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Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech veřejného mínění 
 

Anotace 
 
Předkládaná studie mapuje dosavadní zjištění (výsledky dotazníkových šetření) vztahujících 
se k vnímání bezpečnostních hrozeb a zabývá se otevřeným přístupem k datům. Výstup tvoří 
mikromanuál obsahující informace, kde a jak hledat informace o nadnárodních průzkumech 
veřejného mínění.  
 
Klíčová slova 
 
Agenda setting, bezpečnost, bezpečnostní výzvy, eurobarometer, národní datové archivy, 
role médií, sekuritizace, výzkum veřejného mínění. 
 

Summary 
 
In this study maps the findings (result of surveys) related to the perception of the security 
threats and dealing with open access to data. Output of the study is manual containing 
information of where and how to search information of international surveys of public 
opinion. 
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Otevřený přístup k datům 
 
Výzkumný prostor funguje v dnešní době na principu otevřeného přístupu k datům. Národní 
datové archivy, národní i mezinárodní instituce nebo různá konsorcia se zabývají sbíráním, 
ochraňováním, zpracováváním a poskytováním dat široké veřejnosti. Sběr a následná práce  
s daty pro výzkumné účely jsou ve veřejném sektoru podporovány z veřejných zdrojů a data 
ve většině případů mají větší potenciál využití než jen pro jeden výzkumný úkol. Prioritou 
výzkumných infrastruktur je výstavba centralizovaných datových archivů, které by 
integrovaly data napříč výzkumnými institucemi a státy. Cesta směrem k centralizaci 
podněcuje vzájemnou výměnu informací a znalostí a rozvíjí současnou vědeckou práci. 
Sdílení dat umožňuje mezinárodní srovnávání zkoumaných jevů, menší náklady badatelů, 
širší rozptyl vědeckých možností, omezí duplicitní výzkumné bádání a v neposlední řadě se 
dají data rychle využít pro vzdělávací aktivity.1 
 
Vznik sociálně vědních datových archivů v podobě tak, jak je známe dnes, se datuje do 60. let 
minulého století (německý centrální archiv v Kolíně nad Rýnem – 1960, americký archiv Inter 
– University Consorcium for Political and Social Research, ICPSR – 1962, britský archiv United 
Kingdom Data Archive – 1967, americký archiv Cornell University Roper Center – 1957, 
nizozemský archiv Steinmetz Archive – 1964).2 Dnes má každá země svůj národní datový 
archiv a ve většině případů jsou součástí různých výzkumných infrastruktur.  
 

Datové archivy 
 
Datové archivy využívají různé systémy pro přístup k datům. Systém SDA (Survey 
Documentation and Analysis) založen na standardech DDI (Data Documentation Initiative) – 
mezinárodní standard pro statistický a sociální popis dat, využívají především americké 
archivy. Jedná se například o Inter – University Consorcium for Political and Social Research 
(ICPSR), program General Social Survey (GSS) nebo American National Election Study (ANES).  
Evropský kontinent využívá program Nesstar (Networked Social Science Tools And 
Resources), jakožto základní technologickou bázi pro datové služby zahrnující v sobě jak data, 
tak metadata (strukturována podle standardu DDI).3 Mezi funkce patří uložení a správa 
datových souborů, popsání datových souborů, popsání jednotlivých proměnných, přidání 
odkazů na doplňující materiály, dokumentace archivačního procesu, přidělování různých 
úrovní práv různým uživatelům. Uživateli je zcela běžně umožněno základní prohlížení. Po 
registraci dále statistická práce s daty pomocí zakomponovaných nástrojů a následný export 
do souboru excel nebo pdf. Tento systém využívá například Česká republika, Německo, Itálie, 
nebo Irsko.  

                                                           
1
 Archiv.soc.cas.cz: Otevřený přístup k výzkumným datům. [cit. 26. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://archiv.soc.cas.cz/otevreny-pristup-k-vyzkumnym-datum 
2
 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  

v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 84. ISBN 978-80-7419-111-4. 
3
 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  

v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 91. ISBN 978-80-7419-111-4. 

http://archiv.soc.cas.cz/otevreny-pristup-k-vyzkumnym-datum
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Obecně systémy data katalogizují, přes webové rozhraní umožňují statistickou práci s daty 
a jejich stahování. Další přístup k datům kombinuje využití systému Nesstar s vlastním 
specifickým systémem nebo využití výhradně vlastního systému.4 Vlastní řešení datového 
archivu využívá například Slovenská republika.  
 
