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Tato sta je pøehledem empirických sociologických
etøení, která se zamìøují na religiozitu a náboenské
otázky v Èeské republice po roce 1989. Pracujeme
zejména se ètyømi velkými mezinárodními srovnávacími
výzkumy. Jde o dva èeské výzkumy ze série World
Value Study z let 1991 a 1999, o výzkum Náboenství
ze série ISSP z roku 1998 a nakonec o výzkum Aufbruch z roku 1997. Krátce se rovnì zmíníme
o výzkumu Vztah k náboenství a bibli z roku 1991.
O dalích, ménì významných etøeních, které pøi
rùzných pøíleitostech provádìjí komerèní agentury
(napø. STEM a IVVM/CVVM pravidelnì zaøazují
náboenskou a církevní problematiku do svých
mìsíèních etøení, agentura Factum provedla v roce
1997 etøení zabývající se vybranými názory na církve
a jejich financování na zakázku Ministerstva kultury
atp.), se zde blíe nezmiòujeme. Je tomu tak jednak
proto, e data z nich nejsou volnì k dispozici, a také
proto, e nevznikla na akademické pùdì a nikdy nebyla
akademicky zpracována (co je moná koda).
World Value Study - European Value Study
World Value Study (WVS) je celosvìtový srovnávací
výzkum sociokulturních a politických zmìn. V rámci WVS
byla provedena celá øada národních empirických reprezentativních etøení zkoumajících základní hodnoty
a postoje veøejnosti ve více ne 65 spoleènostech na
celém svìtì. Základní populace výzkumù pokrývá více ne
80% vech obyvatel svìta.
WVS navazuje na pùvodnì skromnìjí projekt
European Value Study (EVS), který iniciovali na evropském kontinentu v roce 1981 Jan Kerkhofs a Ruud de
Moor. EVS v roce 1981 pokrývala pùvodnì pouze 10
západoevropských zemích. Výzkum ale brzy vzbudil
takovou pozornost, e byl rychle, do konce roku 1983,
replikován v dalích 12 zemích. Druhá vlna výzkumù
v rámci projektu WVS/EVS probìhla v letech 1990-1993,
tøetí v letech 1995-1997 a ètvrtá v letech 1999-2001.
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Výzkumy poskytly evidenci o postupných, nicménì obsáhlých zmìnách v lidských hodnotách a v tom, co lidé oèekávají od ivota. Mimo to se ukázalo, e smìr a tempo tìchto
zmìn jsou do znaèné míry pøedpovìditelné.
Èeská republika se zúèastnila výzkumù pouze ve druhé
a ètvrté vlnì, tj. v letech 1991 a 1999. etøení jsou u nás
známá jako Evropský výzkum hodnot, respektive Evropská
studie hodnot.
Projekt WVS/EVS je organizován mezinárodní sítí
sociálních vìdcù. Kadý národní výzkum je financován
z lokálních zdrojù. V kadé spoleènosti je uskuteènìno
empirické etøení minimálnì na 1000 respondentech,
kteøí jsou reprezentativním výbìrem z dané populace.
Kadý národní organizátor získává v okamiku provedení
národního výzkumu a zprostøedkování dat mezinárodní
komunitì sám pøístup k datùm ze vech dalích zemí. To
umoòuje akademikùm provádìt mezinárodní srovnání
hodnot a postojù zahrnující více ne est desítek
svìtových spoleèností ze vech esti obydlených
kontinentù. Data jsou zpracovávána pod patronací
Institutu pro sociální výzkum pøi Michiganské univerzitì (viz
odkaz na konci èlánku), který vede Ronald Inglehardt (viz
odkaz). Datové soubory z WVS a EVS jsou distribuovány
prostøednictvím datového archivu ICPSR pøi Michiganské
univerzitì a rovnì prostøednictvím dalích velkých svìtových archivù. Datový archiv v Praze (viz odkaz) archivuje
èeská data z EVS roku 1999 a èeskoslovenská data
z roku 1991. Mimoto je praský archiv skrze mezinárodní
sí CESSDA schopen zájemcùm zprostøedkovat i
mezinárodní datový soubor z WVS/EVS.

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.

S DAInfo
Hlavními organizátory výzkumu je doposud evidováno
více ne 300 odborných publikací zaloených na datech
z WVS, které vyly v 16 svìtových jazycích. Registrované
publikace jsou uvedeny na internetové stránce WVS (viz
odkaz). Je vak pravdìpodobné, e zdaleka ne vechny
publikace byly do centrální databáze zahrnuty a proto je
dùvodné pøedpokládat, e ty evidované reprezentují pouhý
zlomek skuteèného pouívání WVS/EVS.
Projekt WVS/EVS od svého poèátku konstantnì narùstá.
Vlna výzkumù z roku 1981 -83 zahrnovala 22 zemí plus
Severní Irsko a Tambovskou oblast v bývalém Sovìtském
svazu, výzkumy z let 1990 - 1993 u zahrnovaly 42 zemí
(plus Severní Irsko a Moskvu s okolím), výzkumy z let 1995
- 1997 pokryly 54 nezávislých zemí, plus navíc opìt
Tambovskou oblast v Rusku, Porto Rico, Èernou horu,
Andalusii, Baskicko, Valencijsko a Galicii a byl rovnì
proveden pilotní prùzkum v Ghanì. Ètvrtá vlna výzkumù ze
série WVS nebyla jetì skonèena, ale oèekává se, e
WVS bude dále expandovat, a to a na 96 zemí.
WVS v souèasnosti zahrnuje celé spektrum odliných
spoleèností od spoleèností s prùmìrným roèním domácím produktem okolo nìkolika málo stovek dolarù na
hlavu a po spoleènosti s HDP stonásobnì vyím. WVS
zahrnuje zemì s dlouhou tradicí rozvinuté demokracie
a trního hospodáøství a autoritáøské reimy a zahrnuje i
celou øadu spoleèností, které v souèasnosti procházejí
pøechodem k trhu a demokracii.
Srovnávací analýzy ukázaly, e existuje silná vazba mezi
lidskými hodnotami a charakteristikami spoleèností.
Namátkou: byl prokázán vztah mezi hodnotami a mírou
porodnosti, nebo mezi stavem politické kultury a demokratickými institucemi a podobnì mezi hodnotami a technologickým a ekonomickým rozvojem (napø. Inglehart
2000). Mezinárodní srovnání rovnì odhalilo souvislost
mezi ekonomickým rozvojem a spokojeností. Stejná data
ukázala hluboký dopad komunistické vlády na subjektivní
pocit tìstí: na zaèátku devadesátých let neili nejménì
astní lidé v nejchudích zemích svìta jako jsou Nigérie
nebo Indie, ale právì v postkomunistických zemích
(Inglehart 2000).
Z dalích významných výsledkù uvádíme jen nìkteré,
vybrané podle úzké vazby jejich autorù na WVS/EVS, podle
jejich dostupnosti ve významných odborných èasopisech
nebo vlivných knihách a koneènì také podle naeho
subjektivního hodnocení jejich závanosti. Abramson
a Inglehart (1994, 1995), Inglehart (1995, 1997, 2000),
Inglehart a Abramson (1994) a Inglehart a Baker (2000)
podrobnìji rozpracovávají obecnou tezi o (post)moderní
promìnì hodnot a rùzné její aspekty, Dogan (1994) se
blíe zamìøuje na pokles nacionalismu v západní Evropì,
Granato, Inglehart a Leblang (1996a, 1996b) se zamýlejí
nad kauzalitou vztahu mezi kulturním prostøedím a ekonomickým rozvojem a napøíklad Veenhoven (1993) analyzuje
mezinárodní rozdíly ve spokojenosti se ivotem a pocitu
tìstí (o Veenhovenove svìtové databázi tìstí psal SDA
Info v èísle 1/2001) a koneènì Inglehart (1999) podrobnì
rozebírá souvislost mezi dùvìrou, blahobytem a demokracií.

