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Konference IASSIST 2013 v Kolíně nad Rýnem

Marie Dlouhá
Sociologický ústav AV ČR

Mezinárodní organizace IASSIST (International Association for Social Science 
Information Services and Technology) organizuje již od roku 19771 téměř kaž-
doročně konferenci, která je určena nejen pro široké spektrum odborníků, ale 
i pro širší veřejnost pracující se sociálněvědními daty. Letošní setkání s téma-
tem Data Innovation: Increasing Accessibility, Visibility and Sustainability 
se konalo ve dnech 28.–31. 5. v německém Kolíně nad Rýnem. Jednalo se již 
o 39. ročník této mezinárodní konference s rekordním počtem účastníků z ce-
lého světa, které uvítali pořadatelé z GESIS (Leibniz-Institute for the Social 
Sciences), sídlícího nejen v místě konání konference – Kolíně nad Rýnem, ale 
také v Mannheimu a Berlíně.

Hlavní organizátor IASSIST
Podoba a náplň konference byla určována cíli a organizačním uspořádáním 
IASSIST, kterou bychom mohli charakterizovat jako zastřešující organizaci 
pro profesionály pracující s informačními technologiemi, kteří poskytují od-

1 První ročník konference se odehrál ve floridské Cocoa Beach v USA.

obsahuje i příslušné dokumenty jako dotazník, technickou zprávu apod. Data 
jsou dostupná ve formátu SPSS, STATA a TAB, kvalitativní ve formátu RTF.
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borníkům a širší veřejnosti datové služby s cílem podpory výzkumu a výuky 
v sociálních vědách2. Tato organizace má více než 300 členů z různých světo-
vých regionů (nejvíce z USA, poté z Evropy, Kanady, asijských a pacifických 
států, své členy má i v Africe) jak z oblasti akademické, tak z neziskových orga-
nizací a nevládního a soukromého sektoru. Mezi hlavní cíle, které si IASSIST 
vytyčila, patří zaměření se na podporu tvorby a udržování sítě excelence pro 
datové služby, zlepšování infrastruktury v sociálních vědách a vytváření pří-
ležitostí vzájemné výměny znalostí a technologií pro práci s daty. Všechny 
tyto aktivity IASSIST zastřešuje, přičemž se soustředí na tři skupiny sociál-
něvědních odborníků. Zaměřuje se v prvé řadě na producenty a uživatele 
sociálněvědních dat jak z mikro-, tak z makroroviny, dále na informační 
specialisty, kteří archivují sociálněvědní data, starají se o zařízení k tomu 
sloužící a poskytují služby, které podporují sekundární využití dat. Její třetí 
cílovou skupinou jsou metodologové a počítačoví odborníci, kteří vylep-
šují technologické metody zpracování a analýzy dat.

Náplň konference
Jak již bylo řečeno, hlavním tématem konference IASSIST 2013 byla inovace 
dat, konkrétně zvyšování jejich dostupnosti, viditelnosti a udržitelnosti, což 
vystihuje současné trendy v oblasti managementu a práce s daty. Konkrétně 
se jedná především o snahu o co největší využitelnost sociálněvědních dat, a to 
i z malých výzkumů, potřebu sdílet je mezi všemi, kteří s nimi pracují, a dále 
o technologie jejich zpracování, sdílení, vizualizace a archivace. Tato snaha 
je vytvářena mimo jiné proto, aby mohla být data přístupnější pro kohokoliv, 
kdo by měl zájem s nimi pracovat. Cílem konference bylo oslovit v rámci výše 
zmiňovaných témat co nejširší skupinu odborníků. Jak bylo uvedeno, IASSIST 
nevynechává z odborného dialogu mimo profesionálů z řad sociálních a hu-
manitních věd ani počítačové experty a informační specialisty – nejčastěji 
knihovníky. Tematické rozdělení konference reflektovalo tyto cílové skupiny 
– program byl rozdělen na tři druhy sezení, která probíhala souběžně. Jednalo 
se o přednášky z oblasti výzkumu správy dat (RDM: Research Data Man-
agement), přednášky pro vývojáře nástrojů a dat (DDT: Data Developers 
and Tools) a pro knihovníky a odborníky z oblasti datových veřejných 
služeb (DP: Data Public Services/Librarianship). V oblasti managementu 
dat se jednalo například o přednášky týkající se citování dat, práce s citlivými 
daty a s daty transdisciplinárními. Pokud se člověk účastnil sezení pro datové 
vývojáře, bylo možné se dozvědět něco nového o DDI (Data Documentation 
Initiative – vytváření standardů pro informační popis statistických a sociálně-
vědních dat, tj. metadat), o snahách prodlužovat životnost dat apod. Panely 
pro knihovníky se zaměřovaly na tematické okruhy týkající se zpřístupňování 
nedigitálních a historických dat nebo využitelnosti citlivých mikrodat. Vzhle-
dem k tomu, že počet sezení přesáhl číslo třicet a bylo možno slyšet několik 

