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Èeský Middletown a podpora
legality potratù - dokonèení

V prùbìhu 90. let probìhlo v Èeské republice nìkolik
empirických etøení vìnovaných rodinným hodnotám
a rodinnému chování. Mnohé z nich jsou dostupné
i v Sociologickém datovém archivu. Pøi jejich interpretaci je tøeba brát v úvahu bouølivý demografický
vývoj, který Èeská republika prodìlala bìhem 90. let,
a tento pøíspìvek se proto snaí ètenáøi pøiblíit
základní zmìny v reprodukèním chování na základì
demografických statistik.
Poèátkem 90. let zaèal rychle klesat poèet narozených
dìtí. Bylo to v dobì, kdy se vìtina odborníkù obávala
spíe opaèného problému. Silné roèníky z první poloviny
70. let toti dospívaly do vìku, ve kterém pøedchozí generace rodily své potomky. Z øady dùvodù bylo døíve výhodné
a spoleèensky pøijatelné, aby lidé zaèali naplòovat své reprodukèní plány ji ve velmi nízkém vìku. Mladé generace
narozené v 70. letech se ale zaèaly odchylovat od modelu,
který zde fungoval po celé pováleèné období. Dùvody
tìchto zmìn jsou vysvìtlovány rùznými teoriemi - napø.
ekonomickými nebo hodnotovými.
Smyslem tohoto pøíspìvku je ukázat, e zmìna se netýkala jen prostého poklesu poètu narozených a úhrnné
plodnosti, ale i celé øady charakteristik.

Charakteristiky vìku
Jak jsem ji zmínila v úvodu, Èeská republika se vyznaèovala velmi mladými matkami. Vývoj od roku 1989 zachycuje tabulka 1. V roce 1989, tedy na konci starého reprodukèního modelu, byl prùmìrný vìk matek 24,8 let a vìk
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prvorodièek 22,5 roku. Pøitom v této dobì byl ji v západní
Evropì bìný vìk matek okolo 28-29 let a v pøípadì matek
prvního dítìte zhruba 26-27 let. Jetì poèátkem 90. let
nebylo moné pozorovat ádnou zmìnu. Teprve od roku
1994 zaèal vìk matek i matek prvního dítìte rychle stoupat.
V souèasné dobì pøesáhl hodnotu 27 let a prùmìrný vìk
prvorodièek se blíí vìku 25 let. Tyto hodnoty jsou ale stále
jetì nií ne západoevropský prùmìr.
Obdobnì se zaèaly zvyovat i dalí ukazatele vìkové
struktury. Nejpomaleji roste dolní vìkový kvartil. Stále jetì
existuje urèitá nezanedbatelná èást en, která se chová
podle starého reprodukèního modelu. Naopak nejvíce se
zvýil horní vìkový kvartil u matek prvního potomka, 25 %
en má tak první dítì pozdìji ne ve vìku 26,2 let.
Zajímavé je i porovnání

Tabulka 1. Prùmìrný vìk matek a matek prvního dítìte, modus, medián, dolní podle rodinného stavu
a horní kvartil, v letech 1989-2000.
matky v dobì porodu.
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
MATKY
prùmìrný vìk
dolní kvartil
medián
horní kvartil

24,8
20,3
22,9
26,4

24,7
20,2
22,9
26,3

24,8
20,3
23,0
26,5

25,0
20,4
23,2
26,8

25,4
20,7
23,6
27,2

25,8
21,1
24,0
27,7

26,1
21,4
24,4
28,0

26,4
21,8
24,7
28,3

26,6
22,1
25,0
28,6

26,9
22,3
25,4
28,8

27,2
22,7
25,7
29,2

MATKY PRVNÍHO DÍTÌTE
prùmìrný vìk 22,5 22,4
dolní kvartil
19,0 19,0
medián
20,7 20,7
horní kvartil
23,2 23,1

22,4
19,0
20,6
23,1

22,5
18,9
20,7
23,3

22,6
19,0
20,8
23,5

22,9
19,2
21,0
23,9

23,3
19,4
21,5
24,4

23,7
19,8
21,9
24,9

24,0
20,0
22,4
25,3

24,4
20,3
22,8
25,7

24,6
20,5
23,2
26,0

24,9
20,9
23,6
26,4

Zdroj: ÈSÚ

24,8
20,3
22,9
26,4

Bohuel v tomto pøípadì je
k dispozici pouze informace o vìku vech matek
celkem, nelze oddìlit matky prvního poøadí. Svobodné matky pøitom výraznì
èastìji rodí první dítì,
naopak u en rozvedených
se pøevánì jedná o dìti
vyího poøadí.
Mezi lety 1989 a 2000
nejrychleji rostl prùmìrný

Sociologický datový archiv je pracovitì Sociologického ústavu Akademie vìd Èeské republiky. Základní cíle
archivu jsou uchování a veøejné zpøístupnìní elektronických datových souborù z projektù sociologického výzkumu,
podpora jejich pouití pro sekundární analýzu a technická podpora speciálních výzkumných projektù.
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Graf 1. Podíl nemanelsky narozených 1. poøadí ze 100 narozených enám podle vzdìlání, roky 1992-2000.
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Tabulka 2. Struktura ivì narozených podle rodinného stavu matky, 1989-2000.
svobodná
vdaná
1)
roz+ovd

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

5,5
92,1
2,4

6,1
91,5
2,5

7,1
90,2
2,7

7,7
89,3
2,9

9,3
87,4
3,3

10,7
85,5
3,9

11,3
84,5
4,2

12,4
83,1
4,5

13,2
82,2
4,6

14,2
81,0
4,8

15,6
79,4
5,0

16,6
78,2
5,2

Zdroj: ÈSÚ. Poznámka: 1) rozvedená, ovdovìlá.

Tabulka 3. Kumulovaný podíl manelsky narozených 1. poøadí podle doby uplunulé
od sòatku, roky 1989-2000.
do 7 mìsícù
do 1 roku
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5-9 let
10 a více

10,4

9,4

8,8

8,3

10,3

9,8

8,9

7,1
1992

18,4

17,5

15,3

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

55,6

54,4

50,6

54,1

54,5

54,0

50,8

49,0

48,1

45,4

43,5

41,6

66,6 67,1
85,1 85,5
92,5 92,8
95,7 96,0
97,4 97,6
99,6 99,6
100,0 100,0

65,2
84,8
91,9
95,2
97,1
99,5
99,5

65,2 66,0 64,0 60,5 58,9 57,9 55,5 53,0 52,0
84,5 82,9 81,5 78,2 76,3 75,2 73,9 72,4 71,5
92,1 91,1 89,1 87,0 85,6 84,1 83,3 81,7 82,3
95,5 95,2 93,7 91,9 90,9 89,7 88,9 87,9 88,6
97,3 97,0 96,3 94,9 93,8 93,3 92,7 91,6 92,5
99,6 99,6 99,4 99,4 99,2 99,0 99,0 98,1 99,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

30,3

27,2

24,3

22,0

15,2
1999

10,8

17,4
2000
Zdroj: ÈSÚ.

nelze zjistit ani z dat sociologických etøení, protoe
v nich zpravidla nejsou
kohabitace
spojovány
s plodností. Výjimkou je
mezinárodní výzkum FFS.
V nìm je zkoumán rodinný
stav (vèetnì ivota v nesezdaném souití) v dobì
prvního porodu. Výzkum
ale probíhal v ÈR ji v roce
1997, take zachycuje jen
relativnì malou èást en,
které zaèaly svou reprodukèní kariéru v novém demografickém reimu.

vìk u en vdaných (z 24,8 na 27,6). U en rozvedených
docházelo poèátkem 90. let spíe k lehkému poklesu. Na
konci sledovaného období se ale zaèal prùmìrný vìk
zvyovat i v jejich pøípadì. U en svobodných se vìk zvýil
jen o 1,6 roku (z 22,3 na 23,9). V tée dobì se ale zvyoval
i podíl dìtí vyího poøadí narozených nikdy nevdaným
matkám. Svobodné matky rodí dìti v niím vìku, ne
provdané eny (prùmìrný vìk svobodných matek je o rok
nií ne matek prvorozeného dítìte).

Zajímavé je srovnání
rodinného stavu matky
podle
jejího
vzdìlání
v dobì porodu (graf 1). Vzhledem k tomu, e vzdìlanostní
struktura mladých en se v poslední dekádì zmìnila,
pouila jsem jako ukazatel podíl nemanelsky narozených
enám daného vzdìlání ze vech en daného stupnì
vzdìlání. Nejménì dìtí se rodí nevdaným vysokokolaèkám. S klesajícím stupnìm dosaeného vzdìlání tento
podíl roste a enám se základním vzdìláním se rodí více
ne polovina dìtí mimo manelství. U dìtí prvního poøadí
je to dokonce témìø 70 %.

Narození podle rodinného stavu matky

Narození podle doby uplynulé od sòatku

Jetì koncem 80. let byla velká vìtina plodnosti realizována v manelstvích. Celkem se rodilo mimo manelství
zhruba 8 % dìtí, z toho více ne dvì tøetiny enám svobodným. K nárùstu pøitom docházelo u v prùbìhu 80. let,
pøedtím se v celém pováleèném období rodilo zhruba 5 %
mimomanelských dìtí. V 90. letech (viz tabulka 2) se
zaèal podíl dìtí narozených mimo manelství výraznìji
zvyovat, a na souèasných 22 %. Roste pøedevím podíl
matek, které nebyly nikdy provdané. U en, které ji manelstvím proly, je nárùst ménì výrazný a dá se pøedpokládat, e by èasem mohlo docházet i ke stagnaci. Stále
více en vstupuje do manelství ve vyím vìku a protoe
plodnost je biologicky limitovaná, je moné, e plodnost
en rozvedených bude klesat. Navíc èást en se nikdy
nevdá, a tak i v pøípadì, e budou mít dìti s dalími partnery, budou vedeny jako svobodné matky.

