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INFORMACE

První rok činnosti Laboratoře sociálně-vědních  
výzkumů při Katedře sociologie a andragogiky  
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Na začátku roku 2010 zahájila svou činnost Laboratoř sociálně-vědních vý-
zkumů, pracoviště se zaměřením na základní i aplikovaný výzkum, které je 
součástí Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci 
(KSA UP). S Laboratoří spolupracuje Sociologický ústav AV ČR a Focus – 
centrum pro sociální a marketingovou analýzu.

V rámci pilotní testovací fáze Laboratoře sociálně-vědních výzkumů pro-
běhlo ve spolupráci s Katedrou politologie a evropských studií Univerzity 
Palackého (KPES UP) výzkumné šetření tematicky zaměřené na hodnotové 
orientace voličů Olomouckého kraje. Vzhledem k nutnosti vytvoření portfolia 
služeb Laboratoře byla dále provedena analýza poptávky externího prostře-
dí (tj. představitelů organizací veřejné správy a mikroregionálních iniciativ), 
analýza prostředí interního (tj. jednotlivých pracovišť Univerzity Palackého) 
je v dokončovací fázi.

Jako součást pilotního testování a v úzké spolupráci se Sociologickým 
ústavem AV probíhá výzkumná úloha tematicky vymezená jako proměna 
terciárního vzdělávání v kontextu Univerzity Palackého v Olomouci. Labora-
toř sociálně-vědních výzkumů také zpracovává výzkum pro studijní oddělení 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého (FF UP) s cílem zjistit hodnocení 
studia na FF UP absolventy filologických oborů.

Do činnosti Laboratoře jsou zapojeni studenti Univerzity Palackého 
prostřednictvím odborné kreditované praxe. Během uplynulého období 
proběhly praxe studentů formou tazatelské činnosti v CATI studiu v Brně 
(součást výzkumného šetření analýzy poptávky externího prostředí) a na zá-
kladě účasti v terénním výzkumu mezi voliči Olomouckého kraje. Studenti 
jsou také zapojeni do analýzy dat získaných v rámci výzkumu uskutečněného 
pro studijní oddělení FF UP (hodnocení studia na FF UP absolventy filolo-
gických oborů). Primárně jsou praxe určeny studentům oborů Sociologie 
a Politologie a evropská studia, zapojit se však mohou i studenti ostatních 
sociálněvědních oborů, a to v různých fázích výzkumného šetření – při pří-
pravě výzkumného designu, dotazování, zpracování dat a podobně. Získání 
praktických zkušeností během studia tak navýší jejich uplatnitelnost na trhu 
práce. Kontaktním pracovištěm pro praxe je Profesně poradenské centrum 
FF UP. Aktuální nabídka praxí je průběžně zveřejňována na internetových 
stránkách projektu www.lsvv.eu.

Zřízení Laboratoře jako výzkumného pracoviště je jedním z výstupů 
projektu Laboratoř sociálně‑vědních výzkumů – inovace studijních oborů 
Sociologie a Politologie a evropská studia v souladu s potřebami trhu práce 
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(registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0126), který je spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je 
realizován za spolupráce KSA a KPES UP a díky činnosti Laboratoře podporu-
je mezioborové vytváření výzkumných ad-hoc týmů z akademiků, posluchačů 
doktorského studijního programu, studentů bakalářského a magisterského 
programu sociálněvědních oborů a expertů partnerských institucí. V rámci 
tohoto projektu byly v akademickém roce 2009/2010 realizovány workshopy, 
které inovovaly stávající předměty studijního programu Sociologie na KSA 
UP a Politologie a evropská studia na KPES UP. Workshopy vedli partneři 
projektu, tedy členové Sociologického ústavu AV ČR a pracovníci Focusu – 
centra pro sociální a marketingovou analýzu. Tato aktivita byla prodloužena 
do konce zimního semestru 2010 uskutečněním vybraných nejlépe hodnoce-
ných workshopů z předešlého akademického roku. Podrobně jsou jednotlivé 
klíčové aktivity projektu, včetně informací o činnosti Laboratoře, popsány na 
internetových stránkách projektu.

Od září roku 2011 bude Laboratoř sociálně-vědních výzkumů nabízet 
katedrám a pracovištím UP realizaci kompletního výzkumného šetření, kon-
zultace k výzkumným šetřením, zpracování výzkumných dat a jiné služby. 
Služby bude možné využít například i při realizaci projektů v rámci výzev jed-
notlivých operačních programů. Laboratoř bude své služby směřovat i do 
externího prostředí (soukromé a veřejné sféry).

Vladislava Závrská  
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Datový archiv zpřístupňuje staré výzkumy ÚVVM

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR na svých webo-
vých stránkách postupně zveřejňuje závěrečné zprávy z výzkumů Ústavu pro 
výzkum veřejného mínění, které vznikly v letech 1967 až 1988. Vzhledem 
k tomu, že z těchto výzkumných šetření se nedochovala původní data ani do-
tazníky, bude mít veřejnost možnost nahlédnout alespoň do dokumentace, 
která nám z dvacetileté činnosti Ústavu pro výzkum veřejného mínění zbyla. 
Tyto výzkumy, které dnes už můžeme považovat za historické, přinášejí zají-
mavou sondu do života v socialistickém Československu od roku 1967. 

Rozvoj české moderní sociologie a práce na empirických výzkumech 
v socialistickém Československu byly zásadním způsobem poznamenány ko-
munistickou ideologií a zájmy vládnoucí komunistické strany. I přesto však 
na území bývalého Československa vzniklo několik pozoruhodných výzkumů, 
a to zejména v období let 1967 a 1968, kdy sociologové využili příležitosti, 
kterou jim dalo uvolnění totalitního režimu. Právě v této době byl založen 
Ústav pro výzkum veřejného mínění – následník původní instituce nesoucí 
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stejné jméno a působící v poválečném Československu v letech 1946 až 1949 
a předchůdce dnešního Centra pro výzkum veřejného mínění, které je sou-
částí Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Činnost Ústavu pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) byla zahájena 
v roce 1967. Sociální vědci tehdy vycítili šanci k ustavení sociologické insti-
tuce, která Československu chyběla od roku 1950, kdy byl z nařízení KSČ 
původní ÚVVM zrušen. I ze strany politiků přicházela pro sociální vědy na-
dějná volání po instituci, která by profesionálně a vědecky zjišťovala názory a 
mínění obyvatelstva. Do čela nově vzniklého ústavu byla postavena dr. Jana 
Zapletalová, vedoucím výzkumného a tazatelského týmu se stal legendární 
český empirik ing. dr. Čeněk Adamec. Do roku 1969, kdy začala být práce 
výzkumníků výrazně omezována ze strany KSČ, vznikly v ÚVVM přes dvě 
desítky výzkumů, z nichž většina bude ve formě závěrečných zpráv a jednodu-
chých tabulek během několika týdnů k dispozici na stránkách Sociologického 
datového archivu.