Projekty na poli otevřeného přístupu k datům 
 
Mezinárodní spolupráce v oblasti přístupu k datům posloužila velkým výzkumným 
programům, které využívají datové výstupy pro další výzkumné bádání. Můžeme uvést 
projekt The General Social Survey (GSS) nebo program International Social Survey 
Programme (ISSP), který sdružuje existující projekty sociální vědy a vytyčuje a koordinuje 
nové cíle, které přidávají mezikulturní perspektivu národním studiím.5 Kontinuální šetření 
provádí od roku 1985 a zabývá se rolí vlády, národní identitou a občanstvím. Česká republika 
byla do projektu zahrnuta mezi lety 1990-1992. Výsledky jsou k dispozici v Českém sociálně 
vědním datovém archivu a v německém archivu ZACAT (Data Archive for the Social 
Sciences).6 
 
Dalším projektem je European Social Survey (ESS), který vznikl v roce 2001 a jeho cílem je 
porozumět evropské společnosti a probíhajícím změnám pomocí kvantitativních šetření 
realizovaných jednou za dva roky.7 Na projektu participuje 36 zemí, počet se mění každou 
vlnou realizovaných šetření. Česká republika se zúčastnila všech vln, kromě roku 2006. Každá 
vlna se skládá ze základního modulu otázek (otázky se opakují v každé vlně) a z modulu 
rotačního (zde jsou zařazovány dodatečné otázky, týkající se různých specifických témat). Na 
portálu http://www.europeansocialsurvey.org/ jsou k dispozici vyčerpávající informace 
o projektu, jsou zde přístupná data a metodologické návody, jak dále s daty pracovat.  
 
Mezinárodní infrastruktura sdílení dat je tvořena například sítí Consorcium of European 
Social Science Data Archives (CESSDA) nebo Inter – University Consorcium for Political and 
Social Research (ICPSR). CESSDA je síť spolupracujících archivů, nazývaná jako nová 
panevropská výzkumná infrastruktura. Cílem je vytvořit jeden centrální bezešvý datový 
katalog, který by absorboval sociálně vědní datové archivy napříč evropským kontinentem. 
ICPSR je velmi bohatý archiv obsahující americké a mezinárodní databáze. Sdružuje archivy 
a instituce z různých zemí.  
 
Existuje mnoho dalších profesních organizací, sdružených institucí nebo projektů na poli 
datových služeb. Jedná se například o International Federation of Data Organizations for 
Social Science (IFDO), International Association for Social Science Information Services and 

                                                           
4
 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  

v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 89. ISBN 978-80-7419-111-4. 
5
 Issp.org: General information. [cit. 19. 7. 2016]. Dostupné z: http://www.issp.org/ 

6
 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  

v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 251. ISBN 978-80-7419-111-4. 
7
 Ess.soc.cas.cz: European Social Survey. [cit. 19. 7. 2016]. Dostupné z: http://ess.soc.cas.cz/ 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Technology (IASSIST), projekt SHARE (data jsou dostupná skrze archiv nizozemské univerzity 
Tilburgu CentER data)8 nebo velké mezinárodní šetření World Value Survey (WvS).  
 
4.3 Evropský výzkum veřejného mínění – eurobarometer  
 
Evropská unie uskutečňuje svou výzkumnou činnost na poli veřejného mínění 
prostřednictvím plošného mezinárodního výzkumného programu. Veřejný názor napříč 
členskými státy Evropské unie (zapojovány jsou i kandidátské země) monitoruje pomocí 
nástroje, jejž souhrnně označujeme jako eurobarometer. Eurobarometery jsou v dnešní 
době prováděny pod záštitou Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikaci. 
Organizačně spadají pod Ředitelství A: Strategy and corporate communications – A1. 
Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobarometer a finančně jsou 
podporovány Evropskou komisí.  
 
