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Archivace sociologických dat*
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Abstrakt: Cílem článku je podat přehled o problematice 
archivace sociologických dat. Článek se zabývá archivací 
z několika úhlů pohledu. Rozebírá její význam pro vědeckou 
práci a místo archivů v „cyklu oběhu dat“. Následně se věnuje 
přípravě dat pro archivaci – nárokům, které z toho plynou 
jak pro výzkumníky, tak i pro pracovníky archivů. V další 
části je rozebrán standard DDI jakožto nástroj vhodný pro 
popis (nejen) sociologických dat.

Data a výzkum - SDA Info 2007, Vol. 1, No. 1: 7 - 18.
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Od počátku profesionalizace sociologie (které se dá datovat k založení jejích uni-
verzitních kateder a výzkumných institucí) prudce narůstá množství prováděných 
výzkumů. Dříve byly výzkumy silně svázány s konkrétními týmy a bylo těžko 
myslitelné, aby například někdo znovu zpracoval primární data vyprodukovaná 
týmy kolem Lazarsfelda nebo Stouffera. S rozvojem výpočetní techniky je ale stále 
jednodušší pracovat s daty. Ovšem provedení samotného výzkumu je pořád velmi 
nákladné. Když dáme tyto skutečnosti dohromady, pak nám z toho logicky vyjde 
potřeba instituce, která bude shromažďovat data nebo alespoň informace o nich a 
bude je poskytovat dalším výzkumníkům tak, aby bylo možno provádět sekundární 
analýzu dat. Sociálněvědní datové archivy také skutečně začaly vznikat v šedesátých 
letech minulého století. Světově největší archiv digitalizovaných sociálněvědních 
dat, americký ICPSR1 (Inter-university Consortium for Political and Social Re-
search), byl založen v roce 1962, další velmi významný archiv, britský UK Data 
Archive, v roce 1967.

V tomto článku popíšeme, k čemu všemu mohou být archivy dobré a jakými 
prostředky tyto své aktivity provádějí. Budeme se věnovat i tématu přípravy dat 

* Tento článek byl připraven s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci programu Informační infrastruktura výzkumu v projektu reg. č. 1N04192.
** Veškerou korespondenci posílejte na adresu: Martin Vávra, Sociologický ústav  
AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: martin.vavra@soc.cas.cz.
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k archivaci. Poté se soustředíme na standard popisu dat DDI, který v současné době 
představuje asi nejdůležitější posun v oblasti popisu, archivace a následného sdílení 
dat.2

Činnost datových archivů

Dalo by se říci, že význam sdílení dat a tedy i existence datových archivů se rozumí 
v podstatě sám sebou, vyplývá z charakteru vědecké práce, ale přesto nebude na ško-
du říci si znovu několik důležitých argumentů (podle [ICPSR 2005]). Sdílení dat:

• Podporuje různorodost analýz a interpretací. V sociálních vědách velmi zříd-
ka existuje jediná možná interpretace dat a pokud umožníme více vědeckým 
týmům pracovat na jednom datovém souboru, získáme hlubší představu o 
dané oblasti;

• Podporuje otevřené vědecké zkoumání. Když jsou data veřejně dostupná, je 
možné opravit chyby v předchozích analýzách;

• Díky sdílení dat je možné vyvíjet lepší metody sběru a analýzy dat;

• Díky tomu, že výzkumníci se při plánování nových výzkumů mohou opírat o 
výzkumy předchozí, je možná určitá (i když v sociálních vědách vždy omeze-
ná) kumulativnost poznání. 

Základní argument je ovšem asi ten, že sdílení dat je velmi ekonomické. Samot-
ný výzkumník se svým týmem využije vždy pouze malou část informací, které se 
v datech skrývají. Otestuje pouze některé hypotézy o vztazích mezi proměnnými, 
použije jen omezený počet analytických metod. Dostupnost dat také může omezit 
duplikaci výzkumů. Existují významná šetření, která díky tomu, že byla nejprve 
velmi dobře (a s velkými náklady) připravena a provedena a posléze prostřednic-
tvím datových archivů dána k dispozici vědecké veřejnosti, dala vzniknout stovkám 
článků a konferenčních příspěvků, z nichž velká část byla vyprodukována lidmi, 
kteří se na těchto výzkumech přímo nepodíleli. V Evropě jsou významnými příklady 
výzkumné série ISSP a European Social Survey. Ve Spojených státech je to případ 
General Social Survey. Další využití mohou nalézt služby datového archivu ve vý-
uce. Pro učitele i studenty je jistě lepší, když si mohou při cvičeních zvolit téma, 
kterému se chtějí věnovat, a nemusí pracovat na umělých souborech (pokud to sa-
mozřejmě z pedagogických důvodů není výhodné) nebo například souborech, které 
jsou dodávány spolu se statistickým softwarem. Studenti také mohou zpracovávat 
vlastní seminární práce na reálných datech. Praxe poskytování dat z SDA ukazuje, 
že požadavky studentů na data pro vypracování studentských textů, od „seminárek“ 
po diplomové práce, tvoří podstatnou část všech žádostí.

