelu neodmyslitelně patří správa, formátování a analýza dat. 
Této oblasti je v knize věnován dostatečný a náležitý prostor. Autorka se této proble-
matice věnuje v sekcích věnovaných jednotlivým designům panelového výzkumu. 
Odkazuje přitom tak na praktické implikace, které použitý metodologický design 
může mít na povahu získaných dat a vlastních výsledků. Takto ostatně činí konti-
nuálně v celé knize, a to za pomoci příkladů z různých longitudinálních výzkumů.

Druhá část knihy Longitudinal analysis je věnována samotné analýze longitudi-
nálních dat. Jde o přehledovou kapitolu jednotlivých analytických metod: analýze 
časových řad z opakovaných průřezových studií, strukturním modelům, log-lineár-
ním modelům, víceúrovňové analýze, analýze historie událostí a sekvenční analýze. 
Tato kapitola podává i přehled běžných metod, které primárně nepracují s časem, 
patřících do základní výbavy kvantitativního sociologa (logistická a lineární regre-
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se, faktorová analýza či path analýza), čímž se nabízí otázka, proč je autorka do této 
knihy zahrnula. Přehled metod analýzy longitudinálních dat je poměrně stručný, 
nabízí pouze základní charakteristiky metody a odkazy na základní zahraniční lite-
raturu. Na této kapitole je vidět, že se autorka těmto metodám podrobně nevěnuje 
a čtenáři nejspíše poslouží pouze jako pomůcka pro orientaci v problematice, neboť 
zevrubnější informace, postupy, jak tyto metody používat, a dostupné a specializo-
vané prameny k popsaným metodám si bude muset vyhledat sám.

Kniha Introduction to Longitudinal Research touto kapitolou končí a pokraču-
je rozsáhlým (zhruba 60 stran dlouhým) apendixem, v němž čtenář najde zmiňova-
ný přehled longitudinálních výzkumů ve světě.

Závěrem můžeme představenou knihu hodnotit jako zdařilý pokus o úvod do 
problematiky longitudinálních výzkumů nabízející přehled dostupných designů 
longitudinálního výzkumu, výzkumných technik a praktických problémů při re-
alizaci výzkumu komentovaných na příkladu „reálných“ a existujících výzkumů. 
Podobný úvod je, přes dílčí nedostatky a neúplnost (které si čtenář jistě doplní z 
jiných zdrojů), obzvláště cenný i pro českou sociologii, která má zatím v oblasti 
longitudinálního výzkumu deficit metodologické literatury.

Zdeňka Lechnerová, Petr Pakosta 
(Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU Brno)

Národní panelové výzkumy ve světě
Tato příloha představuje seznam národních panelových výzkumů, v jejichž rámci 
jsou data stále sbírána a které jsou zajímavé pro sociologický výzkum (tematicky, 
délkou trvání sběru dat nebo odpovídající velikostí vzorku respondentů). Do se-
znamu jsem nezahrnula jednak panelové výzkumy, v jejichž rámci byl sběr dat již 
ukončen (např. Dutch Socio-Economic Panel – ISEP, Polish Household Panel – 
PHP, KwaZulu-Natal Income Dynamics Study – KIDS), a panelové komparativ-
ní datové soubory (ECHP, PACO, EPAG, CHER, CNEF, PSID-GSOEP Equivalent 
File), které vycházejí z jednotlivých národních panelů, nicméně z hlediska srovna-
telnosti dat jsou slučovány do větších datových celků. Nejedná se o vyčerpávající 
seznam. V mnoha případech bylo nesnadné, ne-li dokonce nemožné, nalézt infor-
mace o panelových výzkumech, i když jsem věděla o jejich existenci z časopiseckých 
článků nebo odborných knih. Tento seznam má omezenou životnost, neboť panelo-
vé výzkumy vznikají a končí, a je-li jednou vytištěn, nemůže být již aktualizován. I 
přesto však věřím, že jako pomyslný odrazový můstek pro práci s panelovými daty 
poslouží české sociálněvědní obci.3