Standardní moduly cílí na postoje k evropské integraci, tzn. evropským institucím 
a politikám, vůči sjednocování Evropy nebo měří všeobecné socio – politické orientace a jsou 
doplněny o sociodemografické údaje domácností. Trendy v dnešní době již čítají přes 
50 měřitelných bodů. Nepravidelně se eurobarometery zabývají speciálními tématy, jako je 
například životní prostředí, technologie, zemědělství, energie, věda, technika, ekonomika, 
informační společnost, rodinné záležitosti, zdraví, kultura sociální a etnické problémy nebo 
bezpečnost.9 
 
Rozlišujeme několik typů eurobarometerů, Standard Eurobarometer, Special Eurobarometer, 
Flash Eurobarometer a Qualitative Eurobarometer. K těmto se v průběhu minulých let 
přidaly ještě Central and Eastern Eurobarometer (1990-1997) and the Candidate 
(or Applicant) Countries Eurobarometer (2000-2004).10 Standardní a speciální 
eurobarometery se označují plynulým sledem hlavních čísel a tečkou odděleným číslem ke 
každému zvláštnímu výzkumu (pro případ speciálních tematických dodatků).  
 
4.3.1 Standardní a speciální eurobarometer 
 
Uskutečnění prvního eurobarometeru se datuje do roku 1974. Jednalo se o standardní 
eurobarometer. Důvod vzniku zmiňuje komise v jeho úvodu: „Počínaje letošním rokem se 
Komise rozhodla uskutečnit průzkumy veřejného mínění v pravidelných intervalech v 9 zemích 
Společenství, za účelem sledovat trendy v evropském veřejném mínění, s ohledem na aktivity 
Společenství, zejména v oblasti zájmu veřejnosti.“11 

                                                           
8
 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat 

v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 89. ISBN 978-80-7419-111-4. 
9
 Gesis.org: Standard and Special Topic Eurobarometer. [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z:  

http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/standard-special-eb/ 
10

 Gesis.org: Leibnitz Institute for the Social Sciences. [cit. 3. 5. 2016]. Dostupné z: 
http://zacat.gesis.org/webview/ 
11

 Standard Eurobarometer 1. [cit. 9. 5. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/ 
publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/yearfrom/1973/yearto/1974/surveyky/
1459 

http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/central-eastern-eb/
http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/candidate-countries-eb/
http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/candidate-countries-eb/
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Standardní a speciální eurobarometery jsou prováděny zpravidla metodou osobního 
dotazování. Dotazováni jsou v obecné rovině osoby starší 15 let, jakékoliv státní příslušnosti 
členského státu s bydlištěm v členském státě. Další kvótní požadavky na výběr respondentů 
jsou stanovovány dle konkrétního zkoumaného problému. 12 Pravidelná velikost vzorku je 
v každé zemi minimálně n=1000 (ve smyslu dokončených rozhovorů), s výjimkou malých 
států jako je například Lucembursko či Malta.  
 
Základní vzorek dotazovaných respondentů vychází z metody pravděpodobnostního výběru 
formou vícestupňového náhodného výběru. Územní jednotky jsou kódované dle oficiální 
klasifikace NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek). Adresy jsou vybírány za 
použití standardních postupů náhodných tras. V domácnosti je respondent vybrán na 
základě náhodného procesu, jako je například metoda prvních narozenin. 13 
 
Dotazování se provádí na základě jednotných a podrobných instrukcí. Základní dvojjazyčné 
dotazníky (anglický jazyk/francouzský jazyk) jsou převedeny a přeloženy do dalších 
relevantních jazyků prostřednictvím vícestupňového procesu, kam jsou zapojeny i lokální 
partnerské instituce.14 
 
Standardní a speciální eurobarometery jsou spouštěny a koordinovány konsorciem TNS 
Opinion & Social EOS Gallup Europe. Všechny participující instituce jsou členy sdružení Word 
Association for Social, Opinion and Market Research (ESOMAR) a činnost uskutečňují 
v souladu s jeho standardy.15 Členy ESOMAR jsou i výzkumné agentury působící na trhu 
v České republice. 
  
Speciální eurobarometery slouží pro zpracování podrobných tematických studií prováděných 
za účelem servisu Evropské komisi nebo jiným evropským institucím. Četnost jejich realizace 
je mnohem vyšší než u standardních eurobarometerů. Standardní eurobarometery se 
provádí pravidelně 2 krát za rok (na jaře a na podzim). 