Čeněk Adamec – nejdůležitější postava ÚVVM – byl v roce 1969 nucen 
odejít do důchodu a samostatná činnost ústavu byla brzy nato pozastave-
na. V roce 1972 byl ÚVVM přičleněn k Českému statistickému úřadu a jeho 
zaměstnanci se dále věnovali sociologickému výzkumu, i když se pracovní 
podmínky změnily. Funkcionáři komunistické strany diktovali ústavu téma-
ta, rozhodovali o tom, kdo mohl v instituci pracovat, a kontrolovali jednotlivé 
dotazníkové položky. V sedmdesátých a osmdesátých letech ÚVVM zreali-
zoval přes sto třicet výzkumných šetření, závěrečné zprávy z nich se budou 
postupně objevovat v archivačním systému Nesstar.

Data

Archivace dat z výzkumů, které vznikly v dobách, kdy ještě nebyly součástí 
běžné kancelářské výbavy počítače, bývá obtížná. Pro výzkumy ÚVVM z let 
1967 až 1988 nejsme schopni získat data, odpovídající jednotlivým respon-
dentům. V šedesátých letech se údaje o jednotlivých respondentech kódovaly 
na děrné štítky, v sedmdesátých a osmdesátých letech se informace zapiso-
valy na magnetické pásky, které rychle podléhaly zkáze. O činnosti ÚVVM 
tak víme jen ze závěrečných zpráv, jejichž součástí jsou jednoduché tabulky, 
pracující nejvýše s tříděním třetího stupně. Můžeme se tak podívat pouze na 
agregovaná data a zjistit například, kolik procent mužů a kolik procent žen se 
v roce 1969 bálo tmy, a to zvlášť pro respondenty z České a Slovenské repub-
liky (viz výzkum Projevy strachu, ÚVVM, 1969). 

Na zveřejnění dat z výzkumů ÚVVM průběžně pracujeme. Dosud jsme 
stačili publikovat závěrečné zprávy a tabulky ke zhruba pěti desítkám výzku-
mů. Doufáme, že v prvních měsících tohoto roku se nám podaří dostat do 
systému Nesstar všechny výzkumy ÚVVM z let 1967 až 1988. Do Nesstaru 
se zájemci dostanou přes webové stránky Sociologického datového archivu 
– archiv.soc.cas.cz. 
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Cesta k nim vede přes následující boxy: SDA -> Česky -> IVVM -> Star-
ší výzkumy IVVM. Po rozkliknutí posledního boxu se objeví jednotlivé roky 
1967 až 1988. Když otevřete box udávající rok, ukáží se názvy všech výzkumů, 
které v daném roce vznikly. Pod úrovní jednotlivých výzkumů jsou dotazníko-
vé otázky, z nichž každé jedné přísluší tabulka s agregovanými daty. Součástí 
souboru ke každé otázce je i výzkumná zpráva, která přináší kompletní in-
formace, jež jsou k výzkumu dostupné. Bohužel k výzkumům nemáme ani 
dotazníky, takže závěrečné zprávy jsou skutečně jedinými zdroji informací k 
empirickým šetřením ÚVVM.

Témata výzkumů

Vzhledem k tomu, že činnost ÚVVM pokryla časové období dvaceti let, je šká-
la témat, kterým se jeho výzkumníci věnovali, poměrně široká. A to i přesto, 
že většinu z oněch dvaceti let prožilo ÚVVM pod důkladným dozorem orgánů 
komunistické strany. Pro ilustraci výzkumné činnosti ústavu jsem vytvořila 
tematické okruhy, pod něž můžeme začlenit všech sto padesát výzkumů, kte-
ré v ÚVVM do roku 1988 vznikly:

l	Aktuální veřejné mínění
l	Veřejné mínění o politice a ekonomice
l	Rodina, sňatečnost, mládež
l	Postavení žen ve společnosti
l	Výzkumy spotřeby a životní úrovně
l	Výzkumy vzdělanosti obyvatelstva
l	Výzkumy médií
l	Zaměstnanost, práce a volný čas
l	Stáří
l	Zdraví
l	Kriminalita
l	Náboženství
l	Životní prostředí

V oblasti aktuálního veřejného mínění zjišťovali tazatelé názory oby-
vatelstva na domácí a zahraniční společenské dění, odhalovali postoje lidí 
k různým společenským jevům nebo se zajímali o pohled občanů na mimo-
řádné události, u kterých se očekávalo, že budou mít výrazný vliv na veřejné 
mínění. Názorným příkladem takové události byl výbuch jaderné elektrárny 
v Černobylu v dubnu 1986. Výzkum Havárie v černobylské jaderné elektrár-
ně vznikl v červnu 1986 a zjišťoval informační zdroje, ze kterých se občané o 
výbuchu dozvěděli, veřejné mínění o důsledcích katastrofy na život lidí v Čes-
koslovensku a názory na jadernou energetiku obecně.

Veřejné mínění o politice a ekonomice je tematickým okruhem, v rámci 
kterého vzniklo největší množství výzkumů ÚVVM. V závěrečných zprávách 
k těmto šetřením můžeme nejzřetelněji pozorovat dobový styl přípravy té-
matu výzkumu a interpretace dat. Politika, zejména ideologické tření mezi 
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Západem a Východem, a domácí hospodářství byly pro socialistické zřízení 
důležitými tématy a ÚVVM byl často pověřován, aby zjistil mínění obyvatel-
stva v těchto oblastech. Výzkumníci se tak často dotazovali obyvatelstva na 
politické a hospodářské problémy ČSSR, názory na emigraci, cizinecký ruch, 
ideologii, propagandu, socialismus, demokracii, válku a mír nebo politickou 
agitaci.