1. SEVERNÍ AMERIKA

Spojené státy americké
National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience (NLS)
Rok vzniku: 1966
Jednotka zkoumání: jedinci
Velikost původního vzorku: původní vzorek 4 kohorty – 5 020 starších mužů 
(45–59 v roce 1966), 5 083 dospělých žen (30–44 v roce 1967), 5 159 mladých žen 
(14–24 v roce 1968), 5 225 mladých mužů (14–24); v roce 1979 přidána kohorta 
14 574 mladých mužů a mladých žen ve věku od 14 do 22 let (NLSY79); roku 1986 
vznik nové kohorty (NLSY79 Children) tvořené 5 255 dětmi narozenými ženám z 
kohorty NLSY79 (v roce 2002 tvořila tato kohorta 8 100 dětí); v roce 1997 výzkum 
NLS rozšířen o kohortu 8 984 mladých lidí ve věku od 12 do 16 let (NLSY97)
Zkoumaná témata: vzdělávání, přechod ze školy do zaměstnání, manželství a rodi-
čovství, užívání drog a alkoholu, pracovní mobilita, nezaměstnanost mladých
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1–2 roky
Metoda sběru dat: PAPI, CAPI, CATI
Typ panelu:4  vícekohortní panelový design
Webová stránka: http://www.bls.gov/nls/

Panel Study of Income Dynamics (PSID)
Rok vzniku: 1968
Jednotka zkoumání: domácnosti (dotazována pouze hlava rodiny)
Velikost původního vzorku: 4 800, v roce 1990 přidán vzorek 2 043 hispánských 
domácností
Zkoumaná témata: zaměstnání, zdroj a velikost příjmu, struktura domácnosti, lid-
ský kapitál, bydlení, doprava do práce, geografická mobilita, chudoba, socioekono-
mické zázemí, zdraví
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok, od roku 1997 každé 2 roky
Metoda sběru dat: do roku 1972 PAPI, poté telefonické dotazování; od roku 1993 
CATI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://psidonline.isr.umich.edu/

Survey of Income and Program Participation (SIPP)
Rok vzniku: 1983
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 14 000–36 700
Zkoumaná témata: aktivita pracovní síly, zaměstnání, zdroje a výše příjmu, par-
ticipace na programech, měření efektivnosti federálních, státních a lokálních pro-
gramů (např. sociální podpory), určení budoucích výdajů a pokrytí vládními pro-
gramy
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 4 měsíce

3Snahy o vytvoření seznamu panelových výzkumů na světě můžeme nalézt na těchto internetových strán-
kách: http://psidonline.isr.umich.edu/Guide/PanelStudies.aspx a http://paneldata.eu/. Nebo v knize RU-
SPINI, E Introduction to Longitudinal Research. London : Routledge, 2002.

4 Typizace panelů převzata z knihy DE VAUS, D. A. Research design in social research. London : Sage, 
2001.
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Metoda sběru dat: CAPI, CATI
Typ panelu: rotující panelový design – jednotlivé panely trvají od 2,5 do 4 let
Webová stránka: http://www.census.gov/sipp/

Health and Retirement Study (HRS)
Rok vzniku: 1992
Jednotka zkoumání: jedinci
Velikost původního vzorku: 12 654 jedinců (7 704 domácností), v roce 1998 při-
dán nový vzorek zhruba 8 222 respondentů (6 046 domácností) reprezentujících 
kohorty narozených 1924–1930 a 1942–1947; v roce 2004 přidána kohorta repre-
zentující narozené jedince v letech 1948–1953; každých šest let je přidána nová 
kohorta jedinců o šest let mladších než původní
Zkoumaná témata: životní podmínky, ekonomická aktivita, ekonomický status 
(příjem a majetek), zdravotní stav, zdravotní pojištění a zdravotní péče, struktura 
rodiny
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 2 roky
Metoda sběru dat: PAPI, CATI
Typ panelu: vícekohortní panelový design
Webová stránka: http://hrsonline.isr.umich.edu/

Consumer Expenditure Survey (CEX)
Rok vzniku: 1980
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 7 500 domácností
Zkoumaná témata: výdaje, příjem, charakteristiky nakupujících jednotek (jedinci, 
domácnosti), nákupní chování
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 3 měsíce (rozhovor) a 1 týden (deníky)
Metoda sběru dat: deníky, interview
Typ panelu: rotující panelový design – každý panel je dotazován pětkrát (po dobu 
15 měsíců)
Webová stránka: http://www.bls.gov/cex/

Medical Expenditure Panel Survey (MEPS)
Rok vzniku: 1996
Jednotka zkoumání: rodiny, poskytovatelé zdravotní péče a zaměstnavatelé
Velikost původního vzorku: komponenta domácností: 8 655 domácností (v roce 
2006 již 12 811 domácností), komponenta pojištění: 35 500 organizací (v roce 2008 
již 38 800), komponenta zdravotnických poskytovatelů: 24 500 poskytovatelů (v 
roce 2006 již 39 000)
Zkoumaná témata: zdravotní péče – četnost využívání, náklady, způsob placení, 
šíře a rozsah zdravotního pojištění
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 4 měsíce (komponenta domácností), 1 rok (kom-
ponenta pojištění a zdravotnických poskytovatelů)

