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Panelový výzkum dynamiky pøíjmù (Panel Study of
Income Dynamics - PSID) je jedním z nejvýznamnìjích souèasných amerických empirických
výzkumù a rozhodnì je nejvýznamnìjím zdrojem
dat longitudinální povahy, který mají souèasní
ameriètí sociologové a ekonomové k dispozici.
PSID probíhal v letech 1968 a 1999 kadoroènì,
od roku 1999 se koná jednou za dva roky na
reprezentativním vzorku Amerièanù a jejich rodin.
Zamìøuje se pøedevím na vývojový aspekt ekonomického a demografického chování. Do roku 1997
byly sebrány informace o více ne 60 000 lidech za
dobu zahrnující 30 let jejich ivotù. Data jsou volnì
pøístupná akademické i neakademické veøejnosti
na Internetu. Unikátní povahu dat potvrzuje
i èetnost uití PSID v akademické komunitì. Podle
statistiky publikaènì nejuívanìjích amerických
výzkumù patøí PSID mezi pìt nejèastìjích zdrojù
dat (podrobnìji viz SDA Info 1-2000). PSID je od
svého zaloení provádìn a garantován Institutem
pro sociální výzkum (ISR) pøi Michiganské univerzitì v Ann Arboru.
Výbìr rodin a osob pro výzkum
PSID je panelový výzkum, tj. etøení je provádìno
opakovanì na stejném výbìru osob. Pùvodní výbìr PSID
z roku 1968 zahrnoval vlastnì dva nezávislé výbìry:
národní pravdìpodobnostní výbìr a výbìr nízkopøíjmových domácností. Národní pravdìpodobnostní
výbìr (NPV) zahrnoval se stejnou pravdìpodobností
vechny domácnosti ve 48 pevninských státech americké federace a byl Institutem pro sociální výzkum
navren tak, aby dosáhl cca 3 000 dokonèených
rozhovorù. Výbìr nízkopøíjmových domácností pocházel z Výzkumu ekonomických pøíleitostí, který provádìl Národní censový úøad (Bureau of the Census).
V polovinì edesátých let z tohoto výzkumu ISR vybral
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2 000 nízkopøíjmových domácností, v nich byla hlava
rodiny mladí edesáti let.
Od roku 1968 do roku 1996 výzkumníci dotazovali
kadý rok vechny èleny pùvodních vybraných rodin.
Dotazování probíhalo bez ohledu na to, zda lidé ili ve
svém pùvodním bydliti, nebo se stìhovali; dospìlí
respondenti postupnì stárli a dìti se osamostatòovaly
a zakládaly své vlastní rodiny. V devadesátých letech
byl výzkum zásadnì zmìnìn. Jednak se v roce 1997
pøelo na dvouletý cyklus dotazování a také byl pùvodní
vzorek redukován a novì doplnìn o rodiny imigrantù
z období po roce 1968 a o jejich dìti. Pùvodní vzorek
byl zredukován z pùvodních 8 500 rodin v roce 1996 na
6 168 v roce 1997. Vechny vynechané rodiny pocházely z pùvodního nízkopøíjmového vzorku. V roce 1990
bylo do výzkumu pøidáno 2 000 imigrantských rodin
pocházejících z Mexika, Kuby a Porto Rica. Pøestoe
tyto rodiny reprezentovaly nejvìtí skupiny amerických
imigrantù, vynechal nový vzorek imigranty z Asie a byl
proto v roce 1995 oputìn. Od roku 1997 byl zkonstruován nový vzorek, tentokráte zahrnující celé spektrum
amerických imigrantù; celkem 441 rodin. V roce 1997
se výzkum uskuteènil na 6 434 rodinách a oèekává se,
e do roku 2005 naroste na plných 7 400.

Sbìr a kvalita dat
V letech 1968 a 1972 se PSID provádìl s pouitím
metody osobního dotazování. Od roku 1972 je vìtina
rozhovorù provádìna pøes telefon. V roce 1993 PSID
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zavedl metodu poèítaèem podporovaného telefonického
dotazování (CATI). V roce 1997 bylo 97,5 % rozhovorù
uskuteènìno pøes telefon a vechny rozhovory byly
provedeny s poèítaèovou podporou.
V panelových výzkumech je klíèová reprezentativita
a zkreslení v dùsledku ztracených respondentù. V prùbìhu existence PSID proto rada dohlíitelù iniciovala
øadu studií provìøujících kvalitu a reprezentativitu dat.
V první vlnì výzkumu dosáhla návratnost 76 % z vybraných rodin. V roce 1969 se výzkumu zúèastnilo 88,5 %
dospìlých z tìch, kteøí se zúèastnili výzkumu v pøedchozím roce. Od roku 1969 se meziroèní návratnost
pohybovala v rozmezí 96,9 a 98,5 %. V roce 1990 byl
poprvé uèinìn pokus znovu kontaktovat ty respondenty,
kteøí v pøedchozích letech úèast odmítli. I pøes tyto
pokusy se postupná úmrtnost respondentù za dobu
existence PSID kumuluje a proto je reprezentativita
vzorku stále externì validizována. Podrobnosti o výzkumech kvality dat jsou detailnì popsány v Uivatelském
manuálu (kapitola 5), který je k dispozici na internetové
stránce PSID (www.isr.umich.edu/src/psid/chap5.html).