Výzkumy mládeže bývají často zaměřeny i na plánování rodičovství, sňa-
tečnost a postoje k rodinnému životu. ÚVVM v této oblasti realizoval skoro 
dvacítku šetření, zajímal se například o to, kdy mají podle mínění veřejnosti 
lidé vstupovat do manželství, jak má být vychovávána mládež, jaké mají mla-
dí lidé životní perspektivy, jaký je jejich světový názor nebo zda a jak plánují 
rodičovství.

Důležitým tématem socialistické ideologie byla rovnoprávnost mezi muži 
a ženami. Výzkumníci ústavu byli realizací šetření, zabývajících se právě 
názory na rovnoprávnost pohlaví, pověřeni několikrát. V dobách relativní 
svobody v roce 1968 vznikl výzkum Postavení žen ve společnosti. Respon-
denti se zde vyjadřovali poměrně kriticky k tomu, jakých úspěchů se v oblasti 
zrovnoprávnění pohlaví podařilo dosáhnout. Zároveň mezi nimi převládaly 
tradiční názory na životní aktivity žen. Posun ve veřejném mínění českoslo-
venské společnosti lze pozorovat, pokud se podíváme na další výzkumy z této 
oblasti. Do roku 1986 bylo realizováno ještě dalších šest výzkumů zaměře-
ných tímto směrem.

Obstarávání běžného zboží denní spotřeby bylo pro občany socialistické-
ho Československa velkou zátěží. Téměř veškerou starost o domácnost nesly 
na svých bedrech hospodyně, proto byl tento velký problém skoro výhrad-
ně záležitostí žen. Mnohahodinové fronty na cokoliv byly neodmyslitelnou 
součástí běžného dne každé socialistické pracovnice. Komunistická strana si 
problém uvědomovala a doporučovala sociologům, aby se o veřejné mínění 
v oblasti spotřeby zajímali. Předmětem výzkumů se často stávalo zásobová-
ní, obstarávání běžných nákupů, stravovací návyky obyvatelstva nebo názory 
na kvalitu služeb. Nutnou součástí dotazníků, zjišťujících názory na úska-
lí nakupování, bylo nenápadné ujištění, že i přes drobné nedostatky se lidé 
v socialismu mají velmi dobře.

V oblasti vzdělanosti obyvatelstva ÚVVM provedl osm výzkumů, které 
se zaměřovaly buď čistě na vzdělání obyvatelstva (viz Český pravopis (1968) 
a Vztah k dějinám (1968)) nebo na praktické znalosti občanů (Zdravotnic-
ká příprava obyvatelstva (1972) a Bezpečnost silniční dopravy, tělovýchova 
(1973)). Leckoho může zaujmout i výzkum z roku 1984 Názory lektorů a po-
sluchačů na úroveň přípravy ve VUML.

Masová média byla důležitým kanálem socialistické propagandy a výzku-
my percepce občanů vysílání rádia a televize a četby denního tisku byly pro 
orgány vlády cenné. Čtenáři a obsah deníku Rudé právo se stali objektem 
zkoumání hned třikrát (Čtenáři Rudého práva (1968), Rudé právo (1982), 
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Hromadné sdělovací prostředky a Rudé právo (1988)). Kromě těchto vý-
zkumů byla realizována další šetření názorů na denní tisk obecně a vzniklo 
několik výzkumů o vysílání televize a rádia. Pozornosti neušla ani zahraniční 
média – výzkumy Ideologické působení západních rozhlasových a televizních 
stanic z roku 1982 a Ideologické působení západní televize a rozhlasu z roku 
1985 se zaměřily na poslech a sledování zpravidla německých a rakouských 
rozhlasových stanic a televizních kanálů. 

Pracovní morálka, prostředí na pracovištích, názory na řízení, ale třeba 
i četnost výskytu tzv. melouchaření byly častými náměty výzkumů z oblasti 
zaměstnanosti, práce a volného času. Sociologové zjišťovali, jak jsou lidé spo-
kojeni ve směnném provozu, zda vystačí z penězi, které si vydělají, jaké mají 
názory na sociální spravedlnost a diferencovanost platů, za jakých okolností 
by byli ochotni zvýšit své pracovní nasazení nebo v čem vidí dílčí neúspěchy 
svých pracovišť. Respondenti odpovídali i na položky dotazující se na trávení 
volného času a dovolené – tazatelé chtěli vědět, jak často si lidé dopřávají do-
volenou a kam jezdí. Není překvapením, že nejobvyklejší zájezdní destinací 
obyvatele socialistického Československa byla ČSSR. Ani výlety do Jugoslá-
vie nebyly tak časté, jak by se z dnešního pohledu mohlo zdát.

Tématem stáří se sociologové před rokem 1989 příliš nezabývali. V celé 
historii ÚVVM vznikl pouze jeden výzkum zabývající se stářím – šetření So-
ciální problémy stáří z roku 1974. Výzkum přináší stručný vývoj střední délky 
dožití v ČSSR, zabývá se ekonomickou aktivitou důchodců, a to jak v ČSSR, 
tak v ostatních socialistických i kapitalistických zemích. Sleduje možnosti so-
ciální péče o důchodce, hmotné a finanční zabezpečení starších občanů nebo 
jejich sociální kontakty. 

Rovněž téma zdraví nebylo ve výzkumných aktivitách Ústavu pro výzkum 
veřejného mínění příliš akcentováno. ÚVVM sice vytvořil pouze čtyři výzku-
my, které můžeme zařadit do tematické oblasti zdraví, všechny z nich však 
určitě stojí za pozornost. Prvním z nich je šetření Veřejné mínění a otylost 
z roku 1967, které bylo jedním z prvních výzkumů realizovaných ÚVVM. So-
ciologové si k této studii přizvali odborníky na obezitologii a zjišťovali postoje 
občanů k obezitě a jejich povědomí o tom, jak otylosti předcházet. Druhým 
výzkumem bylo šetření Léky a zdraví z roku 1973, které sledovalo povědo-
mí občanů o účincích léků a rovněž jejich vědomé i nevědomé zneužívání 
a lékovou závislost. Zjišťovaly se i postoje k drogovým závislostem a rozší-
ření alkoholismu v populaci. Výzkum Zdravotní péče a populační politika 
realizoval ÚVVM v roce 1981 a zkoumal názory občanů na československé 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Šetření z roku 1988 Mínění ob-
čanů o chorobě AIDS reagovalo na šířící se informace o hrozbě této nemoci a 
zjišťovalo, jaké mají občané ČSSR o chorobě a její prevenci informace. 