                                                           
12

 „Standardní sociodemografické proměnné: věk, pohlaví, rodinný stav, počet členů domácnosti, počet dětí 
mladších 15 let žijících ve společné domácnosti, věk respondenta, nejvyšší dosažené vzdělání, profese, vyznáním 
subjektivní zařazení k sociální třídě, členství v odborech, celkový příjem domácnosti, místo bydliště, subjektivně 
vnímaná velikost bydliště, sebezařazení z pohledu politologie na levo–pravé škále a identifikace s politickou 
stranou.“ 
KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat 
v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 248. Studie; sv. 89. ISBN 978-80-
7419-111-4 
13

 Gesis.org: Eurobaometer Data Service [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z: 
 http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/standard-special-eb/ 
14

 Gesis.org: Eurobaometer Data Service [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z: 
 http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/standard-special-eb/ 
15

 Gesis.org: Eurobaometer Data Service [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z: 
http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/standard-special-eb/sampling-and-fieldwork/ 
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Bleskový eurobarometer 
 
Bleskové eurobarometery jsou eurobarometery prováděny ad – hoc (tedy za konkrétním 
účelem). Cílem těchto šetření je získat výsledky rychle a zaměřit se na konkrétní cílové 
skupiny a témata. Provádí se převážně metodou telefonického dotazování. Rozhovory jsou 
vedeny v národním jazyce a velikost vzorku se pohybuje mezi n=500 až n=1000 
uskutečněných rozhovorů v každé zemi. Velikost se může lišit a odvíjí se od tématu. 
Obyčejně zahrnují členské státy Evropské unie, jako standardní eurobarometery. Výjimečně 
zacílí na specifické menší skupiny států nebo na jednotlivé státy. To mohou být například 
žadatelské země, kandidátské země nebo země spadající do konkrétního sdružení. Rozsah 
zemí závisí na konkrétním tématu a stanoveném cíli zkoumání. Obecný zkoumaný vzorek 
populace obsahuje osoby starší 15 let, v případě speciálních témat jako jsou volby či 
referenda je vzorek definován až od 18 let věku. Jedná-li se o tzv. manažerský průzkum je 
cílová skupina (podnik) definována dle velikosti společnosti a oboru podnikání. V rámci každé 
definované kvóty již výběr probíhá náhodně. Bleskové eurobarometery zahrnují seriál 
speciálních témat, jako je společná měna, rozšíření Evropské unie, informační společnost, 
podnikání a speciální okruh cílových skupin s důrazem na manažery a podniky související 
s tématy Evropské unie.16 
 
Základní dvoujazyčné dotazníky (anglický jazyk/francouzský jazyk) jsou překládány do 
relevantních jazyků lokálními institucemi. Neprobíhá vícestupňový proces překladů a kontrol 
jako u standardních a speciálních eurobarometerů. Bleskové eurobarometery jsou v dnešní 
době realizovány institucí TNS Political & Social.17 
 
Kvalitativní eurobarometer 
 
Kvalitativní studie zkoumají a analyzují do hloubky motivace, pocity, způsoby vyjadřování 
a reakce vybraných sociálních skupin směrem k danému subjektu nebo konceptu (zkoumané 
oblasti). Provádí se metodou skupinových diskusí nebo metodou nestrukturovaného 
(neřízeného) rozhovoru.18 
 
Projekt New Democracy Barometer a New Europe Barometer  
 
The Centre for the Study of Public Policy (CSPP) působící na University of Aberdeen ve Skotsku 
se zabývalo výzkumným projektem New Democracy Barometer zkoumající proces 
transformace po pádu komunismu. Cílem bylo zachytit postoje společnosti 
postkomunistických zemí ke změnám v 90. letech. Navazující New Europe Barometer (2001-
2004) zkoumal veřejné mínění ve státech střední a východní Evropy, jež se staly členy 

                                                           
16

 Gesis.org: Eurobaometer Data Service [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z:  
http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/flash-eb/population-countries-regions/ 
17

 Gesis.org: Eurobaometer Data Service [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z:  
http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/survey-series/flash-eb/sampling-fieldwork/ 
18

 Ec.europa.eu: EuropeanCommision Public Opinion [online]. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z:  
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/General/index 
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Evropské unie v letech 2004 a 2007 (tzn., že zde byla zahrnuta i Česká republika). Výsledky 
jsou dostupné v rámci United Kingdom Data Archive.19 
 