2 Více viz web IASSIST: http://iassistdata.org/.
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desítek přednášejících, je jasné, že příspěvky měly různorodý charakter. Kon-
ference se tak věnovala jak obecným a strukturálním tématům, která spojují 
odborníky z jednotlivých oblastí, tak i tématům úzce profilovaným, tzv. case 
studies. Na obecné úrovni docházelo ke snaze o poskytování školení a vytváře-
ní společných standardů. Specifická témata měla sloužit ostatním především 
jako možná inspirace, jak se poučit ze zkušenosti druhých a rozvíjet tak dále 
svoji práci s daty, nebo se naopak vyhnout určitým problémům.

Mimo přednášky – workshopy, poster session a plenární shro-
máždění
Mimo zmiňovaná sezení zaměřená na tři cílové skupiny se v rámci konference 
odehrávala plenární shromáždění, která byla určena pro všechny účastníky.
Hlavními řečníky zde byli funkcionáři IASSIST a významných globálních in-
stitucí, které se věnují problematice sociálněvědních dat (Evropské komise, 
Eurostatu aj.). Na konferenci nechyběla ani poster session a několik zajíma-
vých workshopů.

Já sama jsem se zúčastnila dvou – workshopu pořádaného Anglickým da-
tovým archivem (UK Data Archive) a ICPSR (Inter-university Consortium for 
Political and Social Research) s poněkud složitým názvem – UK Institutional 
Partnership Training Workshop: Costing, Appraising and Managing Data 
for Social Science Research. Součástí workshopu bylo představení činnosti 
Anglického datového archivu a podrobný popis jedné oblasti, které se věnu-
je. Představena byla jeho snaha vytvořit principy a doporučení pro sběr dat 
tak, aby byla zaručena jejich co nejlepší využitelnost a kvalita. Základní pra-
vidla jsou shrnuta v dokumentu Collections Development Policy3. Mimo tato 
témata se přednášející snažili ukázat nejdůležitější položky, které hrají roli 
v celkové ceně výzkumného šetření, s patřičným důrazem na archivaci a práci 
s daty. Workshop byl zaměřen na zkoumání finančního ohodnocení jak kvali-
tativního, tak kvantitativního výzkumu a také jejich kombinace. Přednášející 
z UK Data Archive zmiňovali důvody, proč je důležité se této otázce věnovat, 
a zabývali se také problémem hledání rovnováhy mezi kvalitou dat a snahou 
o nižší náklady na jejich sběr a archivaci. V rámci workshopu byly poskytnuty 
také konkrétní příklady, na kterých si mohli účastníci vyzkoušet hodnocení 
klíčových finančně náročných oblastí v rámci výzkumu.

Druhý workshop byl organizován projektem DASISH (Data Service Infra-
structure for the Social Sciences and Humanities) a jak jeho název – Access 
Policies and Licensing for Archives and Repositories – napovídá, týkal se 
přístupových politik a uživatelských smluv pro přístup k datům, tedy pře-
devším vztahem mezi depozitory dat a těmi, kdo je využívají. Součástí bylo  
i představení samotného projektu DASISH a ukázka jeho činnosti – konkrét-
ně výukového modulu, který lidé z projektu vytvořili.