Obsah výzkumu
Výzkum nabízí celou varietu informací sebraných
o respondentech i jejich rodinách za tøicetileté období.
Hlavní témata jsou ekonomická a demografická. Velká
pozornost je vìnována dynamice a struktuøe pøíjmù,
zamìstnání, zmìnám ve sloení rodin, a zmìnám
místa bydlitì. Nìkteré vlny výzkumu vìnovaly pozornost i více sociologickým a psychologickým otázkám.
Výzkum je èlenìn na èást získávající data o domácnosti jako celku (napø. typ bydlení) a dále na èást
získávající informace o jednotlivých èlenech domácnosti
(vìk, pøíjmy atp.). Zatímco nìkteré informace jsou
získávány o vech èlenech domácnosti, nejvìtí
pozornost je vìnována pøednostùm domácnosti.
Klíèovým úkolem PSID je udret reprezentativitu
jednotlivých etøení. V prùbìhu let se, a na výjimky
zmínìné døíve, nemìnil obsah ani design výzkumu.
Centrálním zájmem výzkumníkù je podchytit dynamiku
pøíjmù a jejich struktury, zamìstnání, zmìny ve sloení
rodiny a demografické události a jejich komparabilitu
v prùbìhu èasu. Od roku 1985 byl do výzkumu dodán
modul sledující retrospektivnì fertilitu a manelskou
historii jedincù v rodinách. Dalí dùleitá témata PSID
zahrnují výdaje na bydlení a jídlo, dobu strávenou
domácími pracemi, zdraví (v roce 1999), spotøebu,
bohatství, penze a úspory.

Pøíleitostné dodatky
PSID zahrnuje mimo hlavní modul i pøíleitostné, více èi
ménì pravidelné dodatky. V poèáteèních letech byli
respondenti napøíklad dotazováni o povaze své ètvrti,
péèi o dìti, motivaci, pracovní kvalifikaci, plánech na
dùchodový vìk. V nedávných letech zase na vzdìlání,
zkuenosti z armády, zdraví, pøíbuzenské sítì a bohatství. V devadesátých letech byla uskuteènìna celá
série dodatkù sponzorovaných Národním institutem pro
stárnutí (National Institute on Aging) zkoumajících

zdraví seniorù v rodinì: obecný zdravotní stav, aktivity
denního reimu, peèovatelskou slubu v domácnostech
i specializovaných institucích a výdaje na zdraví. Tyto
otázky, spoleènì s modulem Zdraví pøipraveným
korporací RAND pro rok 1990, poskytují bohatý datový
zdroj o estileté historii zdravotního stavu u starích
respondentù. V letech 1993 a 1995 se dodatky zamìøily speciálnì na náklady spojené s péèí o zdraví u
starích lidí a na rozsah, v nìm mladí respondenti
vìnují svùj èas nebo finanèní zdroje starím èlenùm
rodiny.
Dalím dùleitým rozíøením PSID byl dodatek o
dìtském vývoji poprvé sponzorovaný Národním institutem pro dìtské zdraví a lidský vývoj (NICHD) v roce
1997. Tento dodatek zkoumal vývoj lidského kapitálu
u 3 600 dìtí ve vìku 0 - 12 let v rodinách panelu PSID.
Dodatek extenzivnì mìøil rodinné zázemí, rodinné
procesy, dìtské èasové stopy doma a ve kole, kolní
i nekolní péèi a samozøejmì rovnì kognitivní, emocionální a fyzické funkce. Data o dìtském vývoji budou
znovu sbírána v letoním roce. Data z dodatkù jsou
zpravidla poskytována ve zvlátních souborech, a u
proto, e se jedná o kvalitativnì odliný typ dat, ne
jsou data z hlavního výzkumu, nebo proto, e celkový
datový soubor ze vech sbìrù PSID narùstá do takové
velikosti, e je jak z hlediska místa, tak z hlediska
snadného zpracování velmi nepraktický. Podrobnìjí
informace o jednotlivých separátních datových souborech naleznete na internetové stránce PSID.

Distribuce dat a informací PSID
Datové centrum na internetové stránce PSID umoòuje
uivatelùm specifikovat podle svého pøání libovolnou
èást nebo èásti dat z PSID, nahrát si je ze serveru PSID
a poté zpracovat na vlastním poèítaèi obvyklým zpùsobem. Datové centrum generuje data ve formátu ASCII
nebo SAS spoleènì s definitorickými programy pro
OSIRIS, SAS, SPSS a STATu. Mimoto datové centrum
poskytuje kódovníky a instrukce pro tazatele ve formátu
HTML. Datové centrum v posledních letech obslouí
pøiblinì 6 500 výzkumníkù a studentù roènì. Jedná se
o jednoznaènì nejpopulárnìjí zpùsob získání dat
z PSID. Mimo datové centrum je moné získat data
rovnì z pøedpøipravených datových souborù, které
jsou vystavené na Internetu a jsou dostupné prostøednictvím anonymního FTP pøipojení. K tìmto datovým
souborùm patøí té dokumentace, ale i speciální
programy v SAS a SPSS, které mají pomoci uivatelùm
vytváøet analýzy trendù. Organizátoøi PSID pomáhají
uivatelùm i s problémy stran analýzy a zpracování dat
(kontakt je opìt na Internetu).