Pro Èeskou republiku na konci socialistického období byl
typický vysoký podíl pøedmanelských koncepcí (tj. prvních
dìtí narozených do osmi mìsícù od svatby). Zaèátkem 90.
let (viz tabulka 3) tento podíl èinil okolo 55 %. K výraznému
poklesu dolo v roce 1991. Od tohoto roku pøestaly být
poskytovány novomanelské pùjèky a èást lidí uspíila
pod tímto vlivem rozhodnutí o sòatku. Mení podíl párù
tak vstupoval do manelství v dùsledku tìhotenství partnerky a èastìji se rodily dìti, které byly poèaty a v manelství. Od roku 1993 dochází k trvalému poklesu. V roce
2000 se narodilo ménì ne 42 % prvních dìtí do osmi
mìsícù od svatby. Zmìna nastala i pøípadì delích intervalù. Koncem 80. let se do tøí let od sòatku rodilo 93 %
dìtí, nyní je to jen zhruba 82 %. Vstup do manelství
a rození dìtí se tak stávají stále více navzájem nezávislé.

Zdroj: ÈSÚ.

Bohuel èeská statistika neoddìluje matky, které ijí ve
faktickém manelství, od skuteènì osamìlých matek. Toto

V poslední dekádì se promìnila i struktura pøedmanelských koncepcí. Sòatek je èastìji posunut a na dobu
tìsnì pøed porodem. V období pìt mìsícù pøed svatbou
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bylo døíve oddáno 86 % z tìch, kteøí poèali svého potomka
jako nesezdaní, ale dítì se narodilo v manelství. Nyní je
v tomto období oddáno jen necelých 80 % takovýchto párù.
Tato zmìna je zøejmì zpùsobena tím, e mladí lidé èastìji
ne døíve spolu pøed svatbou ijí v jedné domácnosti,
a proto na svatbu tolik nepospíchají. Také se jistì sníil
tlak rodièù a okolí na co nejrychlejí uzavøení sòatku,
protoe nesezdaná souití se alespoò podle øady prùzkumù stávají tolerovanìjí alternativou, ne tomu bylo v dobách komunismu. Sòatek také narozdíl od pøedchozích
dob nepøináí ádné zvlátní výhody ze strany státu (byly to
pøedevím ji zmínìné novomanelské pùjèky, snazí
monost získat byt).

Narození podle poøadí
V pováleèném období v Èeské republice zaèala vìtina
párù upøednostòovat rodinu s dvìma dìtmi. Porody dìtí
vyího poøadí se staly vzácnìjí. Od roku 1989 (viz tabulka 4) mírnì klesl podíl dìtí tøetího poøadí. U dìtí ètvrtého
a vyího poøadí nelze pozorovat ádný trend, hodnoty se
stabilnì pohybují okolo 45 %. V polovinì 90. let klesl
podíl dìtí prvního poøadí. Od roku 1997 tato
hodnota opìt stoupá. U en, které odloily Tabulka 4.
poèátek své reprodukèní kariéry, zaèíná zøejmì
docházet k její realizaci.
Zmìny nastaly i v rozloení poøadí narozených podle rodinného stavu matky. Svobodným enám se èastìji ne døíve rodí dìti druhého poøadí, ale lehký nárùst je moné vidìt
i u dìtí tøetího poøadí. Naopak u en rozvedených a ovdovìlých klesá podíl porodù tøetího
a vyího poøadí a stále více se rodí dìti
druhorozené.

Narození ve druhém a tøetím poøadí
podle doby uplynulé od pøedchozího
porodu
Pro srovnání doby uplynulé od pøedchozího
porodu u dìtí vyích poøadí jsem dìti rozdìlila do dvou kategorií. Na ty, co se narodily
v manelství, a ty, co se narodily nevdaným
enám. Rodinný stav matky je pøitom hodnocen jen v dobì porodu nejmladího dítìte, u
pøedchozích porodù mohla matka mít jiný
rodinný stav.
Tabulka

Dìti tøetího poøadí se rodí èastìji za delí dobu ne dìti
druhorozené. U dìtí nesezdaných rodièù je kadé ètvrté
narozené za dobu delí ne deset let, u dìtí narozených
v manelství se to týká témìø kadého pátého. U nemanelských potomkù nedocházelo v poslední dekádì minulého století k ádným výrazným zmìnám. U dìtí vdaných
matek roste podíl tìch, kteøí se narodili za delí dobu,
ménì se jich rodí pøedevím za dva a pìt let od druhorozeného sourozence. Obdobnì jako u dìtí druhého
poøadí se dìti nevdaných matek rodí více za krátkou dobu
a zároveò za více ne deset let.
Z tìchto dat ale nelze blíe porovnávat chování lidí
v manelství a v kohabitacích. Kromì nemonosti zjistit
rodinný stav u pøedelého porodu není ani moné odliovat sourozence se stejným otcem nebo pøípadnì jiným.

Závìr
Z pøedloených tabulek je patrné, e s klesající plodností
dolo v Èeské republice i ke zmìnì dalích ukazatelù. Od
roku 1993 se zvyuje vìk matek. Stále více se také oddìluje plodnost a sòateènost, více en rodí dìti, ani se pøed-

Struktura ivì narozených podle poøadí narozených.
1992 1993

1994

1995

1996 1997

1998 1999

2000

svobodná
1
2
3
4+

78,6
14,1
4,3
3,0

77,4
14,8
4,8
3,0

75,7
15,7
5,2
3,4

73,1
17,6
5,1
4,1

72,2
18,3
5,4
4,1

73,0
17,6
5,4
4,0

71,6
18,5
5,6
4,3

72,1
18,4
5,4
4,1

72,7
18,3
5,2
3,8

vdaná
1
2
3
4+

48,5
37,7
10,2
3,7

46,7
39,1
10,2
4,0

45,7
39,6
10,5
4,2

44,2
41,4
10,3
4,1

44,5
41,5
9,9
4,1

44,9
41,3
10,0
3,8

45,4
41,2
9,7
3,6

45,5
41,1
9,7
3,7

45,3
41,0
9,9
3,8

rozvedená, ovdovìlá
1
15,7 15,1
2
35,3 36,4
3
30,1 29,6
4+
18,9 19,9

14,8
35,5
30,9
18,8

16,5
37,1
28,2
18,2

13,2
38,6
29,7
18,4

14,4
39,3
28,2
18,0

14,1
41,0
28,2
16,7

14,5
41,3
28,5
15,6

15,6
42,1
27,3
15,0

47,7
36,9
10,8
4,7

46,3
38,5
10,5
4,7

46,5
38,5
10,2
4,8

47,2
38,1
10,2
4,5

47,6
38,0
10,0
4,4

48,1
37,5
9,9
4,4

48,3
37,2
10,1
4,4

celkem
1
2
3
4+
Zdroj: ÈSÚ.

49,8
35,8
10,3
4,1

48,5
36,7
10,4
4,4

5. Kumulovaný podíl dìtí druhého poøadí poøadí podle doby
Dìti nemanelsky narozené dru- uplynulé od pøedchozího porodu, manelsky a nemanelsky narození v
hého poøadí se rodí èastìji ne dìti letech 1991-2000.
manelské za krátkou dobu (do tøí
1991 1992 1993 1994 1995
let) od prvního porodu. Zároveò se
jich ale rodí více i za dobu delí ne manelsky narození
0,9
0,7
0,6
0,6
0,6
pìt let a pøedevím za delí dobu do 1 roku
1 rok
22,2 20,6 18,6 16,1 13,8
ne deset let. Tyto rozdíly podle 2 roky
48,9 48,2 46,9 43,0 38,6
rodinného stavu matky byly obdobné 3 roky
66,2 66,5 65,8 64,0 59,9
i v minulém reimu. Spoleèný trend 4 roky
78,0 77,8 76,6 75,2 73,3
97,1 97,4 96,9 96,8 96,7
je v obou pøípadech prodluování 5-9 let
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
meziporodních intervalù. U dìtí 10 a více let
narozených v manelství je tento nemanelsky narození
2,7
2,2
1,8
1,6
1,6
nárùst výraznìjí. V roce 1991 se do 1 roku
1 rok
24,5 28,1 25,2 23,2 23,5
narodilo 78 % druhých dìtí do pìti
2 roky
38,7 41,8 42,3 39,3 39,4
let od porodu starího sourozence a 3 roky
50,5 52,7 53,7 52,6 51,6
v roce 2000 to bylo jen 58 % dìtí, 4 roky
60,0 61,4 62,4 62,2 62,3
tedy o 20 % ménì. U nemanel- 5-9 let
88,4 89,3 89,6 90,1 91,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ských dìtí klesla tato hodnota ze 10 a více let
60 % na 49 %.
Zdroj: ÈSÚ. Poznámka: Ze statistiky jsou vyputìny víceèetné
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1996