Kriminalitou obecně se ÚVVM zabýval v letech 1970, 1973 a 1979. Tyto 
výzkumy se zaměřily především na názory obyvatelstva na kriminalitu a 
jejich povědomí o trestně-právní legislativě. Další šetření z této oblasti se za-
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jímala o kriminalitu mládeže a její prevenci (viz Sociální prevence kriminality 
mládeže a její další rozvoj (1986) a Vybrané problémy kriminality mládeže 
(občané Prahy) (1986)).

Výzkumy náboženství provedl ÚVVM dva – první v roce 1979 a druhý 
v roce 1985, přičemž obě šetření jsou si co do výzkumného záměru a způsobu 
realizace podobná. Sociologové sledovali, jak je religiozita v ČSSR vysoká, jak 
se náboženská víra, resp. ateismus odráží v postojích a názorech obyvatelstva 
a jak se liší morální a hodnotová orientace věřících a ateistů. Dále se zjišťova-
ly názory na vznik světa a vývoj přírody a lidské společnosti nebo rozšířenost 
víry v nadpřirozené bytosti.

Podobně jako například šetření na téma stáří se výzkumy v oblasti život-
ního prostředí netěšily příliš velké oblíbenosti a jejich realizace nebyla tak 
žádoucí jako například realizace výzkumů s hospodářskou tematikou. ÚVVM 
zpracoval pouze jedno šetření, které se dá považovat za výzkum z oblasti ži-
votního prostředí. Studie Ochrana a využívání zemědělského půdního fondu 
z roku 1981 se zabývala především postoji obyvatelstva k ochraně zemědělské 
půdy a názory na možnosti využití půdy, která se nedá použít k zemědělským 
účelům. Svým obsahem však výzkum spíše spadá do oblasti hospodářské.

Agregovaná data z výzkumů z let 1967 až 1988 mohou svým způsobem 
ilustrovat život lidí v československé socialistické společnosti. Proto má zve-
řejnění výzkumných zpráv z výzkumů Ústavu pro výzkum veřejného mínění 
význam nejen pro sociology a historiky, ale i pro neodbornou veřejnost, která 
bude mít k informacím ze všech výzkumů přístup na webových stránkách So-
ciologického datového archivu. I přesto, že můžeme mít k validitě některých 
položek v dotaznících i reliabilitě odpovědí na ně určité výhrady, nemůžeme 
výstupy z těchto výzkumů smést ze stolu. Všechna z těchto šetření – někte-
rá více a některá méně – přinášejí důležité informace o životě a mínění lidí 
v nedávné minulosti.

Johana Chylíková  
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Poznámka: Text vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT pod 
reg. č. LM2010006.

Seznam výzkumů ÚVVM z let 1967 až 1988, řazeno podle témat

Aktuální veřejné mínění 

Některé aktuální otázky (1967), Problémy naší společnosti (1968), Aktuál-
ní otázky společnosti I. a II. (1968), Novoroční výzkum veřejného mínění 
(1968), Některé otázky našeho současného života (1969), Některé poznat-
ky o projevech strachu (1969), Silniční a městská doprava (1971), Některé 
společenské a hospodářské otázky (1973), Aktuální problémy (1974), Světový 
názor občanů (1974), Aktuální politické otázky (1976), Názory na socialis-
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tické vlastenectví (1978), Světonázorová orientace (1983), Názory občanů 
a poslanců některých střediskových obcí (1983), Problémy života občanů a 
společnosti (1986), Světový názor občanů a jeho formování (1986), Světový 
názor občanů (občané Prahy) (1986), Havárie v černobylské jaderné elekt-
rárně (1986), Názory občanů na informovanost (1987)

Veřejné mínění o politice a ekonomice 

Cizinecký ruch (1968), Současná politická situace (1968), Politické a hos-
podářské problémy (1968), Politika (1968), Politické problémy (1968), 
Hospodářské problémy (1968), Ekonomika, životní úroveň, mezinárodní 
vztahy (1968), Otázky o emigraci (1969), Hospodářští odborníci o cenách 
(1970), Názor na ekonomickou situaci (1971), Maloobchodní ceny (1973), 
Ekonomická propaganda (1973), Politická informovanost občanů (1974), 
Ekonomika a výroba (1974), Názory na hospodářskou situaci (1975), Mezi-
národní otázky (1975), Názory na činnost národních výborů (1975), Otázky 
masové politické práce (Pražané) (1977), Vliv ideologické diverze (1978), 
Hospodářská integrace socialistických zemí, vývoj světového hospodářství 
(1979), Světonázorová orientace občanů ČSSR (1979), Mírová iniciativa 
Sovětského svazu (1979), Politické a ekonomické problémy (občané Prahy) 
(1979), Válka, mír a branná výchova (1980), Práce národních výborů, účast 
občanů na správě a řízení socialistické společnosti (1980), Plánovité řízení 
národního hospodářství (1981), Úsilí socialistických zemí v boji za mír (1981), 
Hospodářské otázky a masová politická činnost (občané Českých Budějovic) 
(1981), Hospodářské otázky (pracující n.p. Rudý Letov Praha) (1982), Re-
zervy v čs. ekonomice a v práci občanů (1982), Zavádění a konkrétní přínos 
vědy a techniky (1983), Ekonomická integrace socialistických zemí (1984), 
Otázky hospodářského rozvoje (pracovníci předvýrobních útvarů) (1984), 
Prohlubování socialistické demokracie a účast občanů na řízení společnosti 
(1984), Válka a mír (1985), Účinnost ekonomické propagandy při zabezpe-
čování hospodářské a sociální politiky strany (1985), Mezinárodní politika 
a obrana socialismu (1987), Politická agitace na závodech (Jihomoravský 
a Středoslovenský kraj) (1987), Rezervy v čs. ekonomice (1987), Přestavba 
hospodářského mechanismu ČSSR (1988), Vedoucí úloha strany (1988), Ev-
ropa – náš společný dům (1988), Poslání Národní fronty v současném období 
(1988)