Vyuití dat
Snadná dostupnost a unikátní povaha uèinily z PSID
jeden ze svìtovì nejèastìji pouívaných datových
zdrojù o souèasné americké spoleènosti. Od roku
1968, kdy byl PSID zahájen, bylo na celém svìtì
publikováno více ne 2 000 èasopiseckých èlánkù,
knih, pøíspìvkù do monografií, vládních zpráv, pracov-
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Graf 1. Souhrnná statistika publikací z PSID za pìtiletá období sociálního zabezpeèení, ale i napøíklad vývoj
nových mìr chudoby (Harris 1996, Hoyne
do roku 1999. Poèet publikovaných titulù.
1997).

400

PSID byl rovnì vyuíván pro dùleitou
práci na analýze mezigeneraèních finanèních a nefinanèních transferù. Antonji et al.
300
(1996, 1997) ukázali, e mezigeneraèní
transfery sniují ekonomické nerovnosti
200
v pøíjmech domácností, ale e transfery
èasové jsou jen slabì asociovány s pøíjmem
domácnosti. Bohatí z rodièù/tchánù/tchýní
100
pøispívají svým dìtem více ne chudí z nich
a na druhé stranì bohatí ze sourozencù
0
pøispívají svým rodièùm více ne chudí
1972-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999
sourozenci, ale pokud rodièe svým dìtem
èlánky
disertace knihy
pøispívají, dávají spíe tìm chudím (e.g.
ních textù a disertací zaloených na PSID. Z toho je Jayakody 1999, Wilhelm 1998, Couch et al. (1999)).
více ne 300 knih a kapitol v knihách. Èlánky vyly ve
Jiná oblast výzkumu zaloeného na PSID se týká
více ne 234 rùzných èasopisech. Graf 1 ukazuje
demografických trendù a jejich dopadù na ekonomické
rostoucí poèet èlánkù, knih a disertací zaloených na
blaho lidí. Haveman et al. (1997), Corcoran a Kunz
PSID. Jen za posledních pìt let vylo 290 odborných
(1997) a Foster et al. (1998) zkoumali náklady
èlánkù a 70 disertací vycházejících z PSID.
a sociální dopady tìhotenství nezletilých a pøedmanV edesátých letech stála za vznikem PSID touha elských porodù. Blank (1998), Powel a Parcel (1997)
empiricky popsat chudobu ve Spojených státech se zabývají uspoøádáním vztahù mezi rodièi a efekty
a doloit efekty války proti chudobì na výskyt a riziko rodinné struktury na pozdìjí ivotní trajektorie dìtí.
chudoby. V té dobì byl velmi rozíøený názor, e Brines a Joyner (1999) se pokusili zjistit, co k sobì
nezamìstnanost je hlavním faktorem, který zpùsobuje v èase pojí kohabitující partnery. Mnoho dalích autorù
ekonomické obtíe domácností. Pravdìpodobnì nejdù- studovalo vztah mezi manelstvím, rozpadem manleitìjím závìrem získaným z raných let bylo zjitìní, elství a postavením lidí na trhu práce, pøíjmy a nezae zmìny ve struktuøe rodiny (napøíklad rozvod) jsou mìstnaností (napø. Nakosteen & Zimmer 1997; Vanderpøinejmením stejnì dùleité pro ekonomický blahobyt klauw, 1996), zdravím (Lillard & Waite,1995; Lillard and
domácností jako samotná nezamìstnanost. Napøíklad Panis, 1996), vnitøními zdroji domácností (Ono, 1998).
bylo zjitìno, e pøíjem en po rozvodu klesá a o 30 % Moffit et al. (1998) nali jen slabou korelaci mezi
pøíjmem sociálních dávek pro rodiny se závislými dìtmi
(napø. Hoffman 1977; Duncan a Hoffman 1985).
(tzv. AFDC) a tendencí ke kohabitaci. Whittington a Alm
Nejèastìjí oblasti výzkumù zaloených na PSID
(1997) se zabývali efektem institutu spoleèného
V dobì Války proti chudobì prezidenta Johnsona bylo zdanìní manelù na pravdìpodobnost rozvodu.
hlavním cílem sbìru ekonomických a demografických
Jednou z nejdynamiètìji se rozvíjejících oblastí
dat zhodnocení èinnosti vládní administrativy v boji moderních sociálních vìd je výzkum tzv. kolektivních
s chudobou. Pouití PSID se od té doby ale podstatnì efektù (neighborhood effects), tj. efektù komunitního
rozíøilo. Mezi nejvýznamnìjí oblasti, kde jsou dnes a sousedského ivota na prùbìh ivota jednotlivcù.
data pouívána, patøí mezigeneraèní studie, studium Scott a Crowder (1999) zjistili, e rostoucí míra chudoby
demografických trendù a studium tzv. kolektivních ve ètvrti, kde ena ije, oslabuje vazbu mezi porodem
efektù (neighborhood effects).
dítìte a vstupem do manelství. Forester a McLanahan
Povaha dat umoòuje výzkumníkùm unikátní dlouhodobé komparace provádìné na stejných osobách nebo
rodinných jednotkách. Mimo to PSID poskytuje irokou
skupinu sourozeneckých dvojic, jejich spoleèná
analýza je v souèasnosti klíèem k výzkumu nepozorované heterogeneity (unobserved heterogeneity). Mezigeneraèní studie popisují jak události v rodinném rámci,
které se stanou v prvních letech ivota dítìte, ovlivòují
jeho budoucnost, pravdìpodobnost ivota v chudobì,
spoléhání se na státní sociální systém, investice do
lidského kapitálu a riziko nechtìného tìhotenství, a to
i po kontrole celé øady osobních, rodinných a sousedských charakteristik (srov. napø. Haveman et al. 1997,
Duncan et al. 1998). Mnohé z tìchto otázek mají
významné implikace pro politické aktéry, reformu