V jistém smyslu je úloha datového archiváře jednodušší než pozice klasického 
archiváře, který musí být schopen ukládat velmi různorodá data. Základní úkol so-
ciologických archivů je „pouze“ skladovat primární data ze sociologických výzkumů 
a s nimi související dokumentaci. K tomu jsou celkem pochopitelně navázány další 
přidružené činnosti jako kontrola dat, transformace dat a podobné. I když archiv 
nezodpovídá za kvalitu dat, která do něj výzkumníci uložili, přesto je nutné před 
uložením dat provést alespoň elementární úkony, aby se ověřila jejich úplnost. 
Mnohem komplikovanější úloha pak pro archiv přichází, pokud na nějakém vý-
zkumu přímo spolupracuje a jeho pracovníci jsou (spolu)zodpovědní například za 
čištění dat, rekódování proměnných a vytváření umělých znaků. 
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K archivaci a archivům patří i zájem o metody výzkumu. I to je celkem logické, 
neboť jednotlivé týmy a oddělení jsou velice specializované a datové archivy proto 
často slouží i jako určitá metodologická centra, zabývající se tématy, jako je repre-
zentativita nebo návratnost dotazníkových šetření. Týká se to především velkých 
archivů, jako je zmíněný ICPSR, německý Zentral Archiv, britský UK Data Archive 
nebo norský NSD (Norweigan Social Science Data Archive). Tyto archivy pracují 
i na vývoji nástrojů, metod a pomůcek, které slouží výzkumu v sociálních vědách. 
Zmiňme zde alespoň tři. 

V dnešní době mezinárodních komparativních výzkumů slouží archivy i pro vý-
voj srovnatelných ukazatelů. Provedení mezinárodního komparativního výzkumu 
nespočívá metodologicky samozřejmě pouze v překladu dotazníku do příslušných 
jazykových mutací (i když i to je netriviální úkol). Ve výzkumech se používá celá 
řada indikátorů, které za sebou mají složitou operacionalizaci (například stratifikač-
ní indikátory, jako je GDP), která ovšem byla provedena v konkrétní zemi. Je tedy 
potřeba vyvíjet indikátory, které bude možné použít ve všech zúčastněných zemích. 
Úprava těchto nástrojů tak, aby mohly být používány v komparativním výzkumu, 
náleží do kompetence archivů především proto, že zde je nejlepší přístup ke studiu 
již provedených výzkumů, a také proto, že pracovníci archivů se na provádění mezi-
národních výzkumů podílejí. 

S tím souvisí i vytváření „questions banks“, tedy databází otázek použitých 
v předchozích výzkumech. Například v bance otázek Question bank existující při 
britském ESCR (Economic and Social Research Council) lze vyhledávat pomocí 
klíčových slov, výzkumů, nebo slov a slovních spojení použitých v otázkách.3 Tato 
obsáhlá banka otázek pomáhá velmi výrazně při tvorbě dotazníků mnoha výzkum-
níkům.

Třetím nástrojem archivace jsou tezaury klíčových slov. V současnosti asi nej-
důležitějším je Humanities and Social Science Electronic Thesaurus4 (HASSET), 
existující při britském UKDA (UK Data Archive). Tento hierarchický slovník klíčo-
vých slov slouží těm, kdo data popisují, aby tak činili co nejpřesněji a posléze díky 
tomu může pomoci i těm, kdo data hledají – ti zde mohou najít co nejpřesnější 
termíny pro vyhledávání. 

Požadavky na data pro archivaci

Ve schématu 1 (převzatého z [Law 2005]) vidíme vzájemné vazby výzkumné činnos-
ti a archivace dat, která z ní pocházejí.

Na počátku plánování výzkumu je potřeba se zorientovat v tom, jaká data týkající 
se příslušného tématu už byla sebrána, a zda vůbec je potřeba vytvářet nový dato-
vý soubor a nárokům výzkumníků by nestačila sekundární analýza již existujících 
dat. Pokud už je rozhodnuto, že se nový výzkum provede, pak při jeho plánování je 
samozřejmě velmi záhodno využít zdroje z výzkumů předešlých (například pro kon-
strukci dotazníku). I při analýze nově získaných se využijí data starší pro srovnání, 
odhalení trendů vývoje a podobně. Všechny tyto kroky je možno efektivně provádět 
díky existenci archivů. Aby jejich činnost byla možná, je potřeba, aby výzkumníci 
v rámci své činnosti nezapomínali na vytváření a záznam dokumentace k datům a 
aby především nakonec data spolu se souvisejícími informacemi k archivaci vůbec 
poskytli.
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Existuje samozřejmě určitá „minimální“ úroveň sdílení, kdy producent dat je 
svolný tato data sdílet, a když jej někdo požádá, tak mu „nějakou verzi dat“ spolu 
„nějakými informacemi o nich“ poskytne.