1997

1998

1999

2000

0,4
0,5
0,4
0,3
0,2
11,6 10,6 10,3 10,0
9,3
33,0 27,5 26,9 26,9 26,1
54,0 48,9 46,7 45,1 44,5
68,4 65,1 62,3 59,2 58,1
95,9 95,6 95,3 94,7 93,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1,6
1,3
1,4
1,1
1,1
20,6 18,2 18,6 17,1 16,0
36,7 32,2 31,3 30,4 28,3
49,0 45,5 43,5 40,8 38,9
58,6 56,2 54,8 50,8 48,8
89,0 88,5 88,5 87,8 86,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
porody.
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tím vdaly, a naopak mnohé páry vstupují do manelství,
pøestoe neplánují narození potomkù v nejblií dobì.
Zvyují se i meziporodní intervaly u dìtí vyích poøadí.
Bohuel data, která vykazuje kadoroènì Èeský statistický úøad, nejsou dosud pøizpùsobena spoleèenským
a demografickým zmìnám, a tak úplnì chybí data o kohabitacích a o plodnosti v tìchto svazcích. Ani data ze Sèítání
lidu nemohou tyto chybìjící údaje nahradit. Informace
z rùzných sociologických etøení èastìji zjiují názory
obyvatelstva na tuto problematiku, ale ménì èasto jejich
konkrétní situaci.
Poznámky:
Tento text byl vytvoøen s podporou Grantové agentury AV ÈR
(è. grantu A7028101).
1) Family and Fertility Study (FSS): mezinárodní etøení rodiny a
reprodukce, internet: http://www.unece.org/ead/pau/ffs. Viz té Dana
Hamplová: etøení rodiny a reprodukce. SDA Info 2001/3-4.

Èeský Middletown
a podpora legality potratù
Dokonèení èlánku z SDA Info 3-4/2001
Yana Leontiyeva

studentka Fakulty sociálních vìd UK,
Sociologický ústav AV ÈR, SDA

Jedná se o druhou èást textu, který vychází ze
seminární práce vìnované studiu postojù obyvatel
èeského malého mìsta (Middletownu) k legalitì
potratù. Pro analýzu míry tolerance k potratùm byla
pouita data z etøení Lidé s vlivem a osobní
mezilidská komunikace pøi utváøení politických postojù
v lokální komunitì, jen byl proveden pod vedením
Doc. Hynka Jeøábka v Klatovech v roce 1999.
Regresní model determinace tolerantních postojù
k potratùm
Poslední èást analýzy je vìnována konstrukci modelu,
který by s pomocí dostupných dat popsal zpùsob determinace postojù obyvatel èeského Middletownu k potratùm.
Cílem je pouze zvýraznit a doplnit døíve uvedená zjitìní,
nikoliv podat vyèerpávající popis determinace postojù. Pro
stanovení modelu byla pouita technika mnohonásobné
regrese. Jako závislá promìnná byl pouit sumaèní index
poloek kály urèující faktor tolerance k potratùm ze
sociálních dùvodù (má-li rodina nízký pøíjem,. je-li ena
vdaná a nechce dalí dítì, není-li matka vdaná; viz první
èást èlánku).
Tabulka 4 obsahuje srovnání dvou modelù. První (MODEL 1) vysvìtluje postoje k potratùm pouze na základì
demografických charakteristik a jejich kombinací. Do
druhého modelu (MODEL 2) vstupují té názory respondentù na pøíbuzná témata. Druhý model je vhodnìjí,
poskytuje významnì vyí úroveò vysvìtlení.
Konstrukce obou modelù byla zaloena na zjitìních
a hypotézách ji døíve popsaných v první èásti textu, ale
druhý model obsahuje té dva nové predikátory. Bylo ji
uvedeno, e lze pøedpokládat, e tolerance vùèi manelské nevìøe a pozitivní postoje k posuzování homosexuál-
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ních jako heterosexuálních vztahù indikují vztah respondenta k sexuální svobodì, a jsou proto vztaeny i k míøe
podpory pro legalitu potratù. V modelu vak tyto promìnné nejsou spojeny v jeden znak, indikátor míry sexuální
svobody, ale vstupují do analýzy samostatnì jako dva
dichotomické indikátory. Ukázalo se, e tolerance manelské nevìry urèuje toleranci k potratùm ve vìtí míøe ne
postoj k homosexuálním vztahùm (viz tabulka 4).
Zobrazené regresní modely mají relativnì nízké koeficienty vysvìtlení - nepøesahují hladinu 10%. Je to proto, e
nezahrnují vechny prediktory, jejich dùleitost je moné
na základì døíve uvedených hypotéz pøedpokládat. Tato
analýza má spíe ilustraèní charakter, nevyèerpává kompletnì informaèní hodnotu pouitých dat a zároveò øada
potenciálnì vhodných ukazatelù nebyla ve výzkumu zkoumána, a není proto pro analýzu dostupná. Pøesto z modelu vyplývá øada podstatných zjitìní, které dokreslí
pøedchozí analýzy.
Podíváme-li se blíe na regresní koeficienty vìku
a jejich interakce, zjistíme, e vìk má odliný vliv v pøípadì
postojù k sociálním aspektùm potratù u en a u muù.
U en má míra podpory vzhledem k vìku tvar paraboly podpora je nejsilnìjí ve støedním vìku, zatímco míra
podpory u muù vzhledem k vìku lineárnì stoupá.
Narozdíl od en, které, jsou-li mladé a svobodné, èastìji
podporují potraty ze sociálních dùvodù, v pøípadì muù je
pøedmanelský stav spojen s významnì niím stupnìm
podpory. Vìtí podporu potratùm vyjadøují ve srovnání s
ostatními stupni vzdìlání respondenti se støedním vzdìláním, a to bez ohledu na jejich vìk, pohlaví a manelský
stav. Schopnost samostatného rozhodování neovlivòuje
významnìji postoje k legálním potratùm mezi vemi
obyvateli s výjimkou mladých svobodných en. Pozitivní
postoj ke svobodì v sexuálních vztazích (v naem pøípadì
mìøený tolerancí nevìry a homosexuálních vztahù) pøispívá k významnì vyímu stupni podpory potratù, opìt
nehledì na vìk, pohlaví, manelský stav, vzdìlání, náboenství a schopnost samostatnì se rozhodovat.
Hypoteticky tedy mùeme oèekávat, e starí sezdané
nevìøící obyvatelky èeského mìsta støední velikosti se
støedním vzdìláním, tolerantní k nemanelským sexuálním
vztahùm a k homosexuálùm (nehledì na schopnost tìchto
en samostatnì se rozhodovat), budou vyjadøovat nejvìtí
podporu potratù ze sociálních dùvodù. Na druhou stranu
mladé eny s niím ne støedním vzdìláním, které jsou
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silnì vìøící a netolerantní k homosexuálním vztahùm
a manelské nevìøe a zvyklé spoléhat se na pomoc jiných,
jsou-li v potíích, stejnì jako mladí enatí vìøící mui
s nízkým vzdìláním,kteøí nejsou tolerantní k nevìøe
a homosexuálním vztahùm, by se projevili jako skupiny,
které nejménì podporují potrat. Zajímavé zjitìní je ale, e
napøíklad mu v pozdním støedním vìku, enatý, s pozitivními postoji k sexuální svobodì a se støedním vzdìláním
by mìl podporovat potraty ze sociálních dùvodù pøiblinì
stejnì jako ena s podobnými charakteristikami.

Závìry a doporuèení pro dalí analýzu
Hned zpoèátku bylo øeèeno, e text je zamìøen pøedevím
na sociální aspekty potratù. Studie se pokouí vysvìtlit
obecné motivy pro rozlièné sociální faktory a zamìøuje se
na rozdílnosti v podpoøe vyjadøované potratùm obyvateli
èeského Middletownu s ohledem na jejich demografické
a osobní charakteristiky. Nabízí regresní model, který
umoòuje popsat hypotetické skupiny, u nich se
oèekává, e vyjádøí nejvyí a nejnií stupeò tolerance
k legálním potratùm ze sociálních dùvodù, a studuje vliv
stejných faktorù mezi rùznými podskupinami2 . Pokouí se
nejen testovat hypotézy a zjitìní uèinìná ostatními
výzkumníky, ale také je specifikovat v lokálním kontextu.
Studie rozsahu èlánku v èasopise nemùe být kompletním obrazem lidského mínìní o takto sloité problematice. Budoucí studie by se mohly zamìøit na zkoumaní
postojù k legálním potratùm jako souèásti obecné kály
tolerance. Stále zùstává mnoho otevøených otázek. Jaký je
napøíklad vztah mezi stupnìm tolerance obecnì a tolerancí k potratùm? Jestli ti, kteøí souhlasí s legalitou
potratù, skuteènì schvalují umìlé pøeruení tìhotenství
nebo obecnì podporují právo eny na rozhodovaní bez
ohledu na své osobní výhrady k potratu? Setkali se nìkdy
ti z respondentù, kteøí odmítají potraty, pøímo èi nepøímo
(stalo se to pøíbuzným, pøátelùm èi partnerùm) s problematikou rozhodování v pøípadì nechtìného tìhotenství?
Jestlie ano, tak jaké bylo jejich rozhodnutí, rada èi
reakce? Studium postojù vztahujících se k zmínìným
otázkám by ovem vyadovalo irí empirické etøení, ne
které bylo pro nae analýzy k dispozici.