(1996) ukázali, jak podmínky v sousedství ovlivòují
pravdìpodobnost dokonèení støední koly. Sucoff
a Upchurch (1998) zase ukázali, e dospívání v rasovì
segregovaném sousedství zvyuje pravdìpodobnost
pøedmanelského porodu u dívek o 50 % ve srovnání
s dívkami z rasovì smíených ètvrtí.

Budoucnost PSID
a výzva pro èeský sociální výzkum
PSID se bude muset do budoucna vyrovnat s rostoucími
nároky na jeho reprezentativitu vzhledem k migrantùm
v USA a bude muset pokrýt nová témata související
s promìnami americké spoleènosti. A do zaèátku
devadesátých let byl PSID reprezentativní jen za
nemigraèní èást americké populace. Spolu s rostoucí
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imigrací ale byly do výzkumu dodávány nové rodiny. Ne
vechny tyto dodatky se setkaly v odborné veøejnosti se
souhlasem. Pøesto je PSID nejvýznamnìjím zdrojem
dat svého typu a jeho kvalita se stále zlepuje.
Pravdìpodobnì nejvýznamnìjí výzvou pro analytiky
pouívající PSID je odpovìï na otázku jak nová ekonomika mìní situaci na trhu práce. Podle pøedbìných
výsledkù se ukazuje, e cena vzdìlání na trhu práce je
v segmentu nových technologií mnohem vyí, ne
v tradièních odvìtvích. Nejsou ovem dosud patøiènì
prozkoumány moné negativní dopady na mzdy
a stabilitu zamìstnání v nové ekonomice (napø. nestabilita pøíjmù, mení pracovní jistota atp.).
Nejaktuálnìjí výzvou pro ÈR v souvislosti s PSID je
zaloení tradice sociálního zpravodajství a zaloení
panelového výzkumu èeské populace. Jak je patrné
z výe uvedeného pøehledu, øadu klíèových spoleèenských témat nelze zkoumat pøi absenci panelových dat.
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Sucoff, Clea A., and Dawn M. Upchurch. 1998. Neighborhood Context and the Risk of Childbearing Among Metropolitan-Area Black
Adolescents. American Sociological Review 63/4: 571 - 85.
Vanderklauw, Wilbert. 1996. Female Labor Supply and Marital Status Decisions: A Life-Cycle Model. Review of Economic Studies
63/2: 199 - 235.
Wilhelm, Mark. 1996. Bequest Behavior and the Effect of Heirs
Earnings: Testing the Altruistic Model of Bequests. The American
Economic Review 86/4: 874 - 92.
Whittington, Leslie, and James Alm. 1997. Til Death or Taxes Do Us
Part: The Effect of Income Taxation on Divorce. The Journal of
Human Resources 32/2: 388 - 412.

Rada evropských datových archivù sociálních vìd
(CESSDA - Council of European Social Science Data
Archives) je jednou z vùdèích mezinárodních organizací
v oblasti archivace sociálních dat. CESSDA byla zaloena v roce 1976. Jejím obecným cílem je podpora
akvizice, archivace a distribuce elektronicky zpracovatelných dat pro úèely výuky a výzkum v oblasti
sociálních vìd. Organizace se zamìøuje pøedevím na
podporu tvorby a aplikace nových procedur a technologií
pøi výmìnì dat mezi archivy a mezi archivy a uivateli,
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vytváøí zázemí pro postupnou integraci datových slueb
v Evropì, podporuje nové a málo rozvinuté aktivity
v oblasti datových slueb a koordinuje spolupráci
s datovými organizacemi mimo Evropu.
Èeský Sociologický datový archiv (SDA) byl pøijat do
CESSDA v dubnu tohoto roku. Archiv se tím zapojil do
stávajícího systému výmìny datových souborù. SDA,
stejnì jako ostatní èlenové CESSDA, zajiuje datové
sluby nadále pøedevím na lokální úrovni, mùe
vak zprostøedkovat pøístup k datovým souborùm
ostatních èlenských archivù. Stejným zpùsobem
byl pro zahranièní zájemce otevøen nový pøístup
k èeským datùm. Èlenství archivu v mezinárodní

organizaci znamená navíc i znaèné zviditelnìní v celosvìtovém mìøítku. Podstatná je té existence systému
dìlby práce pøi vytváøení nových technologií a spoleèné
sdílení výsledkù v rámci CESSDA. Zapojení SDA do
mezinárodních projektù by proto mìlo v budoucnu
pøinést dalí zlepení datových slueb a infrastruktury
sociálního výzkumu v Èeské republice a pomoci udret
je v kontaktu se svìtovým standardem.