Èeské výzkumy ze série EVS
Èeská republika se výzkumù EVS zúèastnila dvakrát,
poprvé v roce 1991 a podruhé v roce 1999. V roce 1991
úèast zabezpeèoval tým Sociologického ústavu ÈSAV pod
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vedením doc. Øeháka, a to pro celé území tehdejího
Èeskoslovenska. V roce 1999 organizoval etøení tým
Fakulty sociálních studií MUNI v Brnì spoleènì s týmem
agentury SC&C a týmem ze Sociologického ústavu AV ÈR.
Projekt vedl doc. Rabuic z katedry sociologie FSS MUNI
v Brnì. Oba výzkumy jsou si obsahovì velmi blízké a
zamìøují se vedle otázek náboenských, církevních a
religiózních i na hodnotu ivota, ivotní cíle a preference,
volný èas, pracovní naplnìní, rodinný ivot a osobní preference, stejnì jako na souèasné sociální problémy jako
jsou rozvod, potraty, sebevrada apod.
Otázky z oblasti náboenství byly v obou výzkumech
zpracovány velmi podrobnì. Bylo provedeno dotazování
na dùleitost náboenství v ivotì respondenta, èlenství
v náboenských a církevních organizacích, mnoství èasu
vìnované církvi. Ve výzkumu byla øeena otázka rozliení
dobra a zla, identifikace s nìkterým z náboenských
vyznání v souèasnosti i minulosti, frekvence návtìvy
bohoslueb ve 12 letech vìku a v souèasnosti, vztah
k rùzným náboenským obøadùm, osobní pocit víry.
Respondenti byli dále dotazováni, zda církev dává uspokojivou odpovìï na nìkteré aktuální veøejné otázky (napø.
morálka, rodina, duchovní potøeby lidí, sociální problémy),
zda vìøí v existenci Boha, posmrtného ivota, pekla, nebe,
høíchu, pøevtìlování duí a pøenosu mylenek na dálku.
Dotazník se rovnì zabýval osobní pøedstavou o Bohu,
dùleitostí Boha pro ivot, praktikování modliteb, meditace
a rozjímání. V neposlední øadì byli respondenti dotazováni na vztahy mezi náboenstvím a politikou, náboenstvím, kolami a výchovou, náboenstvím a státem,
a byla zkoumána i dùvìra v církve.
Výzkum z roku 1991 byl proveden v èervnu a srpnu na
3245 respondentech (tj. 2109 z ÈR a 1136 ze SR). Výbìr
byl pravdìpodobnostní. Dotazování bylo provedeno
formou standardizovaného osobního rozhovoru. Datový
soubor obsahuje celkem 483 promìnných.
Výzkum v roce 1999 probìhl v bøeznu a kvìtnu na 1908
respondentech starích 18 let. Výbìr respondentù vycházel z výzkumu SIALS, který Sociologický ústav a firma
SC&C provedli v roce 1998. Do výzkumu EVS byli zaøazení
vichni respondenti ze SIALSu, kteøí nejpozdìji v roce
1999 dosáhli 18 let a kteøí v prùbìhu dotazování pro
výzkum SIALS projevili ochotu zúèastnit se i dalího
výzkumu. Tìchto lidí bylo celkem 1984, z nich se ovem
380 nepodaøilo vùbec oslovit (odstìhovaní, zesnulí,
dlouhodobì mimo, k nezastiení). Ze zbylých 1604
respondentù se podaøilo realizovat 1080 rozhovorù. To
odpovídá návratnosti 67 procent. Protoe vzorek SIALSU
pokrývá pouze populaci do 66 let vìku, bylo pøidìleno cca
300 rozhovorù na subpopulaci 66+ ve stejných místech,
kde se konaly rozhovory s respondenty SIALSu; výbìr byl
dìlán náhodnou procházkou s kvótní koncovkou (podle
vìku, pohlaví a vzdìlání). Vzhledem k tomu, e se takto
stanoveným výbìrovým pravidlem jednak nepodaøilo
sebrat dostateèný poèet dotazníkù, jednak vybraný soubor
dobøe nekopíroval strukturu populace v mladích
roènících (výraznì chybìjící lidé s niím vzdìláním), bylo
rozhodnuto sebrat jetì dalí rozhovory opìt náhodnou
procházkou s kvótní koncovkou, nyní podle vìku, vzdìlání,
pohlaví a ekonomické aktivity. Celkem se kvótnì sebralo
828 dotazníkù. Velikost souboru tak je N = 1908. Samotné
dotazování probìhlo metodou standardizovaného
rozhovoru.
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Data z výzkumu v roce 1999 byla váena podle výsledkù
Mikrocenzu 1996. Byly konstruovány váhy zaloené na
propojených statistikách o pohlaví, vìkové skupinì,
ekonomické aktivitì, rodinném stavu a vzdìlání, pøièem
se postupovalo po krajích. Vechny uvedené velièiny se
v souboru po váení neodliují na 5 % hladinì významnosti od údajù Mikrocenzu, a to v celé populaci ani
v jednotlivých krajích.
V souèasnosti nemáme k dispozici spolehlivou evidenci
èeských publikací zaloených na výzkumech WVS/EVS.
K dostupným textùm patøí Øehákùv text porovnávající
hodnotové profily Èechù a Slovákù v rámci èeskoslovenské federace (Øehák 1992) a Rabuicova sta uvádìjící
tématiku tiché revoluce do èeského kontextu (Rabuic
1991). Mezi novìjí texty patøí Rabuicova studie o sociální exkluzi (Rabuic 2000), Rabuicovy a Øehákové èlánky
o vývoji postmaterialismu v ÈR (Rabuic 2001; Øeháková
2001a, 2001b), Vlachové text o dùvìøe v demokracii
(Vlachová 2001), Luného a Navrátilové studie o rozsahu
a prùbìhu sekularizace v ÈR (Luný a Navrátilová 2001a,
anglicky Luný a Navrátilová 2001b), Burjankùv srovnávací
text o xenofobii v ÈR a dalích zemích (Burjanek 2001a,
anglicky Burjanek 2001b), Mareùv èlánek o pracovních
hodnotách (Mare 2001a, anglicky Mare 2001b), studie
manelù Rabuicových o hodnotových preferencích v rodinné výchovì (Rabuic a Rabuicová 2001a, anglicky
Rabuic a Rabuicová 2001b) a Rabuicova studie
analyzující vztah mezi promìnnou hodnot a zmìnami
rodinného chování v ÈR (Rabuic 2001b).
Protoe archiv data z EVS archivuje a distribuuje, je také
správcem databáze jejich uití. Proto prosíme autory
(vèetnì studentù), kteøí v minulosti data z EVS pouívali,
nebo je v souèasnosti stále pouívají, aby nás laskavì o
jejich publikaèním vyuití informovali. Reference o publikovaných textem posílejte na adresu archivu:
archiv@soc.cas.cz.

Èeský výzkum ISSP 1998 Náboenství
V roce 1999 byl v ÈR proveden dalí se série mezinárodních srovnávacích výzkumù ISSP, tentokrát vìnovaný
otázkám náboenství. Podrobnìjí informaci o sérii
výzkumù ISSP publikoval SDA Info v èísle 1-2 v roce 1999,
a proto se mu zde více nevìnujeme. V rámci ISSP bylo
téma náboenství zkoumáno poprvé v roce 1991 (tehdy
bez úèasti ÈR) a podruhé v roce 1998. Z organizaèních
dùvodù probìhl sbìr dat v ÈR a v polovinì roku 1999.
Èeský datový soubor je v èeské a anglické verzi k dispozici
v Sociologickém datovém archivu . Prostøednictvím SDA
mohou zájemci získat pøístup i k mezinárodním datùm.
Výzkum byl pøipraven týmem sociální stratifikace
Sociologického ústavu AV ÈR. Sbìr dat provedla agentura
SC&C v èervnu a èervenci 1999 na 1224 respondentech
starích 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou tøístupòového náhodného výbìru. V prvním výbìrovém kroku bylo
náhodnì vybráno 150 volebních okrskù, ve druhém kroku
byly v kadém okrsku náhodnou metodou vybrány domácnosti a ve tøetím kroku byl náhodnì vybrán v kadé domácnosti respondent. Autoøi výzkumu doporuèují pouívat pøi
analýze váení, a to jak designovou váhu, která zohledòuje
velikost domácnosti respondenta, tak váhy poststratifikaèní vytvoøené podle údajù z Mikrocenzu 1996.
Výzkum ISSP 1998 Náboenství zkoumá vliv náboenských pøedstav a chování na sociální, politické a morální

postoje, náboenskou výchovu, náboenské aktivity,
tradièní køesanské a existenciální pøedstavy, osobní
morálku, postoje k sexuálnímu chování, potratùm,
kriminálnímu chování a jeho trestání. Otázky základního
modulu ISSP jsou doplnìny standardními sociodemografickými otázkami, zkonstruovanými ukazateli socioekonomického statusu (sociální tøída EGP, socioekonomický
index statusu povolání ISEI a presti povolání SIOPS )
a specifickými èeskými otázkami týkajícími se tématu
náboenství. Celkem soubor obsahuje 372 promìnných.
Èeská data z výzkumu ISSP 1998 Náboenství byla
publikaènì zpracována zejména ve dvou pøehledových
statích Hamplové (Hamplová 2000a, 2000b), dále pak ve
studii prùbìhu sekularizace v ÈR (Luný a Navrátilová
2001a, anglicky Luný a Navrátilová 2001b). Hamplová
(v tisku) dále píe o vývoji institucionalizovaného a neinstitucionalizovaného náboenství v ÈR v posledním pùlstoletí
a Hamplová s Pikálkovou zapracovaly na základì dat
z ISSP 1998 téma hodnotového profilu i do své analýzy
partnerství, rodièovství a nesezdaného souití (Hamplová
a Pikálková -v tisku).
Podobnì jako v pøípadì publikací z výzkumu WVS/EVS
i v pøípadì ISSP prosíme autory, aby upozoròovali archiv
na jejich publikaèní vyuití dat poskytnutých archivem.

Aufbruch
Název Aufbruch je oznaèení pro výzkum pùvodnì nazývaný
Bùh po komunismu a jeho oficiální název je Religiozita
v reformovaných východo (støedo) evropských zemích.
Autory tohoto projektu jsou Paul M. Zulehner a Miklos
Tomka. P. M. Zulehner je profesor na Teologické fakultì
Vídeòské univerzity a pùsobí v Pastorálním fóru ve Vídni,
kde vede skupinu realizující výzkum Aufbruch. M.Tomka je
spoluautorem výzkumu a pùsobí na Teologické fakultì
Univerzity v Budapeti.
Výzkumný projekt Aufbruch, který garantuje Pastorale
Forum Wien, etøí postavení církví (pøedevím katolické)
ve východní a støední Evropì v dobì komunismu a následné promìny pozic související s rozpadem komunistického bloku. Jeho cílem je získání pøesnìjích znalostí
o náboenských  církevních aspektech v dané spoleènosti. Vzelé poznatky nejsou urèeny jen pro akademické
uití, ale smìøují i do oblasti tvorby politiky, a to jak církevní,
tak státní. Projekt bìí v deseti postkomunistických
zemích, mimo ÈR jetì v Litvì, Polsku, Ukrajinì, Slovensku, bývalé NDR, Maïarsku, Rumunsku, Chorvatsku
a Slovinsku.
Výzkum je zaloen interdisciplinárnì. Tým v kadé
zúèastnìné zemi tvoøí odborníci z oblasti historie, sociologie a teologie. Ji v personálním obsazení je tak naznaèeno, e výzkum se uskuteèòuje ve dvou rovinách. Jedna
sleduje historickou analýzu. Sem spadá charakteristika
vývoje náboenskosti, církví, øádù a dalích s tím souvisejících aspektù náboenského ivota a má pokrýt roky od 2.
svìtové války a do devadesátých let. Tuto èást projektu
v Èeské republice vede J. Støíbrný z Èeské køesanské
akademie. Druhá rovina výzkumu je zamìøena na
empirická sociologická etøení, je jsou orientována na
oblast duchovního ivota spoleènosti. Tuto oblast výzkumu
u nás zatiuje L. Prudký.
Historická rovina, pro její vìdeckou práci je urèující
kvalitativní výzkum (pøi nìm se vychází z rozhovorù s pamìtníky, z vyhodnocování archivù, samizdatù, sekundární
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literatury atd.), sleduje a upøesòuje v pracovních diskusích
a na symposiích aktuální témata náboensko-církevního
ivota. Pøedevím se jedná o tato témata:
l Vedení a církevní komunikace.
l Recepce II. Vatikánského koncilu (1962-1965)
v postkomunistických zemích.
l Církev a média.
l Laici  eny  mláde.
l Materiální základ  místo a význam penì v církevním
mylení.
l Starost o knìze  dopad promìn spoleèenských
struktur na místo, ance, postavení knìí.
l Spirituální a náboenská hnutí  promìna a postoje
køesanských církví ve vztahu k nekøesanským
a novým náboenským hnutím.
l Náboenství a národní identita.
l Ekumenismus.
l Konformismus a odpor - kolaborace a odpor v daném
politickém uspoøádání.
l Øád  postavení církví pøed, bìhem, po komunismu
a její zaèlenìní do øádu spoleènosti.
l Náboenská výuka  a její aplikace ve spoleènosti,
l Národní zbonost  role a význam dùleitých národních fenoménù pro národní zbonost.
l Internacionalismus církve  Vatikánská politika, vztah
Øíma a lokálních církví, mimopolitické aktivity.
l Charita.