Metoda sběru dat: CAPI, CATI
Typ panelu: rotující panelový design – každý rok vzniká nový panel, který je dota-
zován po dobu 2 let
Webová stránka: http://www.meps.ahrq.gov/mepsweb/

Kanada
Survey of Labour and Income Dynamics (SLID)
Rok vzniku: 1993
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: každý panel obsahuje zhruba 15 000 domácností (30 
000 jedinců starších 16 let)
Zkoumaná témata: ekonomický blahobyt, dynamika zaměstnanosti a nezaměst-
nanosti, zkušenosti na trhu práce, příjem, rodinné podmínky, kvalita pracovního 
života, vzdělání
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 6 měsíců až 1 rok
Metoda sběru dat: CATI
Typ panelu: rotující panelový design – každé tři roky vytvořen nový panel dotazo-
vaný po dobu 6 let
Webová stránka: http://www.statcan.gc.ca/survey-enquete/household-menages/
slid-edtr/income-revenu-eng.htm

2. JIŽNÍ AMERIKA

Mexiko
Mexican Family Life Survey (MxFLS)
Rok vzniku: 2002
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: cca 8 440 domácností (cca 35 000 jedinců)
Zkoumaná témata: migrace, dynamika ekonomiky, demografie, epidemiologie
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 3 roky
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.ennvih-mxfls.org/

3. EVROPA

Německo
German Socio-Economic Panel (GSOEP)
Rok vzniku: 1984
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 4 528 etnicky německých domácností (vzorek A), 1 
393 domácností cizinců (vzorek B), 2 179 domácností z Východního Německa z 
roku 1990 (vzorek C), 531 domácností imigrantů z přelomu let 1994 a 1995 (vzorek 
D); další vzorky pro doplnění a oživení byly přidávány v letech 1998, 2000, 2002 
a 2006
Zkoumaná témata: životní podmínky, zdraví, hodnoty, biografie zaměstnání a ro-
diny, dynamika příjmů, struktura domácnosti, spokojenost
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Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI, v roce 2001 přechod u většiny vzorků na CAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.diw.de/deutsch/soep/26628.html

The IAB Establishment Panel (IAB-BP)
Rok vzniku: 1993 (organizace z Východního Německa zkoumány od roku 1996)
Jednotka zkoumání: zaměstnavatelské organizace (zaměstnavatelé) mající nejmé-
ně jednoho zaměstnance
Velikost původního vzorku: 16 000 organizací
Zkoumaná témata: zaměstnavatelské politiky, vývoj zaměstnanosti (produkce, 
pracovní doba, investice), požadavek personálních a pracovních očekávání (dovo-
lená, fluktuace), determinanty produktivity, školení, míra povýšení
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI, samovyplňující dotazníky zaslané poštou
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.iab.de/en/erhebungen/iab-betriebspanel.aspx

Panel „Labour Market and Social Security“ (PASS)
Rok vzniku: 2006
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: dva vzorky domácností (6 804 a 5 990 domácností): 
vzorek domácností, které v červenci 2006 pobíraly sociální dávky, a reprezentativní 
vzorek celé německé populace
Zkoumaná témata: chudoba, neintegrace, vzdělání, příjem, sociální sítě, neza-
městnanost, participace na trhu práce, struktura domácnosti, efektivnost sociální-
ho systému a sociálních dávek, životní podmínky
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: CATI, CAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.iab.de/en/befragungen/iab-haushaltspanel-pass.
aspx

Mannheim Innovation Panel (MIP)
Rok vzniku: 1993
Jednotka zkoumání: firmy s minimálně 5 zaměstnanci
Velikost původního vzorku: 2 500 firem, každé dva roky oživení panelu vzorkem 
nově vzniklých firem
Zkoumaná témata: počet zaměstnanců, prodej a export, náklady na platy, materi-
ální náklady, investiční náklady
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: samovyplňující dotazníky zaslané poštou, CATI
Typ panelu: vícebodový panelový design
Webová stránka: http://www.zew.de/en/forschung/projekte.php3?action=de-
tail&nr=374

