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Výzkum poslancù
a senátorù
Parlamentu ÈR
Adéla Seidlová

èlenka týmu Zmìna politického systému,
Sociologický ústav AV ÈR

Tým Zmìna politického systému pøi Sociologickém
ústavu AV ÈR se výzkumem poslancù a pozdìji
senátorù zabývá od roku 1992. Hlavními pøednostmi dlouhodobého výzkumu jsou monost èasového
a mezinárodního srovnání získaných dat a kompletnost dat, která byla sebrána pro vechna
volební období parlamentu. Tým provádí jednak
etøení poslancù Parlamentu Èeské republiky
(PÈR), která probíhají formou tazatelem øízeného
rozhovoru, a zadruhé vytváøí rozsáhlé databáze
objektivních informací o èlenech zákonodárných
orgánù ÈR, ÈSFR a ÈSSR. Databáze doplòuje
pøevánì postojová data získaná dotazovacím
etøením a umoòuje jejich zasazení do irího
sociálního kontextu.
Dotazovací etøení poslancù a senátorù
etøení poslancù probìhla v Poslanecké snìmovnì PÈR
(PSP ÈR) ve ètyøech etapách, v letech 1993 1, 1996 2,
19983 a 20004. V Senátu PÈR se uskuteènilo etøení v
roce 2000 poprvé. Základem pro první, iroce pojatý
dotazník byly výzkumy nìmeckého a holandského parlamentu, provedené na pøelomu osmdesátých a devadesátých let. Dotazník byl upraven pro èeské prostøedí, v
kadé dalí etapì je znovu aktualizován a jsou do nìj
zapracovávány poznatky z pøedchozích etøení. Nejvìtí
zmìny v dotazníku probìhly po jeho ovìøení v první etapì.
Od roku 1996 jsou jednotlivé etapy etøení z cca 90 %
komparativní. Pøed kadou etapou probíhají konzultace
s èeskými a zahranièními odborníky, kteøí se tématem
parlamentu a parlamentarismu dlouhodobì zabývají, s
vybranými poslanci a senátory, se zamìstnanci kanceláøí
PSP ÈR a Senátu a s pracovníky Parlamentního institutu
a Archivu PÈR.
K dílèím tématùm etøení patøí struktura èinnosti poslancù a jejich èasová nároènost, formy a frekvence kontaktù s volièi a jejich témata, hodnocení dùleitosti jednotlivých èinností a funkcí parlamentu a jejich plnìní,
zdroje informací, role politických stran, jejich vùdcù
a poslaneckých klubù v parlamentu, tvorba rozhodování

Roèník II.

Obsah èísla:
Výzkum poslancù a senátorù PÈR
Adéla Seidlová

Pøehled výzkumù sociální struktury
a mobility v Èeské republice
Milan Tuèek

Výzkumy typu General Social Survey v Evropì:

ALLBUS, Nìmecko
Petr Soukup

Sociologické texty SoÚ AV ÈR:
Martin Lux: The Housing Policy Changes and Housing
Expenditures in the Czech Republic.
Klára Vlachová: Stranická identifikace v ÈR.

1-2

SPPS - Sdruení pro podporu sociologie
Martin Pøevrátil
a hlasování poslance, názory na úèast volièù na politice,
kontakty s vládou a prostøedky ovlivòování, dalí aspirace
poslancù apod. Novì byla v poslední etapì výzkumu
pøidána témata týkající se vzájemného vztahu poslancù a
senátorù, postavení Senátu v èeském ústavním sytému,
postavení a pravomoci prezidenta a novì vzniklých vyích
územních samosprávných celkù.
První etapa výzkumu probìhla v bøeznu 1993 v PSP
ÈR, na zaèátku prvního funkèního období. Paralelnì byl
výzkum uskuteènìn ve Slovenské národní radì. Celkem
se etøení zúèastnilo 136 poslancù, tj. 68 % z celkového
poètu 200. Relativnì více se dotazování zúèastnili poslanci levicových stran, naopak nejménì spolupracovali èlenové poslaneckých klubù stran extrémních a nacionalistických (viz Tabulku 1). Ve Slovenské národní radì bylo
provedeno celkem 127 rozhovorù z celkového poètu 200
poslancù (viz Tabulku 2).
Druhá etapa výzkumu byla realizována v únoru a dubnu 1996, na konci prvního funkèního období PSP ÈR.
Terénní sbìr dat provedla firma Factum. Vìtina rozhovorù byla provedena bìhem 39. a 40. plenární schùze.
Poèet respondentù se podaøilo zvýit na 146, tj. na 73 %
z celkového poètu a zastoupení jednotlivých poslaneckých
klubù bylo vyrovnanìjí (viz Tabulku 3).
Tøetí etapa probìhla neplánovanì na jaøe 1998 pøed
pøedèasnými volbami. Data druhého funkèního období
PSP ÈR, která nejsou zpìtnì rekonstruovatelná, tak nebyla ztracena. Rozhovory provádìli tazatelé firmy Sofres-

Sociologický datový archiv je pracovitìm Sociologického ústavu Akademie vìd Èeské republiky.
Projekt Dobudování archivu sociologických dat sponzoruje Grantová agentura Èeské republiky.

5 ,)Info

4 / 2000

Factum v prùbìhu 24. schùze PSP Tabulka 1. První etapa etøení (1993).
ÈR, poslední interview byla provedeb) Respondenti v SNR
na jetì v kvìtnu 1998. Celkem pro- a) Respondenti v ÈNR
podle poslaneckých klubù.
bìhlo 161 rozhovorù, tj. 80,5 % (viz podle poslaneckých klubù.
Tabulku 3). Poslanecký klub SPR- Poslanecký
Poslanecký
Poèet
Poèet
RSÈ se odmítl výzkumu zúèastnit.
klub
rozhovorù
klub
rozhovorù
HZDS
56
52
Ve ètvrté etapì byl poprvé pøipra- ODS
SDL
26
7
ven také komparativní výzkum sená- KDS
KDH
17
1
torù 5 a dotazování bylo rozíøeno ODA
SNS
12
8
o blok otázek týkajících se vzájem- KDU-CSL
MKDH-ESWO
12
16
ného vztahu obou komor parlamentu. CSSD
Nezaøazení
4
1
Oba dotazníky - pro poslance a sená- LSU
Celkem
127
35
tory - jsou z pøeváné èásti plnì srov- LB
HSDMS
7
natelné. Rozhovor trvá cca hodinu.
SD
2
kce v zákonodárném sboru, èlenství
etøení v PSP ÈR probìhlo bìhem
SPR-RSC
4
v poslaneckém klubu a strana, za kte26. schùze (27.6. - 11.7. 2000). etøení
nezaøazení
3
rou byl dotyèný zvolen. Do budoucna
poslancù i senátorù provedl øeitelský
Celkem
136
plánuje tým pro období od roku 1993
tým. Celkem se podaøilo získat 179
doplnìní o údaj o pøítomnosti na zarozhovorù, tj. odpovídalo 89,5 % possedání, poèet podaných pozmìòovacích návrhù a poèet
lancù, mimo dalí té místopøedseda a sedm ovìøovatelù
jmenovitých hlasování.
snìmovny, tøi pøedsedové stran, deset pøedsedù a 45
místopøedsedù parlamentních výborù. Terénní práce
Zdroje pro databázi nacházíme na nìkolika místech.
v Senátu probìhly na 19. schùzi Senátu. Ve dnech 19. Významným pramenem je Parlamentní archiv a Parla26.10. 2000 bylo provedeno 73 rozhovorù, tj. zúèastnilo se
mentní knihovna, archiv Ústavu pro soudobé dìjiny
90 % z celkového poètu 81 senátorù. Mimo jiné odpoa Státní oblastní a okresní archivy. V souèasnosti není
vídala pøedsedkynì Senátu, ètyøi místopøedsedové a osm
zejména z období federace informace kompletní, ale prùovìøovatelù, jeden pøedseda strany, pìt pøedsedù a 25
bìnì se doplòuje. Dalím plánem je tvorba databáze
místopøedsedù senátních výborù, 9 pøedsedù senátních
zvolených èlenù krajských zastupitelstev, která by byla
podvýborù a 4 pøedsedové delegací. Struktura rozhovorù
souèástí stávající databáze, a umonila by tak v souboru
v PSP ÈR je v Tabulce 4a a v Senátu v Tabulce 4b.
volených zastupitelù sledovat kariérní vztahy.