Rodina, sňatečnost, mládež 

Věková hranice k uzavření sňatku (1968), Mládež a společnost (1973), Mládí 
ve FSÚ (1973), Rodina a rodičovství (1974), Výchova dětí a mládeže (1974), 
Sociálně ekonomické postavení mladé generace (1976), Rodina a děti (1976), 
Příprava mládeže pro dělnická povolání (1978), Vybrané problémy výchovy, 
vzdělávání a školy (1978), Mládež ČSSR a její světonázor (1980), Plánova-
né rodičovství (1980), Světový názor a hodnotové orientace mládeže (1981), 
Světonázorová problematika československé mládeže (1983), Volný čas mlá-
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deže a podmínky pro jeho trávení (1985), Životní perspektivy mladých lidí 
a uplatnění při řízení (1986), Životní perspektivy mladých lidí a uplatnění 
při řízení (občané Prahy) (1986), Názory mládeže na SSM (1987), Příprava 
mládeže pro dělnická povolání (1988)

Postavení žen ve společnosti 

Postavení žen ve společnosti (1968), Mínění žen o zaměstnání, domácnosti 
a rodině (1971), Osamělé matky (1973), Účast žen ve veřejném životě (1977), 
Postavení a úloha žen v rodině (1978), Postavení žen v pracovním procesu 
(1979), Postavení žen, výchova k manželství a rodičovství (občané Prahy) 
(1987)

Výzkumy spotřeby a životní úrovně 

Kouření (1968), Rozvrstvení společnosti (1969), Stravování při práci (1969), 
Životní úroveň (1970), Zásobování trhu a ochrana spotřebitele (1971), O 
nákupech a cenách (1972), Bydlení na městě a na venkově (1973), Služby, spo-
třeba a zásobování (1975), Životní úroveń, veřejný život, práce a zaměstnání 
(1977), Vnitřní trh a zásobování (1977), Hmotná zainteresovanost (1978), 
Životní a pracovní podmínky venkovského obyvatelstva (1978), Problémy 
bydlení a bytové politiky (1981), Problémy životní úrovně v ČSSR (1984), 
Výživa obyvatelstva (1985), Uspokojování potřeb občanů pomocí placených 
služeb (1986), Uspokojování potřeb občanů pomocí placených služeb (obča-
né Prahy) (1986), Kulturní život ve městě a na venkově (1988)

Výzkumy vzdělanosti obyvatelstva 

Český pravopis (1968), Vztah k dějinám (1968), Otázky k výzkumu tělovýcho-
va II. (1969), Zdravotnická příprava obyvatelstva (1972), Bezpečnost silniční 
dopravy, tělovýchova (1973), Způsob života a vzdělání (1974), Věda a techni-
ka (1974), Odborníci o vědě a technice (1974), Názory lektorů a posluchačů 
na úroveň přípravy ve VUML (1984)

Výzkumy médií 

Čtenáři Rudého práva (1968), Poslech čs. rozhlasu (1972), Rozhlas a televize 
(1973), Vliv rozhlasu, televize a tisku (1974), Politická a ekonomická informo-
vanost občanů, masové informace a propaganda (1979), Rudé právo (1982), 
Ideologické působení západních rozhlasových a televizních stanic (1982), 
Propaganda o SSSR (1982), Tisk, rozhlas a televize jako zdroj politické a 
ekonomické informovanosti (1984), Ideologické působení západní televize a 
rozhlasu (1985), Hromadné sdělovací prostředky a Rudé právo (1988)

Zaměstnanost, práce a volný čas 

Služby v pětidenním pracovním týdnu (1970), Rekreace a lesy (1971), Práce 
a zaměstnání (1973), Využívání pracovní doby (1973), Cestování a rekreace 
(1974), Pracovní prostředí (1975), Volný čas občanů (1975), Práce a povolání 
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(1975), Práce a vědeckotechnický rozvoj (1975), Rekreace a cestování (1976), 
Zvyšování efektivnosti a kvality práce (1979), Rozvoj pracovní iniciativy 
a socialistická soutěž (1980), Práce a zaměstnání (1982), Otázky pracov-
ní morálky (1983), Sociální jistoty občanů ČSSR (1984), Zavádění VTR do 
praxe (pracovníci předvýrobních útvarů) (1985), Kázeň a účinnost kontroly 
na pracovištích (1986), Kázeň a účinnost kontroly na pracovištích (občané 
Prahy) (1986), Brigádní forma organizace práce a odměňování (1986), Ne-
zemědělská hospodářská činnost v zemědělských podnicích (1987), Otázky 
nezemědělského družstevnictví (1988)

Stáří 

Sociální problémy stáří (1974)

Kriminalita 

Kriminalita (1970), Kriminalita (1973), Kriminalita (1979), Sociální prevence 
kriminality mládeže a její další rozvoj (1986), Vybrané problémy kriminality 
mládeže (občané Prahy) (1986)

Zdraví

Veřejné mínění a otylost (1967), Léky a zdraví (1973), Zdravotní péče a popu-
lační politika (1981), Mínění občanů o chorobě AIDS (1988)

Náboženství

Religionizita a ateismus (1979), Ateismus a religiozita (1985)

Životní prostředí 

Ochrana a využívání zemědělského půdního fondu (1981)



- 135 -

Datové služby v Izraeli:  
Israel Social Sciences Data Center

Mezinárodní síť datových archivů ICSPR1 má mezi svými členy instituce 
z mnoha zemí světa a mezi nimi nacházíme i Izrael. Izrael se v sociologické 
tradici může pochlubit dvěma jmény známými i začínajícím sociologům. Oba 
jsou to stále žijící autoři, navíc ze stejné generace, ač každý se v sociologii 
zabývá něčím zcela jiným. Zatímco Shmuel Eisenstadt je teoretik zabývající 
se civilizační analýzou a přichází s tezí o existenci více modernit („multiple 
modernities“)2, Elihu Katz je naopak empiricky orientovaný sociolog známý 
spoluprací s Paulem F. Lazarsfeldem (Katz & Lazarsfeld, 1955) a zabývající se 
výzkumem médií mimo jiné i ve velmi specifické izraelské společnosti (Lie-
bes & Katz, 1990)3. Odtud je vidět, že sociologie není v Izraeli nijak exotickou 
disciplínou.

Oba výše zmínění autoři jsou spojeni i se stejnou univerzitou, a sice s The 
Hebrew University of Jerusalem. V rámci této univerzity rovněž funguje i 
největší izraelský archiv společenskovědních a ekonomických dat, který je 
známý pod zkratkou ISDC (Israel Social Sciences Data Center). Fakulta so-
ciálních věd byla na této univerzitě založena roku 1968 a na začátku 90. let 
dostala pod správu i nově vznikající ISDC. 