Je ovšem i mnohem lepší možnost, a to, že producenti dat berou od počátku 
na budoucí archivaci dat ohled (a uchovávají všechny informace, které by mohly 
přispět ke kvalitě potenciálních sekundárních analýz) a že samotné archivování a 
distribuci dat provádí specializovaná instituce/oddělení nějaké instituce. To má svá 
pravidla a standardy. Například manuál s názvem Guide to Social Science Prepa-
ring and Archiving vytvořený v ICPSR [2005] popisuje velmi podrobně „nejlepší 
praxi“ v archivaci dat. Pokusíme se ji stručně popsat v několika bodech. Většina 
činností, které jsou zde popisovány jako příprava na archivaci, se vlastně týkají 
zvyšování kvality dat a jejich popisu obecně a jsou tedy užitečné nejen pro pozdější 
uložení dat. Některé jiné aktivity, jako je začlenění podrobné zmínky o archivaci a 
podmínkách sdílení dat přímo do projektu, se zatím nemusí zdát být zcela aktuální 
pro českou situaci, ale v blízké budoucnosti tomu může být jinak.

1. Vytváření projektu výzkumu

Tato fáze zahrnuje především psaní grantového projektu. K tomu se váží činnosti 
zmíněné výše, jako rešerše existujících datových souborů i textů, které na jejich 
analýze byly založeny. 

Mimo to by ovšem, alespoň podle současné americké praxe, bylo vhodné již 
v grantové žádosti popsat plán budoucí archivace vlastních dat. V něm by byly ur-
čeny předpokládané náklady na archivaci i časový plán, kdy dojde k uvolnění dat 
pro potřeby ostatních výzkumníků. Byli by v něm také identifikováni potenciální 
uživatelé.

2. Zahájení výzkumu, sběr dat a vytváření datového souboru

Na počátku výzkumu je potřeba vytvořit plán zpracování dat. To z hlediska, které 
zde rozebíráme, znamená především rozhodnout o formátu a obsahu dokumentace 
výzkumu. 

Schéma 1. „Životní cyklus dat“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Law 2005. 

Design 
výzkumu 

Sb r dat

Vytvá ení 
integrovaného 
datového 
souboru

Dokumentace 
dat výzkumu 

Rešerše dat 
a metadat 

Archivace

Ší ení dat

Analýza Archiv 



- 11 -

Je samozřejmé, že samotný sběr dat provádí firma, ta ovšem stěží dodá takové 
informace, které po ní nebudeme žádat. Pokud bude výzkumník žádat co nejvíce in-
formací o sestavování vzorku, o kontrole tazatelů, krocích, které byly provedeny pro 
zvýšení návratnosti, pak tak bude nepřímo vyvíjet tlak na firmu sbírající data, aby 
pracovala co nejkvalitněji. Jako téměř ve všech zde popsaných krocích nejde pouze 
o archivaci, ale celkově o kvalitu výzkumu.

Základním problémem je zde tedy výběr dobré agentury sbírající data, která by 
měla zajistit jak kvalitní pořízení dat (zahrnující kontrolu práce pořizovačů a kodé-
rů), tak i úplnou dokumentaci o své činnosti. 

3. Příprava dat pro archivaci

Toto je nejnáročnější část celého procesu. Proti sobě zde do určité míry stojí analytic-
ká praxe a požadavky archivace. Uveďme příklad. Během analýz pracuje obvykle na 
souboru větší množství výzkumníků, kteří si samozřejmě pořizují vlastní kopie dat 
a v nich provádějí změny, například vytvářejí vlastní proměnné rekódováním těch 
původních. Archivována by měla být ta verze, na základě které samotní výzkumníci 
prováděli analýzy, aby bylo skutečně možné provádět ověřování a prohlubování 
původních analýz. Která to ovšem je? Ta „základní“, která obsahuje data pořízená 
firmou sbírající data plus některé další vytvořené proměnné, jako je ISCO nebo 
EGP? Nebo spíše verze, ve které jsou zahrnuty i další umělé proměnné vytvořené 
původním výzkumným týmem? Zcela jednoznačná odpověď na tuto otázku neexis-
tuje. Pokud jsou v datovém souboru zkonstruované proměnné (jejichž význam není 
jasný z dotazníku), vždy by z dokumentace mělo být jasné, jak byly tyto proměnné 
vytvořeny. Poté, co již existuje definitivní datový soubor, je nutné jej pro potřeby 
archivace zkontrolovat s ohledem na to, zda je kompletní a zda v něm nejsou něja-
ké nepopsané hodnoty (wild code checking). Co se týče formátů dat, s tímto téměř 
nejsou problémy, většina výzkumníků pracuje buď ve formátu pro SPSS, SAS nebo 
program Stata. Konverze mezi těmito formáty je s pomocí příslušného softwaru 
poměrně snadná. 