Dosavadní dostupné informace k etøení Aufbruch jsou
zachyceny pøedevím ve ètyøech ji publikovaných knihách.
Tomka a Zulehner (1999) shrnují informace o vývoji
náboenství ve støední a východní Evropì, Tomka et al.
(1999) se blíe zamìøují na otázky církve a zpracovávají
výsledky empirického etøení z Maïarska, Litvy a Slovinska, Tomka a Zulehner (2000) se soustøedili na spoleèenské otázky náboenského vývoje, a koneènì ètvrtá kniha
je vìnována i ÈR (Prudký et al. 2000). U nás se o projektu
Aufbruch zmiòuje Libor Prudký v Sociologickém èasopise
(Prudký 2000).

Kvantitativní výzkum, který je urèující pro druhou výzkumnou èást projektu Aufbruch a je postavený na sociologických etøeních, hledá odpovìï na urèitý typ otázek: napø.
Co pøedstavuje pro lidi po ètyøiceti letech komunismu
náboenství? Co je køesanství? Kdo je Kristus? Jak
vypadá a co se dìje v církvi? Jak jednotlivec chápe pojmy
jako jsou ateizmus, víra atd.? V co vìøí a v co ne? Jak se
projevuje víra religiózní a profánní na sebeporozumìní
jedince? Jaká je formovala zkuenost s náboenstvím
a náboenskými komunitami bìhem komunismu?
V Èeské republice bylo v rámci empirického etøení
sesbíráno v øíjnu a listopadu 1997 celkem 1053 rozhovorù. Cílovou skupinou výbìru byla populace ÈR ve vìku
od 18 let výe. Dotazník obsahoval celkem 106 otázek
vèetnì demografických znakù, po zapoètení i vytvoøených
promìnných má datový soubor celkem 248 znakù,
z èeho je 224 vìcných a ostatní jsou sociální a demografické identifikace. Respondenti byli vybíráni vícestupòovým
náhodným výbìrem. V Èeské republice dozorovala výzkum
Èeská køesanská akademie a samotný terénní sbìr dat
provedla agentura GfK Praha.
V kvantitativní èásti projektu Aufbruch jde o nalezení
faktù, které zdokumentují socioreligiozní dimenzi postkomunistických spoleèností. Analyzovány jsou tyto oblasti:

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Náboenská mapa jednotlivých zemí,
Náboenství v sociálních strukturách,
Modernizace a náboenství,
Náboenství v kontextu doby  generaèní promìna,
Náboenství, národ, politika,
Náboenství vedního dne,
Postoj vùèi svìtu s ivotu,
Náboenství a osobnost  autoritáøství a solidarita,
Náboenství a mezilidské vztahy,
Osobní spokojenost.

Celkovì tak lze kálu otázek rozdìlit do nìkolika oblastí,
v kterých jsou jedinci dotazování na:
a) hodnotovou orientaci (zahrnující veobecné hodnoty,
hodnotové struktury a preference, vlastní sebehodnocení, hodnocení standardnì uznávaných hodnot 
rodina, vlast, normy chování)
b) individuální postoje k náboenství a víøe (osobní vztah
k bohu, vliv náboenství na osobní ivot, vlastní praktikování - aktivity v církvích a náboenských spoleèenstvích)
c) církve a jejich funkènost a význam pro spoleènost
Souhrnnì øeèeno, otázky výzkumu se snaí dobrat
odpovìdi na to, jak je to s Bohem po komunismu.

Sociologický datový archiv v Praze nemá v souèasnosti
k dispozici data z projektu Aufbruch. Jejich získání je ale
schopen zprostøedkovat garant èeské èásti empirického
etøení Libor Prudký (POINT Praha). Kusé informace
o projektu jsou dostupné na internetu (viz odkazy).

Èeská populace a bible
Výzkum Vztah èeské populace k náboenství a k Bibli
zorganizovala The British and Foreign Society (Swindon,
Velká Británie) and The Lausanne Commitee for Word
Evangelization (Oxford, Velká Británie) v roce 1991.
Výzkum probìhl v esti zemích bývalého komunistického
bloku, jmenovitì v ÈSFR, Maïarsku, Polsku, Ukrajinì,
Litvì a Rusku (zvlátní etøení probìhlo v ruském
Tatarstánu). Pøedmìtem výzkumu bylo poznání náboenských a nenáboenských orientací obyvatel. Dále pak
znalost Bible a o Bibli vèetnì názorù na ni. S tím souvisejí otázky dotýkajících se náboenských aktivit a jejich
forem. Sbìr dat v Èeské republice organizovala Èeskoslovenská biblická spoleènost Praha a samotný sbìr
provedl Institut pro výzkum veøejného mínìní Praha.
Celkem bylo kvótní metodou sebráno 1950 rozhovorù
s lidmi starími 15 let. Sbìr dat se uskuteènil od 14. 3. 
25. 3. 1991 a provedlo jej tehdejí IVVM. Data má v souèasnosti ve správì zadavatel výzkumu a nejsou volnì
k dispozici. Podrobnosti o publikaèním vyuití dat nám
nejsou známy, k dispozici je nicménì závìreèná zpráva
z výzkumu v èeské i anglické verzi. Ta je uloená v archivu
CVVM (viz odkazy). Dalí podrobnosti o výzkumu mohou
zájemci získat od Jána Miovièe z CVVM.
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Èeský Middletown
a podpora legality potratù

nutnì zároveò znamenat i morální podporu. Mnoho lidí souhlasí s
uzákonìním práva eny podstoupit potrat, pøestoe má k jevu
samotnému osobní výhrady. Následující analýza je vìnována
pouze jednomu z obou aspektù, postojùm k legalitì potratù.

Odkazy na www:

World Values Survey: http://wvs.isr.umich.edu/
ISR (Institute for Social Research):
http://www.isr.umich.edu/
Ronald Inglehart - osobní stránka:
http://wvs.isr.umich.edu/ringlehart/
ICPSR (Inter-university Consortium for Political and
Social Research): http://www.icpsr.umich.edu/
ISSP (International Social Survey Programme):
http://www.issp.org/
Sociologický datový archiv, Praha:
http://archiv.soc.cas.cz
Aufbruch Projekt:
http://www.vallastudomany.hu/aufbruch/
Slovinský archiv ADP - informace o datovém
souboru Aubruch:
http://rcul.uni-lj.si/-fd_adp/opisi/ABR97.XML
CVVM: http://www.soc.cas.cz/cvvm/
e-mail: cvvm@soc.cas.cz

Dostupné studie postojù k potratùm

Yana Leontiyeva

studentka sociologie Fakulty Sociálních vìd UK

Èlánek vychází ze seminární práce studentky Fakulty
sociálních vìd a je vìnován studiu podpory, kterou
obyvatelé èeského malého mìsta (Middletownu  )
vyjadøují legalitì potratù. Pro analýzu byla pouita data
z etøení Lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace pøi utváøení politických postojù v lokální komunitì
provedeného v Klatovech v roce 1999. Analýza bude
publikována ve dvou èástech, v tomto a v následujícím
èísle SDA Info.
Potraty pøedstavují dùleitý spoleèenský fenomén, jeho vnímání
má dvì dimenze, legální a morální. Podpora legality potratù nemusí

Dr. Libor Stloukal z Australské národní university studoval ve své
disertaèní práci historické a demografické aspekty potratù.
Bývalé Èeskoslovensko oznaèil za zemi, která vyetøila
a publikovala úplnou statistiku potratù. Pokud se ale týká etøení
postojù, situace je horí. Podle dostupných informací v Èeské
republice bìhem posledních desetiletí nevznikla ádná komplexní
postojová studie týkající se problematiky potratù. Nìkteré
výzkumy zamìøené na jiná témata ovem obsahovaly otázky,
které se tématu dotýkaly.
Pøiblinì 1300 svobodných lidí ve vìku do tøiceti let bylo na
podzim roku 1997 dotazováno na postoje k manelským vztahùm
a rodièovství. V jedné z otázek byli respondenti tázáni, co by
dìlali v pøípadì otìhotnìní nebo, u muù, v pøípadì uvedení
partnerky do jiného stavu. Data odhalila, e pøedevím mladí
respondenti a eny dávají èastìji pøednost ukonèení nechtìného
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tìhotenství (Fialová et. al 2000). Z toho mùeme usuzovat, e
eny a lidé niího vìku budou tolerantnìjí k potratùm. Demografická data analyzovaná M. Kuèerou a L. Fialovou vak ukazují,
e poèet provedených potratù není závislý na vìku eny lineárnì. Vìtí poèet potratù patøí èastìji k charakteristikám en ve
støedním vìku (Kuèera a Fialová 1996). Autoøi European Values
Survey z roku 1991 naopak doloili, e narozdíl od pohlaví a vìku
mají na podporu potratù pozitivní vliv velikost místa bydlitì a
dosaené vzdìlání. Otázky týkající se potratù byly té souèástí
mezinárodního výzkumu ISSP o náboenských hodnotách (ISSP
1998). Respondenti odpovídali, zda akceptují potrat v pøípadì
vysoké pravdìpodobnosti defektu plodu a má-li rodina nízký
pøíjem. Respondenti tak mìli vyjádøit postoje ke dvìma odliným
typùm situací. Jedna obsahovala objektivní zdravotní komplikace,
druhá subjektivní potíe. Tyto dùvody jsou v nìkterých studiích
oznaèovány jako tvrdé a mìkké. Výsledky zmínìných projektù
se zde ovem nebudeme zabývat do detailu, protoe poloené
otázky byly orientovány spíe na morální aspekty potratù, a ty
nejsou pøedmìtem této práce.