CESSDA

Council of European
Social Science Data Archives

http://www.nsd.uib.no/cessda

Integrovaný datový
katalog CESSDA
Vedle organizace èinnosti evropských archivù CESSDA provozuje
té vlastní slubu v oblasti poskytování dat. Internetový Integrovaný
datový katalog umoòuje prohledávání datových knihoven sedmi
evropských archivù, izraelského
SSDA a archivu mezinárodní organizace ICPSR, která sídlí v USA
a spravuje nejvìtí datovou knihovnu na svìtì. Databáze èeského
archivu SDA zatím souèástí katalogu není. Katalog obsahuje
monost vyhledávání podle názvu
výzkumu, jmen osob a institucí,
èasového období a uzemí, které
výzkum pokrývá, a vyhledávání
v abstraktech výzkumù. Výsledkem je pøístup k podrobné strukturované informaci o etøení, údaje o dostupnosti a odkaz na pøísluný archiv, kde je data moné
objednat.
Integrovaný datový katalog pøedstavuje dùleitý krok
na cestì k postupnému propojování datových slueb.
Zatím je to jediný veobecný a plnì funkèní internetový
nástroj v této oblasti. Vzhledem k rychlému vývoji
informaèních technologií vak ji není nejnovìjí. Jednou
jeho nevýhodou je starí technologie, která nedovoluje
dùslednì vyuít souèasné monosti prezentace dat
a ádoucím zpùsobem zrychlit, zpøehlednit a rozíøit
sluby. Druhou nevýhodou je ne zcela jednotná
struktura informací vkládaných jednotlivými archivy.
Vyhledávání je proto nìkdy ponìkud tìkopádné. Ne
vdy je moné dostat kompletní informaci na základì
pouze jednoho vyhledávacího klíèe. Zadání, které je
vhodné pro strukturu informací z jednoho archivu,
nemusí dát uspokojivý výsledek pro druhý archiv.

V souèasné dobì probíhají dva projekty, které by mìly
tento stav podstatnì zlepit. Projekt DDI (Data Documentation Initiative) vyvinul jednotný standard pro
informace o datových souborech a projekt NESSTAR
pøipravuje zcela nový integrovaný systém a nástroj pro
vyhledávání a prezentaci tìchto informací.
Kontakty na èlenské archivy CESSDA a pøístup
k Integrovanému datovému katalogu jsou dostupné na
internetových stránkách organizace (viz odkaz nahoøe).
Projekt NESSTAR má vlastní stránky, kde jsou
k dispozici podrobné informace o projektu a zkuební
verze programu NESSTAR EXPLORER, který ji nyní
umoní prohledávat knihovny britského archivu UK
Data, dánského DDA, norského NSD a finského FSD.

NESSTAR: http://www.nesstar.org/
Networked European Social Science Tools and Resources

OPRAVA V SDA Info 4/2001: V èlánku Adély Seidlové Výzkum poslancù a senátorù Parlamentu

ÈR, je uvedena chybná informace o prùbìhu dotazování. Pøi popisu ètvrté fáze výzkumu (str. 2 nahoøe) je chybnì
uvedeno, e terénní práce probìhly na 19. schùzi Senátu. Správnì je, e terénní práce probìhly na 22.
schùzi Senátu. Autorka a redakce SDA Info se omlouvají za chybný údaj.
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Svìtová databáze tìstí

(World Database of Happiness)
Petr Soukup

Sociologický ústav AV ÈR,
èlen týmu Datového archivu

spøíznìné kategorie, v dnení dobì se tìstí jedince
povauje za jednu z nejdùleitìjích hodnot. O tìstí
píí vìdci z rozlièných oborù  lékaøské vìdy, filozofie,
sociální vìdy. Tomu ovem odpovídá i urèitá roztøítìnost pojetí tìstí. Díky ní je velice obtíné utvoøit
si nìjaký jednotný obrázek o poznání tohoto pøedmìtu.
K lepímu pøehledu a vyuití irokého spektra existujících studií a empirických výzkumù o tìstí má slouit
popisovaná databáze.

Profesor Veenhoven si vytyèil úkol sestavit databázi vìnující se teoretickým i empirickým pojednáním o tìstí, jeho vnímání, faktorù ovlivòujících
tìstí apod. Úsilí nebylo vynaloeno nadarmo.
Souèasná databáze je pomìrnì ohromujícím
dílem a díky Internetu má k databázi nyní pøístup
celý svìt.

Jak definovat tìstí, resp. jakou definici nám nabízí
profesor Veenhoven? tìstí je dle Veenhovena jistým
stupnìm, kterým jedinec oceòuje pozitivnì svùj ivot
jako celek  . Jde o subjektivní soud jedince o svém
ivotì jako celku. Jako synonyma pojmu tìstí
(happiness) nabízí Veenhoven dalí dva anglické výrazy:
life-satisfaction a psychological well-being ! , tedy
spokojenost s ivotem a duevní pohoda.