Zmiňme zde ještě poněkud podrobněji dvě oblasti, které se často opomíjejí, chy-
bějící data a problém anonymizace. V některých výzkumech jsou všechny chybějící 
případy (missing cases) reprezentovány prázdnými poli v datové tabulce, případně 
navíc ještě jednou číselnou kategorií, která označuje odmítnutí. Asi nejčastější praxe 
zahrnuje několik kategorií pro chybějící případy, kdy je konzistentně v celém sou-
boru zastupují například číslice 7, 8 a 9 (případně 7777, 8888, 9999). Ovšem spolu 
s tím, jak se vyvíjejí metody analýzy chybějících dat (kdy se snažíme zodpovědět 
otázky jako například: jak se liší muži a ženy ve výzkumech z hlediska výskytu chybě-
jících případů) i metody jak data nahrazovat (pomocí hodnot ostatních proměnných 
jsou chybějící hodnoty imputovány [Little, Rubin 2002]), se zvyšuje i nárok na co 
nejpřesnější kódování chybějících dat. O tom, jak podrobná bude informace o chy-
bějících případech, je potřeba rozhodnout už při psaní projektu a zadání pro sběr a 
pořízení dat. Právě s ohledem na případné další uživatele dat by mělo být rozlišení 
různých důvodů absence dat co nejpodrobnější. Rozhodně by nemělo kódování in-
formací o chybějících datech zjednodušovat a nahrazovat všechny jejich typy jedním 
číslem nebo prázdným místem. Zde uvádíme několik možných kategorií:

1. Odmítnutí, žádná odpověď, kdy respondent explicitně odmítne odpovědět 
na otázku; 
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2. Neví. Respondent nebyl schopen odpovědět; 

3. Chyba zpracování – V datovém souboru data chybí, i když respondent ně-
jakou odpověď poskytl. Toto může nastat jako následek chyby přímo při 
rozhovoru nebo při pozdějším zpracování;

4. Nerelevantní – respondentovi nebyla otázka položena, neboť by to v daném 
případě nedávalo smysl;

5. Data ze souvisejícího zdroje nemohla být získána.5 Tato situace může nastat, 
když jsou data k jednomu případu kompletována z více zdrojů, například 
z dotazníkového šetření a databáze.

Zjednodušeně řečeno, vždy je potřeba značit chybějící data jednotně a co nejpo-
drobněji.

Významným problémem je i zajištění ochrany osobních dat. Přestože téma 
ochrany osobních údajů se vztahuje především k datům kvalitativním a data z „běž-
ných“ kvantitativních šetření jsou většinou považována za anonymizovaná ze své 
povahy, nemusí tomu být vždy tak. Zákon na ochranu osobních údajů (č. 101/2000 
Sb. § 4 písmeno a) uvádí, že „Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 
jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho 
identitu. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů 
nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků“. To znamená, že i když 
data či případně dokumentace k nim neobsahují přímo jména, adresy, telefonní 
čísla nebo jiné přímé identifikátory, ale je možné kombinací několika proměnných 
zjistit identitu respondenta, pak se z hlediska zákona o anonymní data nejedná. Je 
jasné, že tato definice je poněkud „tekutá“ a závisí na konkrétním posouzení. 

Metody anonymizace zahrnují:

• Odstranění „problematické“ proměnné z datového souboru,

• Odstranění identifikátorů z odpovědí na otevřené otázky,

• Kombinace, spojování kategorií v proměnné,

• Odstranění extrémních hodnot,

• Použití statistických metod, které změnami hodnot ztíží identifikaci konkrét-
ních případů a přitom zachovají statistické vztahy mezi proměnnými,

• Použití pouze části dat místo celého původního souboru.

Údaje, které mohou mít povahu osobních dat, je potřeba odstranit i z archivo-
vané dokumentace k datům. Všech typů výzkumů se tento problém netýká ve stejné 
míře. Výzkumy, které zjišťují data týkající se například zdravotního stavu, jsou po-
tenciálně citlivější než ty, které se týkají pouze postojů. Kromě krajních řešení, které 
představují na jedné straně úplná anonymizace a na straně druhé úplné znepřístup-
nění souboru, existují i kompromisní postupy. Vždy je samozřejmě možné omezit 
přístup k datům, například tak, že budou zájemcům dostupná pouze po písemném 
souhlasu depozitora, který si tak nad šířením dat uchovává kontrolu.