Zdravotní a sociální dùvody pro potrat
Typ otázek pouitý ve výzkumu ISSP je v etøeních postojù
k potratùm èastý. Vyplývá z konfirmaèní faktorové analýzy, která
kromì dvou jmenovaných okolností zahrnuje dalí poloky
indikující situace jako je ohroení zdraví matky, tìhotenství
v dùsledku znásilnìní, enskou neochotu vzít si otce èi ponechat
si neplánované dítì a dalí poloky, které odhalují hlavní latentní
faktory ovlivòující postoje. Jedná se o tzv. zdravotní a sociální
faktor. První je obvykle reprezentován dotazováním na postoj
v situaci, kdy je ohroeno matèino mentální èi fyzické zdraví.
Nìkteré studie k indikátorùm zdravotního faktoru zahrnují také
dùvody spojené s vánou deformací plodu. Zde je vak moný
dvojí pohled. Z jednoho hlediska je tato situace spojena se
zdravotním aspektem, z druhého vak musí být brána v úvahu
také sociální stránka problému spojená s obtíemi ponechání si
mentálnì èi fyzicky postieného dítìte. V naí studii budeme
pøedpokládat, e latentní zdravotní faktor je pøi posuzování
potøebnosti legality potratu v pøípadì defektu plodu pro respondenty dùleitìjí.
Podpora legality potratu ze sociálních a zdravotních dùvodù
má vìtinou výraznì odliný charakter. Subjektivní potíe jsou
povaovány za ménì závané, a proto jsou lidé k potratùm ze
sociálních dùvodù ménì tolerantní (viz napø. postoje k potratùm
ze sociálních a zdravotních dùvodù mezi americkou mládeí,
Marsiglio a Shenan 1993).

Zdroj dat a mìøení postojù
Data pro analýzu pocházejí z výzkumného projektu Lidé s vlivem
a osobní mezilidská komunikace pøi utváøení politických postojù
v lokální komunitì, který byl proveden na podzim 1999 za
podpory Grantové Agentury Èeské republiky. Vzorek tvoøilo
1486 náhodnì vybraných dospìlých obyvatel prùmìrného mìsta
(Klatovy) v Západních Èechách. kolení tazatelé provedli
standardizované osobní rozhovory trvající pøiblinì 45 minut.
Postoje k potratùm nebyly hlavním tématem tohoto výzkumu,
nicménì tøetí èást dotazníku nazvaná Události a názory
obsahovala dvì otázky týkající se legality potratù. V první z nich
byli respondenti dotázáni na obecné postoje k rùzným veøejným
problémùm vèetnì legalizace potratù. Mìli souhlasit èi nesouhlasit s výrokem Tìhotná ena má mít právo podstoupit legální
potrat, jestlie si to z nìjakého dùvodu pøeje. Ve druhé otázce
mìli respondenti uvést svùj souhlas èi nesouhlas s právem eny
na legální potrat v pøípadì konkrétních okolností. Tìmito okolnostmi
byly: a) existuje vysoká pravdìpodobnost váného pokození
dítìte; b) ena je vdaná a nechce u ádné dalí dìti;
c) tìhotenstvím je vánì ohroeno zdraví eny; d) rodina má
velmi nízký pøíjem a nemùe si dovolit ádné dalí dìti; e) ena
otìhotnìla dùsledkem znásilnìní; f) ena není vdaná a nechce si
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vzít otce dítìte. kála moných odpovìdí indikovala respondentùv
souhlas èi nesouhlas a obsahovala monost nevím, která, jak
je popsáno níe, nebyla vylouèena z analýzy.
Musíme pøedpokládat, e nìkdy respondenti odmítnutím urèitého výroku ukázali svùj nesouhlas s morální stránkou podstoupení
potratu. To mùe být napøíklad následkem efektivní protipotratové
propagandy (ameriètí vìdci doli ke stejným závìrùm, viz Rosenhouse-Persson a Sabagh 1983). Zvlá v souèasnosti je hnutí
pro ivot úspìné v mobilizaci svých podporovatelù. Nedávno
se napø. v èeské veøejné dopravì a na internetu objevila proivotní kampaò, která prohlásila potrat za vradu.
Cílem této analýzy není studium pøijatelnosti potratù, ale stupeò
podpory práva eny na legální potrat. Z tohoto dùvodu se
omezíme na analýzu podílu pozitivních odpovìdí, které byly
interpretovány jako podpora legalizace potratù. Text nesmìøuje
k ádným závìrùm o netolerantních èi nedemokratických postojích tìch, kteøí odpovìdìli negativnì.
Ze stejného dùvodu jsou do analýzy zaøazeni nerozhodnutí
respondenti. Vyøazení respondentù, kteøí odpovìdìli nevím, by
toti zvýilo podíl tìch, kteøí podporují legální potrat ze sociálních
dùvodù, pøièem podpora potratù ze zdravotních dùvodù by
zùstala stejná. Respondenti byli rozdìleni do dvou skupin: ti,
kteøí podporují potraty, tj. ti, kteøí souhlasí s nabídnutými výroky,
a ostatní. Skupina nerozhodnutých, kteøí nevyjádøili názor
týkající se legality potratù, byla té analyzována s ohledem na
rùzné okolnosti, kdy by potrat mohl být potøebný.
Hypotézy a metody testování
Èást analýzy je vìnována potvrzení hypotézy o existenci dvou
odliných faktorù, zdravotního a sociálního, které ovlivòují proces
rozhodování se v otázce podpory legálních potratù. Inspirací pro
volbu metody testování byly obdobné výzkumné práce, které pro
jejich identifikaci pouily faktorovou analýzu. První faktor by mìl
vyjadøovat respondentùv postoj k potratu v situaci ohroení
zdraví matky èi dítìte. Pøedpokládáme, e dùvody tìhotenství
vánì ohrouje zdraví matky, tìhotenství je dùsledkem znásilnìní a slabìji té dùvod pravdìpodobná váná deformace
plodu identifikují tzv. zdravotní faktor, ostatní tøi poloky pak
sociální faktor.
Dále pøedpokládáme, e lidé vyjádøí vìtí podporu legalizaci
potratu, jestlie je ohroeno zdraví matky nebo dítìte. Nechceme
vak pouze poukázat na rozdíl ve stupni podpory v souvislosti s
obìma faktory. Pøedpokládáme, e narozdíl od potratù ze
zdravotních dùvodù se mùe podpora potratùm ze sociálních
dùvodù významnì liit v závislosti na rùzných demografických
charakteristikách. Tedy napø. oèekáváme, e muské pohlaví,
vyí vìk, silnìjí náboenská víra a nií vzdìlání budou
spojeny s významnì slabí podporou legálního potratu ze
sociálních dùvodù. Vyí stupeò podpory potratù oèekáváme od
respondentù, kteøí vyjádøili svoji sexuální svobodu omlouváním
manelské nevìry a postavením homosexuálních vztahù na
roveò vztahùm heterosexuálním. Tolerance legálního potratu
bude dále zkoumána s ohledem na schopnost samostatného
rozhodování, a to zejména u en (viz dále).

Pøíprava dat
Celkem byly v Klatovech provedeny rozhovory se 1486 respondenty. Po filtraci tìch, kteøí se nevyjádøili (chybìjící hodnoty)
k otázkám potratù, náboenství, manelské nevìry, politických
extrémistù, nacionalistù a homosexuálù, a dále tìch, u nich
chybí data o vzdìlání a manelském stavu, zbývá 1374 pøípadù.
42 respondentù souhlasilo s potratem na ádost, ale nesouhlasilo
s legálními potraty z váných dùvodù jako ohroení matèina
zdraví, defektu plodu a tìhotenství v dùsledku znásilnìní
(v následné analýze budou tyto dùvody oznaèeny jako indikátory
zdravotního faktoru). Lze pøedpokládat, e tito respondenti
nerozumìli otázce nebo neodpovìdìli správnì. Tyto pøípady byly
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proto té vylouèeny z analýz. Celkový poèet pøípadù
vstupujících do analýzy je tedy 1332 (viz procentní rozdìlení v tabulce 1).
Ne vichni respondenti uvedli své názory na potraty.
Drtivá vìtina odpovìdìla na otázky týkající se zdraví
matky nebo dítìte. Mnohem obtínìjí vak pro respondenty zøejmì bylo vyjádøit se k legalitì potratu z dùvodu
finanèních problémù nebo protoe se matka nechce vdát
za otce dítìte. Podíl chybìjících odpovìdí se zdá být
indikátorem rozporuplnosti otázky legality potratù za
uvedených okolností.