Poznámky:
Publikace textu byla podpoøena Grantovou agenturou AV ÈR v rámci
projektu Zmìny plodnosti a rodinného chování v souvislosti se
souèasnou sociální transformací ÈR (grant è. A7028101). etøení Klatovy
1999 a analýza dat pro tuto studii byly podpoøeny Grantovou agenturou
ÈR v rámci projektu Utváøení postojù obyvatel èeského mìsta. Lidé s
vlivem a osobní mezilidská komunikace pøi utváøení politických postojù
v lokální komunitì (grant è. 403/99/0370).
1) Postoje k homosexuálním vztahùm jsou zkoumány na základì míry
souhlasu respondentù s výrokem exuální vztah dvou dospìlých muù nebo
dvou dospìlých en má být posuzován stejnì jako vztah mezi muem a
enou. Postoj k nevìøe byl urèen dle respondentovy volby mezi výroky:
enatí mui nebo vdané eny by nemìli mít sexuální vztah s nikým jiným
ne se svou manelkou / se svým manelem. a Nevìra v manelství
nemusí kodit a sexuální vztah mimo manelství není tøeba odsuzovat.
2) Napø. vliv vìku na pohlaví a samostatnost v rozhodování mezi svobodnými
a vdanými enami.
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Tabulka 4. Determinace tolerantních postojù k potratùm ze sociálních Poznámky:
Závislá promìnná: Podpora, kterou respondent
dùvodù. Srovnání dvou regresních modelù.
vyjadøuje vùèi legálnímu potratu ze sociálních
Determinanty
(konstanta)
vìk
enské pohlaví
svobodný stav
síla náboenské víry
vìk2
vìkem a enské pohlaví
vìk2 a enské pohlaví
svobodný stav a enské pohlaví
støední vzdìlání
tolerance manelské nevìrnosti
tolerance homosexuálních vztahù
nesamostatnost v rozhodování
nesamostatnost v rozhodování,
svobodný stav a enské pohlaví
F Change
2
R
(adjustované R2)

MODEL 1
regresní
významnost
koeficienty
2,97
-,021
-1,87
-,611
-,198
,0002
,084
-,0008
,753
,206
-

,000
,250
,001
,000
,000
,227
,000
,000
,000
,001
-

MODEL 2
regresní
významnost
koeficienty
2,66
-,020
-1,798
-,604
-,178
,0002
,081
-,0008
,968
,193
,242
,203
,085
-,504

11,43
,072
(,066)

,000
,253
,002
,000
,000
,191
,000
,000
,000
,002
,000
,001
,168
,023
7,28
,095
(,086)

Zdroj dat: Klatovy 99.
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dùvodù. Hodnota promìnné kolísá od 0 - nepodporuje legální potrat za ádného ze sociálních
dùvodù, do 3  podporuje legální potrat ze vech tøi
sociálních dùvodù uvedených v dotazníku.
Regresní koeficienty: Koeficienty nezávislých
promìnných v regresní rovnici, která v rámci daného
modelu vysvìtluje sledovaný jev.
Významnost: Èím nií hodnota, tím vyí je
významnost regresního koeficientu. Hodnota
významnosti odpovídá maximální moné hladinì
testu alfa, pro kterou jetì nezamítneme nulovou
hypotézu o tom e regresní koeficient pro pøíslunou
nezávislou promìnnou v regresním modelu je
nulový. Hodnoty 0,05 a mení znamenají, e relace
mezi vysvìtlující a vysvìtlovanou promìnnou po
kontrole dalích faktoru zahrnutých do regresního
modelù je významná na hladinì 95%.
R2 je koeficient determinace modelu, který ukazuje
kolik procent variance hodnoty závislé promìnné
daný model vysvìtluje.
F Change testuje nulovou hypotézu, e vichny
regresní koeficienty v modelu se rovnají nule, tj.
ukazuje zda hodnota vysvìtlované promìnné závisí
na lineární kombinaci vysvìtlujících promìnných.
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Neutrální hodnota
ve kále spokojenosti
Jiøí Vinopal

Sociologický ústav AV ÈR, CVVM

V pravidelném výzkumu Centra pro výzkum veøejného
mínìní (CVVM) Sociologického ústavu AV ÈR byl
otestován vliv pouití neutrální hodnoty na výsledky
otázky, jí je mìøena spokojenost respondentù
s osobním ivotem. U tée otázky byly zaøazeny dvì
varianty posuzovacích kál a mìlo být rozhodnuto,
která z nich je pro pravidelné výzkumy CVVM
vhodnìjí.
Východiska a charakter experimentu
Test probìhl v prosincovém etøení CVVM v roce 2001.
Respondentùm byly poloeny následující dvì varianty
otázky: Jak jste celkovì spokojen se svým ivotem? Øekl
byste, e jste
varianta 1: velmi spokojen
spíe spokojen
tak napùl
spíe nespokojen
velmi nespokojen?
NEVÍ
varianta 2: velmi
spíe
spíe
velmi
NEVÍ

Respondent je navíc bìhem dotazování veden k vyhranìným stanoviskùm. Neposkytování støední varianty
posuzovacích kál je v etøeních bìné a v mnoha pøípadech se jedná o opodstatnìnou a velice snadno zdùvodnitelnou metodu 1 . Respondent ovem bìhem chvíle
pochopí, e nevyhranìné názory nás pøíli nezajímají a e
by se tedy mìl pohybovat radìji na okrajích spektra.
Podle toho zaène také formulovat své odpovìdi.
Z uvedených dùvodù jsme pìtipolokovou variantu
otázky zaøadili na zaèátek a ètyøpolokovou na konec
dotazování. Vycházeli jsme z pøedpokladu, e v závìru
rozhovoru je ji respondent v hodnocení aktuální reality
tak jako tak urèitým zpùsobem nasmìrován a navíc je ji
vycvièen v zaujímání vyhranìnìjích stanovisek. Jeho
automatický a dobrovolný pøíklon k nìkterému z pólù
kály je tedy vysoce pravdìpodobný. Zjiovací monosti
stupnice se støední hodnotou by v této situaci byly zøejmì
znaènì omezeny. Naopak na zaèátku rozhovoru, dokud
jetì respondent není uvìznìn v oné umìlé skuteènosti,
by nebylo vhodné nutit jej k zaujetí kladného èi záporného
stanoviska. Je lépe ponechat mu monost neutrálního
vyjádøení, jakési vyhýbavé odpovìdi, která vak zøejmì
velice pøesnì odráí skuteèný stav jeho bìného mylení:
stav, kdy k nìkterým problémùm není snadné, moné,
nebo prostì jen není potøeba, zaujímat vyhranìná a
jednoznaèná stanoviska. Proto se bìnì prostì nezaujímají

Výsledky
Výsledky popisovaného experimentu pochopitelnì nenabízejí kompletní øeení sloitého dilematu. Mohou vak
být pøínosné v konkrétních situacích pøípravy etøení pøi
rozhodování, kterou ze dvou variant otázky preferovat.

spokojen
spokojen
nespokojen
nespokojen?