4. Aktivity archivů

Aby se nějaká archivace dat (a samozřejmě i všechny kroky, které jí předcházejí) 
uskutečnila, je nutné, aby producenti dat o archivu věděli a mohli jej kontaktovat. 
Je potřeba vytvořit strategii akvizic dat a také pracovat na „PR“ archivu [Laaksonen, 
Borg, Stebe 2006]. Archiv by měl mít samozřejmě internetovou prezentaci, kde se 
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lze dozvědět vše o podmínkách archivace, přípravě dat pro ni i již archivovaných 
datech a přístupu k nim. Pravidla pro získávání dat z archivu by měla být jasná, s co 
nejmenšími možnými omezeními pro zájemce z akademické sféry.

Problémy archivace dat
Před archiváři stojí několik základních problémů. Tím prvním a minimálně v naší 
zemi stále nejdůležitějším je neochota data sdílet.6 Přestože jde o data pořízená z ve-
řejných peněz, řada výzkumníků stále nechce poskytovat data k archivaci a jejich 
dalšímu šíření. Důvody pro to mohou být různé. Tím zřejmě nejčastějším je celkem 
přirozená snaha nejprve data zpracovat pro své vlastní texty a teprve poté umožnit 
pracovat s daty dalším výzkumníkům. To je celkem obvyklá praxe, i když ne zcela 
jednoznačně přijímaná, například oficiální datový soubor z European Social Sur-
vey je dostupný výzkumníkům ve stejnou dobu jako všem ostatním zájemcům na 
webových stránkách projektu. Někdy může být důvodem k nesdílení i snaha zakrýt 
problematickou kvalitu dat a/nebo analýz. Dokud s daty pracuje pouze výzkumný 
tým, který je vyprodukoval, pak tento tým má také jistý „monopol“ na interpretace a 
závěry. Ty tak nemohou být nikým zpochybněny nebo vyvráceny. 

Pro to, aby se zlepšila dostupnost dat pro archivaci, je možno udělat několik 
opatření. Aktivita archivů při získávání dat byla zmíněna výše, ovšem ty nejdůleži-
tější z nich nejsou na archivech samotných. Zaprvé, bylo by potřeba, aby grantové 
agentury poskytující prostředky na výzkum daly do podmínek poskytování grantů 
zpřístupnění dat pro další analýzu. Důležité je také nastavení hodnocení výsledků 
vědy tak, aby se zohlednila práce spojená s vytvářením datových souborů a databází. 
Pokud tomu tak není a oceňují se například pouze publikované texty, pak ti, kdo 
data sbírají, nemají příliš velký zájem data sdílet, protože tak pouze umožňují ostat-
ním, aby se na základě sekundárních analýz jimi vyprodukovaných dat dostali na 
stejnou úroveň „vědeckého výkonu“ a jejich vlastní původní přínos není dostatečně 
zohledněn.

Druhým významným problémem, který se týká především starších dat, může 
být nedostatek informací o výzkumu. O současných (míněno provedených v cca 
minulých 10 letech) výzkumech většinou lze získat dostatek informací přímo od 
výzkumníků. Starší výzkumy jistě netvoří hlavní část archivovaných dat a ani 
po nich není ze strany zájemců největší poptávka, ovšem jsou důležité, aby bylo 
možno vytvářet časové řady vypovídající o vývoji nějakého ukazatele. Zde je nutné 
vyhledávání v archivech výzkumných institucí nebo využití osobních kontaktů. U 
nejstarších výzkumů bývá problém i s formáty dat a jejich převodem do podoby, 
s kterou dokáží pracovat současné statistické programy.

Třetím významným problémem jsou pak nevyhovující technické prostředky i 
metody archivace. V této oblasti se ale situace mění. Nejvýznamnější posun před-
stavují zřejmě systém NESSTAR (který je podrobně rozebrán v jiném článku tohoto 
čísla) a standard pro popis dat DDI, jenž bude popsán v následující části tohoto 
článku jako „succes story“ datové archivace.

DDI jako příklad úspěchu v oblasti archivace dat
Jak jsme již napsali, archivy sociálních dat vznikly především proto, aby podpořily 
možnosti sekundární analýzy dat. Proto, aby bylo možno datové soubory využívat, je 
ovšem potřeba, aby ke každému datovému souboru byla dostupná dokumentace, ze 
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které se dozvíme vše podstatné o vzniku dat a jejich kvalitě. Bez těchto informací je 
provádění jakýchkoli analýz pochybné – pokud například nevíme, jakým způsobem 
byli respondenti do určitého výzkumu vybráni, pak ani nevíme, zda a jakým způso-
bem můžeme vztahovat naše výsledky na nějakou širší populaci.