Legalita potratu na ádost a v rùzných situacích
Pouze ètyøi respondenti zamítli legální potrat ve vech
dotazovaných situacích a sedm dotázaných se ve vech
pøípadech vyhnulo rozhodnutí udáním monosti nevím.
Témìø dvì tøetiny respondentù naopak podpoøily legální
potraty ve vech esti uvádìných situacích. 30 z tìchto
784 respondentù ovem uvaovalo i jiné situace, kdy by
nemìl být potrat legální, a odmítlo potrat na ádost.
Zbývajících 754 dotazovaných, tj. 57 % z celku, vyjádøilo
podporu právu eny podstoupit legálnì potrat
z jakéhokoli dùvodu.
Jaký je pøedpokládaný kontext postojù k potratu na
ádost? Jednalo se o vyjádøení nebo nevyjádøení podpory
právu na potrat nehledì na okolnosti, které k nìmu vedou.
Jsou-li lidé dotázáni na posouzení legality potratu na ádost
mohou mít ale na mysli rozlièné situace. Nìkdy tato vìc
asociuje s nechutí svobodné matky vdát se èi mít dítì
v nízkém vìku, nìkdy s pokusem regulovat velikost rodiny
nebo moná také se záchranou ivota matky ohroeného
v pøípadì tìhotenství. Je nicménì obtíné vztahovat otázku
na ádost ke zdravotním èi sociálním dùvodùm, nebo je
spíe spojena s enským právem ne s konkrétními objektivními potíemi. Proto byla tato poloka vyøazena z faktorové analýzy.
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Tabulka 1. Souhlas s právem eny na podstoupení legálního
potratu. Dospìlá populace v Klatovech, v procentech.
souhlasí nesouhlasí

neví

Celkem

na ádost

89

6

5

100

je-li poškozen plod
je-li ohroeno zdraví
matky
je-li tìhotenství
dùsledkem znásilnìní
je-li vdaná a nechce
ádné dalí dítì
má-li rodina nízký
pøíjem
není-li matka vdaná

98
98

1
1

1
1

100
100

96

2

2

100

78

18

4

100

77

17

6

100

67

26

7

100

Zdroj dat: Klatovy 1999, N = 1 332.

Tabulka 2. Faktorová analýza postojù dospìlých obyvatel Klatov
k legálním potratùm podle dùvodu pro potrat.
Dùvody pro potrat:
je-li ohroeno zdraví
matky
je-li poškozen plod
je-li tìhotenství
dùsledkem znásilnìní
má-li rodina nízký pøíjem
je-li ena vdaná a
nechce ádné dalí dítì
není-li matka vdaná

Skóre rotovaných komponentù
Sociální faktor Zdravotní faktor
0,058

0,816

0,101
0,263

0,809
0,705

0,809
0,808

0,19
0,157

0,835

0,067

Zdroj dat: Klatovy 1999.
Poznámky: Extrakce faktorù metodou hlavních komponentù, metoda rotace:
Varimax s Kaiserovou normalizací.

Kadá ze esti ivotních situací, kdy ena stojí tváøí v tváø
nechtìnému nebo nebezpeènému tìhotenství a rozhoduje se
o potratu jako o moném øeení, se ukazuje být pro obyvatele
èeského malého mìsta rùznì dùleitá. Jak jsme pøedpokládali,
podpora vyjádøená ukonèení tìhotenství spojeného s fyzickým
nebo psychickým (v pøípadì znásilnìní) naruením matky nebo
s velkou pravdìpodobností, e dítì se mùe narodit fyzicky èi
mentálnì pokozené, pøekraèuje 95% (viz tabulka 1). Finanèní
tìkosti, neochota ponechat si neplánované dítì nebo se vdát
mají významnì mení podporu.
Potrat z tzv. tvrdých dùvodù byl podporován drtivou vìtinou
respondentù bez ohledu na jejich vìk èi pohlaví. Potratùm
z dùvodu sociálních potíí a z dùvodu neochoty se vdávat
prokázaly významnì vyí podporu eny a støední vìková
kategorie.
Pro test hypotézy o existenci dvou odliných latentních faktorù,
zdravotního a sociálního, bylo pouito exploraèní faktorové
analýzy obsahující est výchozích poloek. Jak pøedpokládala
vstupní hypotéza, výsledky odhalily dva odpovídající faktory.
U sedmé poloky, potrat na ádost, bylo v pøedbìné analýze
ovìøeno, e se vztahuje k obìma faktorùm pøiblinì stejnì, a byla
z dalí analýzy vyøazena.
Tabulka 2 obsahuje výsledky analýzy po rotaci faktorových os
metodou Varimax, která umoòuje snazí identifikaci spojení
promìnných s faktory. Tøi poloky spojené se zdravím matky
a dítìte urèují první faktor, který odpovídá latentnímu zdravotnímu
faktoru, a zbývající tøi poloky identifikují druhý faktor, který
odpovídá latentnímu sociálnímu faktoru.

Dùvodem pro rozliení sociálního a zdravotního faktoru je
i existence sociální disonance, která je spojena s podporou
legality potratu ze sociálních pøíèin. Postoje k sociálním aspektùm
potratu jsou silnìji spojeny nejen s vìkem, pohlavím, stupnìm
dosaeného vzdìlání a náboenským vyznáním, ale také
s dalími dùleitými faktory jako je sexuální morálka, stupeò
individuální tolerance atp. A co víc, data z Klatov ukázala, e
ádný z faktorù, které byly rozpoznány jako koreláty stupnì
tolerance k potratùm ze sociálních dùvodù a na ádost, významnì neovlivòuje postoje lidí k potratùm ze zdravotních dùvodù.
Také rozdíl v podpoøe mezi ménì a více tolerantními kategoriemi
zùstává pod hladinou statistické významnosti.
Data z èeského Middletownu pøesto ukazují, e podpora
vyjádøená potratùm ze zdravotních dùvodù je spojena s podporou vyjádøenou potratùm pøi sociálních potíích. Funguje pro ní
jako jakási podøízená podmínka. Témìø ádný z respondentù
nepodpoøil potrat ze sociálních dùvodù, jestlie jej zároveò
nepodpoøil z nìkterého nebo ze vech dùvodù zdravotních,
a èím vyí je podpora potratùm ze zdravotních dùvodù, tím vìtí
je monost, e budou souhlasit s jejich legalizací kvùli sociálním
tìkostem. Tato tendence je platná pro vechny skupiny respondentù.

Vliv demografických faktorù na rozhodování
o legalitì potratù
V následné analýze bude podíl tìch, kteøí podporují tøi poloky
sociální kály, pouit jako indikátor výe tolerance sociálním
aspektùm legálního potratu a poslouí ke srovnání podpory
legálním potratùm ze sociálních dùvodù mezi rozdílnými skupinami
respondentù. Na základì nìkolika demografických a sociálních
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charakteristik se potom pokusíme vytvoøit modely pro pøedpovìï
pravdìpodobnosti toho, e jedinec bude podporovat potrat ze
sociálních dùvodù.
eny a lidé støedního vìku jsou skupiny, které dávají legalitì
potratù vìtí podporu. Ve srovnání s muskou èástí obyvatel
Klatov podporují eny legální potraty více za vech okolností,
vèetnì potratu na ádost. Podíl tìch, kteøí podpoøili ve vech
pøípadech potraty, byl mezi mui 55% a enami 62%. Sedmiprocentní rozdíl sice není statisticky významný, lze vak pøedpokládat, e eny jsou spíe ne mui naklonìny legalitì potratù,
protoe restrikce omezuje monosti rozhodování v otázkách
mateøství. Vztah mezi pohlavími a stupeò podpory bude posouzen pro ostatní faktory a dále specifikován.
Výsledky srovnání podpory potratù mezi jednotlivými vìkovými
kohortami nepotvrzují výchozí hypotézu o pøímém vztahu mezi
vìkem a podporou potratu ze sociálních dùvodù. Pøedpokládali
jsme, e mladí lidé budou více podporovat práva na ukonèení
tìhotenství v dùsledku postupující liberalizace, která vede
k roziøování osobních svobod v sexuálním chování. Mladí lidé do
30 let ovem významnì ménì souhlasili se sociálními dùvody pro
potraty ne reprezentanti støedního vìku a starí vìkové
kategorie. Vìková kategorie 30 a 39 let vykázala o 14% vyí
(66%) podporu pro sociální aspekty potratù ne lidé ve vìku do
30 let. Ti podporovali legalitu potratù ze sociálních dùvodù jen
v 52%. Ve vìkových kategoriích 40 a více let stupeò individuální
podpory legálních potratù klesá a na 56% ve vìku 61 a více.
I tato podpora je ovem vyí, ne u nejmladí vìkové kategorie.
Tento výsledek mùe souviset se situací zachycenou
v demografických statistikách, podle nich nejvìtí èást interupcí
v Èeské republice je opakovaná a pøipadá na eny ve støedním
vìku. Èeská demografka L. Fialová popisovala situaci v roce
1994, kdy podíl interupcí u starích en stoupl ve srovnání
s podílem interupcí provedených na mladích enách. Píe, e
zde byl velký poèet en ve støední vìkové kategorii a starích,
které se vyhýbaly uívání antikoncepce a interupce byly stále
praktikovány jako metoda ukonèení nechtìného, ve vìtinì
pøípadù tzv. nadbyteèného tìhotenství (Kuèera a Fialová 1996).
Souèasná nejmladí kategorie mùe mít lepí zkuenosti a otevøenìjí postoje k uívání antikoncepce, a to mùe mít dopad na
významnì mení toleranci potratù zejména v pøípadech, kdy eny
nechtìjí dalí dítì nebo, co je velmi zajímavé, kdy si svobodné
matky nechtìjí vzít otce dítìte. To mùe být pøièteno vyí zodpovìdnosti v sexuálních vztazích a mení ochotì omluvit nechtìné
tìhotenství. Starí, zkuenìjí lidé mohou zároveò lépe rozumìt
vem potíím a zodpovìdnosti spojené s ponecháním si dítìte.
Zdá se, e existuje souvislost mezi manelským stavem
respondenta a postoji k potratùm. Sezdaní významnì (o 12%)
více podporují legalizaci potratù. Jedním z moných vysvìtlení je
nepravá korelace. Manelský stav je spojen s vìkem (bylo pouze
15 ze 706 starích ne 46 let, kteøí zùstali svobodní). Ovem ani
kontrola korelace v závislosti na vìku neeliminovala tento vztah
a vìtí podpora legalitì potratù u sezdaných byla ovìøena
i v tomto pøípadì. Vìk nevysvìtluje vliv manelského stavu na
postoje k potratùm kompletnì. Manelství s sebou pøináí
zkuenosti v ivotì (zejména nyní, kdy stoupá prùmìrný vìk
sòatku), ale také v manelských vztazích. Svobodní jednotlivci si
sami sebe dokáí hùøe pøedstavit v situaci, kdy se mají rozhodnout, zda si ponechat neplánované dítì (kdy ji v rodinì dìti
mají), které si nemohou dovolit.
Zajímavá fakta se ukazují pøi zkoumání vztahu mezi vìkem,
manelským stavem a podporou potratù s ohledem na pohlaví
respondentù. Manelství má v otázce postojù k legalitì potratù
velmi rozdílný vliv u muù a u en. Ve støedních letech jsou mui
i eny tolerantnìjí k potratùm. Ovem eny narozdíl od muù
podporují potraty bez ohledu na svùj manelský stav. Hrubý vliv
manelského stavu na tolerantnost k potratùm u en se blíí nule,
nebo konstantní podpora vyjádøená enami kolísá nevýznamnì