Dostupnost výsledků evropského výzkumu veřejného mínění 
 
Evropská komise pravidelně vydává oficiální zprávy obsahující zpracované a analyzované 
výsledky výzkumného šetření. Vypracovává několik typů:  

 

 First Results; 

 Reports – zpracovávané dle jednotlivých oblastí (například European Citizenship, Europe 
2020, Media Use in the European Union, Public opinion in the European Union, 
Europeans, the European Union and the Crisis. Economic Governance in the European 
Union, Annex, Information on European political Matters); 

 National Reports – určené pro jednotlivé země; 

 Factsheets in English – určené pro jednotlivé země; 

 Factsheets in National Language – určené pro jednotlivé země. 
 
Nutno podotknout, že ne každý report je zpracován v jazyce dané země (s výjimkou 
národních reportů) a ne u každého eurobarometeru jsou k dispozici stejné typy reportů, ale 
zpravidla jsou to výše uvedené. Reporty uveřejňuje Evropská komise na webových stránkách 
European Commission Public Opinion. Kromě oficiálních reportů jsou k dispozici objemy dat, 
zpřístupněny na webových stránkách European Union Open Data Portal a jsou tříděny tímto 
způsobem:  

 

 Země; 

 Skupiny zemí; 

 Trendy; 

 Trendy skupin zemí; 

 Evropská unie/Socio – demografické údaje; 

 Země/Socio – demografické údaje.  
 
Primární data na úrovni mikrodat a související dokumentace jsou dostupné také na sociálně 
vědním datovém online portálu ZACAT (Data Archive for the Social Sciences) provozovaným 
Institutem pro společenské vědy GESIS (Leibniz Institute for the Social Sciences). GESIS je 
největší instituce pro společenské vědy v Německu a o tyto data pečuje oddělení Datový 
archiv pro sociální vědy. Oddělení data shromažďuje, analyzuje, třídí a uchovává. Data jsou 
přístupná dlouhodobě, celosvětově, zdarma a to včetně otázek, variabilního vyhledávání, 
tabulek a jsou použitelná pro statistické analýzy (korelační a regresivní analýza). Lze 
vyhledávat proměnné, tvořit tabulky a stahovat datové soubory.  
 
ZACAT jakožto datový archiv poskytuje řady eurobarometerů různých úrovní. Informace řadí 
do 2 katalogů, Pre – Release Catalogue, Archive Edition Catalogue.  

                                                           
19

 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  
v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 250. ISBN 978-80-7419-111-4. 
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The Mannheim Eurobarometer Trend File je trendový soubor vytvořený německými centry 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung a Zentrum für Umfragen, Methoden 
and Analysen. Obsahuje soubory vzniklé spojením opakujících se šetření eurobarometeru 
a to takových šetření, kde byly otázky opakovány minimálně v pěti šetřeních. Soubor tvoří 
105 trendových otázek položených více než 1,1 milionu respondentům v 15 zemích. V těchto 
datech bohužel není zahrnuta Česká republika.20 
 
Evropská unie se snaží o přehledné řazení eurobarometerů na nových webových stránkách 
European Commission Public Opinion. Využila interaktivní přístup, kdy se dají vygenerovat 
eurobarometery dle typu či roku, jsou vedené pod referenčními čísly a také se dá lehce přejít 
k reportům nebo na Open data portal. Za pozitivní lze považovat i přehled eurobarometerů 
dle chronologického časového řazení či abecedního řazení. Evropská komise zařadila nástroj 
„Eurobarometer Interactive“, který umožňuje podle klíčového slova najít konkrétní otázku, 
ke které je utvořen interaktivní graf, porovnávající odpovědi ve státech zahrnutých do 
průzkumu. Pokud byla otázka zkoumána opakovaně, lze vygenerovat jiný rok, či zobrazit jen 
určité státy, změnit typ grafu či zobrazení.  
 
Dalším zdrojem je instituce ICPSR (Inter – University Consorcium for Political and Social 
Research), která spravuje data v oblasti sociálního a behaviorálního výzkumu.  
 