Pro tuto dokumentaci lze určit několik základních vlastností [Ryssevik n.d.]. 
Měla by být taková, že:

• Výzkumníci provádějící sekundární analýzu mohou datům porozumět a po-
užívat je bez toho, že by museli hledat nějaké další informace;

• Data mohou být na základě této dokumentace bez problémů uchovávána a 
transportována;

• Data mohou být díky dokumentaci snáze nalezena, využívána a ověřována, 
což přispěje ke kumulativnosti sociálněvědního poznání;

• Sociální vědy mohou díky této dokumentaci pokročit dále na cestě stát se 
součástí „Sémantického webu“.7

To ovšem nejsou jediné požadavky na podobu metadat. Ta by měla být v podobě, 
která je vhodná jak pro ty, kdo je vytváří, tak i pro uživatele. Z hlediska producentů 
jde především o to, aby metadata vznikala co nejrychleji, s co nejmenší námahou, 
aby jejich vytváření vyžadovalo co nejméně speciálních technických dovedností. 
Z hlediska uživatelů je potřeba dosáhnout toho, aby byla kompletní, snadno pro-
hledavatelná a měla by také zachovávat jednotný formát, v kterém by se uživatelé 
snadno orientovali, a samozřejmě by měla být ve své konečné podobě zcela jasná a 
jednoznačná.

Rané verze metadat a codebooků byly vázány na konkrétní podobu datového sou-
boru a neměly jednotnou syntax. Bylo tedy často nutné získat mnoho dodatečných 
informací pro porozumění těmto údajům. V této době (řekněme do devadesátých let) 
neexistovala ani celosvětově sdílená datová síť, která představuje zásadní prostředek 
prezentace a sdílení dat. Ani po svém vzniku nebyla dlouhou dobu dostatečně rozší-
řená v odpovídající kvalitě (rychlost, stabilita). Internetové připojení se ovšem stalo 
standardem, a s tímto rozšířením možností přístupu k datům se stala akutní potřeba 
mít standard komplexního popisu dat, tak aby mohly počítače kdekoli na světě tato 
data najít a zobrazit. Objevily se samozřejmě pokusy potřebu standardu popisu dat 
uspokojit, jejich zřejmě nejvýznamnějším výsledkem byl formát Osiris, žádný však 
zcela nevedl k naplnění požadavků vědecké komunity. 

Proto, aby konečně vznikl tento dokumentační standard v nejvyšší možné kva-
litě, založily sociálněvědní výzkumné organizace z Evropy a Severní Ameriky v roce 
1995 Data Documentation Initiative (DDI). Iniciativa vzešla od americké ICPSR. 
Účastníky této iniciativy byly velké datové archivy a významní producenti kvantita-
tivních dat, kteří cítili absenci standardu nejsilněji. Výsledkem byla první oficiální 
verze DDI standardu, která byla zveřejněna v roce 2000 [Miller, Vardigan 2005]. 
DDI od té doby slouží jako platforma pro vytváření, šíření, využívání a uchovávání 
metadat. Původně šlo o organizačně velmi volné uskupení, od roku 2002 je v něm 
zřejmá větší formalizace a organizovanost. 

Při přípravě autoři vyšli do značné míry z obecnějšího dokumentačního standar-
du Dublin Core (DC),8 který byl původně vytvořen především pro potřeby knihoven 
a podobných institucí a poté se stal základem pro vývoj podobných standardů. Dub-
lin Core byl založen na několika myšlenkách (podle textu „Charakteristika Dublin 
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Core“ na stránkách http://www.ics.muni.cz/dublin_core):

• JEDNODUCHOST,

• SÉMANTICKÁ INTEROPERABILITA (tak, aby došlo k prosazení všeobecně 
srozumitelného souboru deskriptorů mezi různými standardy),

• MEZINÁRODNÍ KONSENSUS NA PODOBě STANDARDU,

• ROZŠIŘITELNOST,

• MODULARITA METADAT NA WEBU,

• MODIFIKOVATELNOST.

Všechny tyto vlastnosti lze vztáhnout i na DDI. DC má patnáct základních prvků 
a množství prvků rozšiřujících a zpřesňujících.9 DDI v podstatě převzalo tyto zá-
kladní prvky10 a ostatní části byly vyvinuty tak, aby odpovídaly specifikám popisu 
dat, která produkují sociální vědy. Především faktu, že „věcí“, která se zde popisuje, 
je nejčastěji datový soubor (typicky ve formátu pro statistické programy, jako je 
SPSS, Stata nebo SAS), který vznikl jako výsledek sběru kvantitativních dat.