Databáze poslancù a senátorù

Publikované výsledky

Databáze zahrnuje vechny zastupitele, kteøí byli èleny
nejvyích zákonodárných sborù ÈR, ÈSFR a ÈSSR od
roku 1986. Jedná se tedy o èleny PSP ÈR v 1. a 3.
volebním období, Senátu PÈR v 1. - 3. volebním období,
Federálního shromádìní ÈSFR a ÈSSR v 5. - 7. volebním období, Èeské národní rady v 5. - 7. volebním období
a Slovenské národní rady v 8. - 10. volebním období.
V budoucnu plánujeme rozíøení databáze o jedno a dvì
volební období zpìt.

Výsledky prvních tøech etap výzkumu tým publikoval zejména v Pracovním textu Sociologického ústavu AV ÈR
Poslanci prvního èeského parlamentu (1992-96), v kapitole Czech and Slovak Political and Parliamentary Elites
knihy Postcommunist Elites and Democracy in Eastern
Europe, v bulletinu Data & Fakta: Poslanci Parlamentu
ÈR  deskripce podle základních demografických znakù
a pøipravena je publikace ve sborníku New Czech Political Elite, který právì vydává Boloòská univerzita.

Data výzkumù jsou obsaena také v mnoha pøíspìvInformace je strukturována do dvou blokù. V prvním jsou
cích, které èlenové týmu prezentovali na èeských i meziobsaeny základní identifikaèní údaje vech zastupitelù.
národních zahranièních konferencích, zejména pak ParSledovanými polokami jsou: jméno a pøíjmení, tituly, datum
narození, zamìstnání pøed
prvním vstupem do zákono- Tabulka 2. Druhá etapa etøení (1998). Tabulka 3. Tøetí etapa etøení (1998).
dárného sboru a vechny Respondenti v PSP ÈR
Respondenti v PSP ÈR
zákonodárné sbory, jejich podle poslaneckých klubù.
podle poslaneckých klubù.
èlenem se dotyèný stal.
Poslanecký
Poèet
Poèet
Poslanecký
Poèet
Poèet
V druhém bloku jsou pro
klub
rozhovorù
poslancù
klub
rozhovorù
poslancù
kadý zákonodárný sbor veONAH
6
6
ODS
36
38
deny samostatné tabulky
LB
22
23
US
24
29
s poslanci nebo senátory,
ÈSSD
19
22
ODA
6
12
kteøí se stali jejich èleny. TaKDU-ÈSL
20
24
KDU-ÈSL
15
19
bulky obsahují tyto údaje:
KSÈM
8
10
ÈSSD
55
58
jméno a pøíjmení zastupiteODA
11
16
KSÈM
21
22
le, datum narození, zamìstODS
45
72
SPR-RSÈ
0
18
nání pøed vstupem do zákoÈMUS
8
15
Nezaøazení
4
4
nodárného sboru, èlenství ve
SPR-RSÈ
1
5
Celkem
161
200
výborech, komisích a delenezaøazení
6
7
gacích a funkce v nich, funCelkem
146
200
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Tabulka 4. Ètvrtá etapa etøení (2000).
a) Respondenti v PSP ÈR
podle poslaneckých klubù.
Poslanecký
klub
ODS
US
KDU-ÈSL
ÈSSD
KSÈM
nezaøazení
Celkem

Poèet
rozhovorù
56
17
18
65
22
1
179

Poznámky:
 Grant The Party System and
Parliament in the Election Year
1992, Research Support Scheme The Central European UniPoèet
Poèet
versity, 1.9. 1992 - 31.8. 1994.
rozhovorù
senátorù
etøení provedeno ve spolupráci
s Prof. Keesem Niemöelerem
24
24
z Center for Electoral Studies,
11
11
Department of Statistics and
16
17
Methodology PSCW University of
16
23
Amsterodam.
6
6
 Projekt GA ÈR è. 403/96/0388
ve spolupráci s East Carolina
73
81
University v Greenville a Karlovou Univerzitou.
! Projekt financoval Sociologický ústav AV ÈR.
" Projekt GA ÈR è. 407/00/0747 Poslanci a senátoøi Parlamentu
ÈR v jeho tøetím funkèním období a aplikaèní grant GA AV ÈR è.
S7028003 Informaèní a dokumentaèní støedisko o parlamentech
støední Evropy.
# Senát Parlamentu Èeské republiky byl ustaven a po podzimních
volbách v roce 1996. V roce 2000 tedy mìli senátoøi jistou zkuenost
s výkonem své funkce a Senát byl ji dostateènì etablován pro to,
aby byly výsledky prvního výzkumu relevantní.

b) Respondenti v Senátu PÈR
podle poslaneckých klubù.
Poèet
poslancù
63
18
20
74
24
1
200

Senátorský
klub
ODS
US-ODA
KDU-ÈSL
ÈSSD
nezaøazení
Celkem

liament as a Place of Interest Representation and Political Integration, IPSA kongres, Quebec 2000, Konstituování èeské politické elity, Role výborù v PSP ÈR
(1993-1999)  a Parlament jako místo reprezentace
zájmù a politické integrace, 1. kongres ÈSPV, Brno 2000,
Vztah poslancù k volièùm, FIFUK a SZPV, Bratislava
2000, Nové politické elity, FF UK, Praha 2000. Na podzim 1998 uspoøádal øeitelský tým semináø v prostorách
PSP ÈR Vybrané problémy související se vstupem ÈR
do EU oèima poslancù, kterého se zúèastnili jak poslanci a senátoøi, tak i irí odborná veøejnost.
Upozornìní: Pøístup k datùm z dotazníkových etøení
i do databáze poslancù a senátorù je z dùvodù ochrany osobních údajù omezen. K dispozici jsou hotové
analýzy týmu. V pøípadì zájmu kontaktujte Adélu
Seidlovou (seidlova@soc.cas.cz).