Mannheim Innovation Panel – Service Sector (MIP-S)
Rok vzniku: 1995
Jednotka zkoumání: firmy v oblasti služeb s minimálně 5 zaměstnanými lidmi
Velikost původního vzorku: každé dva roky oživení panelu vzorkem nově vzniklých 
firem
Zkoumaná témata: počet zaměstnanců, prodej a export, náklady na platy, náklady 
na vzdělávání, výdaje na IT technologie
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: samovyplňující dotazníky zaslané poštou
Typ panelu: vícebodový panelový design
Webová stránka: http://www.eurofound.europa.eu/emcc/content/source/s0039.
htm?p1=topic&p2=Competitiveness

Lucembursko
Luxembourg Household Panel (Panel Socio-Economique „Liewen zu 
Letzeburg“ PSELL I, PSELL II)
Rok vzniku: 1985 vznik PSELL, který byl ukončen roku 1994; ve stejném roce na 
něj navázal PSELL II
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: PSELL I: 2 012 domácností (6 110 jedinců), PSELL II: 
2 978 domácností (8 232 jedinců)
Zkoumaná témata: stárnutí, demografie, migrace, vzdělání, zaměstnání a trh prá-
ce, etnicita, národní identita, příjem a výdaje, zdravotní stav, bydlení, struktura 
domácnosti, životní a pracovní podmínky, volný čas, sociální péče
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI, CATI
Typ panelu: vícebodový panelový design
Webová stránka: http://www.ceps.lu/

Velká Británie
British Household Panel Survey (BHPS)
Rok vzniku: 1991
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 5 511 domácností (13 840 jedinců z Anglie, Skotska a 
Walesu)
Zkoumaná témata: složení domácnosti, příjem, participace na trhu práce, životní 
podmínky, vzdělání, zdraví, užívání sociální služeb, rozdělení zodpovědnosti v ro-
dině, ekonomické strategie a volby v rodině, rezidenční mobilita
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: do roku 1998 face-to-face dotazování, od roku 1999 CAPI.
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.iser.essex.ac.uk/survey/bhps
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Growing Up in Scotland (GUS)
Rok vzniku: 2005
Jednotka zkoumání: jedinci
Velikost původního vzorku: 5 217 dětí ve věku od narození do 1 roku, 2 859 dětí od 
2 do 3 let
Zkoumaná témata: charakteristiky, podmínky a zkušenosti dětí ve Skotsku v prv-
ních letech života, adolescence, péče o děti, vzdělání, sociální práce, zdraví, sociální 
inkluze
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: CAPI, CASI
Typ panelu: vícekohortní panelový design
Webová stránka: http://www.growingupinscotland.org.uk/ a http://www.
scotland.gov.uk/Publications/2008/03/12101843/3

The ONS Longitudinal Study (LS)
Zkoumané období: 1971 – současnost
Jednotka zkoumání: jedinci
Velikost původního vzorku: 500 000
Zkoumaná témata: věk, pohlaví, rodinný stav, struktura domácnosti (rodiny), byd-
lení, etnikum, vzdělání, ekonomická aktivita, zaměstnání, sociální třída, migrace, 
zdravotní stav, náboženství
Interval vzdálenosti mezi vlnami: databáze aktualizována každých 10 let (cenzus)
Typ panelu: panelový design založený na propojenosti záznamů
Webová stránka: http://www.ons.gov.uk/about/who-we-are/our-services/longi-
tudinal-study/index.html

Dánsko
Integrated Database for Labour Market Research (IDA)
Zkoumané období: 1988 – současnost
Jednotka zkoumání: jedinci a organizace (firmy)
Velikost původního vzorku: cca 5 milionů jedinců a 230 000 organizací
Zkoumaná témata: podmínky na trhu práce pro jedince, dynamika institucí, fluk-
tuace pracovníků, interakce mezi charakteristikami a fluktuací organizací a pra-
covníků
Interval vzdálenosti mezi vlnami: databáze je aktualizována každý rok
Typ panelu: panelový design založený na propojenosti záznamů
Webová stránka: http://www.dst.dk/HomeUK/Guide/documentation/Varede-
klarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=1013#vd1

Švédsko
Longitudinal Individual Data for Sweden (LINDA)
Zkoumané období: 1960 – současnost
Jednotka zkoumání: jedinci a všichni členové jejich domácnosti.
Velikost původního vzorku: 300 000
Zkoumaná témata: socio-demografické charakteristiky, zaměstnání, nezaměstna-
nost, příjem, vzdělání, struktura domácnosti, bydlení
Interval vzdálenosti mezi vlnami: databáze je aktualizována každý rok

Typ panelu: panelový design založený na propojenosti záznamů
Webová stránka: http://www.ehl.lu.se/database/linda.htm