DDI má pět hlavních sekcí:

• Popis dokumentu (Document description), který obsahuje informace o do-
kumentu s metadaty – kdo, kdy a na základě jakých materiálů jej vytvořil, jak 
jej citovat a podobně;

• Popis studie (Study Description) – obsahuje informace o samotném vý-
zkumu. Uvádí se zde jak údaje o autorech výzkumu, tak i o jeho tématech a 
metodologii;

• Popis datových souborů (Files Description). Uvádí se zde například počet 
proměnných a případů v souboru. Pokud používáme NESSTAR, tato část je 
systémem vytvořena automaticky;

• Popis dat a proměnných zahrnuje názvy proměnných a jejich kategorií (i toto 
může přímo z datového souboru do DDI dokumentu přenést NESSTAR) a 
také texty otázek vztahující se k jednotlivým proměnným;

• Další materiály se vztahem k výzkumu.

V každé z těchto sekcí jsou desítky jednotlivých elementů, které dávají možnost 
popsat každý detail. Každý prvek je popsán pomocí několika atributů. Především je 
to jeho jméno, definice a pozice v hierarchickém schématu.11 Rozsah položek zahr-
nutých v DDI je značný a pokrývá všechny myslitelné aspekty. V podstatě nikdy se 
nevyplňují všechny údaje, ať už proto, že jsou pro daný výzkum irelevantní, nebo 
protože dané informace nejsou dostupné. To, jaké informace jsou mandatorní, je 
nutno rozhodnout v tom kterém pracovišti, případně sdružení pracovišť, jakým 
je například CESSDA. Díky tomu, že ve svém základu není DDI vázáno na žádný 
software, je jeho šíření snadnější. Standard DDI je implementován v NESSTARu 
– v současné době asi nejužívanějším softwaru pro publikování a on-line analýzu 
dat ve webovém prostředí.

Poslední důležitou charakteristikou DDI, kterou je potřeba zmínit, je navázání 
tohoto standardu na jazyk XML. Již krátce poté, co byl tento jazyk definován, došlo 
v rámci DDI iniciativy k rozhodnutí, že právě toto je ten pravý prostředek pro tvorbu 
metadat v rámci DDI. XML má několik důležitých vlastností, které přesně odpoví-
dají požadavkům na DDI zmíněným v úvodu. 
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• Jde o značkovací (markup) jazyk pro vytváření dokumentů obsahujících 
strukturovanou informaci;

• V rámci tohoto jazyka lze definovat jednotlivé elementy, které mohou být 
v dokumentu obsaženy a také na jaké pozici, v jakých vztazích k ostatním 
elementům mohou být umístěny;12

• XML umožňuje snadno publikovat vytvořené dokumenty na internetu;

• Metadata vytvořená pomocí tohoto standardu jsou „čitelná“ pro různé 
počítačové programy v tom smyslu, jak to předpokládá idea sémantického 
webu;

• XML je otevřený software, není vázaný na software jediné komerční firmy.

Standard DDI byl postupně přijat většinou datových archivů, uchovávajících 
sociálněvědní data a také některými jinými institucemi, které potřebovaly naplnit 
podobné zadání. Výzvou pro budoucnost stále ještě zůstává větší rozšíření DDI 
přímo mezi výzkumníky tak, aby již od počátku výzkumného procesu vznikala 
dokumentace přímo v DDI a nebylo nutno ji později do tohoto formátu převádět. 
Pro to je samozřejmě nutno producenty dat o existenci tohoto formátu informovat 
a také vyvinout nástroje, které budou mít DDI přímo implementovány (tak jako 
NESSTAR). V současnosti je převládající praxe taková, že převod do formátu DDI 
zajišťují až pracovníci datových archivů.

Jaké jsou nevýhody popisu dat pomocí DDI? Snad jedině to, že je na počátku 
implementace potřeba odvést mnoho práce na vytváření nové dokumentace. Pokud 
je tato dokumentace pouze ve wordovském formátu bez pevné struktury, pak ne-
zbývá než informace manuálně překopírovat položku po položce. Druhou možnou 
nevýhodou je, že DDI není flexibilní – to je ovšem daň za standardizaci a jednotnou 
základní strukturu všech dokumentů vytvořených pomocí DDI. Určitým způsobem 
může být nebezpečné, stejně jako u každého jiného specializovaného systému, 
který je vyvíjen experty v dané oblasti, že dochází k tomu, že vývoj jde svou vlastní 
cestou a neodráží skutečné potřeby sociálních vědců. Pokud navštívíme specializo-
vaná diskusní fóra vývojářů DDI, shledáme se zde s diskusemi o umístění každého 
jednotlivého elementu nebo o potřebě nových elementů atd. Tyto diskuse jsou sro-
zumitelné již pouze „zasvěceným“.