Výzkumy ivotního stylu

Struènì si projdìme jednotlivé pojmy uvedené definice. Slovo tìstí nevyjadøuje pøítomnost nebo nepøítomnost fenoménu a nelze jej tudí vyjádøit nìjakou
dichotomickou (alternativní) promìnnou s hodnotami
0 a 1. Jde o stupeò, který vyjadøuje míru tìstí. Dalím
pojmem v definici je jedinec. tìstí oceòuje osoba ve
vztahu ke svému ivotu, pod tìstím nemáme na mysli
napø. tìstí (blaho) národa. Jako astný se jedinec
subjektivnì cítí èi necítí, neexistuje tedy ádné jednoznaèné objektivní kritérium, dle kterého by bylo moné
tìstí rozhranièovat. Zbývajícími pojmy v definici jsou
pojmy soud (ocenìní) a ivot jako celek. Pro posouzení
zda jsem èi nejsem asten je tedy potøeba podat
intelektuální výkon, jednodue øeèeno zamyslet se nad
tím. Posouzení ivota jako celku si ádá zhodnotit
minulý vývoj, souèasný stav a vyhlídky jedince do
budoucna. Nìkteré existující koncepty mìøení tìstí
jsou zamìøeny spíe do minulosti, nìkteré mapují
souèasnost a jiné se odvíjí od hodnocení budoucích
vyhlídek. Posoudit ivot jako celek znamená nebrat
v ohled dílèí sféry ivota jako je manelství, zamìstnání
zejména v souèasnosti. Hodnotit je potøeba vechny
èasové roviny a vechny oblasti ivota najednou.

Kvalita ivota, ivotní styl, úspìch a tìstí patøí dnes
k tématùm, která si oblíbila média i sociologové. V západní Evropì se ji delí dobu provádí akademické
výzkumy ivotního stylu. Ve srovnání s nimi jsou u nás
zatím èinìny jen nesmìlé pokusy. Pøíkladem zpracování tohoto tématu je výzkum Deset let spoleèenské
transformace. V komerèní sféøe jsou etøení ivotního
stylu provádìny v ÈR od 1. poloviny devadesátých let .
Vzhledem k zatím mení zkuenosti èeské empirické
sociologie i výzkumníkù privátního sektoru se zkoumáním ivotního stylu a spjatých problémù je jistì
zajímavé seznámit se s úsilím týmu profesora Ruuta
Veenhovena z univerzity Erasmus v Rotterdamu.

Databáze
Na poèátku popisu moností a obsahu databáze se
sluí øíci, e informace jsou v anglickém jazyce a hlavní
orientace databáze je smìrována na anglické jazykové
oblasti. Kromì studií v angliètinì ovem nalezneme
také studie v nìmèinì a Veenhovenovì rodné holandtinì, pomìrnì málo je studií francouzských, panìlských a japonských.
Databáze je èlenìna do ètyø základních èástí:
l Bibliografie tìstí (Bibliography of Happiness),
l Katalog tìstí v národech (Catalogue of Happiness in Nations),
l Katalog korelátù tìstí (Catalogue of Happiness
Correlates) a
l Adresáø výzkumníkù (Directory of Investigators).
V následujícím textu struènì popíi jednotlivé èásti
databáze, nejdøíve se vak zmíním o zpùsobu, jak je
v databázi chápán samotný pojem tìstí.

tìstí a jeho definice
Spoleènì s klasikem bychom mohli zvolat: Co je
tìstí? Namísto klasikovy zlaté muky nám vak
databáze tìstí nabízí definice a koncepty myslitelù
nejrùznìjích dob. Ji v øecké filozofii lze nalézt
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Tøi varianty tìstí
Pro úplné zarámování základní teoretické koncepce
tìstí a pro zachycení základní filozofie databáze je
vhodné krátce zmínit systém èlenìní na tøi typy tìstí,
který navrhl profesor Veenhoven. Jedná se o celkové
tìstí (overall happiness), hédonickou úroveò citù
(hedonic level of affect) a uspokojení (contentment).
Koncept celkového tìstí je popsán výe. Koncept
hédonické úrovnì citù se týká pøíjemných záitkù
v citové oblasti (tedy citù, emocí a nálady). Citová sféra
je velmi nestálá. Veenhoven má pøi uvedení konceptu
na mysli charakteristickou, tj. prùmìrnou, dlouhodobou
úroveò citù. Koncept uspokojení zachycuje stupeò
naplnìní jedincových aspirací" . Pøedpokladem je, e
jedinec má jisté tuby a zná cesty jak jich dosáhnout.
Poté je ji moné hodnotit naplnìní tìchto tueb,
popøípadì je odhadovat do budoucna a získat tak míru
jedincova uspokojení.
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Tabulka 1. Poèty studií v databázi dle roku vzniku.
Rok vzniku

Poèty studií

Rok vzniku

jméno. Vyhledávání v bibliografii tìstí je moné podle
pøedmìtu i autora.