Swedish Income Panel (SWIP)
Zkoumané období: 1968–2003
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 77 000 rodilých Švédů, 60 000 cizinců, 3 000–7 000 
imigrantů
Zkoumaná témata: asimilace imigrantů, příjem, nezaměstnanost, penze, sociální 
zabezpečení, vzdělání, demografická data
Interval vzdálenosti mezi vlnami: databáze je aktualizována každý rok
Typ panelu: panelový design založený na propojenosti záznamů
Webová stránka: http://www.ssd.gu.se/en/catalogue/study/281

Švýcarsko
Swiss Household Panel (SHP)
Rok vzniku: 1999
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 5 074 domácností (12 931 jedinců), v roce 2004 přidán 
vzorek 2 704 domácností
Zkoumaná témata: struktura domácnosti a rodin, chudoba, zdraví, životní pod-
mínky starších lidí, životní podmínky první a druhé generace imigrantů, politická 
participace, spokojenost atd.
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: CATI
Typ panelu: vícebodový panelový design bez dovýběru
Webová stránka: http://www.swisspanel.ch/

4. ASIE

Rusko
Russia Longitudinal Monitoring Study RLMS
Rok vzniku: 1992
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 7 200 domácností, v roce 1997 přidán vzorek 4 718 
domácností
Zkoumaná témata: plodnost, potratovost, plánované rodičovství, migrace, rozvo-
dovost, zaměstnanecká tranzice
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design
Webová stránka: http://www.cpc.unc.edu/rlms/

Korejská republika
Korean Labor and Income Panel Study (KLIP)
Rok vzniku: 1998
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Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 5 000 domácností
Zkoumaná témata: charakteristiky domácnosti, ekonomické aktivity, příjem, vý-
daje, vzdělání, rekvalifikace, sociální aktivity jedinců
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.kli.re.kr/klips

Čína
China Health and Nutrition Study (CHNS)
Rok vzniku: 1989
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 3 795 domácností (15 917 jedinců), v roce 1997 přidán 
nový vzorek domácností
Zkoumaná témata: ekonomická aktivita, dynamika příjmů, pokrytí zdravotního 
pojištění, kvalita zdravotní péče, finanční náklady na zdravotní péči, počet naroze-
ných dětí, zdravotní stav, výživa, znalosti respondenta komunitní infrastruktury a 
služeb
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 2–4 roky
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem (zpočátku byl koncipován 
jako panelový design bez dovýběru)
Webová stránka: http://www.cpc.unc.edu/projects/china

 Japonsko
Japanese Panel Survey of Consumers (JPSC)
Rok vzniku: 1994
Jednotka zkoumání: jedinci
Velikost původního vzorku: asi 1 500 žen ve věku od 24 do 34 v roce 1993 (kohorta 
A); v roce 1997 přidána kohorta B 500 žen ve věku 24–27; kohorta C 836 žen ve 
věku 24–29 přidána v roce 2003
Zkoumaná témata: dynamika příjmů, výdajů, úspor, zaměstnání a volný čas, 
struktura domácnosti, bydlení, spokojenost
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícekohortní panelový design
Webová stránka: http://www.kakeiken.or.jp

5. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Austrálie
Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey
(HILDA)
Rok vzniku: 2001
Jednotka zkoumání: domácnosti

Velikost původního vzorku: 7 682 domácností (19 914 jedinců)
Zkoumaná témata: ekonomické a subjektivní blaho, dynamika trhu práce, příjmů 
a rodin
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 1 rok
Metoda sběru dat: PAPI, CATI.
Typ panelu: vícebodový panelový design s dovýběrem
Webová stránka: http://www.melbourneinstitute.com/hilda/

Indonésie
The Indonesia Family Life Survey (IFLS)
Rok vzniku: 1993
Jednotka zkoumání: domácnosti
Velikost původního vzorku: 7 224 domácností (přes 22 000 jedinců)
Zkoumaná témata: vzdělání, migrace, konzumní život, ekonomická aktivita, zdra-
votní stav a zdravotní péče (zdravotní pojištění, užívání léků), intergenerační mo-
bilita, struktura domácnosti a vztahy v domácnosti
Interval vzdálenosti mezi vlnami: 2–8 let (první sběr dat na přelomu let 1993/1994, 
druhý sběr v roce 1997 a 1998, následuje sběr dat v roce 2000; poslední vlna sběru 
proběhla na přelomu let 2008/2009)
Metoda sběru dat: PAPI
Typ panelu: vícebodový panelový design bez dovýběru
Webová stránka: http://www.rand.org/labor/FLS/IFLS/

Zdeňka Lechnerová 
(Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, FSS MU Brno)