Pøehled výzkumù sociální
struktury a mobility v ÈR
Milan Tuèek

vedoucí týmu Transformace sociální struktury,
Sociologický ústav AV ÈR

Tradici velkých sociologických etøení sociální struktury
v bývalém Èeskoslovensku zaloil v roce 1967 Pavel
Machonin se svým týmem, který jako první v tehdejím
bloku komunistických zemí uskuteènil rozsáhlý výzkum zahrnující základní tematické okruhy související se
sociálním postavením jednotlivce a jeho domácnosti
v systému spoleèenských nerovností. Na tento výzkum
v té èi oné míøe navázaly vechny následující výzkumy,
které byly uskuteènìny v roce 1978, 1984, 1993 a 1999.
Pouze ze etøení z roku 1967 se nezachoval datový
soubor. Vechna pozdìjí etøení byla úspìnì pøevedena do pouitelné elektronické podoby a jsou dostupná v Sociologickém datovém archivu SoÚ AV ÈR.
Obsah a parametry jednotlivých etøení
Vechny uvedené výzkumy mìly spoleèné základní tematické okruhy. Na úrovni dotazované osoby lo pøedevím
o zachycení vzdìlanostní a socioprofesní mobility vesmìs
s podrobnìjím, resp. komplexnìjím zjiováním sociálního postavení v dobì etøení. To znamená, e kromì

Literatura:
Brokl, L.; Mansfeldová, Z.; 1998. Czech and Slovak Political and Parliamentary Elites and Democracy in Eastern Europe. In: Postcommunist Elites
and Democracy in Eastern Europe. Eds: J. Higley, J. Paluski, W. Weselovski.
New York: Macmillan Press.
Brokl, L.; Mansfeldová, Z.; Kroupa, A. 1998. Poslanci prvního èeského
parlamentu (1992- 1996). Working papers SoÚ AV ÈR.
Seidlová, A. 1998. Poslanci Parlamentu Èeské republiky - deskripce poslancù
podle základních identifikaèních znakù. Data & Fakta, Praha: SoÚ AV ÈR.
Seidlová, A.; Vyín, M. 2001. New Czech Political Elite. Bologna: Bologna
University. (forthcomming).

socioprofesních charakteristik byl zjiován osobní pøíjem
(vèetnì jeho podrobnìjí struktury) a aktivity mimopracovního èasu. Na úrovni domácnosti bylo zjiováno její
demografické a sociální sloení, celkový pøíjem, vybavenost domácnosti, pøedmìty dlouhodobé spotøeby a bytová
situace. Údaje o domácnosti slouily jednak jako doplòková informace zachycující nejblií okolí (prostøedí) dotázané osoby, jednak vytváøely samonosnou informaci
o struktuøe a stratifikaci domácností. Kadý z výzkumù mìl
mimo tìchto spoleèných vìcí urèitá specifika, která jsou
ve struènosti uvedena v pøehledových tabulkách (viz Tabulku 2 a 3). Tato specifika se týkala jak oblasti zjiující
sociální postavení a socioprofesní mobilitu (napø. rùzné
èasování mobilitní dráhy, rozsah zjiovaných údajù), tak i
ostatních tematických okruhù.
Pochopitelnì v sedmdesátých a osmdesátých letech
byla teoretická východiska daných výzkumù výraznì ovlivnìna tehdejími ideologickými koncepty. Ty se sice do
jisté míry dotkly metodiky vlastního zjiování, avak ne
natolik, aby data nebylo mono vyuít i v souèasnosti, a to
jak k analýzám struktury spoleènosti v minulosti, tak ke
komparativním úlohám.
Za povimnutí stojí, e vechna etøení s výjimkou
posledního byla realizována v pøímé souèinnosti s Federálním, resp. s Èeským statistickým úøadem vìtinou
v návaznosti na pøíjmové mikrocenzy nebo s vyuitím
vyetøených souborù pøíjmových mikrocenzù jako opory
výbìru. Také pro vechna tato etøení statistický úøad
zajioval realizaci výzkumu (výbìr, tazatelskou sí, vlastní
organizaci sbìru dat, kontrolu dat a jejich poøízení).
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Tabulka 1. Pøehled velkých stratifikaèních etøení - základní informace.
Rok
šetøení

Vedoucí
a hlavní
øeitelé

Hlavní
øeitelé
na Slov.

Opora výbìru

Šetøená
populace

Velikost
vyšetø.
souboru

Šetøení postojù

Velikost
souboru

Dotazník
pro
podniky2)

Mezinár.
výzkum

1967

Machonin

Roško

Mikrocensus 66
(1% výbìr
domácností)

dospìlí
mui

13121
ÈSR1)

1431
ÈSR

ne

ne

1978

Matìjovský,
Charvát

Roško

vìk 15- 70

17432
ÈSSR1)

ano

ne

1984

Linhart,
Vodáková,
Tuèek

Roško

Mikrocensus
77, soub.
jednotlivcù
Mikrocensus
83, soub.
jednotlivcù

ano, soubìnì s velkým
šetøením, stejná cílová
populace, stejná opora
výbìru, stejný tým
ne

vìk 15
a více

18996
ÈSSR1)

3671
ÈSSR

ano

ne

1993

Treiman,
Selenyi,
Matìjù,
Machonin,
Tuèek
Tuèek,
Machonin,
Kuchaø

Bunèák

Mikrocensus 92
v ÈR (0.5%
domácí);
volební
seznamy v SR
Registr bytù 500 sèítacích
obvodù, 16 adr.

vìk 20- 69

4736 ÈR,
4876 SR

1902 ÈR;
1223 SR

ne

Polsko,
Rusko
Maïarsko,
Bulharsko

vìk 18- 69

4744

ano, soubìnì s velkým
šetøením, stejná cílová
populace, stejná opora
výbìru, stejný tým
ano, návaznì na velké
šetøení, stejná cílová
populace, výbìr náhodnou
procházkou, pouze národní
výzkum, Machonin, Tuèek
ano, souèást dotazníku
velkého šetøení

4744

ne

ne

1999

výzkum
pouze
v ÈR

Poznámky: 1) Zastoupení dotázaných z èeských zemí a Slovenska v pomìru poètu obyvatelstva. 2) Dotazník obsahoval základní informace o podniku èi
organizaci, ve které pracovala dotázaná osoba, dále pak údaje o jejím pracovním zaøazení, splnìní kvalifikaèních pøedpokladù, údaje o odpracované dobì,
nemocnosti v prùbìhu roku apod. Podniky byly zavázány dotazník vyplnit pøíslunou vyhlákou o statistických zjiováních na daný rok podobnì, jako byly
zavázány poskytnout údaj o pøíjmech etøených osob.