3 Dokument je dostupný na následující adrese: http://www.data-archive.ac.uk/me-
dia/54773/ukda067-rms-collectionsdevelopmentpolicy.pdf.
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Projekt DASISH spojuje pět již existujících infrastrukturních iniciativ v so-
ciálních a humanitních vědách, které jsou reprezentovány infrastrukturami:
l CLARIN4 – Common Language Resources and Technology Infrastructu-

re. Jeho cílem je trvale poskytovat sociálněvědním a humanitním vědcům 
přístup k digitálním lingvistickým datům a umožňovat využívat nástroje 
pro jejich analýzu. Součástí je i centrum LINDAT-Clarin, které funguje 
v rámci několika českých institucí (ÚJČ Praha, ZČU Plzeň a MU Brno).

l DARIAH5 – Digital Research Infrastructure for the Arts and Humani-
ties. DARIAH usiluje o zprostředkovávání výzkumu napříč humanitními 
a uměleckými obory. Chce tak činit především skrze výměnu znalostí, me-
todologií a praktik mezi různými disciplínami. Zapojeno je 14 států, Česká 
republika mezi nimi není.

l CESSDA6 – Council of European Social Science Data Archives. CESSDA 
je zastřešující organizace pro sociálněvědní archivy napříč Evropou, která 
funguje již od roku 1970. Za cíl si klade výměnu technologií a dat mezi 
členskými archivy. Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) je součástí, 
což mimo jiné přináší jeho klientům možnost využívat i data z jiných člen-
ských archivů.

l ESS7 – European Social Survey. ESS je dlouhodobý výzkumný program, 
jehož cílem je přinést data umožňující porozumět moderním evropským 
společnostem a změnám, které v nich probíhají. ESS patří mezi přední 
projekty Evropského výzkumného prostoru. Sociologický ústav AV ČR,  
v.v.i., stál u zrodu projektu ESS v roce 2001. 

l SHARE8 – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. SHARE je 
mezinárodní longitudinální výzkum, jehož hlavním cílem je popsat proces 
stárnutí Evropanů v sociálním kontextu jednotlivých států. Česká republi-
ka se zapojila poprvé v roce 2006 ve druhé výzkumné vlně tohoto projektu.
Cílem DASISH je rozvíjet spolupráci mezi pracovníky výše zmiňovaných 

iniciativ a synchronizovat činnost a vývoj jednotlivých infrastruktur. To by 
mělo vést především na jedné straně k vyhnutí se dvojité práci na stejném pro-
blému a na straně druhé k inspiraci prací ostatních. Mezi další cíle DASISH 
paří snaha o koordinované řešení společných témat – jedná se zejména  
o témata, jako jsou kvalita a archivace dat, přístup k datům a etické a legální 
aspekty práce s daty. Jedním z výsledků těchto debat by měly být podklady 
pro edukační aktivity, které mají sloužit jako jeden z nástrojů pro šíření získa-
ných zkušeností, vědomostí a technologických postupů.

4 http://www.clarin.eu/
5 http://www.dariah.eu/
6 http://www.cessda.org/
7 http://www.europeansocialsurvey.org/
8 http://share-dev.mpisoc.mpg.de/
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Výše zmiňovaný workshop Access Policies and Licensing for Archives and 
Repositories byl součástí těchto edukačních cílů DASISH, v rámci workshopu 
tak byla zahrnuta i prezentace tematicky stejně zaměřeného e-learningového 
výukového modulu Access Policies & Licensing (modul je dostupný na webo-
vých stránkách projektu DASISH v sekci Education and Training9). Výukový 
modul je přístupný komukoliv a je členěn do 7 výukových lekcí, které by měly 
pokrývat problematiku přístupových politik k datům a licencování. Kromě 
velkého množství informací obsahuje modul i praktické příklady, bohatý od-
kazový aparát, který může čtenáři sloužit k hlubšímu studiu problematiky, a 
terminologický slovník. Mimo informační části, pro čtenáře místy těžko stra-
vitelné, je zde i příležitost interaktivně vyzkoušet nabyté znalosti – nalezneme 
zde nejen finální kvíz, který testuje, jak čtenáři pochopili základní principy 
politiky přístupu a licencování, ale také další praktická cvičení.

Jak je vidět, rozmanitost programu konference byla velká – jak tematicky, 
tak i druhem prezentovaných příspěvků – a naplňovala tak cíle IASSIST tím, 
že propojovala různé zájmy a způsoby práce s daty účastníků z různorodých 
sociálněvědních disciplín. V roce 2014 se tyto cíle budou snažit naplnit po-
řadatelé z Ryerson University, University of Toronto a York University, kteří 
budou konferenci IASSIST hostit v kanadském Torontu10. 

9 http://training.dasish.eu/training/
10 Konference proběhne 3.–6. června 2014.
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