Poèty studií

Pøed 1900

16

1951-1960

58

1901-1910

3

1961-1970

200

1911-1920

5

1971-1980

811

1921-1930

14

1981-1990

1336

1931-1940

23

1991-2000

531

1941-1950

18

Nedatováno

Katalog tìstí v národech

7

tìstí je v celé databázi chápáno jako cosi subjektivního, do jisté míry nezávislého na objektivních
skuteènostech jakými jsou napø. duevní zdraví,
dostateèné finanèní zajitìní aj. Jak u bylo uvedeno
v definici tìstí, jde o posouzení ivota jako celku a
nikoliv jeho jednotlivých sfér. Podle Veenhovena té
tìstí nelze chápat jako opozitum slova deprese - lidé
v depresi jsou zpravidla neastní, opaèná implikace
vak zdaleka neplatí.
Monosti mìøení tøech variant tìstí jsou následující.
První a tøetí variantu, celkové tìstí a uspokojení, je
podle autorù databáze mono mìøit jen pøímým dotazováním. Hédonická úroveò citù mùe být mìøena
pøímým dotazováním, projektivními testy a hodnocením
provedeným pøáteli na základì neverbálního chování
jedince. Sami autoøi pøitom preferují pøímé dotazování.

Bibliografie tìstí
První slokou databáze tìstí je bibliografie tìstí.
K èervnu 1998 obsahovala 3 007 studií o tìstí a kadý
rok má podle odhadu pøibývat zhruba 150 studií.
V tabulce 1. je uvedeno rozdìlení studií dle roku vzniku.
Z hlediska oboru pøevaují studie spoleèenskovìdní
(2 927), 125 studií spadá do lékaøských disciplín a 88
studií je filozofických. Hlavní pøedmìt studií je rozèlenìn do 5 kategorií: koncept tìstí, mìøení tìstí,
urèující èinitelé, dùsledky a víra a hodnoty spjaté se
tìstím. Nejvíce studií v databázi je vìnováno èinitelùm,
na nich je tìstí osoby závislé (2 436 studií), 500 studií
je vìnováno mìøicím nástrojùm. Jednotlivé studie
mohou být zaøazeny i do více kategorií. Z hlediska úhlu
pohledu na pøedmìt studia pøevaují jednorázové
empirické studie zamìøené na souèasnost. Existují
vak i longitudinální studie a srovnávací mezikulturní
studie.
Z hlediska popsaných tøí variant tìstí pøevaují empirické práce zamìøené na celkové tìstí (1 126), nejménì studií je zaøazených ke konceptu uspokojení (55).
Z mnoha jmen autorù prací zahrnutých do bibliografie vybírám jen ta opravdu nejznámìjí: Paul Abramson, který je spolupracovníkem Ronalda Ingleharta,
zakladatel psychoanalýzy - Sigmund Freud, zakladatel
výzkumu veøejného mínìní v USA George H. Gallup,
èeský sociolog pùsobící v Británii Jaroslav Krejèí,
nìmecká klasièka výzkumu veøejného mínìní NoelleNeumann a paleontolog, teolog a filozof Teilhard de
Chardin. Samozøejmì nechybí ani Veenhovenovo

V této èásti databáze se lze seznámit s empirickými
výsledky mìøení tìstí v jednotlivých zemích. Jsou zde
jen výsledky mìøení dospìlé populace, které jsou
zaloeny na první variantì tìstí (ocenìní ivota
jedincem jako celku). V databázi lze nalézt 1 592
národních výsledkù z 85 zemí svìta z let 1945 a 2000.
Pro 15 zemí existují v katalogu èasové øady dvacet
a více let dlouhé. Katalog obsahuje navíc té popis
jednotlivých indikátorù tìstí v etøeních, z nich
výsledky pochází, tabulky èetností, prùmìry a smìrodatné odchylky. Dále je u kadého etøení uveden údaj
o poètu respondentù a návratnosti, odkaz na samotné
etøení a instituci, která jej provedla, popø. odkaz na
zdroj, ze kterého je moné získat pøísluný datový
soubor. Na Internetu je dostupný kompletní katalog
tìstí, který obsahuje data z etøení zamìøených na
dìti a mláde, staré lidi aj. Rozíøený katalog je ve
formátu pro databázový program MS-ACCESS a pro
práci s ním je nutné si ho stáhnout na vlastní poèítaè.

Katalog korelátù tìstí
Tato èást databáze tìstí obsahuje 7 476 zjitìní ze
705 studií provedených u 140 národù v letech 1911 a
2000. Pojmem koreláty tìstí jsou mínìny fenomény,
které mají vliv na jedincovo ocenìní vlastního ivota.
Katalog korelátù obsahuje namìøené hodnoty, základní
informace o etøení, z nìj pøísluný výsledek pochází
a odkaz na publikaci, v ní byl korelát uveden. Samozøejmostí je popis instrumentu, kterým bylo mìøení
provedeno.

Adresáø výzkumníkù
Poslední èástí databáze je adresáø výzkumníkù zaobírajících se tématem tìstí. Nachází se v nìm 3 334
jmen a kontaktù na pøísluné osoby. Dluno dodat, e
tento adresáø není dostupný na Internetu, lze jej získat
na poádání a jen pro vìdecké úèely. Objednávku
s pøísluným dùvodem je mono uèinit pøes Internet.