V etøení v roce 1999 ÈSÚ provedl pouze náhodný výbìr
adres z registru bytù.
Souèinnost s FSÚ, resp. s ÈSÚ zajiovala mimo jiné,
e v letech 1978, 1984 byly pøíjmy dotázaného zjiování
tehdejí metodikou pøíjmového mikrocenzu, tj. pracovní
pøíjmy byly zjiovány dotazem u zamìstnavatele.

nální kategorie, multidimenzionální status, intra- i intergeneraèní mobilita), byl kladen dùraz i na zjitìní individuálních pøíèin mobility, resp. stability, zejména pak na
její vzdìlanostní a jiné kulturnì civilizaèní parametry,
vèetnì charakteru práce a ivotního stylu. Zvlátní pozornost byla vìnována i obecnìjím ivotním strategiím
a hodnotovým orientacím. V rovinì domácnosti lo pøedevím o zachycení zmìn v ivotní úrovni a ivotním stylu,
a to jak v objektivním, tak subjektivním (vnímaném) rozmìru. Pøi mapování objektivních skuteèností výzkum
z komparativních dùvodù navazuje na metodiku stratifikaèních etøení z roku 1993 a 1984.

Pro práci s datovými soubory, konkrétnì pro proceduru
váení je jetì podstatné, e pro výzkumy v roce 1978
a 1984 byly vybírány jmenovitì dotazované osoby ze souboru osob vyetøených v pøísluných pøíjmových mikrocenzech (náhodný výbìr ze seznamu vech èlenù vyetøených domácností v pøísluném vìkovém vymezení), kdeto
etøení pøipravil øeitelský tým ve sloení M. Tuèek, P.
v roce 1993 a 1999 byly náhodnì vybrány adresy bytù.
Machonin, L. Gatnar, P. Kuchaø, J. Duffková, P. astnová
To znamená, e dotázaná osoba byla urèena tazatelem
a V. Beneová. Terénní výzkum probìhl v posledním ètvrtteprve pøi návtìvì bytu (náhodný výbìr). Vyetøené souboletí roku 1999 a jeho realizaci zajioval øeitelský tým a
ry jednotlivcù jsou tak z pohledu celku populace v daném
ekonomické sloky SoÚ AV s pomocí ad hoc sestavené
vìku reprezentativní pouze po pøeváení na velikost etøetazatelské sítì z následujících výzkumných institucí: IVVM,
né domácnosti. Vedle toho kadý ze souborù vyaduje
UNIVERSITAS, MEDIAN, AMAZIE.
urèité pøeváení vzhledem k posunùm obvyklým pro výbìrová etøení tohoto typu (vyí zastoupení Tabulka 2. Pøehledová tabulka zjiování sociálního postavení.
en, starích roèníkù, dùchodcù, osob s
Rok
Sociální postavení
Zachycení sociálního a
Specifická témata z oblasti
vyím vzdìláním atd.).

etøení Deset let spoleèenské
transformace

1967

Jetì nìkolik upøesnìní k poslednímu
výzkumu z roku 1999. etøení bylo souèástí
projektu Deset let spoleèenské transformace v Èeské a Slovenské republice
(finanèní podpora GAÈR, grant è. 403/98/
0170). Cílem projektu bylo objasnit úlohu
jednotlivce jako aktivního èi pasivního aktéra
transformaèních zmìn. To znamená, e
kromì popisu mobilitního pohybu v obvyklých dimenzích (zmìny profese, postavení
v øízení, zamìstnaneckého statusu, odvìtví,
podniku apod.) a øezech (tøídnì profesio-

1978

dotázané osoby
první, v letech 29, 37,
43,46, 52, 60,
souèasné
první, v letech 46, 52,
60, 67, 72 a souèasné

1984

celá ivotní dráha

1993

celá ivotní dráha

1999

první, v letech 68, 78,
88, od 89 celá ivotní
dráha
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profesního postavení
odvìtví, soc. postavení,
sloitost práce

sociálního postavení

sociální postavení,
charakter práce, øídící
funkce, odvìtví,
sociální postavení,
upravená Jednotná
klasifikace zamìstnání
sociální postavení,
odvìtví, typ podniku,
podnikání, poèet
podøízených, ISCO88
sociální postavení,
odvìtví, typ podniku,
podnikání, poèet
podøízených, ISCO88

Sociální postavení všech dìtí
dotázané osoby
Podrobný popis obsahu a
charakteru práce, místa
pracovištì
Dlouhá mobilita (prarodièe),
ivotní dráha rodièù, 14 let
dotázané osobì a v letech 47,
52, 67, 73, 88
Sebezaøazení, hodnocení
zmìny sociálního postavení
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Tabulka 3. Pøehledová tabulka specifických témat.
Rok
1978

1984

1993

1999

Analogický výzkum byl naplánován i pro Slovenskou
republiku. V pøedloeném projektu bylo pùvodnì uvaováno financování z prostøedkù grantu GAÈR, avak pøi
schvalování dolo ke sníení poadovaných prostøedkù na
realizaci výzkumu o jednu tøetinu. Kolegové ze Slovenska
získali grantovou podporu o rok pozdìji, ale situace se
zkomplikovala úmrtím øeitelky projektu Valentíny Harmadyové.

Témata
Podrobnì místo bydlitì (identifikace èásti obce) v letech, kdy
bylo zjišováno sociální postavení, identifikace druhého
bydlení, podrobnì politické a veøejné aktivity
Podrobný pøehled demografických událostí ve výchozí rodinì,
znalosti typu plavání, lyování, ..., malování bytu, peèení
koláèe...,domácí povinnosti, domácí ekonomika
(samozásobitelství...), spojitá prostorová mobilita, podrobnì
zdravotní situace dotázaného, ivotní návyky (kouøení...),
zdravotní stav èlenù domácnosti
Porovnání pøedpokladù úspìchu pøed a po roce 1989,
majetková situace tøí generaci v historických periodách pøed
1947 a po1947, úplná prostorová mobilita dotázaného,
volnoèasové aktivity rodièù, politická aktivita dotázaného a jeho
rodièù, národnostní koøeny do minulosti, zhodnocení sociálního
kapitálu pøed a po roce 1989
Rekvalifikace, doplòkové kursy v posledních deseti letech,
podrobná zjišování podnikatelských aktivit, podrobné
zjišování prùbìhu nezamìstnanosti, hodnocení ivotní úrovnì,
strukturované sebezaøazení vèetnì porovnání s rokem1989

Publikace:
Machonin, P. a kol. 1969. Èeskoslovenská spoleènost. Bratislava:
Epocha.
Machonin, P.; Tuèek, M. a kol. 1996. Èeská spoleènost v transformaci. Praha: SLON.
Tuèek, M. 1996. Zpráva o vývoji sociální struktury èeské a
slovenské spoleènosti 1945-1993. Praha: Working Papers SoÚ.
Veèerník, J., Matìjù, P. a kol. 1999. Zpráva o vývoji èeské
spoleènosti 1989-1998. Praha: Academia.
Data a Fakta è. 1-10 / 2000 (internetové stránky SoÚ AV ÈR).
Machonin, P.; Gatnar, L.; Tuèek, M. 2000. Vývoj sociální struktury
v èeské spoleènosti 1988-1999. Praha: Working Papers SoÚ.