Experiment byl zaloen na poloení obou variant v rámci
jednoho etøení a tedy tým respondentùm. Bylo proto
nutné co nejvíce zmenit zkreslení, které z povahy takového
experimentu vyplývá a které má nìkolik pøíèin: vzájemné
ovlivnìní obou variant otázek, vliv prùbìhu dotazování
celkem, vliv ostatních otázek jednotlivì apod. Minimalizace
nepøíznivých dopadù byla zajitìna pøedevím umístìním
a poøadím obou variant otázek.
Pøi procesu dotazování na urèité téma (v naem pøípadì
i více témat) si respondent postupnì buduje referenèní
rámce, v nich se jeho mylení bìhem rozhovoru pohybuje.
Tyto referenèní rámce jsou umìlou realitou, vyplývající
z výzkumníkova výbìru témat a otázek. Pod vlivem odpovìdí
na pøedchozí otázky dotazníku respondent k takto vytvoøené
realitì postupnì zaujímá urèitý postoj a na jeho základì
odpovídá na dalí otázky. Ty jsou tímto procesem do jisté
míry (tìko zmìøitelné nespecializovaným výzkumem)
ovlivnìny a zkresleny.
Respondent je bìhem rozhovoru nauèen mít názor.
I kdy je dotazován na problém, o kterém bìnì (nebo
dokonce nikdy!) nepøemýlí, ve vytvoøeném (umìlém)
svìtì zkoumaného tématu je pro nìj mnohem snazí
svùj názor nalézt. Automaticky tak zaujímá postoj a vyslovuje se i k dosud nereflektovaným problémùm a záleitostem. Spoléhat se v této situaci na záchranu únikové
monosti nevím, nemám názor je podle mého mínìní
iluzorní. Snad jen s výjimkou nìkterých specializovaných
témat jde pøi jejich zaøazení spíe o èisté svìdomí
badatelù a projev respektu k chudákùm respondentùm.
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Ji tøídìní prvního stupnì odhaluje zásadní rozdíl mezi
obìma variantami (viz tabulka 1). Je pochopitelné, e
pokud by naím zámìrem byla produkce jednoznaèných
závìrù nebo výrazných mediálních titulkù, byly by výsledky
ètyøpolokové varianty naprosto uspokojující. Konstatování, e 4 z 5 obyvatel ÈR jsou spokojeni se svým ivotem, je pøesnì takového druhu. Nicménì z hlediska
hlubí analýzy - zejména pouití otázky na spokojenost se
ivotem jako tøídícího znaku - je tato varianta mrtvým
øeením. Jak tøídit podle otázky, její odpovìdi spadají
takøka pouze do jediné kategorie a èetnost pøesahující sto
pøípadù lze nalézt u jediné dalí monosti?! Z tohoto
ohledu je mnohem vhodnìjí varianta se støední hodnotou, její výsledky jsou rozloeny rovnomìrnìji a která tak
pro dalí tøídìní poskytuje mnohem lepí pøedpoklady.
Tabulka 2 obsahuje vzájemné rozloení odpovìdí na
obì varianty otázky, a poskytuje tak monost podrobnìjího posouzení. Charakter vzájemného posunu odpovìdí
mezi variantou otázky s pìti- a ètyøpolokovou kálou
odpovìdí bylo moné oèekávat ji na základì tøídìní
prvního stupnì. Je vidìt, e nejvìtí zmìny v èetnostech
se týkají monosti spíe spokojen, kterou pøi otázce bez
støední hodnoty zvolilo 73% respondentù, zatímco
v otázce se støední hodnotou pouze 46%. Naprostá vìtina z tìch, kteøí byli se svým osobním ivotem spokojeni
tak napùl, se pøitom v situaci, kdy byli donuceni volit mezi
kladným a záporným pólem pøiklonila k tomu kladnému
(74%), pouze 24% z nich k zápornému. Také je vidìt, e
aèkoli mnoství respondentù nejprve vyjádøilo nerozhodné
stanovisko, v situaci nucené volby se k nìkterému z pólù
pøiblíili a neodpovìdìli, e nevìdí.2
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Není jednoduché odhad- Tabulka 1. Absolutní a relativní èetnosti odpovìdí na otázku:
nout dùvody, z jakých lidé Jak jste celkovì spokojen se svým ivotem? Øekl byste, e jste
volí neutrální hodnotu tak
NEVÍ
celkem
velmi
spíše tak napùl spíše ne- velmi nenapùl. Velice pravdìpoN
spokojen spokojen
spokojen spokojen
dobnì o pokládané otázce
moc nepøemýlejí, nebo je varianta se
abs.
94
535
375
125
26
11
1166
pro nì pøíli tìké zaujmout støední hodnotou %
8
46
32
11
2
1
100 %
vyhranìné stanovisko. varianta bez
abs.
83
835
187
26
17
1166
Zøejmì také, pokud se ji støední hodnoty
%
7
73
16
2
2
100 %
nad touto otázkou zamyslí,
Zdroj: CVVM 2001/12.
vnímají èasto kladné i záporné stránky svého ivota Tabulka 2. Vzájemné rozloení odpovìdí na obì varianty otázky (absolutní èetnosti).
a není pro nì snadné rozVarianta se støední hodnotou
hodnout, které mají vìtí
velmi
spíše
tak napùl spíše ne- velmi neNEVÍ
celkem
a které mení váhu. Neu- Varianta bez
spokojen
spokojen
spokojen
spokojen
støední
hodnoty
trální odpovìï tak zøejmì
55
23
5
0
0
0
83
velice pøesnì vyjadøuje velmi spokojen
492
38
274
37
7
5
853
jejich úmyslnì èi neúmysl- spíše spokojen
75
0
15
86
9
2
187
nì nerozhodné stanovisko. spíše nespokojen
10
0
26
velmi nespokojen
0
2
4
10
V kadém pøípadì je zají4
17
NEVÍ
1
3
6
3
0
mavé, e pokud se ji
celkem
94
535
375
125
26
11
1166
museli rozhodnout, zvolili
vìtinou stanovisko klad- Zdroj: CVVM 2001/12.
né. Nelze z toho pochopitelnì vyvozovat, e by 73% obyvatel ÈR bylo nakonec pøece
smìr posunu ze støední kategorie do sousedních. Mui
jen spokojeno se svým osobním ivotem (to lze snad øíci
èastìji ne eny v pøípadì nutnosti volby vybírají záporné
pouze o 46% konzistentních odpovìdí), nýbr pouze o tom,
hodnocení spíe nespokojen (u muù 26% a u en 20%
e tolik jich není nespokojeno. nicménì i to je konecz tìch, kteøí v pìtipolokové variantì zvolili neutrální
koncù pomìrnì pozitivní zjitìní.
hodnotu). Tomu analogicky odpovídají rozdíly u odpovìdi
spíe spokojen, do ní se zase o nìco èastìji pøesunují
Vedle popsaného hlavního posunu v preferencích
eny (mui 71, eny 75%). U ostatních identifikaèních
jednotlivých odpovìdí jsou v tabulce 2 zøejmé i dalí,
znakù se statisticky významné rozdíly neprojevují, nicménì
ménì èetné ale té zajímavé posuny. Vliv zmìny posuzojedná se o náznak urèité vnitøní dynamiky hodnocení
vací kály se projevil hloubìji, ne jen pøesunem z neuvlastní spokojenosti, kdy na zmìnu posuzovací kály
trální kategorie do ménì vyhranìných pólù souhlasu èi
reagují mui a eny rozdílnì, a to nejen v absolutních
nesouhlasu. Aèkoli je pochopitelnì nutné pøihlédnout k ji
èíslech a mírách, ale zejména v relativním srovnání.
døíve zmínìným vlivùm (zejména respondentovu momentálnímu dojmu a pohybu v pøísluném referenèním rámci),
K závìru, e v pøípadì problematiky spokojenosti se
zdá se, e zmìna posuzovací kály vytváøí v myslích vìtí
ivotem je pro úèely pravidelného etøení CVVM vhodnìjí
zmìny, ne pouhé bezproblémové zaøazení dalí monosti
variantou posuzovací kály ta se støední hodnotou, bylo
výbìru do pevné struktury. Je pravdìpodobné, e zmìnì
moné dospìt ji po nìkolika prvních krocích analýzy. Ani
podléhá celkové vnímání kontinua odpovìdí a pozice
v závìru stati není tøeba toto stanovisko mìnit. Bylo ukázájednotlivých moností na nìm, jakoto i jejich vzájemné
no, z jakých dùvodù je pìtipoloková kála výhodnìjí
vzdálenosti a vztahy. Ovìøit síly vlivu obou tìchto faktorù by
i jaké jsou dùsledky pouití obou øeení. Zásadním
vak vyadovalo specializovaný experiment, tudí na tomto
poznatkem je, e varianta se støední neutrální hodnotou
místì jde prozatím jen o hypotézy.
poskytuje mnohem pøíznivìjí prostøedí pro dalí analýzu,
Pro hlubí proniknutí do významu vlivu podoby nabízené
zejména tøídìní vyích stupòù. Kromì tìchto praktických
kály je zajímavé sledovat míru konzistence odpovìdí
cílù bylo dále poukázáno na nìkteré vnitøní souvislosti
respondentù, tedy podíl respondentù, kteøí zvolili u obou
mezi obìma variantami, na zmìny rozloení odpovìdí
variant otázek stejnou odpovìï. Právì ona dokládá zøetelv závislosti na podobì posuzovací kály i na specifika
né rozdíly mezi sociodemografickými kategoriemi. Napøínìkterých sociodemografických kategorií. Byly tak alespoò
klad mui vykazují ve svých názorech znatelnì vyí konzizpovzdálí nahlédnuty i hlubí vztahy a souvislosti, které se
stenci (57% konzistentních odpovìdí) ne eny (42%).
pojí s problematikou volby mezi dvìma variantami posuPodobnì vysoké rozdíly lze najít i v pøípadì vzdìlání.
zovacích kál. Rozhodovat o pouití jedné z nich je ale
Vysokokolsky vzdìlaní lidé vykazují ve vyjadøování spotøeba vdy v kontextu konkrétního výzkumného problému.
kojenosti se svým ivotem konzistenci nejvyí (68%),
Tato sta pøispìla pøinejmením k øeení takového dileo nìco nií støedokoláci s maturitou (62%) a nejnií
matu v pøípadì otázky na spokojenost s osobním ivotem.
shodnì støedokoláci bez maturity a lidé se základním
Poznámky:
vzdìláním (49%). Ve vìkových kategoriích se míra konzi1) Napø. v pøípadì referendového typu otázky potøebujeme získat
stence tolik nelií.
Z hlediska sociodemografických charakteristik najdeme
v odpovìdích na obì otázky i dalí odlinosti. Zatímco u
ètyøpolokové varianty se odpovìdi muù a en nelií, u
pìtipolokové ji ano. eny o nìco více ne mui volí
støední kategorii (35% u en, 29% u muù) a lií se také

rozhodnou odpovìï.
2) Varianta nevím, která se sice explicitnì nenabízí, nicménì
tazatel ji mùe zakódovat, tak zøejmì skuteènì neslouí dostateènì
jako úniková monost pro respondenty, kteøí na vìc nemají
(vyhranìný) názor.
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Výzkumy hodnot v ÈR:
World Values Surveys
a European Values Study
Yana Leontiyeva