Význam archivu

Může se zdát, že ISDC je pro českého výzkumníka velmi exotickým zdrojem 
dat. Pravdou je, že samotný archiv je spíše zaměřen na domácí výzkumnou 
komunitu, pro některé společenské vědce však Izrael poskytuje příklad velmi 
specifické společnosti a zde prováděné výzkumy tak mohou být podnětným 
zdrojem informací o některých společenskovědních tématech. Izraelská spo-
lečnost je totiž formována jedním důležitým fenoménem charakterizujícím 
její vznik. Po několik set let trvající diaspoře Židů získal tento národ i svůj 
stát a mohla vzniknout i židovská (potažmo izraelská) společnost v pravém 
slova smyslu. Zabývat se důsledky tohoto vývoje může být zajímavé i pro čes-
kého vědce. V archivu například nacházíme data z výzkumu kibuců. Kibuc 

1 ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) zastřešu-
je přes 700 institucí spravujících sociálněvědní data ze všech kontinentů. Vedle toho 
vykonává i vzdělávací aktivity. V rámci regionu východní Evropy je jeho členem pol-
ský Institut sociálních studií pod Varšavskou univerzitou (viz Krejčí, 2002). Hlavní 
výhodou členství v tomto konsorciu je snazší přístup ke všem datům z archivu. ICP-
SR je spravován Institutem pro sociální výzkum Michiganské univerzity. Pro více 
informací: <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/>.

2 Viz např. práci Eisenstadt (1966).

3 Dodejme, že samotný Katz se podílel i na jednom z výzkumů, jehož data lze najít 
v datovém archivu ISDC. Jedná se o výzkum religiozity Jewish Religious Behavior in 
Israel, který proběhl ve dvou vlnách v letech 1991 a 2000. Více se lze dočíst v Levy et 
al. (1993), resp. Levy et al. (1997).
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jako velmi specifické společenské uspořádání podobné například komunitám 
zakládaným v 19. století Robertem Owenem je unikátní fenomén a pro studi-
um tohoto fenoménu je ISDC unikátním zdrojem společenskovědních dat.

Data

Obsahem datového archivu ISDC je přibližně tisíc datových souborů různé 
povahy. Archiv čerpá z mnoha rozličných zdrojů. Kromě výzkumných in-
stitutů a jednotlivých výzkumníků jsou zde uschovávána i data národního 
statistického úřadu, národní správy sociálního zabezpečení či vládních insti-
tucí a institucí místní samosprávy. Mimoto archiv v Izraeli poskytuje i data 
z mezinárodních projektů ISSP (Izrael v současnosti tomuto mezinárodnímu 
programu předsedá) a zprostředkovává také přístup k datům z mezinárodní-
ho archivu ICPSR.

V archivu tak najdeme velmi rozličná data, a to jak z mikroúrovně (tj. 
výzkumy specifických komunit či specifických problémů), tak z makroúrovně 
(statistické cenzy, ekonomická statistická data atp.). Nejedná se tedy pouze 
o data z výzkumů prováděných společenskými vědci, ale i data získaná ofici-
álními institucemi. 

I tematická skladba dat je velmi pestrá, což odpovídá funkci datového 
archivu jako hlavního národního depozitora společenskovědních dat. Datový 
archiv tak přesahuje hranice sociologie a je zdrojem informací i pro vědce 
z příbuzných oborů. Nacházíme zde pod jednou střechou data, která napří-
klad v České republice spravují různé instituce (Sociologický datový archiv, 
Český statistický úřad, Ústav pro informace ve vzdělávání, Ústav zdravotnic-
kých informací a statistiky atd.).

Základní tematický výčet zaměření uložených dat

l	data o populačním vývoji
l	výzkumy zdraví
l	data o zaměstnanosti a nezaměstnanosti
l	výzkumy ekonomického chování
l	výzkumy nerovností
l	výzkumy stáří
l	data o vzdělávání
l	volební výzkumy a výzkumy politických postojů
l	data o migraci

Data uložená v archivu vznikala nejen po jeho založení. Najdeme zde i 
velké množství dat starších. Například řada volebních výzkumů (Election 
Studies) začíná už v roce 1969, ze stejného období pochází i data z výzku-
mů výdajů domácností (Household Expenditure Surveys), výzkum příjmů 
(Income Survey) či výzkum imigrace (Immigration Absorption Surveys). 
Cenzová data či výzkum pracovních sil (Labour Force Survey) sahají dokon-
ce až do roku 1961. Autorem těchto dlouhodobých výzkumů je často izraelský 
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statistický úřad, popř. ministerstva či jiné oficiální instituce. Autorem vý-
zkumu migrace je Israel Institute of Applied Social Research. Zajímavou 
ukázkou staršího výzkumu je zmiňovaný výzkum kibuců (Kibbutzim Survey) 
uskutečněný již v první polovině 50. let oddělením ekonomie na The Hebrew 
University of Jerusalem.

Uložení a získání dat

Samozřejmostí je, že datový archiv dodržuje mezinárodní standardy ochrany 
osobních dat a také autorských práv majitele dat. Žadatel o data musí svou 
žádost řádně odůvodnit. Dále se zavazuje k tomu, že data využije pouze pro 
účely statistického zpracování. Žadatel rozhodně nesmí data užívat k identi-
fikaci konkrétních osob. Hrozí-li zde narušení důvěrnosti, užívá archiv různé 
metody, jak tomu předejít. Některé identifikační kategorie mohou být sma-
zány, popř. seskupeny do širších kategorií (např. u věku, místa bydliště atp.). 
Dále se zde užívá metoda tzv. swappingu, která umožňuje anonymizovat data 
bez ztráty analytické informace.

Podle úrovně přístupu jsou data rozdělena do čtyř kategorií. V první 
kategorii jsou data přístupná s odůvodněním. Povinností žadatele je řádně 
ocitovat zdroj dat. Druhá kategorie umožňuje stejné nakládání s daty s tím, 
že majitel dat je o jejich nakládání pravidelně informován. V této kategorii je 
v archivu uložena naprostá většina dat4. Třetí kategorie vyžaduje pro získá-
ní dat písemný souhlas vlastníka těchto dat. Čtvrtá kategorie pak umožňuje 
přístup veřejnosti k datům až poté, co vlastník dat opublikuje výsledky svého 
výzkumu, přičemž toto období může trvat až jeden rok.