Výzkumy typu General Social Survey v Evropì:

Cíle projektu

ALLBUS, Nìmecko
Petr Soukup
Sociologický ústav AV ÈR

Posledním výzkumným projektem obdobným americkému GSS (General Social Survey - Obecné sociální
etøení), kterému vìnujeme letos na stránkách SDA
Info pozornost, je nìmecký výzkum Allgemeine
Bevöl-kerungsumfrage der Sozialwissenschaften
(dále jen ALLBUS).
Obecné informace o etøení ALLBUS
Tento projekt byl zahájen v roce 1980 a od tohoto roku je etøení
provádìno kadé dva roky.1 Základní cíl výzkumu ALLBUS je
totoný s cíli obdobných zahranièních výzkumù - tj. dlouhodobé
sledování postojù, chování a sociální stratifikace spoleènosti.
Poslední etøení bylo provedeno v roce 1998. V souèasnosti je
dostupný datový soubor za vechna dosud provedená etøení, tj.
z let 1980-1998.
Výzkum ALLBUS je spoleèným projektem dvou nìmeckých
organizací, které zajiují infrastrukturu sociálního výzkumu2,
ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen
(Centrum pro metodologii etøení a analýzy) v Mannheimu a ZA Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Centrální
archiv pro sociální výzkum) v Kolínì nad Rýnem. Pro úèely
projektu byla sestavena té Rada pro ALLBUS, která sdruuje
i odborníky stojící mimo tyto instituce.
Oddìlení pro ALLBUS v ZUMA je odpovìdné za výzkumný
program a za design výzkumu. V úzké spolupráci s Radou pro
ALLBUS pøipravuje dotazník a najímá soukromé výzkumné
instituce pro sbìr dat. Pracovníci Centrálního archivu ZA pøipravují dokumentaci, spojují data z jednotlivých vln výzkumu, archivují
a distribuují data. Do roku 1986 byl ALLBUS finanènì podporován
Nìmeckou vìdeckou radou pro výzkum (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Nyní projekt financuje ZUMA z prostøedkù získaných od Federálního ministerstva pro vzdìlání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Hlavní cíle organizace etøení jsou:
l Popis a analýza postojù, chování a sociální struktury nìmecké
spoleènosti vèetnì longitudiální analýzy. Výzkum ALLBUS je
zdrojem èasových øad mnoství sociálních ukazatelù pro
nìmeckou spoleènost.
l Srovnání mìøení s dalími výzkumy v Nìmecku. ALLBUS
obsahuje øadu otázek z jiných etøení.
l Mezinárodní komparace. ALLBUS obsahuje øadu otázek srovnatelných s americkým General Social Survey a s polským
etøením PGSS (Polskie Generalne Sonda¿e Spo³eczne) a
souèástí výzkumu, s výjimkou roku 1998, jsou moduly ISSP
(Mezinárodní program sociálního výzkumu).

Struktura a obsah etøení
V kadé vlnì etøení je øeeno jedno nebo dvì hlavní témata
(napø. postoje k sociálním nerovnostem, úèast v politice aj.),
kterému se výzkum vìnuje ve vìtím rozsahu. Nadto jsou dotazovány té dalí sociální indikátory a krátké baterie otázek zamìøené na dalí témata (napø. postoje k cizincùm, znalost kod na
ivotním prostøedí), moduly otázek zmínìného mezinárodního
výzkumu ISSP a detailní demografické informace. Pøehled témat
obsahuje tabulka na následující stranì.
Hlavní téma se opakuje, a to zhruba po deseti letech. Jednotlivé indikátory a krátké baterie otázek jsou dotazovány opakovanì
kadé dva nebo ètyøi roky. Demografické informace a základní
sociální indikátory jsou dotazovány v kadé vlnì výzkumu, tj.
kadé dva roky. Dalí jsou opakovány po ètyøech letech.
Permanentnì jsou sledovány následující ukazatele:
l sociodemografické charakteristiky - pohlaví, vìk, sloení
domácnosti, vzdìlání, profesi respondenta, jeho partnera
(partnerky) a rodièù,
l pøíjem respondenta a domácnosti, sloení domácnosti, právní
pomìr k domu/bytu, v nìm ije,
l sebezaøazení respondenta na levopravé kále politických
postojù, zájem o politiku, èlenství v politických stranách
a spolcích,
l sebezaøazení ve spoleèenské tøídní struktuøe,
l postoj k náboenství, frekvence praktikování,
l materialistická/postmaterialistická orientace (dle poloek R.
Ingleharta).
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Tabulka. Témata etøení ALLBUS.

Sbìr dat a práce s nimi
K provedení výzkumu je pouíváno osobního dotazování. Respondenty jsou dospìlé osoby ve vìku 18 a více let. Do roku 1990
bylo vybíráno 3000 respondentù, v roce 1991 bylo vybráno 1500
respondentù na území bývalé SRN a 1500 respondentù na území
bývalé NDR. Od roku 1992 je vybíráno 2400 osob na území
bývalé SRN a 1000 osob na území bývalé NDR.

Výbìr a váení

Rok
šetøení

Základní témata

Doplòková témata

1980

Politika a autorita
Sí pøátel

1982

Náboenství a pohled na
svìt
Spoleèenská nerovnost a
sociální stát

Dùleitost jednotlivých oblastí ivota
Názory na rodinu a manelství
Vzdìlanostní cíle
Názory na roli eny a na potrat
Hodnocení vlastní situace a situace státu
Dùvìra v demokratické instituce
Znalost zneèitìní ivotního prostøedí
Postoje k pracovníkùm ze zahranièí
Dùleitost jednotlivých oblastí ivota
Ohodnocení vlastní situace a situace
státu
Volební chování
Modul ISSP - Sociální sítì
Postoje k pracovníkùm ze zahranièí
Názory na rodinu a manelství
Problematika AIDS
Rozdìlení práce v domácnosti
Modul ISSP - Rodina
Dùleitost jednotlivých oblastí ivota
Postoje k pracovníkùm ze zahranièí
Strach ze zloèinu, pocit anomie
Modul ISSP - Role vlády II
Modul ISSP - Náboenství

1984

V letech 1994, 1996 a 2000 byl pouit prostý náhodný výbìr
jednotlivcù. V letech 1980-1992 a v roce 1998 byla náhodnì
vybírána domácnost. V tomto pøípadì byla rùzná pravdìpodobnost vybrání jednotlivcù v rùznì velkých domácnostech. Nìkteré
vzorky sebrané na území bývalé DDR byly zámìrnì nadhodnoceny. Pro odstranìní odchýlení od cílové populace na základì
takto získaných dat je tedy nutné data pøeváit.