podle manelského stavu kolem 60%, co je v ostrém kontrastu
k podpoøe vyjádøené mui, která vzrostla o 18% a dosáhla 60%,
kdy se mu oenil. Zdá se, e vdané eny podporovaly legální
potraty stejnì jako svobodné, protoe byly více zastoupeny
ve starích vìkových kategoriích. Ty spíe podporují legální
potraty. Pøi kontrole vztahù podle vìku se ukázalo, e sòatek má
u en záporný vliv na podporu potratù. Svobodné eny
v nejmladí vìkové kategorii do 30 let vyjádøily podporu legalitì
interupcí ze sociálních dùvodù ze dvou tøetin (62%), u vdaných
en v tomto vìku byla podpora ménì ne polovièní (43%),
zatímco u muù tomu bylo opaènì, mladí svobodní podpoøili
legalitu potratù ze 43% a enatí ze 65%. Vdané eny ve vìku do
tøiceti let podporují potraty ménì ne jejich enatí vrstevníci. Toto
je také jediná vìková kategorie, ve které mui vyjadøují podporu
legálním potratùm èastìji ne eny.
Svobodný mu mùe být jen nepøímo ovlivnìn nechtìným
tìhotenstvím partnerky a jeho ivot se nemìní tak radikálnì,
stane-li se otcem. Mu proto mùe mít pøi posuzování ivotních
ancí v pøípadì ponechání si dítì vìtí oèekávání ne ena. Vedle
toho svobodní mui ménì ne svobodné eny podporují nepartnerské tìhotenství, kdy ena poádá o potrat, protoe si nechce
vzít otce dítìte. Mùe tomu být tak buï proto, e svobodní mui
cítí zodpovìdnost v sexuálních vztazích a preferují sòatek
s matkou dítìte pøed ukonèením tìhotenství, nebo proto, e
nechtìjí omluvit nechtìné tìhotenství, které lze pøedejít pouitím
antikoncepce. Obojí je úzce provázáno a není lehké uèinit jasné
závìry. Jedno je jisté, toti e mui více podporují legalitu potratu
v pøípadì, e stojí tváøí v tváø realitì rodinného ivota.
Bohuel zjitìní, e fakt manelství má vliv na mení podporu legality potratù, nemohlo být na základì dat z Klatov ani
definitivnì potvrzeno, ani vysvìtleno. Je nutné mít na pamìti, e
se jedná o pøípadovou studii sídla s populací 23 000, které leí
pomìrnì daleko od hlavního mìsta. Lze pøedpokládat, e zdejí
eny mají vìtí tendenci orientovat se na rodinné hodnoty a jsou
ménì ambiciózní ve své profesionální kariéøe, ne eny
ve vìtích mìstech a zejména v Praze.

Náboenské vyznání a dosaené vzdìlání
Náboenské zaloení obèanù Klatov je závislé na vìku. Starí lidé
jsou více náboensky zaloení. Podíl tìch, kteøí navtìvují
bohosluby pravidelnì, pøíleitostnì nebo takøka nikdy, ale stále
vìøí v Boha, je ve vìkové kategorii do 30 let 22% (ze 317),
ve vìku od 30 do 45 let 22% (ze 309), od 46 do 60 let 37% (ze
380) a u starích ne 60 let 57% (ze 326). Postoje nejstarích
obyvatel Klatov k legalitì potratù na jejich postoji k náboenství
nezávisí. Závislost postojù na víøe vak byla identifikována
u obou vìkových kategorií do 45 let. Vìøící do 30 let podporují
legalitu potratù pouze ze 34%, zatímco ti v této vìkové kategorii,
kteøí uvádìjí, e jejich víra není vìcí církve, nevìøící a ateisté
podporovali potraty z 57%. Obdobná situace je mezi reprezentanty støedního vìku, tj. 30 a 45 let. V této vìkové kategorii
podporuje legalitu potratù 50% vìøících a 71% nevìøících.
Také u vzdìlání nebyla prokázána lineární souvislost
s liberálními postoji k potratùm. Byly sledovány ètyøi kategorie
vzdìlání: základní, odborné s maturitou i bez maturity, støední
a vysokokolské vzdìlání. Nejvíce podporovali legalitu potratù
støedokoláci (66% z 533 respondentù). Vykázali tak o 14% vìtí
podporu ne respondenti se základním vzdìláním. Dokonèené
vysokokolské vzdìlání ovem neznamená vyí podporu
potratù. Legalitu potratù podpoøilo dokonce o 5% ménì vysokokolákù ne støedokolákù (tento rozdíl ovem není statisticky
významný).
Podobná tendence byla identifikována i ve studii provedené
v Los Angeles v roce 1973. Skupina vìdcù ze sociologického
ústavu pøi Universitì v Kalifornii dotazovala mexickoamerické
eny ve vìku 15 - 44 let. Studován byl vliv vzdìlání a náboenství na postoje k potratùm. Výzkumníci zjistili, e sice obecnì je
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Tabulka 3. Podíl en, které konstantnì podporují legální potraty
ze sociálních dùvodù. Klatovy 1999.

vyí vzdìlání en spojeno s liberálnìjím pohledem na potraty,
ale zároveò pøináí i èastìjí odhalení potratù jako kontroverzního, problematického fenoménu. Takové vnímání potratù
ve spojení s náboenským pøesvìdèením urèovalo èastìjí
záporné postoje k podpoøe legality potratù. Pøestoe obyvatelé
èeského Middletownu nejsou extrémnì vìøící, mùeme pouít
toto vysvìtlení i v naem pøípadì.

Neèiní ráda svá
rozhodnutí sama
vdané,
do 30 let vèetnì
vdané,
31 let a starší

Pøi posouzení vlivu vzdìlání a náboenského pøesvìdèení na
postoje k potratùm samostatnì pro obì pohlaví bylo zjitìno, e
pro eny mìl stupeò vzdìlání monotónní a pozitivní efekt na
postoje k potratùm bez ohledu na sílu jejich náboenské víry.
Narozdíl od muù vyjádøily vysokokolaèky nejvyí podporu
legalitì potratù ze vech vzdìlanostních kategorií.

svobodné
ostatní

Podpora legality potratù a samostatnost
v rozhodování

eny celkem

40%
(ze 35)
66%
(ze 231)
52%
(z 43)
61%
(ze 122)
61%
(ze 431)

Ostatní
47%
(ze 32)
69%
(ze 142)
68%
(z 57)
60%
(ze 75)
64%
(z 306)

Dr. Libor Stloukal ve své práci Demografické aspekty potratù ve Zdroj dat: Klatovy 99.
Støední Evropì: studie se zvlátním odkazem na Èeskou Celkem en: 737
republiku a Slovensko poukázal na urèité výhody interupce
v kontrastu s nevýhodami antikoncepce. S odkazem na Moorea ponechat èi ne. Ty první s mením respektem èi bez ohledu na to,
a Dixon-Muellera vysvìtluje, e z individuálního hlediska by potrat co si ostatní lidé vèetnì otce dítìte myslí o ukonèení tìhotenství;
mohl být nìkdy preferován, protoe nevyaduje spolupráci ty druhé proto, e jsou zkuenìjí a realistiètìjí v otázce potíí
s partnerem a umoòuje zabránit porodu, který se kvùli zmìnìným spojených s ponecháním si neplánovaného dítìte a nìkdy
preferují uití interupce pøed antikoncepcí.
okolnostem stal nechtìný.

Pokraèování v SDA Info 1/2002
Pøeloil Jiøí Lach

V tomto kontextu pro nás mùe být zajímavé spojit podporu
vyjádøenou legálním potratùm enami z èeského malého mìsta
s tím, jakou samostatnost projevují v rozhodování. Nae výchozí
hypotéza pøedpokládala, e u en s tendencí èinit rozhodnutí
samostatnì, které málokdy ádají nìkoho o pomoc nebo radu,
mùeme oèekávat vyí podporu legalitì potratù v pøípadì
finanèních tìkostí rodiny, nadbyteèného a nechtìného tìhotenství (tj. ze sociálních dùvodù).

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).

Dotazník pouitý pøi dotazování v Klatovech obsahuje sérii
otázek týkajících se toho, jak se respondenti sami rozhodují.
Z tabulky 3 je patrné, e u en obecnì podpora legality potratù ze
sociálních dùvodù není nijak významnì spojena se samostatností
v rozhodování. Jinak je tomu ale, pokud tento vztah posoudíme
vzhledem k vìku a manelskému vztahu. Samostatnost v rozhodování má veliký vliv na podporu legality potratù ze sociálních
dùvodù u svobodných en, zatímco skoro neovlivòuje postoje
k potratùm u en vdaných, ovdovìlých èi rozvedených (viz té
tabulka 3).