                                                           
20

 KREJČÍ, Jindřich, (ed.) a LEONTIYEVA, Yana, (ed.). Cesty k datům: zdroje a management sociálně vědních dat  
v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. s. 247. Studie; sv. 89. ISBN 978-80-
7419-111-4. 
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Doporučení  
 
Evropská unie produkuje velké množství výzkumů veřejného mínění (potvrzuje následující 
tabulka).  
 
Tabulka: Počet publikovaných eurobarometerů.21 
 

Rok publikování ST EB SP EB F EB QV EB 

2016 2 4 7 0 

2015 2 15 25 2 

2014 2 17 18 2 

2013 2 11 30 0 

2012 3 20 23 3 

2011 2 19 21 6 

2010 2 37 23 3 

2009 1 11 34 1 

2008 2 15 27 1 

2007 2 28 26 2 

2006 2 26 16 1 

2005 2 15 11 1 

2004 2 9 15 2 

2003 2 21 18 1 

2002 3 12 24 3 

2001 2 14 33 2 

2000 2 9 10 0 

SOUČET  35 283 361 30 

reflexe bezpečnostních 
výzev ? ? ? ? 

       

CELKEM (Stav k 11. 5. 2016) 709       

 
V přístupu k těmto datům lze spatřovat určitou snahu o poskytnutí přehledných výsledků. Ať 
již mluvíme o vytvoření seznamu uskutečněných eurobarometerů řazených dle chrono-
logického hlediska, abecedního pořádku nebo o interaktivním vyhledávání. Všechny tyto 
cesty ovšem obsahují prostor pro zlepšení. 
 
Potřebujeme-li se zaměřit pouze na jednu oblast, je třeba:  

 

 zorientovat se, v jakém z typů eurobarometerů je třeba hledat;  

 zaměřit se na to, jak je výzkum pojmenovaný a podle toho odhadovat, zda je náš 
zkoumaný problém součástí tohoto průzkumu;  

 projít všechny varianty zpracovaných výsledků, protože není hned zřejmé, zda je otázka 
zpracována zrovna v dokumentu „First Resuslts“, „Reports“, „Factsheets in English“ nebo 
v „National Reports“.  

                                                           
21

 European Commission. [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z:  
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/General/index 
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Pokud bychom se chtěli zaměřit na trendy zkoumaných otázek, jsme odkázání pouze na to, 
co autor zapracuje do reportu. Další cesta vede skrze otevření všech relevantních 
eurobarometerů, zda tam byla otázka zařazena. Chybí kompletní informace, kdy a v jakém 
dalším eurobarometeru byla otázka v minulosti zkoumána. Obsah reportů se liší podle toho, 
jaký subjekt report zpracovává.  
 
Řazení podle abecedního pořádku zahrnuje i řazení podle klíčového slova. Pokud se chceme 
zaměřit na termín „security“ jsme navigováni přímo pod tento pojem. Nacházíme zde ovšem 
pouze dva výsledky „Europeans' attitudes towards security“, „Internal security“ a odkaz do 
oblasti „JUSTICE“. Tam lze využít například výsledek „The role of the European Union in 
justice, freedom and security policy areas“ nebo „Awareness of key policies in the area of 
freedom, security and justice“. Po detailnějším zkoumání nacházíme další oblasti, kam ale již 
nejsme odkázání. Například „Cyber security“, „Security and victimisation in the European 
Union – contact with Drugs-related problems“, standardní eurobarometery, které také 
„security“ zahrnují. Nejefektivnější je vyhledávat v textu pomocí funkce „vyhledávání 
v textu“.  
 