Závìrem
Tento èlánek byl jen letmým seznámením s databází
tìstí a mìl by vybídnout vechny výzkumníky
zabývající se kvalitou ivota, ivotním stylem
k návtìvì stránek pøipravených týmem profesora
Veenhovena. Kromì pasivního získávání informací
a inspirace je moné do databáze také aktivnì pøispìt.
Zaøazení do databáze není omezeno pouze na
publikace èlánkù èi empirických výsledkù v nìkteré
z oficiálních forem (èasopisy, pracovní texty aj.), pøispìt
lze vlastními výsledky pøímo. Proto není tak obtíné stát
se jedním z pøispìvatelù databáze. Pokud nìkdo
z èeských empirikù èi teoretikù na základì tohoto
textu do databáze pøispìje, nebyl tento èlánek psán
nadarmo.
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Poznámky:

Reference:

 Na základì dat z roku 1998 byla zpracována publikace
Friedlanerová, Tuèek a MEDIAN, 2000.

Friedlanerová, Tuèek a MEDIAN. 2000. Èei na prahu nového
tisíciletí. Praha: SLON.

 Blií podrobnosti ke konceptu a definici viz Veenhoven, 1984.
! Pojem well-being patøí k základním pojmùm Inglehartovy postmodernizaèní teorie (pøesun od survival values k well-being
values, viz Inglehart, 1997. V databázi tìstí je ostatnì uvedeno
12 Inglehartových publikací.
" Na obdobnou koncepci mìøení tìstí u Carlyla ( tìstí je mono
vyjádøit zlomkem, v nìm èitatel pøedstavuje výkon a jmenovatel
aspiraci) upozoròuje R. K. Merton ve studii Sociální struktura a
anomie (Studie ze sociologické teorie, 2000: pozn. è. 35, str. 164).

Inglehart, R. 1997. Modernization and Postmodernization.
Princeton: Princeton University Press.
Studie ze sociologické teorie. 2000. Praha: SLON.
Veenhoven, R. 1984. Conditions of Happiness. Kluwer Academic.
Veenhoven, R. 2000. The Four Qualities of Life (Ordering
Concepts and Measures of the Good Life). Journal of
Happiness Studies 1/2000: 1 - 39 (http://www.wkap.nl/
journalhome.htm/1389-4978)

WORLD DATABASE OF HAPPINESS

Continuous register of scientific research on subjective appreciation of life
http://www.eur.nl/fsw/research/happiness
Directed by Ruut Veenhoven, Erasmus University Rotterdam

Centrum pro výzkum
veøejného mínìní
Alice Glasová

Sociologický ústav AV ÈR, CVVM

Se Sociologickým ústavem AV ÈR se dnem
31. 12. 2000 slouèil Institut pro výzkum veøejného
mínìní (IVVM), který po mnoho let pùsobil v rámci
statistického úøadu. Samotné IVVM ji mìlo nìkolik
pøedchùdcù. První institucí, která se systematicky
zabývala výzkumem veøejného mínìní u nás, byl Èeskoslovenský ústav pro výzkum veøejného mínìní. Vznikl
v roce 1945 jako souèást Ministerstva informací a jeho
èinnost byla ukonèena z dùvodù nepotøebnosti v roce
1950. V roce 1967 se tato instituce poprvé ocitla na
pùdì Akademie vìd. V jejím rámci byl zøízen Ústav pro
výzkum veøejného mínìní, který se v roce 1972 stal
souèástí Federálního statistického úøadu (FSÚ)
a byl pøímo podøízen ÚV KSÈ. Tento stav trval a do
listopadu 1989. Institut pro výzkum veøejného mínìní byl
zøízen 14. února 1990 pøi FSÚ a od 1. ledna 1993, kdy
byla ukonèena jeho federální pùsobnost, a do konce
loòského roku, byl souèástí Èeského statistického
úøadu.
Novì ustavené Centrum pro výzkum veøejného mínìní
(CVVM) SoÚ AV ÈR nadále zabezpeèuje dosud provádìný výzkum veøejného mínìní, navazuje na program
provádìných výzkumù a na prezentaci jejich výsledkù
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obèanùm, sdìlovacím prostøedkùm a institucím veøejné
sféry, tak, aby tato nekomerèní sluba veøejnosti
nebyla naruena. Kromì periodických etøení veøejného mínìní bude bìhem letoního roku v rámci CVVM
zahájen té program badatelského výzkumu.
CVVM má díky své historii i pomìrnì bohatý archivní
materiál, který se ve spolupráci se Sociologickým
datovým archivem nyní postupnì zpøístupòuje.
V souèasném datovém archivu CVVM jsou uloena
data z výzkumù z let 1989-2000 (120 kontinuálních
a 50 monotématických výzkumù), ojedinìle se zachovala data také z výzkumù z let 1971-1988. Ve spisovém
archivu jsou uloeny závìreèné zprávy, tiskové informace, popøípadì tabulkové pøílohy za období 19722001. Základní informace o CVVM a nìkteré tiskové
zprávy jsou dostupné na Internetu.

Adresa: CVVM SoÚ AV ÈR,
V Holeovièkách 41,
182 09 Praha 8
E-mail: CVVM@soc.cas.cz
Telefon: (02) 868 401 29
Fax:
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