Literatura:

Podobná tendence byla pozorována u en, které hledají pomoc
v obtíných situacích. Respondenti byli dotázáni, zda výrok
Pokud jsem v nepøíjemné situaci, hledám nìkoho, kdo mi pomùe
popisuje jejich postoje nebo ne. Ukázalo se, e svobodné eny,
které vyhledávají pomoc v obtíných situacích, èastìji (62%)
podporují legalitu potratù ne ty, které zvládají nepøíjemné situace
samy (50%). Tento vztah neplatil pro vdané, ovdovìlé a rozvedené eny.
Je moné pøedpokládat, e vdané eny nehledì na jejich vìk
pravdìpodobnì konzultují své postoje a moná rozhodnutí
v pøípadì nechtìného tìhotenství se svými maneli a ve srovnání
se svobodnými vyjadøují vyí a jednoznaènìjí podporu legalitì
potratù (neplatí pro nejnií vìkovou kategorii) stejnì jako jejich
partneøi. Mohou si toti jednodue pøedstavit situaci v jejich
vlastních podmínkách, kdy se interupce mùe stát efektivní
metodou kontroly porodu.Na druhou stranu svobodné eny, které
se spíe na nìkoho obracejí v nepøíjemné situaci, jakou je napø.
nechtìné tìhotenství, podporují potraty ménì ze sociálních
dùvodù, protoe se mohou spoléhat na své svobodné partnery.
Ti, jak bylo ukázáno výe, spíe odmítají interupce a v pøípadì
potøeby jsou ochotni navrhnout manelství nebo enì jinak pomoci
ponechat si neplánované dítì. Svobodné a starí vdané eny,
které se rozhodují samostatnì, se ukazují jako skupina, která
nejvíce podporuje potrat, jakoto právo eny na výbìr, zda si dítì

Poznámka:
1) Middletown je slavná sociologická studie (1929) manelù
Lyndových, kteøí se na základì mnoha indikátorù pokusili urèit
prùmìrné americké mìsto (Muncie, Indiana), a zde poté sledovali
trendy, které se soubìnì proplétají a tvoøí jeho ivot. Autorka vyuívá
paralelu s tímto výzkumem, nebo Klatovy byly pro výzkum vybrány
s podobnou ambicí.
Abramowitz, A. 1995. Its Abortion, Stupid: Policy Voting in the
1992 Presidential Election. The Journal of Politics 57, No. 1.
Barnartt, S., Harris, R. 1982. Recent Changes in Predictors of Abortion Attitudes. Sociology and Social Research 66: 320-334.
Bumpass, L. 1997. The measurement of Public Opinion on Abortion: The Effects of Survey Design. Family Planing Perspectives
29, No. 4.
Fialová, L., Hamplová, D., Kuèera, M., Vymìtalová, S. 2000.
Pøedstavy mladých lidí o manelství a rodièovství. Praha: Slon.
Granberg, D. 1987. The Abortion Issue on the 1984 Elections.
Family Planning Perspectives 19, No. 2.
Kuèera, M., Fialová, L. 1996. Demografické chování obyvatelstva
Èeské republiky bìhem pøemìny spoleènosti po roce 1989. Working Papers, Institute of Sociology. Praha: Akademie vìd ÈR
Legge, J., Jr., 1983. Predictors of Abortion Attitudes in the Federal
Republic of Germany. The Journal of Politics 45.
Marsiglio, W., Shehan, C. 1993 Adolescent Males Abortion Attides:
Data from a National Survey. Family Planing Perspectives 25/4.
Mueller, C. 1983. In Search of a Constituency for the New Religious
Right. Public Opinion Quarterly 47.
Rosenhouse-Persson, S., Sabagh, G. 1983. Attitudes Toward Abortion Among Catholic Mexican-American Women: The effects of
Religiosity and Education. Demography 20, No. 1.
Scott, J. 1989. Conflicting Beliefs About Abortion: Legal and Moral
Doubts. Social Psychology Quarterly 52, No. 4.
Stine, R., Waszak, C. 1992. Adolescent Knowledge And Attitudes
About Abortion. Family Planning Perspectives 2, No. 2.
Stoukal, L. 1995. Demographic Aspects of Abortion in Eastern Europe: a Study with Special Regard to the Czech Republic and
Slovakia. A thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at the Australian National University.
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TÁRKI:

sociální výzkum a infrastruktura
sociálních vìd v Maïarsku
Jindøich Krejèí

Sociologický ústav AV ÈR

Petr Harto

student sociologie na Fakultì sociálních vìd UK

Èinnost nejstarího a nejvìtího datového archivu
v bývalém sovìtském bloku zajiuje výzkumná
organizace TÁRKI v Budapeti.
Organizace TÁRKI
TÁRKI se zabývá sociálním a marketingovým výzkumem,
výzkumem veøejného mínìní, aplikovaným sociálním
výzkumem, poskytováním datových slueb, podporou
vzdìlávání, vývojem informaèních technologií a publikaèní
èinností. Samotný název TÁRKI je zkratkou z maïarských
slov Társadalomkutatási Informatikai Egyesulés, co
èesky znamená Centrum sociálního výzkumu a informatiky.
Organizace TÁRKI byla zaloena ji v roce 1985 jako
konsorcium nìkolika akademických a výzkumných institutù. Jednalo se o první výzkumné centrum soukromého
charakteru v socialistických zemích støední Evropy.
V souèasnosti je organizace rozèlenìna do tøí spoleèností. Akciová spoleènost Centrum sociálního výzkumu
TÁRKI (TÁRKI Social Research Centre Incorporated) je
podnikatelský subjekt, který se zabývá organizací výzkumných etøení v oblasti výzkumu veøejného mínìní,
prùzkumu trhu a sociologického výzkumu a zajiuje
ziskové aktivity organizace. Asociace pro sociální výzkum
a informaèní technologie TÁRKI (TÁRKI Social Research
and Information Technology Association) je nezisková
organizace, která zajiuje infrastrukturu pro vìdecké
i trnì orientované aktivity TÁRKI, zabývá se rozvojem
informaèních technologií a poskytuje informace a data.
Spravuje té datový archiv, knihovnu TÁRKI a Knihovnu
Nadace Rudolfa Andorky. Nadace TÁRKI (TÁRKI
Foundation) se zabývá rozvojem mezinárodních vztahù
a sponzoruje studijní cesty pro studenty a mladé výzkumníky. Konsorcium tvoøí nyní devìt èlenù: budapeská
Univerzita Eötvöse Loránda, Univerzita v Szegedu,
Univerzita v Debrecínu, Maïarský statistický úøad,
Univerzita ekonomických studií v Budapeti, Institut
politických vìd Maïarské akademie vìd (MAV), Sociologický výzkumný ústav MAV, Národní ústav odborného vzdìlávání a Vyí kola v Nyíregyháze.

Výzkumná èinnost
Samostatné výzkumné oddìlení pracuje v rámci TÁRKI od
roku 1992. Od poèátku vyvíjí rozsáhlou výzkumnou èinnost
v oblasti sociologického a socio-ekonomického výzkumu
akademického charakteru. Spolu se statistickým úøadem
patøí k vùdèím maïarským institucím v této oblasti. Orientace té na ziskový výzkum veøejného mínìní a marketingový výzkum pøibyla v roce 1998, kdy byla zaloena
akciová spoleènost TÁRKI.

K nejdùleitìjím maïarským výzkumùm patøí Panelový
výzkum domácností (Hungarian Household Panel
Survey), který byl spoleèným projektem TÁRKI, Maïarského statistického úøadu, Univerzity ekonomických studií
v Budapeti, Národního fondu pro vìdecký výzkum
(OTKA) a dalích institucí. Kadoroèní etøení v letech
1992 - 1997 byla zamìøena na zmìny na trhu práce,
pøíjmové nerovnosti, ivotní oèekávání a ekonomické
strategie domácností. Dotazování vdy probìhlo ve více
ne 2500 domácností. Na tento výzkumný program nyní
navazuje TÁRKI Household Monitor, který má ovem
trochu mení rozsah a je opakován nepravidelnì.
TÁRKI se podílí té na øadì mezinárodních etøení,
jich se Maïarsko úèastní. K nim patøí i výzkumné aktivity
v rámci støedoevropské Organizace pro výzkum veøejného
mínìní CEORG, kterou TÁRKI zaloil spolu s tehdejím
èeským IVVM (dnes CVVM Sociologického ústavu AV ÈR)
a agenturou CBOS z Polska. TÁRKI je té spoluvydavatelem a vydavatelem Sociálních zpráv, které pøedstavují
souhrnné analýzy Maïarské spoleènosti a jsou publikovány kadoroènì. Sociální zprávy z roku 1992 a 1998
obsahovaly analýzy za delí èasové období a byly vydány
v angliètinì.