1986

Vzdìlání a jiné spoleèenské
dovednosti

1988

Postoje k politickému
systému a úèasti na politice

1990

Sankce a deviantní chování
Politika a autorita, pøátelství

1991

Rodina, profese, nerovnost,
politika, názory na
sjednocení Nìmecka
Náboenství
a pohled na svìt
Názory na sjednocení
Nìmecka
Spoleèenská nerovnost a
sociální stát

Pøístup k datùm
Data jsou veøejnì pøístupná témìø okamitì po editaci a vytvoøení
pøísluné dokumentace, tj. zpravidla ji v téme roce, kdy jsou
sebrána. Datový soubor a dalí související materiály distribuuje
Centrální archiv ZA. Internetový server archivu poskytuje monost elektronického objednání. K dispozici je CD ROM, který
obsahuje data a dokumentaci pro celé longitudiální etøení, nebo
lze tyto materiály získat k jednotlivým vlnám samostatnì. Vedle dat
jsou poskytovány dotazníky, codebooky, technické zprávy
o pouitých metodách a publikace zaloené na výzkumu.

1992

V souèasné dobì je distribuován CD ROM s daty a dokumentací z let 1980-1998. Za poskytnutí materiálù je vyadována
pøimìøená úhrada, která se u nìkterých produktù lií pro zájemce
z rùzných druhù organizací. Pro vìdecké úèely a výuku je moné
získat bezplatnì data z let 1994 a 1996.

1994

1996

Postoje k jiným etnikùm
v Nìmecku

1998

Postoje k politickému
systému a úèast na politice
Média a ivotní styl

Bibliografie ALLBUS

Postoje k imigraci
Spokojenost s politikou
Znalost zneèitìní ivotního prostøedí
Postoje k pracovníkùm ze zahranièí
Hodnocení vlastní situace a situace státu
Názory na sjednocení Nìmecka
Modul ISSP - Rodina
Názory na rodinu a manelství
Vzdìlanostní cíle
Názory na roli eny a na potrat
Modul ISSP - Role vlády III
Spoleèenská nerovnost
Strach ze ztráty zamìstnání
Názory na sjednocení

Bibliografie ALLBUS poskytuje seznam publikací vzniklých na
základì etøení. V roce 1999 byla publikována ji popatnácté
a obsahuje 670 publikací. Bibliografie je zveøejnìna na internetovém serveru ZUMA. Kromì základních bibliografických informací
obsahuje i abstrakty. Informace existuje pouze v nìmecké verzi.

Kontakty:

Poznámky:

ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen,

 Výjimeèné je v tomto ohledu etøení provedené v roce 1991,
které bylo poprvé zamìøené na celé území Nìmecka.
Oba instituty operují v rámci GESIS - Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (Asociace institucí
infrastruktury sociálního výzkumu, Nìmecko).

Pouité zdroje:

ALLBUS Department, Postfach 12 21 55, 68072 Mannheim. Tel: +49 (0) 621 12 46-274.

http://www.zuma-mannheim.de/data/allbus
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung,
Dr. Michael Terwey, Bachemer Str. 40, 50931 Köln
E-mail: terwey@.za.uni-koeln.de

Terwey, M. 2000. Der neue kumulierte ALLBUS 1980- 98. ZAInformation 46: 143-153.
Internet ZUMA: http://www.zuma-mannheim.de/data/en/allbus
Internet ZA: http://www.za.uni-koeln.de/data/en/allbus

http://www.za.uni-koeln.de/data/allbus

Sociologické texty Sociologického ústavu AV ÈR
Sociologické texty - Sociological Papers je nová edice
Sociologického ústavu AV ÈR, která navazuje na pøedchozí Pracovní
texty SoÚ AV ÈR a je zamìøena na výsledky projektù øeených
výzkumnými týmy nebo jednotlivými pracovníky ústavu. Jednotlivá
èísla vycházejí v èeském nebo anglickém jazyce.

Martin Lux:

The Housing Policy Changes and Housing
Expenditures in the Czech Republic.
Sociologické texty 01/2000. Praha: SoÚ AV ÈR.
58 stran; v anglickém jazyce.

Sociologický text The Housing Policy Changes and Housing
Expenditures in the Czech Republic je upraveným výtahem
z rozsáhlé studie Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napìtí na
trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj
v ÈR) vydané Hlávkovou nadací na zaèátku tohoto roku. Oba
texty se snaí kritickým zpùsobem zachytit základní zmìny

