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Mezinárodní komparativní projekty
→ data pro sekundární analýzu
• ISSP – International Social Survey Programme
www.issp.org
• ESS – European Social Survey
http://www.europeansocialsurvey.org
• EVS – European Values Survey
www.europeanvaluesstudy.eu
• WVS – World Values Survey
www.worldvaluessurvey.org
• ISJP – International Social Justice Project
http://www.isjp.de/
• Eurobarometer
http://ec.europa.eu/public_opinion/ data v
http://zacat.gesis.org
• PIACC, SIALS, IALS – Mezinárodní výzkumy gramotnosti
dospělých: Předpoklady úspěchu v práci a v životě
http://www.oecd.org/site/piaac http://www.piaac.cz

www.issp.org
• Pro HiSo zřejmě nejatraktivnější datová základna pro
mezinárodní i časové komparativní analýzy:
• Data od roku 1985, dnes skoro 50 zemí, každý rok šetření
na zvolené téma, opakují se tyto tématické moduly:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Role vlády (1985, 1990, 1996, 2006)
Sociální sítě (1986)/ Sociální vztahy a systémy podpory (2001)
Sociální nerovnosti (1987, 1992, 1999, 2009)
Rodina a genderové role (1988, 1994, 2002, 2012)
Pracovní orientace (1989, 1997, 2005, 2015)
Náboženství (1991, 1998, 2008)
Životní prostředí (1993, 2000, 2010)
Národní identita (1995, 2003, 2013)
Občanství (2004, 2014)
Volný čas a sport (2007)
Zdraví (2011)

Česká republika se účastní ISSP pravidelně od roku 1992.

Mezinárodní komparativní projekty
→ data pro sekundární analýzu
Populace žáků (ZŠ/SŠ):
• PISA – Programme for International Student
Assessment → kompetence patnáctiletých žáků
www.oecd.org/pisa
• International Association for the Educational
Achievement – IEA (Mezinárodní asociace pro
hodnocení výsledků vzdělávání), koordinuje mj.
výzkumy:
PIRLS – čtenářská gramotnost
TIMSS – matematická a přírodovědná gramotnost
ICILS – počítačová a informační gramotnost
CivED (ICCS) – občanská výchova (postoje)
www.iea.nl
http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni

Data (download) a více na
• ČSDA - Český sociálněvědní datový
archiv SOÚ AV ČR, v.v.i.
http://archiv.soc.cas.cz
– největší databáze českých výzkumů od 70. let
20. století do současnosti
– data z některých mezinárodních projektů
realizovaných v ČR (ISSP, SSVE 1993)

• ZACAT – Social science data portal
při GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

http://zacat.gesis.org
– ISSP, Eurobarometer, EVS, Studies from
Eastern Europe

Více se o datových archívech a práci s nimi dozvíte v kurzu

Sociologická data a datové
archivy (YMH019)
PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Mgr. Tomáš Čížek