Datový archiv
Datový archiv TÁRKI zajiuje datové sluby v Maïarsku ji
16 let a je èlenem vech hlavních mezinárodních datových organizací - CESSDA (Council of European Social
Science Data Archives), IFDO (International Federation of
Data Organizations) a ICPSR (Inter-university Consortium
for Political and Social Research). Archiv je dále èlenem
projektù LIS (Luxembourg Income Study) a European
Household Panel Network, které organizuje lucemburský
institut CEPS/INSTEAD, a je èlenem organizace ECPR
(European Consortium for Political Research). Programy
výmìny dat mezi èlenskými organizacemi maïarským
výzkumníkùm umoòují snadný a èasto i levnìjí pøístup
k zahranièním datùm a archiv TÁRKI se zároveò stal
dùleitým centrem mezinárodních vztahù v oblasti organizace sociálního výzkumu.
Datová knihovna TÁRKI v souèasnosti obsahuje více
ne 450 titulù datových souborù, které jsou vhodné pro
sekundární analýzu a jsou pøístupné pro veøejnost.
Vìtina tìchto souborù pochází z celonárodních reprezentativních výzkumù a z mezinárodních etøení. Data
jsou uchovávána a poskytována ve formátu pro SPSS.
Datové sluby jsou hrazené. Výe poplatkù se lií podle
charakteru datového souboru a institucionálního zázemí
adatele. Instituce veøejného sektoru a studenti mají
výrazné slevy. Èlenské instituce konsorcia TÁRKI
a studenti maïarských vysokých kol mají datové sluby
zdarma.
Poslední datový katalog v angliètinì byl bohuel pøipraven v roce 1997. Orientace v nových akvizicích proto není
jednoduchá (i kdy samotná dokumentace øady souborù
je v angliètinì). Stejnì tak internetová prezentace archivu
(viz odkaz na konci èlánku) je dostupná v angliètinì pouze
z èásti. Archiv je ovem èlenem evropské organizace
datových archivù CESSDA a jeho databáze jsou prohledávatelné prostøednictvím Integrovaného datového katalogu
CESSDA (viz odkaz). Speciální datové sluby jsou
poskytovány v pøípadì zmínìného Panelového výzkumu
domácností - data a kvalitní dokumentace je distribuová-
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na na CD ROM. TÁRKI buduje té øadu tématických
archivù. Vìtí èást materiálù je ovem opìt pouze
v maïartinì. Jedná se o historický archiv, který obsahuje
historická, ekonomická a socio-historická data, archiv se
sociální tématikou stárnutí a archiv gender studií. Obecné
informace o tìchto projektech jsou dostupné na internetu.
TÁRKI rovnì provozuje server projektu New Democracies Barometer (NDB). Data z mezinárodních etøení NDB
z let 1991 - 1995, která byla organizována v deseti zemích
støední a východní Evropy a v Rakousku, je moné prohledávat a analyzovat on-line pomocí speciálního internetového nástroje. V brzké dobì mají prý být takto zpøístupnìna i data NDB z roku 1998. Tento systém byl podrobnì
popsán v SDA Info 1/2000.

Knihovny
TÁRKI spravuje dvì knihovny. Vlastní knihovna organizace
TÁRKI je pøístupná veøejnosti pouze èásteènì - v omezeném reimu. Je zamìøena pøedevím na metodologii

sociálních vìd a obsahuje té dokumentaci etøení
organizovaných TÁRKI. Knihovna Nadace Rudolfa
Andorky slouí studentùm a uèitelùm maïarských
univerzit a je zamìøena na sociologický výzkum. Katalog
obou knihoven je na internetu.
Zdroje:
Internetové stránky TÁRKI: http://www.tarki.hu.
Nagy, Ildiko. 2001. TÁRKI Data Bank - The Case of Hungary. In:
Social Science Data Archives in Eastern Europe. Ed. by B.
Hausstein. GESIS Branch Office Berlin. http://www.gesis.org/
en/data_service/eastern_europe/news/NAF2001.pdf

Internetové odkazy:

TÁRKI: http://www.tarki.hu/
Integrovaný datový katalog CESSDA:
http://www.nsd.uib.no/cessda/

SEB - Socioekonomie bydlení
http://www.soc.cas.cz/seb/

SEB je vìdecký tým Sociologického ústavu AV ÈR. Èinnost týmu:
analýza sociologických etøení: výdaje na bydlení, spokojenost s bydlením, postoje ke
státní intervenci v oblasti bydlení, atp. - mezinárodní komparace systémù bytových
politik - ekonometrické testování modelù pøíspìvku na bydlení v èeském prostøedí finanèní analýzy systémù financování sociálního bydlení.

SEB na Internetu:
pøehled publikaèní èinnosti s abstrakty - vybrané výstupy - sborník z konference Social
Housing in Europe 2000 - tiskové zprávy - internetové odkazy k tématu
mu lze získat informace o zahájení partnerského ivota,
odchodu z domova rodièù a studijních a pracovních
drahách. Dùleitou otázkou je rovnì to, nakolik jsou
v jednotlivých zemích rozíøená nesezdaná souití a zda
se jedná o pøedmanelská souití na zkouku, nebo
o alternativu manelství a jaké jsou rozdíly ve stabilitì
jednotlivých forem partnerského souití. Výzkum dále
pøináí podrobné informace o poètu dìtí, struktuøe a
velikosti rodin a èasování a legitimitì dìtí. Národní týmy
mìly rovnì monost pøipojit k dotazníku modul týkající se
sociální politiky.

etøení rodiny
a reprodukce

(Family and Fertility Study - FFS)
Dana Hamplová

Sociologický ústav AV ÈR

Mezi roky 1988 a 1999 probìhlo pod zátitou Evropské
komise pro populaèní otázky (UN/ECE - United
Nations Economic Commission for Europe, PAU - Population Activities) v 21 evropských zemích, Spojených
státech, Kanadì a Novém Zélandu rozsáhlé empirické
etøení zamìøené na rodinné a reprodukèní chování.
Výzkum uskuteènìný pod názvem etøení rodiny a
reprodukce (Family and Fertility Study) shromádil
velké mnoství dat a informací, které umoòují lépe
porozumìt zmìnám v partnerském a reprodukèním
chování a zasadit je do irího sociálního a ekonomického rámce.
Obsah výzkumu
Seznam zemí zúèastnìných v etøení FFS, dobu sbìru
dat a velikost sebraných vzorkù uvádí Tabulka 1. Z výzku-

Omezené monosti mezinárodního srovnání
Výzkumy jsou vzácné pøedevím velikostí výbìrových
vzorkù a tím, e retrospektivnì kladné otázky umoòují
konstruovat vývoj biografických drah jednotlivcù (eventhistory analysis). Zásadním nedostatkem FFS je ovem
skuteènost, e se nepodaøilo udret jednotné dotazníky
(prùmìrné skóre shody dotazníkù je jen 77 % za 23 zúèastnìných státù) ani stejné cílové populace. V Nizozemí,
Polsku a Èeské republice nebyly vzorky muù a en
nezávislé. V pøípadì Èeské republiky se jedná o partnery
en, v Nizozemí mohli být dotazováni a tøi respondenti
z jedné domácnosti (tedy opìt partneøi, ale i rodiè a dítì).
Polský vzorek zahrnuje vechny èleny domácnosti nad 18
let. Odpovìdi muù z tìchto zemí jsou proto jen tìko
srovnatelné s odpovìïmi muù z ostatních zemí. Ve
Finsku a Estonsku probìhla etøení muù o nìkolik let
pozdìji ne etøení en. Finské eny odpovídaly v roce
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1989, fintí mui v roce 1992, estonské eny v roce 1994
a mui v roce 1997. Ve Finsku byly dotazníky pro mue
upravené tak, aby se více blíily ostatním zemím, a nejsou
proto totoné s dotazníky en. V Belgii se etøení FFS
skládalo ze dvou v podstatì nezávislých výzkumù. První
se uskuteènil v roce 1991 ve Flandrech, druhá èást
probìhla v roce 1992 v bruselském regionu. V druhém
pøípadì byly získány reprezentativní vzorky 8 komunit
(mui a eny nizozemsky mluvící, francouzsky mluvící
a evropského pùvodu a eny tureckého a marockého
pùvodu). Podobnì i v Estonsku se vzhledem k vysoké
imigraci a velkému poètu pøistìhovalých etøení skládalo
ze dvou vzorkù  jednak pùvodního estonského obyvatelstva a jednak obyvatelstva cizího pùvodu. Ve védsku
a Norsku neodpovídali lidé urèitého vìkového rozpìtí, ale
jen vybrané roèníky.

výzkumného zámìru, na jeho základì se o vydání dat
rozhoduje. Døíve ne se vak zájemce rozhodne o zaslání
svého návrhu, mìl by zkontrolovat, zda se jeho zámìry
nepøekrývají s ji schválenými projekty, a pøípadnì se
zapojit do spolupráce na ji existujícím projektu. Do ledna
2001 ji bylo schváleno 85 projektù. Shoda s jiným projektem vak neznamená, e by nebylo moné o data
poádat. Formuláøe a pøesný postup pøi podávání ádosti
je moné najít na webovských stranách Population Activities Unit na adrese:

http://www.unece.org/ead/pau/ffs/ffs_compresframe1.htm
Na internetových stránkách lze najít i pøehled dosud
publikovaných titìných materiálù, které data FFS vyuívají. Výsledky FFS za Èeskou republiku lze získat v titìné
podobì v publikaci Èeského statistického úøadu Podrobné výsledky etøení reprodukce a rodiny (1997).

Díky rozsáhlým rozdílùm jak v dotazníku, tak ve vzorcích
jsou data pouitelná pøedevím pro analýzy týkající se
jednotlivých zemí. Pokud by se data
Tabulka 1. Pøehled etøení FFS v jednotlivých zemích.
mìla stát základem pro mezinárodní
Poèet respondentù
Vìkové
Sbìr dat
srovnání, je tøeba peèlivì vybírat, které Zemì
rozpìtí
eny
mui
poèátek konec
zemì jsou opravdu srovnatelné a zda
byly poloené otázky totoné.
Belgie
3236
2199
21-40
III.91
XII.92
Dalí významný problém je zpùsoben
èasovým rozpìtím etøení. Tøi ètvrtiny
zemí uskuteènily etøení mezi roky 1993
a 1997. V nìkterých zemích ovem
probìhla etøení ji koncem 80.
a v nìkterých koncem 90. let. I z tohoto
hlediska je tøeba pøípadné mezinárodní
srovnání peèlivì zvaovat.

Pøístup k datùm
Jednotlivé národní soubory z etøení
rodiny a reprodukce lze získat od populaèní komise OSN (Population Activities
Unit). K ádosti je tøeba pøipojit návrh

Odkazy na WWW:
FERTILITY AND
FAMILY SURVEYS
http://www.unece.org/ead/pau/ffs/

UNECE
United Nations Economic
Commission for Europe
http://www.unece.org/
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