Sociologický ústav AV ÈR, SDA

V posledním èísle bulletinu jsme zveøejnili pøíspìvek
od Jana Vánì a Martina Kreidla o empirických
sociologických výzkumech zamìøujících se na
religiozitu a náboenské otázky v Èeské republice po
roce 1989 (Vánì, Kreidl 2001). Jedna z èástí toho èlánku
se týkala série etøení World Values Surveys 
European Value Study 1). Celosvìtový komparaèní
výzkum World Values Surveys (WVS, Svìtová etøení
hodnot) byl pøedstaven jako nástupce skromnìjího
projektu evropského etøení European Values Study
(EVS, Evropská studie hodnot) a èeské výzkumy, které
probìhly v rámci WVS v letech 1990 a 1998, nebyly
zmínìny. Následující sta je vìnována podrobnìjímu
popisu projektu World Values Surveys a pokouí se
objasnit vzájemné relace obou zmínìných výzkumù
v mezinárodním a èeském kontextu.
Zaloení mezinárodního projektu
World Values Surveys je projekt komparaèního celosvìtového etøení sociálních, kulturních a politických transformací, který je v souèasné dobì realizován na reprezentativních vzorcích ve více ne 65 zemích 6 kontinentù (viz
tabulka 1). Pøedmìtem etøení jsou základní hodnoty
a postoje rùzných obyvatel planety k urèitým sociálním
jevùm. Celosvìtový výzkum hodnot navazuje na pùvodní
projekt studií hodnot v zemích západní Evropy, který v roce
1978 zaloil tým European Values Systems Study Group
(EVSSG) pod vedením Jana Kerkhoftse z Univerzity v Lovani
v Belgii a Ruuda de Moora z University v Tilburgu v Nizozemí.
V roce 1981 tým EVSSG poprvé uskuteènil mezinárodní
komparativní etøení v deseti západoevropských zemích
(zemì tehdejího Evropského spoleèenství a panìlsko).
Èleny dozorèí rady se stali osobnosti jako G. Heald, J. Linz,
E. Noelle-Neumann, J. Rabier a H. Riffault. Provedený
výzkum vzbudil velký zájem, a proto byl témìø ihned, na
základì iniciativy R. Ingleharta a G. Healda, v období 1981
a 1984, replikován v dalích zemích i mimo západní
Evropu. Tehdejí Èeskoslovensko se první vlny tohoto
rozsáhlého svìtového etøení EVS-WVS nezúèastnilo.

Druhá vlna etøení - dva samostatné výzkumy
v Èeskoslovensku
Výsledky první vlny etøení hodnot nasvìdèovaly celosvìtový dosah a èásteènou pøedvídatelnost sociálních zmìn. Pro
monitorování tìchto zmìn bylo rozhodnuto pokraèovat ve
výzkumu a odstartovat novou vlnu, která mìla mít jetì více
globální charakter. Na organizaci druhé vlny WVS-EVS se
podíleli R. de Moor, J. Kerkhofs, K. Dobbelaere, L. Halman,
S. Harding, F. Heunks, R. Inglehart, R. Koecher, J. Rabier,
N. Timms a dalí. Koordinace se ujaly týmy EVSSG a World
Values Surveys Group (WVSG) spoleènì, Hans-Dieter

Klingemann organizoval sbìr dat v Nìmecku, ve støední
Evropì a v èásti východní Evropy, Ronald Inglehart mìl na
starosti organizaci etøení ve východní Evropì a v neevropských zemích. Bìhem druhé vlny se kromì Èeskoslovenska do WVS také pøipojily Brazílie, Chorvatsko, Èína, Chile,
Indie, Polsko, Rusko (etøení pro Moskvu a okolí), výcarsko, Turecko, Belgie, Východní Nìmecko, Rakousko,
Slovinsko, Portugalsko, Bulharsko, Rumunsko a pobaltské
zemì. V nìkterých zemích výzkumy WVS a EVS probìhly
spoleènì, zatímco v jiných samostatnì (viz velikost výbìru
v tabulce 1). Celkem se druhé vlny WVS, která probìhla
v letech 1990 a 1993, zúèastnilo 42 nezávislých státù.
Zajímavé je, e shodou okolností v nìkterých zemích, jako
tøeba v Èeskoslovensku, Polsku a panìlsku, probìhly
témìø souèasnì dva velmi podobné výzkumy, jeden pod
hlavièkou EVS a druhý WVS.
V záøí roku 1990 provedla agentura AISA èeskoslovenské
etøení v rámci WVS na vzorku 1396 dospìlých respondentù. Vedoucími èeskoslovenského týmu projektu byli
Vladimír Rak, Marek Boguszak a Ivan Gabal z agentury AISA
a Blanka Filipcová ze Sociologického ústavu ÈSAV,
mezinárodním koordinátorem byl Hans Dieter Klingemann. V mezinárodní dokumentaci WVS z roku 1990 je
zmínka o tom, e v této vlnì výzkumu byla nejvìtí návratnost
hláena právì v Èeskoslovensku, a to 96 %. V opoøe (v dokumentaci není uvedena) byly náhodnì vybrány body
výbìrového prostoru a dále respondenti podle kvót (pohlaví, vìk, vzdìlání, region a velikosti sídlitì).
O nìco pozdìji, v èervnu a srpnu roku 199,1 provedl tým
katedry sociologie FSV UK (J. Øehák, I. Bártová a J. Kabele) spoleènì s agenturou SC&C dalí etøení, které bylo
souèástí Evropského výzkumu hodnot. Rozsah výzkumu byl
vìtí. V Èeské republice na otázky dotazníku odpovìdìlo
2109 dospìlých obyvatel a na Slovensku 1136. Projekt
financovala Evropská biskupská konference a biskupská
konference ÈSFR. Podrobný popis metodologie èeských
výzkumù EVS 91 a EVS 99 je v èlánku v pøedchozím èísle
SDA Info (Vánì, Kreidl 2002), dalí informace jsou k dispozici v publikaci Èeské hodnoty 1991-1999 (2001).
Souèástí dotazníku WVS 1990 byly otázky na téma
sociální interakce, ivotní prostøedí, obecná spokojenost a
úroveò tìstí, úèast v dobrovolných organizacích, tolerance
k rùzným sociálním skupinám, vnímání chudoby a vztah
k práci, religiozita a morálka, rodina, sexualita a role rodièù
ve výchovì dìtí, politika, postmaterializmus, nacionální
hrdost a identifikace, sociální hnutí, sociální normy a identifikace a také pohled do budoucna. Pøi srovnání èeských
dotazníkù z WVS 90 a EVS 91 (v Èeské republice je více
známa zkratka EVH  Evropský výzkum hodnot) autorka
tohoto èlánku nala minimum obsahových odliností.
Evropský výzkum ponìkud zredukoval otázky ohlednì
nacionální hrdosti, ale o nìco více podrobnìji zkoumal
pracovní morálku, respektování pracovních pøíkazù
a nerovností v pracovních pøíleitostech. V nìkterých
otázkách jsou rozdílné kály odpovìdí, nicménì celkovì se
obsah etøení nezmìnil.

Tøetí vlna etøení WVS
V letech 1995-1997 tým WVS provedl samostatnou vlnu
etøení, které mìlo za úèel irí pokrytí nezápadních zemí
a analýzu rozvoje demokratické politické kultury. Tato tøetí
vlna WVS byla vedena R. Inglehartem, který také koordinoval spojení sebraných dat a vytvoøení pøísluné
dokumentace k etøení.
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V Èeské republice tøetí vlna výzkumu WVS probìhla
v listopadu roku 1998. Organizace se ujala Dr. Mansfeldová ze Sociologického ústavu AV ÈR, sbìr dat
provedla AISA. Celkem bylo sebráno 1147 rozhovorù.
Od roku 1990 se dotazník WVS pøíli nezmìnil. O nìco
hloubìji byly zkoumány postoje k ivotnímu prostøedí.
Respondenti byli napø. dotazováni, zda kupují ekologické výrobky, recyklují nebo z ekologických dùvodù
omezují spotøebu vody a jestli pøispívají na organizaci
zabývající se ochranou ivotního prostøedí. Navíc
dotazník WVS z roku 1998 obsahoval té otázky
o postojích k pracovním migrantùm, míøe tolerance
k rùzným sociálním skupinám, vnímaní demokracie
a autoritarismu, korupce a rovných pracovních pøíleitostí.

Tøetí vlna etøení EVS
Pøíprava na tøetí vlnu EVS zaèala ji v 90. letech,
samotné etøení probìhlo v letech 1999 - 2000.
Èeský výzkum tøetí vlny EVS byl podpoøen Grantovou
agenturou ÈR (GA ÈR) a nadací EVSSG a probìhl
v bøeznu a kvìtnu roku 1999. Organizace se ujali Doc.
L. Rabuic z Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brnì a Doc. J. Øehák z agentury SC&C.
V porovnání s pøedchozí vlnou EVS a také s tøetí vlnou
WVS 1995 - 1997 klade výzkum EVS 1999 vìtí dùraz
na téma náboenství. Kromì série otázek ohlednì
religiozity a povìrèivosti a témat obdobných WVS byli
respondenti té dotazováni, zda-li jsou znepokojeni
ivotními podmínkami starých, nemocných a postiených lidí a pøistìhovalcù, jestli jsou pøipraveni nìco
konkrétního udìlat, aby zlepili jejich situaci, a proè
jsou ochotni pomáhat.