V systému lze ke každému výzkumu najít volně dostupný abstrakt, a to i 
v angličtině. V něm jsou obsaženy informace o zpracovateli výzkumu, pozici 
výzkumu v rámci širšího výzkumného záměru, shrnutí výzkumného zámě-
ru, období sběru dat a způsob konstrukce vzorku. Rovněž jsou zde uvedeny 
možnosti, jak data získat, včetně odkazu na případný speciální formulář. Je 
zde odkaz ke stažení dat po získání povolení a i veřejně dostupný seznam 
proměnných s jejich popisem. Na závěr zde nechybí informace o datu ulože-
ní a uvolnění pro ostatní výzkumníky. V rámci celého výzkumného projektu 
jsou pak k dispozici dotazníky, kódové klíče a detailní záznamy o metodologii 
výzkumu. Ne u všech výzkumů jsou všechny tyto informace dostupné v an-
gličtině. K nalezení jsou zde i odkazy na publikace, v nichž jsou výzkumná 
data použita. 

Pro online práci s daty užívá archiv systém Fast Analysis vyvinutý da-
tovým archivem na univerzitě v Berkeley. Tento systém je však přístupný 
výhradně členským institucím ISDB. Pomocí systému Fast Analysis lze ana-

4 U některých dat je navíc uvedeno, že běžným uživatelům je poskytnuta anony-
mizovaná verze. Detailnější datové soubory pak jsou poskytovány pouze výzkum-
níkům, kteří jsou členy spřátelených institucí. Tím se předchází možnému zneužití 
dat.
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Obrázek 1. P ístup k dat m na internetu izraelského dato-
vého archivu ISDC 

 
Zdroj:  
ISDC Web. 

Zdroj: ISDS Web.
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lyzovat jen malou část zejména novějších dat uložených v archivu. Jedná se 
zejména o dlouhodobé výzkumy, navíc jen o vlny uskutečněné po roce 2000, 
výjimečně po roce 19905.

Archiv volný přístup k datům ani k jejich analýze v systému Fast Analy-
sis neumožňuje. Lze zde najít jeden veřejně přístupný datový soubor, kde si 
uživatel může online analytický systém vyzkoušet. Jedná se o soubor Ele-
ction Study 2003. Systém je uživatelsky méně příjemný, než např. systém 
Nesstar v českém Sociologickém datovém archivu. Uživatel musí pracovat 
nejméně se dvěma okny, přičemž v jednom najde seznam proměnných s je-
jich popisem a jednoduchou četností, v druhém okně pak probíhá veškerá 
práce s proměnnými a analýza. Veškerá jména proměnných je však třeba do 
formulářů vypisovat ručně, což uživatele velmi zdrží. Je zde možné rekódo-
vání proměnných či výpočet nových proměnných, ovšem i tyto jednoduché 
operace se stávají složitými, neboť vše je nepřehledné. Nicméně k dispozici je 
zde poměrně široký výběr statistických metod, který obsahuje i pokročilejší 
metody mnohonásobné a logistické regrese. Pokud si tedy uživatel zvykne na 
nepřehledné a uživatelsky poměrně nepříjemné prostředí, může v něm využít 
i těchto pokročilejších metod analýzy. Data jsou zde však dostupná i v ASCII 
formátu, lze tedy k analýze využít i vlastní programové vybavení.

Izraelský datový archiv ISDC je pro hlavní zaměření české sociologie 
zdrojem poměrně okrajovým. Jeho výhodou je, že zde najdeme data z mnoha 
různých oblastí, což usnadňuje hledání v případě zájmu o nějaké specifické 
téma. Další výhodou je, že všechny důležité informace jsou dostupné v ang-
ličtině. Pro některé vědce tak může být tento archiv unikátním zdrojem dat a 
v tomto ohledu je třeba o tomto zdroji vědět.

Václav Čepelák  
(Fakulta sociálních věd UK)

5  Konkrétně se jedná o následující výzkumy:
CBS Social Survey•	
CBS Income Survey•	
CBS Labour Force Survey•	
Household Expenditure Survey •	
Israel Election Study•	
The State Revenue Administration – Tax Models•	
Israeli Strikes and Lockouts•	
Crime and Public Order•	

Zdrojem výzkumných dat byl v případě prvních tří výzkumů izraelský statistický 
úřad (CBS – Central Bureau of Statistics), v případě posledních tří výzkumů to byla 
příslušná ministerstva izraelské vlády. Autory volebních studií jsou Asher Arian a 
Michal Shamir. Viz: <http://geobase.huji.ac.il/fa/>.
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Harmonizace dat v mezinárodních  
komparativních výzkumech

Empirické srovnávání společenských systémů je jedním ze základních pilířů 
sociologie. Popsat realitu z kvantitativního hlediska není jednoduchý úkol 
již na úrovni jednoho státu. Porovnání často velmi odlišných ekonomických, 
sociálních, vzdělávacích nebo zdravotních systémů napříč národními státy je 
v tomto kontextu úlohou ještě komplikovanější. Právě proto jde rozvoj me-
zinárodního sociálního komparativního výzkumu ruku v ruce s harmonizací 
výsledných dat, přičemž tato harmonizace buď předchází samotnému sběru 
dat (tzv. ex-ante harmonizace), nebo je naopak realizována až v návaznos-
ti na terénní práce (tzv. ex-post harmonizace). Ve skutečnosti se nejčastěji 
jedná o kombinaci těchto dvou přístupů. Zatímco v některých případech je 
ex-post harmonizace jediným možným řešením pro dosažení mezinárodní 
srovnatelnosti statistik realizovaných na národní úrovni, ex-ante harmoni-
zace je nezbytným předpokladem kvalitního srovnávacího mezinárodního 
projektu. Ex-ante harmonizace spočívá především ve sjednocení výzkum-
ného instrumentu a jednotlivých postupů při sběru dat. V přípravné fázi 
velkých mezinárodních výzkumů lze sledovat různé harmonizační aktivity na 
mnoha úrovních, počínaje celkem zásadní standardizací dotazníků (včetně 
zajištění zpětného překladu) přes rozsáhlé a podrobné předpisy pro výbě-
rovou proceduru až po standardizaci smluv s agenturami a školení tazatelů 
z různých zemí. Protože ex-ante harmonizace klade vysoké nároky na koor-
dinaci, včetně zajištění komunikace národních týmů mezi sebou navzájem, 
na schopnost najít kompromisní řešení a v neposlední řadě také proto, že 
některé zkoumané jevy nebo fenomény jednoduše nelze sjednotit před vstu-
pem do terénu (například zjišťování vzdělání nebo příjmů), do hry vstupuje 
harmonizace ex-post. Cílem ex-post harmonizace je tedy napravit a sjednotit 
to, co nebylo sjednoceno  během sběru dat v jednotlivých zemích, nebo to ani 
nebylo možné.
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Aktivity zaměřené na podporu harmonizace jsou mimo jiné náplní jedno-
ho z projektů realizovaných v Sociologickém datovém archivu (SDA), který se 
věnuje výzkumu standardů a kvality dat a také metodám harmonizace dat pro 
mezinárodní sociální komparativní výzkum. V rámci zmíněného projektu byl 
v říjnu 2010 zorganizován mezinárodní workshop s názvem „Harmonisation 
of Social Survey Data for Cross-National Comparison“. Pracovním jazykem 
workshopu byla angličtina. Kromě širší akademické veřejnosti a studentů 
se této akce zúčastnili zahraniční a tuzemští výzkumníci, kteří mají bezpro-
střední zkušenost s mezinárodními komparativními projekty. 