v oblasti nájemního a vlastnického bydlení bìhem transformace
v Èeské republice. Vedle rozsáhlé statistické analýzy zmìn
ve výdajích domácností na bydlení pro jednotlivé sociální kategorie
domácností se studie soustøedí na popis základních sociálních
napìtí na èeském trhu s nájemním bydlením. Studie rovnì uvádí
komparativní údaje dotýkající se výdajù na bydlení a regulace
nájemného v èlenských zemích Evropské Unie.
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Mezi uité datové zdroje patøí pøedevím Statistika rodinných
úètù, kadoroèní kvótní etøení vybraných èeských domácností
realizované Èeským statistickým úøadem. etøení je zaloeno na
dlouhodobém a kadodenním zaznamenávání pøíjmù a výdajù
vybraných domácností. Vzhledem k tomu, e není zcela zajitìna
reprezentativita výbìru, byl základní soubor rodinných úètù
z roku 1996 zváen podle reprezentativního výzkumu Mikrocensus 1996. Pro úèely srovnání vývoje v èasové øadì bylo
rovnì nutné uvést neváené údaje Statistiky rodinných úètù z let
1994 a 1997. Mezi ostatní pouité datové soubory patøí výzkum
Regionální diference v trních cenách bydlení 1996-1997 provedený týmem lokální politiky Sociologického ústavu a stopující
hlavní faktory diferenciace trních nájmù v èeském prostøedí a
národní reprezentativní výzkum Náboenství 1999 (ISSP) organizovaný týmem sociální stratifikace Sociologického ústavu, kam
se podaøilo zaøadit baterii otázek dotýkající se postojù èeských
obèanù k èernému trhu s bydlením. Pro mezinárodní srovnání jsou
uity datové zdroje statistického úøadu EUROSTAT, CECODHASU
(evropská organizace sociálního bydlení), údaje národních statistických úøadù Holandska, Velké Británie a Francie a údaje
Metropolitan Research Institutu v Budapeti, který se zabývá
výzkumem bydlení v zemích støední a východní Evropy aj.
Úvodní èást studie tvoøí struèný popis základních rysù bytové
politiky pøed rokem 1989 a nejdùleitìjích zmìn patrných na trhu
s bydlením bìhem poslední dekády ekonomické a spoleèenské
transformace. V první kapitole pak následuje rozsáhlá statistická
analýza výdajù na bydlení èeských domácností ukazující na
rostoucí nerovnosti mezi domácnostmi s ekonomicky aktivním
pøednostou a domácnostmi penzistù. Dalí kapitola dále rozvíjí
tematiku nerovného pøístupu k bydlení v ÈR udrovaného v zásadì nezmìnìným pøístupem odpovìdných státních institucí i
politikù k oblasti nájemního bydlení. Pokraèující ploná regulace
nájemného, neexistence tzv. sociálního nájemního sektoru, neexistence adresných nepøímých nástrojù bytové politiky jako napø.
pøíspìvek na bydlení vede podle autora k prohlubování sociálních
nerovností a napìtí, zvlátì pak mezi domácnostmi ijícími
v nájemních bytech, ve kterých je výe nájmu regulována státem,
a domácnostmi odkázanými na trní nájemní bydlení nebo nebydlícími domácnostmi. Zatímco domácnosti uívající byt s regulovaným nájemným poívají rozsáhlé zákonné ochrany blíící se
fakticky stavu kvazivlastnickému, domácnosti nucené ít v trním
nájemním sektoru nemohou vyuít ani zlomku této ochrany a
nemohou ani poèítat s pøípadnou adresnou podporou státu. Nová
nájemní výstavba není témìø ádná, stávající obecní bytový fond,
který by mìl slouit potøebným domácnostem, je fakticky uzavøen
vem novým adatelùm, jeliko uvolnìní bytu je z dùvodu regulace nájemného i rozsáhlého èerného trhu s bydlením spíe
ojedinìlou záleitostí. Studie podává statistický dùkaz pro tvrzení,
e podíl nízkopøíjmových domácností na celkovém poètu èeských
domácností ijících v regulovaných nájemních bytech vlastnìných
obcemi není významnì vyí neli v ostatních typech bydlení
(vlastnické, drustevní aj.). Na základì výpoètu koeficientu podhodnocenosti studie dokonce ukazuje na skuteènost, e ze
stávající situace ploné regulace nájemného profitují zejména
pøíjmovì nejsilnìjí domácnosti. Rozdíl mezi úrovní trních a
regulovaných cen bydlení, míøenost státních podpor i obecný
celkový systém bytové politiky v ÈR je zcela nesrovnatelný se
situací v zemích EU. Autor proto v závìru nabízí seznam nezbytných opatøení bytové politiky, které by souèasnou situaci
pøiblíili nájemní bytové politice zemí EU.

Tyto a dalí práce z edicí Sociologické texty a Pracovní
texty Sociologického ústavu AV ÈR lze objednat na adrese:
Redakce Sociologického èasopisu,
Sociologický ústav AV ÈR, Jilská 1, Praha 1, 110 00
TELEFON: (02) 2222 1761
FAX:
(02) 2222 0143
E-MAIL:
prodej@soc.cas.cz
Internet: http://archiv.soc.cas.cz/czech/wp-cz.htm

Klára Vlachová:

Stranická identifikace v Èeské republice.
Sociologické texty 05/2000. Praha: SoÚ AV ÈR.
33 stran; v èeském jazyce.

Které faktory ovlivòují volební chování? Je to sociální zázemí
volièe (sociální tøída, náboenství, národnost nebo vìk) nebo jeho
hodnoty a preference politických témat a cílù (sníení nebo zvýení daní atd.) èi spíe sociální psychologie (identifikace s jednou
stranou, nepøátelství k jiné stranì atd.)? Tyto a mnohé jiné otázky
si klade výzkum volebního chování v moderních demokraciích.
Studie o stranické identifikaci pøibliuje tøi základní modely
volebního chování  model sociologický, ekonomický a sociálnìpsychologický. Podrobnìji popisuje poznatky a východiska modelu sociálnì-psychologického (neboli modelu stranické identifikace)
od jeho poèátkù, kdy byl aplikován pøi výzkumu volebního chování
ve Spojených státech a známý také pod názvem Michiganský
model volebního chování, a po jeho pozdìjí aplikaci a modifikaci
pøi zkoumání volebního chování v mnohostranických systémech
zemí kontinentální Evropy.
Studie dále rekapituluje dosavadní poznatky o volebním chování
v Èeské republice v devadesátých letech a dùvody, které vedou
k aplikaci modelu stranické identifikace na analýzu volební chování u nás. Mezi tyto dùvody patøí zejména pomìrnì velká setrvaènost volebního chování (více jak polovina volièù dává ve dvojích
po sobì následujících volbách hlas stejné stranì) a pro volební
chování je velmi významná volièova subjektivní politická orientace
na kále levice-pravice (je významnìjí ne hodnotová politická
orientace), která je s nejvìtí pravdìpodobností odvozena od
volené strany. Oba tyto dùvody naznaèují, e mezi volièi a stranami je urèitý ne zcela racionální, ale spíe sociálnì-psychologický vztah.
Nejvìtí prostor je ve studii vìnován testování stranické identifikace a jejího vlivu na volební chování v ÈR v 90. letech. Analýza
byla provedena na datech z výzkumù ISSP 1996 a 1999. Byly
zkoumány pozitivní vazby k voleným stranám (stranická loajalita a
identifikace) a negativní vazby k jiným stranám (mezistranické
nepøátelství). V pøípadì pozitivních vazeb byl zkoumán jejich
smìr (ke kterým stranám) a síla (jak silnì jsou volièi identifikováni
s volenou stranou). Analýzami dosud dostupných dat se zatím
nepodaøilo prokázat, zda stranická identifikace a pøípadnì síla
vztahu k volené stranì mají významný vliv na dalí volební
chování. Dùvodem bylo, e i po pùl roce od uskuteènìných voleb
do Poslanecké snìmovny uvádìla vìtina dotazovaných, e by
volili stejnou stranu jako v posledních volbách. V pøípadì negativních vazeb byl zkoumán pouze jejich smìr  dotazovaní uvedli
stranu, kterou by nikdy nevolili. Analýzy ukázaly, e toto nepøátelství k urèité stranì významnì ovlivòuje volbu jiné konkrétní
strany. Kromì toho ukázaly, e se mezistranické nepøátelství a
jeho vztah s volbou s postupem èasu více strukturuje. Zatímco
v roce 1996 bylo moné prokázat pouze vztah mezi nepøátelstvím
k urèité stranì a volbou jiné konkrétní strany, v roce 1999 ji ve
spojení se subjektivní sociální tøídou a subjektivní politickou
orientací vedlo k diferencovaným preferencím pro rùzné strany.
Konkrétnì: v roce 1996 bylo volební chování formováno nepøátelstvím ke KSÈM, SPR-RSÈ a ODS a v roce 1999 k tìmto stranám
pøibyla US. Mezi nepøátelskými stranami chybìly ODA a KDU
ÈSL. Nepøítomnost nepøátelství volièù k tìmto stranám je zøejmì
dùvodem, proè jsou tyto strany subjekty taktické volby, která je
bìným prvkem volebního chování volièù, kteøí se úèastní druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ÈR.
Výsledky aplikace moderního kontinentálního modelu stranické
identifikace ukázaly, e je pro politickou realitu Èeské republiky
uiteèný. Volební chování v Èeské republice není zaloeno pouze
na sociální bázi (strany nejsou pouze reprezentanty zájmù
sociálních skupin), ale také sociálnì-psychologicky, co je skuteènost, která stojí za hlubí prozkoumání. Ukazuje se vak, e
pro dalí testování stranické identifikace a jejího vlivu na volbu
stran by byly vhodnìjí, narozdíl od dosavadních jednorázových
výzkumù, dobøe naèasované panelové studie provádìné v nìkolika vlnách.
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Sdruení pro
podporu sociologie