Shrnutí

Cíle v tomto článku byly skromné. Šlo pouze o to, nahlédnout do činnosti datových 
archivů. Ta se neskládá z pouhého hromadění datových souborů a k nim příslušející 
dokumentace. Vyvíjejí se v nich metody a nástroje archivace, které mohou být, jak 
ukazuje příklad DDI, značně komplexní. Jako výsledek spolupráce více archivů je 
také ustavována „nejlepší praxe“ v činnosti archivů, která se díky sdružením, jako je 
CESSDA, postupně rozšiřuje do členských institucí.
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Poznámky
1  Jak naznačuje název, nejde v tomto případě o sociologický archiv v úzkém smyslu 

toho slova. Rozsah dat, která tato instituce shromažďuje, je velmi široký a zahrnuje 
politickou vědu, demografii, ekonomii, historii, vzdělávání, gerontologii, krimino-
logii nebo zdravotnická data. ICPSR má i mnoho dalších aktivit, jako je pořádání 
konferencí a seminářů, výuka nebo vývoj nástrojů archivace a analýzy dat.

2  Zájemce o další informace týkající se jednotlivých datových archivů a archivovaných 
dat může využít články v časopise SDA Info, dostupné v elektronické podobě na 
stránkách http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/14/SDA-Info.html

3  http://qb.soc.surrey.ac.uk/docs/about.htm

4  http://www.data-archive.ac.uk/search/hassetSearch.asp

5  V originále „No match“.

6  Jak zmiňuje Guide to Social Science Preparing and Archiving [ICPSR 2005], v roce 
2003 americký National Institutes of Health, který je významným poskytovatelem 
financí na biologický a medicínský výzkum v USA, dal do svých podmínek pro posky-
tování financí nutnost specifikovat, jakým způsobem dají ti, kteří obdrží finance, data 
ze svého výzkumu k dispozici ostatním výzkumníkům. Konkrétně museli v grantové 
přihlášce specifikovat časový rozvrh a způsob sdílení dat, formát finálního datového 
souboru, dokumentaci, která bude poskytnuta, a analytické nástroje, které poskytnou 
ostatním výzkumníkům. Podobnou politiku má americká National Science Founda-
tion. V jejích podmínkách udělování grantů se říká, že „od výzkumníků se očekává, že 
budou sdílet primární data a s nimi spojené údaje z výzkumů, které financovala NSF. 
Data budou poskytována za cenu, která bude pokrývat pouze náklady spojené s tímto 
poskytováním a budou také předána v co nejkratším možném čase.

7  Podle stránek World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/2001/sw/), které 
se zabývá vyvíjením internetových technologií a standardů, „sémantický web“ před-
stavuje určitou extenzi webu, v které je obsah vyjádřen nikoli pouze v přirozeném 
jazyce, ale také ve formátu, který může být přímo a jednoznačně čten a užíván růz-
nými programy. To umožňuje, aby byly informace vyhledávány, sdíleny a používány 
jednodušeji. 

8  Dublin Core je pojmenován podle Dublinu v USA, kde v roce 1995 proběhlo iniciační 
setkání Dublin Core Metadata Initiative. Všechny informace o tomto standardu lze 
najít na stránkách http://dublincore.org. Stránka o Dublin Core v češtině existuje 
na serveru Masarykovy univerzity v Brně na adrese http://www.ics.muni.cz/dublin_
core/.

9  Jsou to přispěvatel, pokrytí, tvůrce, datum, popis, formát, identifikátor, jazyk, vyda-
vatel, vztah, práva, zdroj, předmět, název a typ. Rozšiřující a doplňující elementy lze 
v českém překladu najít na stránkách http://www.ics.muni.cz/dublin_core.

10  Například v součásti NESSTARu, která slouží k publikování dat, můžeme v popisu 
jednotlivých prvků metadat najít i poznámku, zda tento prvek odpovídá nějakému 
elementu Dublin Core.

11  Celé schéma DDI v aktuální třetí verzi se všemi definicemi lze najít na:  
http://www.icpsr.umich.edu/DDI/

12  Jedna z nejdůležitějších věcí souvisejících s tím, že je DDI založeno na XML, je 
existence příslušného Document Type Definition (DTD), tedy jakési pevné kostry do-
kumentu, která nedovolí, aby v XML dokumentu byly například jednotlivé elementy 
DDI navzájem přeházené nebo aby se zde objevil nějaký nedefinovaný element.
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