První prezentace od Petra Soukupa z Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy byla věnována mezinárodním výzkumům vzdělávání a gramotnosti, 
jako jsou PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS 
(The Trends in International Mathematics and Science Study) nebo ICCS 
(International Civic and Citizenship Education Study). Prezentace byla za-
měřena na představení jednotlivých fází, ve kterých probíhají harmonizační 
procesy, se zvláštním důrazem na kódování profesí pomocí mezinárodní kla-
sifikace ISCO.

Následující prezentující Stephanie Stuck z Mannheim Research Institute 
for the   Economics of Aging seznámila účastníky workshopu s harmonizač-
ními aktivitami v rámci rozsáhlého evropského projektů Survey of Health 
Ageing and Retirement in Europe (SHARE) zaměřeného na výzkum eko-
nomického postavení, zdraví a sociálních kontaktů staršího obyvatelstva. 
Rozsáhlými aktivitami SHARE podporuje harmonizaci, která předchází sběru 
dat, a snižuje tak riziko chybovosti a nesrovnatelností výsledků. Přednášející 
také diskutovala některé limity ex-ante harmonizace a snahy výzkumných 
týmů co nejpodrobněji dokumentovat rozdíly a postupy při sjednocování na-
příklad dat vypovídajících o vzdělání či povolání respondentů. 

Další komparativní výzkumný projekt, se kterým byli účastnící worksho-
pu seznámeni, byl Evropský výzkum životní úrovně EU-SILC (Statistics on 
Income and Living Conditions), jehož realizaci v České republice zajišťuje 
Český statistický úřad (ČSÚ). Veronika Sequensová z ČSÚ ve svém příspěvku 
představila hlavní harmonizační snahy v projektu EU-SILC a diskutovala ne-
jen pozitivní stránku, ale i nedostatky harmonizace (jak ex-ante, tak i ex-post) 
a také to, do jak míry je z pohledu národních výzkumných týmu vůbec možné 
a účelné harmonizovat data v podobném rozsáhlém mezinárodním výzkumu. 
Prezentace obsahovala také srovnání výsledků týkajících se sociálních dávek 
a příjmů v šetření EU-SILC, šetření Národních účtů a ve statistikách Minis-
terstva práce a sociálních věcí.

Následoval příspěvek Martiny Mysíkové ze Sociologického ústavu AV ČR, 
v.v.i., která diskutovala srovnatelnost dat EU-SILK z pohledu uživatele. Hlav-
ní důraz byl kladen na (ne)srovnatelnost otázek vypovídajících o příjmech 
(hrubých a čistých, osobních a na domácnost). Prezentující uvedla příklad 
analýzy nerovností příjmů v manželských nebo partnerských dvojicích, dis-
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kutovala možnosti a limity interpretace a upozorňovala na důležitost toho, 
znát kontext v jednotlivých zemích. 

Po polední přestávce následoval příspěvek Michaela Smithe ze Sociologic-
kého ústavu AV ČR, v.v.i., zaměřený na problémy srovnatelností proměnných 
vypovídajících o velikosti sídla v mezinárodních datech ISSP (International 
Social Survey Data). Ve svém příspěvku autor prezentoval analýzy různých 
postojových otázek v datech z roku 2008, diskutoval význam a využitelnost 
otázek týkajících se subjektivního hodnocení velikosti sídla, které jsou po-
vinnou součástí základních proměnných, a prezentoval svá doporučení pro 
harmonizaci těchto otázek. 

Zajímavá byla i následující prezentace Markuse Quandta z GESIS (Leibniz 
Institute for the Social Sciences, Cologne) týkající se aktivit Rady evropských 
sociálněvědních archivů CESSDA (Council of European Social Science Data 
Archives) směrem k vybudování infrastruktury, která by měla vytvořit pod-
mínky pro komunikaci mezi vědci navzájem a mezi vědou a společností. 

V posledním panelu vystoupili Jiří Šafr a Julia Hauberer ze Sociolo-
gického ústavu AV ČR, v.v.i., kteří se dlouhodobě věnují problematice 
měření sociálních sítí. Na datech z šetření ISSP, specifického českého vý-
zkumu realizovaného v letech 2007 a 2008 a Eurobarometru z roku 2004 
autoři diskutovali použití indikátorů sociálního kapitálu v různých kulturně 
odlišných prostředích. Závěrem workshopu vystoupil František Kalvas z Fi-
lozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, jeho příspěvek se zabýval 
problematikou harmonizace měření veřejné agendy v mezinárodních šetře-
ních.

Problémy spojené s harmonizací dat byly na tomto mezinárodním work-
shopu prezentovány a diskutovány z pohledu koordinátorů mezinárodních 
projektů, řešitelských týmů zodpovědných za sběr národních dat, datových 
archivů, které se podílejí na ex-post standardizaci a pomáhají s vytvořením 
harmonizační infrastruktury, a v neposlední řadě i z pohledu koncových uži-
vatelů. Podrobnější informace o realizovaném workshopu včetně abstraktu a 
prezentací jsou k dispozici na webových stránkách SDA – http://archiv.soc.
cas.cz/articles/cz/84/workshop.html.

Yana Leontiyeva 
(Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Poznámka: Text vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT v programu 
INGO‑LA pod reg. č. LA09010.