Martin Pøevrátil

místopøedseda SPPS

Cílem Sdruení pro podporu sociologie (SPPS) je podpora èeské sociologie jako takové a její uí napojení
na svìtovou akademickou obec. Cesty k naplnìní
tìchto cílù vidíme v irím a efektivnìjím vyuívání
Internetu, v intenzivnìjí pøekladové a publikaèní
èinnosti a v èastìjích kontaktech mezi èeskými
a zahranièními sociology. Vìtina aktivit sdruení je
v souèasné dobì realizována za pomoci Internetu.
Sdruení pro podporu sociologie (SPPS) bylo zaloeno
na pøelomu let 1997 a 1998 pìti studenty (bakaláøského,
magisterského i doktorandského studia) Fakulty sociálních vìd UK. V lednu 1998 bylo SPPS zaregistrováno jako
obèanské sdruení na Ministerstvu vnitra ÈR. Sdruení je
neziskovou institucí financovanou z grantù a darù. Rámec
èinnosti SPPS je urèen jeho stanovami.
Virtuální výuka
Mezi první projekty SPPS patøila pøíprava on-line kurzù z
oblasti spoleèenských vìd, u jejich zrodu jsme stáli
spoleènì s obecnì prospìnou spoleèností Virtuální
institut. První dva on-line kurzy mìly premiéru v akademickém roce 1998/1999, od té doby se nabídka pøednáek
výraznì rozíøila. Informace o kurzech a podmínky pro
zápis studentù naleznete na adrese Virtuálního institutu
(http://virtualni.institut.cz).
Sociologický portál
V létì tohoto roku jsme výraznì rekonstruovali a rozíøili
nae internetové stránky (adresa je na konci èlánku).
Dùvodem pro zaloení samostatného sociologického
portálu byla neexistence kvalitního a aktuálního zdroje
informací o této vìdecké disciplínì. V souèasné dobì
nabízíme nìkolik podle naeho názoru uiteèných slueb
urèených nejen akademické obci, ale také studentùm
kol rùzných stupòù a obecnì vem tìm, kdo mají o
sociologii by jen okrajový zájem.
Sociologické aktuality
V této sekci zveøejòujeme struèné aktuální zprávy týkající
se dìní v èeské sociologii, tzn. informace o konferencích,
o nových titulech na kniním trhu, o vzniku nových sociologických fakult a kateder atd. Zároveò jsme ochotni zprostøedkovat irí ètenáøské obci informace o volných pracovních místech, a to jak ve státních (napøíklad Sociologický
ústav AV), tak v soukromých vìdeckých a výzkumných
institucích. Na tìchto stránkách rádi vystavíme také informace o vaich konkrétních projektech.
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Sociologický datový archiv (SDA) je knihovna
elektronických souborù primárních dat ze
sociologických výzkumù.

Tel.: (02) 2222 0099, l. 231; fax: (02) 2222 1658;
e-mail: archiv@soc.cas.cz

Internet: http://archiv.soc.cas.cz/

Sociologické odkazy
Podaøilo se nám vybudovat zøejmì nejvìtí èeský sociologický rozcestník, který neustále roziøujeme o nové odkazy
a kategorie. V souèasné dobì jsou odkazy rozdìleny do
následujících základních skupin: koly, Instituce, Publikace, Lidé, Zdroje dat, Výzkumné projekty, Sociologická
Metodologie, Oborové sociologie, Software a Jiné rozcestníky. Nìkteré skupiny obsahují øadu dalích podskupin.
Vzhledem k tomu, e nemùeme vìdìt o vem, rádi uvítáme vae tipy na dalí zajímavé sociologické stránky, které
do odkazového systému zaøadíme. O zajímavosti naeho
odkazového systému vypovídá i fakt, e jsme objevili internetovou stránku plnou naich vykradených odkazù.
Knihovna studentských prací
Dlouhodobì pøipravujeme a provozujeme Knihovnu studentských prací, ve které publikujeme seminární, bakaláøské a diplomové práce studentù z rùzných fakult v plném
znìní. Jde pøevánì o práce sociologické, nebráníme se
nicménì rozíøení knihovny na dalí spoleèenskovìdní
obory. Pøestoe jde o èasovì velmi nároènou èinnost
(pøevedení jedné støednì dlouhé práce do patøièného
formátu trvá nìkolik dní), pøivítáme kvalitní práce od studentù humanitních vìd. Jsme toti pøesvìdèeni, e Internet je ideálním prostøedkem pro publikování, které by
jinak z finanèních dùvodù nebylo vùbec moné.
Názory, diskuse
Nedávno jsme na naich stránkách otevøeli novou sekci,
která je urèena a otevøena vem, kdo mají chu komentovat dìní v èeské sociologii a spoleèenských vìdách
obecnì. Jsme otevøeni vem pøíspìvkùm, které budou
relevantní a argumentované. Témata diskuzí nejsou pevnì stanovena, chtìli bychom být místem, kde lze spontánnì reagovat na ve, co vás ve spoleèenských vìdách
trápí èi naopak tìí. Názory lze zasílat prostøednictvím emailu, zveøejníme je v nejkratí moné dobì. Zámìrnì
jsme nezvolili formu chatu, který se nám nezdá pro nae
úèely vhodný.
Projekty
V nejblií dobì uvedeme do provozu sekci vìnovanou
projektùm, které by jinak tìko hledaly na Internetu vlastní
prostor. První vlatovkou budou stránky studentù oboru
Politická a ekonomická sociologie (PES) na FSV UK.
Doufáme, e se nejedná o poslední podobný projekt a
rádi vám pomùeme v pøípadì, e máte co nabídnout a
hledáte volný prostor.

http://www.spps.cz

Kontaktní e-mail: prevratil@volny.cz
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