Pøístup k materiálùm ze etøení
Seznámit se blíe s dotazníky z etøení EVS lze na
oficiálních stránkách European Values Study (viz
reference na konci èlánku). Èeská verze dotazníkù
z vln EVS 1991 a EVS 1999 je ke staení na stránkách
Sociologického datového archivu, který zároveò mùe
poskytnout spojený datový soubor pro oba èeské
Evropské výzkumy hodnot. Výsledky èeského výzkumu
EVS 99 jsou té dostupné na internetových stránkách
agentury SC&C (viz reference) . Mezinárodní data
z etøení EVS 1981 a EVS 1990 jsou uloena v nizozemském datovém archivu Steinmetz (viz reference).
Datové soubory ze starích etøení EVS lze získat také
v Centrálním archivu v Kolínì nad Rýnem (Zentralarchive für empirische Sozialforschung an der
Universität zu Köln, viz reference). Bohuel spojená
data z poslední vlny EVS jsou v souèasné dobì
pøístupná jenom pro jmenované úèastníky výzkumných týmù jednotlivých zemí, kteøí se podíleli na
projektu. Na oficiálních stránkách projektu WVS (viz
reference) jsou zveøejnìné mezinárodní dotazníky
z tøetí a ètvrté vlny celosvìtového výzkumu. Pøísluné
metodologické informace a dotazníky ze starích vln
celosvìtového výzkumu hodnot EVS-WVS 1981 1984, WVS 1990, a WVS 1995 - 1997 jsou pøehlednì
zpracované a snadno dostupné v mezinárodním
archivu ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research, viz reference). ICPSR
poskytuje té data z obou výzkumných programù,
datové sluby pro neèlenské zemì a organizace jsou
ale poskytovány za finanèní úhradu.
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Tabulka 1. Pøehled zemí a oblastí úèastnících se European Values
Study a World Values Surveys a velikosti sebraných vzorkù
v jednotlivých zemích a vlnách etøení.
Zemì

EVS
WVS
EVS
WVS
EVS-WVS
1999-2000 1995-1997 1990-1991 1989-1994 1981-1984
III. vlna
III. vlna
II. vlna
II. vlna
I. vlna
Andaluzie
1803
Argentina
1079
1002
1005
Armeníe
2000
Australie
2048
1228
Ázerbajdán
2002
Bangladeš
1525
Baskicko
1200
2205
1064
Belgie
1912
2792
1145
Bìlorusko
1000
2092
1015
Bosna a Hercegov.
1200
Brazilie
1149
1782
Bulharsko
1000
1072
1034
Èerná hora
240
1908
1147
2109
Èeská republika1)
1)
1396
Èeskoslovensko
Chile
1000
1500
Èína
1500
1000
Dánsko
1023
1030
1182
Dominikanská rep.
417
Estonsko
1005
1021
1008
Filipiny
1200
Finsko
1038
987
588
1003
Francie
1615
1002
1200
Galicie
1200
Ghana
96
Gruzie
2593
Chorvatsko
1003
1196
Indie
2040
2500
Irsko
1012
1000
1217
Island
968
702
927
Itálie
2000
2018
1348
Japonsko
1054
1011
1204
Jiní Afrika
2935
2736
1596
Kanada
1730
1254
Katalánsko
1204
2127
Kolumbie
6025
Litva
1018
1009
1000
Lotyšsko
1013
1200
903
Lucembursko
1211
Maïarsko
999
639
999
1464
Makedonie
995
Malta
1002
Mexika
1510
1531
1837
Moldavie
984
Moskva
1012
Nìmecko: vých. z.
999
1009
1336
Nìmecko: západ. z.
1037
1017
2101
1305
Nigerie
2769
1001
Nizozemí
1004
1017
1221
Norsko
1127
1239
1246
Pákistan
733
Peru
1211
Polsko
1095
1153
982
938
Portugalsko
1000
1185
Puerto Rico
1164
Rakousko
1522
1460
Rumunsko
1146
1239
1103
Rusko
2500
2040
1961
Øecko
1142
Severní Irsko
1000
304
312
Severní Korea
1249
1251
970
Slovensko1)
1331
1095
1136
Slovinsko
1006
1007
1035
Spojené Státy
1542
1839
2325
Srbsko
1280
Španìlsko
1200
1211
2637
4147
2303
Švédsko
1015
1009
1047
954
Švýcarsko
1212
1383
Taiwan
1452
Tambovská obl.
500
1262
(Rusko)
Turecko
1907
1030
Ukrajina
1195
2811
Uruguay
1000
Valencie
501
Velká Britanie
1000
1093
1484
1231
Venezuela
1200
-

Zdroje: The European Values Study, prosinec 2000; Inglehart, Ronald, et al.(2000).
Poz.: 1) V roce 1990 a 1991 ÈR a SR etøeny spoleènì, v ostatních letech samostatnì.
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Oba výzkumy patøí k hojnì pouívaným zdrojùm dat pro
sociální výzkum. Podle informací na stránkách WVS vzniklo
na základì dat celosvìtového etøení více ne 300 publikací. Z dostupných materiálù je zøejmý vìtí dùraz na zajitìní
reprezentativity výbìru a dokumentaci metodických postupù u výzkumù EVS.
Obì etøení doprovázejí nepøíli srozumitelné a èasto
nepøesné informace týkající se organizace výzkumù
a zejména okolností vzájemného vztahu obou etøení.
V nìkterých pøípadech lze jen tìko identifikovat pøíslunost
etøení a výsledkù k výzkumnému programu. Øada informaèních zdrojù oba výzkumy popisuje spoleènì, bez
øádného rozliení. Ani po delím pátrání a komunikaci
s èeskými i zahranièními autory výzkumù se bohuel
nepodaøilo uspokojivì vyøeit vechny nejasnosti. Autorka
proto prosí informované ètenáøe o pøípadná upøesnìní.

Dalí pokraèování obou projektù
Pøítí vlna výzkumù EVS by se mìla uskuteènit v roce 2008
a Èeská republika v tomto etøení bude pravdìpodobnì
opìt zastoupena. Na oficiálních stránkách World Values
Surveys je publikována informace o tom, e ètvrtá vlna
probíhá od roku 2000. Podle uvedených informací by se této
vlny mìlo zúèastnit kolem 90 zemí, vèetnì ÈR. Blií
informace o pøípravì ètvrté vlny v Èesku - kdy probìhne, kdo
etøení provede, se bohuel vypátrat nepodaøilo.

Poznámka:
1) V souvislosti s obìma výzkumnými programy je pouíváno nìkolik
rùzných druhù oznaèení, a to i v oficiálních materiálech. Slovo
Value se nìkdy objevuje v mnoném èísle, Values. Study je
zamìòováno se Survey a oboje se vyskytuje i v mnoném èísle
Studies, Surveys. Obdobnì variují i èeské pøeklady názvù výzkumù.
Zájemce o data je tøeba upozornit, e tento stav èasto komplikuje
dohledání výzkumù v datových archivech.
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Reference na internetu

Závìr
Jak je vidìt z tohoto krátkého pøíspìvku celosvìtový a evropský výzkum hodnot jsou v souèasné dobì dva rùzné
projekty, které mají spoleèný pùvod a spoleènou praxi
organizace mezinárodního komparaèního etøení. Lií se
ale rozsahem zkoumání nìkterých témat, dùrazem na
kvalitu metodiky, zpùsobem financování etøení a zpùsobem zpøístupnìní sebraných dat. Nicménì bylo zjitìno, e
oba týmy aktivnì rozvíjejí spolupráci a plánují v budoucnu
spoleèná etøení. Podle informací od Ronalda Ingleharta
se zaèíná rozvíjet vymìna dat mezi týmy obou projektù.

NESSTAR:

operace s daty pøes internet
Jiøí Lach

Sociologický ústav AV ÈR, SDA

NESSTAR (Networked Social Science Tools and
Resources) je unikátní projekt, jeho produktem je
kompletní integrovaná infrastruktura pro operace s daty
prostøednictvím internetu. Systém NESSTAR propojuje
datové sluby nìkolika institucí a nabízí svým
uivatelùm monosti vyhledávání, on-line analýzy
a stahování socioekonomických dat. V návaznosti na
tyto sluby pak nabízí detailní informace o datových
souborech - jejich podrobnou dokumentaci, odkazy na
relevantní analýzy a související èlánky a na rùzné
instituce s daty spojené.
O projektu
Spoleèný projekt archivù NSD (Norwegian Social Science Data
Services, Norsko), UK Data Archive (Velká Británie), DDA (Danish
Data Archive, Dánsko) a dalích spolupracujících institucí probíhal
v letech 1998-1999 za finanèní podpory Evropské komise. Vývoji

European Value Studies: http://cwis.kub.nl/~fsw_2/evs/
World Values Surveys: http://wvs.isr.umich.edu
ICPSR - Inter-university Consortium for Political and Social
Research, Michigan: http://www.icpsr.umich.edu
SC&C (pøístup k výsledkùm z èeského etøení EVS 1999):
http://www.scac.cz
Sociologický datový archiv: http://archiv.soc.cas.cz
Steinmetz Archive, Nizozemí: http://www.niwi.nl
ZA - Zentralarchive für empirische Sozialforschung, Nìmecko:
http://www.za.uni-koeln.de

nových technologií pøedcházela podrobná analýza potøeb
uivatelù. V souèasnosti, opìt s podporou Evropské komise,
navazuje na NESSTAR projekt FASTER (Flexible Access to
Statistics, Tables and Electronic Resources) , jeho cílem je
upravit, rozíøit a rozvinout technologii NESSTAR, zejména pak
vyvinout flexibilnìjí uivatelské prostøedí. Hlavními øeiteli tohoto
projektu jsou UK Data Archive, NSD, Danish Data Archive, Statistics
Netherlands a dalí instituce. Technickou stránku projektu zajiuje
University of Milan. Informace o projektu NESSTAR a pøístup k jeho
produktùm jsou na internetu na adrese: http://www.nesstar.org

Význam a vyuití systému
K velikým problémùm souèasné situace v distribuci socioekonomických dat prostøednictvím internetu patøí rozdrobenost a nedostateèné propojení jednotlivých zdrojù a dále nekompatibilita
formátù informací a nabízených dat. Souèasné servery málo
vyuívají monosti internetu - pøedevím monosti interakce
s koncovým uivatelem. Dohledání dùleitých informací o mnoha
datových souborech je obtíné a uivatelé se potýkají s nìkolikanásobnými vstupy na stejné odkazy.
Motivem pro vývoj NESSTARu byla potøeba pokroèilého
informaèního systému, který by plnì vyuil souèasné technické
monosti a lépe vyhovoval postupující globalizaci ve svìtì
socioekonomického výzkumu. Cílem je nabídnout co nejvìtí
mnoství dat on-line v integraci s odpovídajícími metadaty  , a to
ve spojení se stabilními a funkèními odkazy na relevantní kontextuální
informace (odkazy na vìdecké publikace, informace o výzkumní-
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cích a institucích). NESSTAR proto vznikl jako rychlý a pøehledný
systém prezentace metadat nabízející také monosti analýzy pøes
internet a iroké spektrum nástrojù vizualizace dat, jejich
srovnávání a monost staení ve volitelných formátech.

tech a datových souborech, ale i v oblasti otázek a hodnot
jednotlivých promìnných obsaených v datových souborech.
Výstupem je seznam adekvátních výzkumù s abstraktem a dalími
základními informa-cemi (viz obrázek 1 a 2).

Data samotná nejsou uloena pøímo v systému NESSTAR, ale na
serverech rùzných datových archivù a institucí usilujících o jejich
prezentaci irokému spektru uivatelù. Mezi uivatele patøí zejména
výzkumníci, vysokokoltí uèitelé, soukromé instituce, novináøi,
úøedníci, politici a v poslední dobì i iroká veøejnost. Pro pøístup
k prezentovaným datùm je nutná registrace a její následné ovìøení.
Systém autorizace pøístupu funguje jako filtr a vymezuje dostupnost
rùzných druhù dat a publikací. Registrací se uivatel stává aktivním
klientem. To mu vedle pøístupu k datùm a materiálùm pøináí i dalí
zajímavé monosti, napø. stále nové informace o aktualizaci
datových knihoven.

Explorer dále umoòuje prohlíení a tøídìní dat a jejich staení
v sedmi základních formátech - SPSS (*.sav, *.por), Statistica,
NSDstat, Stata 6, DIF (formát pouitelný v Excelu) a Dbase 3. Lze
také získat detailní dokumentaci dat, jednotlivých promìnných,
metodologie výzkumu, bibliografii atd. Dále je moné provádìt
úpravy datového souboru (váení dat, rùzné transformace) a
statistické operace zahrnující frekvence, dvojrozmìrné tabulky,
deskriptivní statistiky, regresní analýzy, korelace, scatterplot apod.
Pro výsledky analýz je dostupné i pomìrnì kvalitní grafické
vyjádøení (viz obrázky 3 a 4).

NESSTAR je podporován mnoha distributory a producenty dat.
Má ambice stát se integrovaným katalogem dat evropských
datových organizací sdruených v organizaci CESSDA (Council
of European Social Science Data Archives)! , je vyuíván nìkolika
statistickými úøady a dalími institucemi. Snadná dostupnost i té èásti
software NESSTAR, která je urèena pro producenty a distributory
dat, stojí za jeho postupným íøením i mimo oblast socioekonomického výzkumu a mimo oblast veøejnì dostupných datových slueb.
Vedle projektu FASTER navazuje na NESSTAR také projekt
LIMBER (Language Independent Metadata Browsing of European
Resources), jeho cílem je vývoj multilinguální technologie
vyhledávání, indexování a explorace metadat a v budoucnu by mìl
umonit prohledávat multilinguální metadata v jednom jazyce.

Technické informace

NESSTAR je Web s pamìtí obsahující systém tvorby a sdílení
odkazù (tzv. bookmarky). Provedené operace se pøehlednì
ukládají, jsou propojeny systémem odkazù a je moné se k nim
kdykoliv vrátit, zaøadit je do elektronických dokumentù, sdílet je mezi
nìkolika uivateli najednou nebo je nahrát, a tak uchovat pro dalí
práci.
NESSTAR Light funguje rovnì na bázi Java scriptu ovem
v mezích standardního internetového prohlíeèe. Pro získání
pøístupu k uloeným informacím není tøeba tento program instalovat
na vlastní poèítaè, staèí se pouze pøipojit na pøíslunou internetovou
stránku. Jedná se o jednoduí verzi Exploreru, který je oproti
internetové verzi NESSTAR Light více interaktivní a funguje jako

Obrázek 1 a 2. Vyhledávání poadovaného datového
souboru v systému NESSTAR.

Systém NESSTAR je zaloen na nové generaci internetových
technologií, v první øadì na programovacím jazyku Java. Ten
uivateli nabízí vysoký stupeò interakce s Webem a pøívìtivé
prostøedí umoòující snadnou orientaci v práci s daty. Základem
systému je syntax XML (eXtensible Markup Langauge), v nìm je
programována struktura metadat ve standardu DDI DTD (Data
Documentation Initiative; Document Type Definiton)" .
DDI byl vyvinut jako univerzální standard pro metadata v sociálních vìdách za úèelem zajitìní funkèní integrace dokumentace
s datovými soubory a vzájemné kompatibility. Jeho cílem je zaruèit
co nejefektivnìjí interoperabilitu metadat pro jejich archivaci a
výmìnu mezi jednotlivými institucemi. V souèasnosti je vyuíván
mnoha datovými archivy, knihovnami a ostatními institucemi
usilujícími o zpøístupnìní svých informací
odborné i laické veøejnosti.
Statistické operace zajiuje systém
NSDstat, který je pro potøeby on-line analýzy
dostateènì rychlý, umoòuje práci s velkým
mnostvím dat a informací a pro potøeby
systému navíc mùe být flexibilnì upravován.

Moduly systému NESSTAR
Systém NESSTAR zahrnuje ètyøi produkty,
které slouí uivatelùm i producentùm dat.
Vechny jsou volnì dostupné na internetových stránkách projektu.
NESSTAR Explorer je software urèený
uivatelùm datových slueb pro interaktivní
práci s daty. Explorer je navren jako aplikace
Java a nabízí monost vyhledávání dat na
rùzných serverech. Program je k dispozici
na stránkách projektu NESSTAR a vyaduje
instalaci na vlastní poèítaè.
Systém prohledávání struktury formátu
DDI umoòuje nejen vyhledávání v oblasti
technických informací o výzkumných projek-
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prohlíeè sám o sobì. Light nenabízí bookmarky a nìkolik dalích
zajímavých slueb a jeho funkènost více závisí na hardwarových
monostech uivatele, nicménì nabídka vyhledávání, analýzy
a grafického zobrazení dat je v podstatì stejná jako u Exploreru.
NESSTAR Server je urèen pro distributory dat. Je to základ
systému sjednocující jednotlivé moduly. Nabízí databáze dat a odkazù, jednoduchý pøístup k systému a iroké spektrum managementu
jako napø. aktualizaci jednotlivých modulù èi indexování datových
souborù. Jako informaèní server je konstruován tak, aby jej bylo
mono pouívat nezávisle na ostatních modulech systému.
NESSTAR Publisher je systém pro poskytovatele dat, který
umoòuje zpøístupnit data pøes NESSTAR. Publisher je mimo jiné
editorem XML a lze v nìm konvertovat data pro vnitøní formát
systému do struktury DDI XML a editovat informace v systému ji
nabízené. Umoòuje tak umístìní dat do systému a jejich správu,
specifikaci popisu dat, katalogizaci dat a dalí operace.

NESSTAR a archivy sociálních dat
Kvalita a úspìnost kadého projektu jako je NESSTAR závisí
pøedevím na mnoství institucí, které se rozhodnou se na nìm
aktivnì podílet. Aèkoli jej zatím nevyuívá mnoho institucí (snahou
je zejména zapojení soukromých producentù dat), je ji nyní zøejmé,
jak velikým pøínosem pro práci se socioekonomickými daty
NESSTAR je.
Projekt byl iniciován a z vìtí èásti realizován sociálnìvìdními
datovými archivy a jeho hlavním cílem je integrovat datové sluby
v této oblasti. Pøevést kvanta archivovaných informací do nové

struktury a formátu není zcela jednoduché, archivy se proto k této
aktivitì pøipojují postupnì. V souèasnosti NESSTAR sdruuje
datové sluby tìchto archivù: NSD (Norsko), DDA (Dánsko), ADP
(Slovinsko) a UK Data (Spojené království). Jejich prostøednictvím
jsou také pøes NESSTAR zveøejnìna nìkterá data ze statistických
úøadù, zejména z britského a skotského. Sociologický datový
archiv Sociologického ústavu AV ÈR patøí k organizacím, které
pøipojení k této síti slueb plánují.
Poznámky:
1) http://www.faster-data.org
2) Metadata jsou data o datech zahrnující napø. popis výzkumu, klíèová
slova, codebook a odkazy na relevantní studie, výzkumníky èi archivy. Na
dobré kvalitì metadat závisí úspìch systémù smìny dat jako je NESSTAR.
3) DDI DTD je unifikovaný vysoce strukturovaný formát vyvinutý na bázi
XML umoòující snadné vyhledávání dat a jejich èástí na internetu. DTD
definuje jednotlivé elementy, z nich se dokument skládá, jejich atributy a
logické vztahy. Tyto elementy pak øadí do hierarchické struktury nebo do
struktury stromu. Strom DDI obsahuje popisy dokumentu, studie, souboru,
promìnných a materiálù se studií spojených. viz www.umich.icpsr.edu/DDI/
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Obrázek 4. Pøíklad regresní analýzy a grafického
zobrazení tabulky v systému NESSTAR.
Quarterly Labour Force Survey 09-11/1999. UK Data Archive.
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