Nástroj „Eurobarometer Interactive“ trpí také nedostatky. Například podle základního 
přehledu zjistíme, že v roce 2014 byl uskutečněn speciální eurobarometer na téma 
kybernetické bezpečnosti. V informačním listě vyhledáme, jaké otázky byly položeny. Jedno 
z klíčových slov by mohlo být „internet“. Zadáme-li klíčové slovo „internet“, přehled otázek je 
velmi omezený. Namísto výzkumu o kybernetické bezpečnosti nabízí webová stránka 
výzkumnou oblast „Trust in Institutions“. S klíčovým slovem „Cyber Security“ je snažení 
odměněno nulovým výsledkem. Pro využití nástroje „Eurobarometer Interactive“ potřebuje 
badatel nutnou dávku štěstí. V rámci jakého konkrétního eurobarometeru byla otázka 
pokládána, se dá zjistit pouze podle roku a období kdy byl výzkum uskutečněn a odhadem 
podle typu zkoumané oblasti. Chybí základní informace o tom, v jakém výzkumu přesně byla 
otázka položena, základní údaj o počtu dotazovaných respondentů, o typu eurobarometeru, 
metodologii, apod. Bez těchto aspektů není nástroj efektivní. Text pod tímto nástrojem 
dokresluje celou situaci: „Evropská komise udržuje tuto webovou stránku ke zlepšení přístupu 
veřejnosti k informacím o svých iniciativách a o politikách Evropské unie obecně. Naším cílem 
je udržovat tyto informace aktuální a přesné. Chyby, které se k nám dostanou, se budeme 
snažit opravit. Nicméně Evropská komise nenese žádnou odpovědnost v souvislosti 
s informacemi na tomto místě.“22  
 
 

 

                                                           
22

 Public Opinion. European Commission. [cit. 10. 5. 2016]. Dostupné z:  
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Chart/index 
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Mikromanuál – CESSDA 
 

Název portálu 
(databáze) 

CESSDA 

 Consorcium of European Social Science Data Archives 

Link http://cessda.net/ 

Instituce  Sdružuje datové archivy sociální vědy napříč Evropou (evropská 
výzkumná infrastruktura datových služeb pro socioekonomický 
výzkum). 

 Pod záštitou Evropského strategického fóra pro výzkumné 
infrastruktury (ESFRI). 

Rozsah 
informací 
 

 Datový katalog CESSDA – bezešvé rozhraní datových sad sociálně 
vědních datových archivů, společný katalog držící data z členských 
archivů. 

 Národní datové archivy. 

Jak v portálu 
vyhledávat 

CESSDA Katalog – vyhledávání podle: 
 tématu; 
 klíčového slova;  
 data publikování. 
 
Možnost mezinárodního srovnání zahrnující Českou republiku. 

Poznámky  Platforma pro sdílení dat a výzkumných nástrojů – vyhledávání 
a získávání dat z jednotného evropského integrovaného systému. 

 Možnost volby mezi 9 jazyky (vyjma českého jazyka). 
 Česká republika má vytvořen uzel v rámci evropské výzkumné 

infrastruktury. 
 Členské instituce: Social Sciences and Humanities Data Archive 

– SOHDA, Czech Social Science Data Archive – CSDA, Danish Data 
Archive – DDA, Finnish Social Science Data Archive – FSD, Research 
Infrastructure – PROGEDO, Leibniz Institute for the Social Sciences 
– GESIS, Greek research infrastructure for the social sciences 
– So.Da.Net, Lithuanian Data Archive for Humanities and Social 
Sciences – LiDA, Data Archiving and Networked Services – DANS, 
Norwegian Centre for Research Data – NSD, Social Science Data 
Archives – ADP, Swedish National Data Service – SND, Swiss Centre 
of Expertise in the Social Sciences – FORS, UK Data Service + síť 
partnerů. 

 Sídlo: Norsko, Bergen. 
 V současné době není centrální katalog funkční. 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Petra Kommová, Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech veřejného mínění (2017_B_02) 

 

 
12 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Ilustrace: Portál CESSDA – vstup do katalogů. 
 

 
 
Ilustrace: Portál CESSDA – možnosti vyhledávání v datovém katalogu CESSDA. 
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Mikromanuál – ICPSR 
 

Název portálu 
(databáze) 

ICPSR 
 

 Inter – University Consorcium for Political and Social Research  

Link http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/landing.jsp 

Instituce  ICPSR je útvar v rámci Institutu pro sociální výzkum univerzity 
Michigan - Institute for Social Research at the University 
of Michigan (http://home.isr.umich.edu/). 

 Mezinárodní konsorcium čítající více než 700 akademických 
institucí a výzkumných organizací. 

Rozsah 
informací 

 Archiv dat – více než 500 000 výzkumných souborů z oblasti 
sociálních věd. 

Jak v portálu 
vyhledávat 

Menu Find&Analyze Data  
 Vyhledávání v datech. 
 Porovnávání proměnných. 
 Vyhledávání publikací. 
Vyhledávání v datech: 
 Téma. 
 Série – řazeny abecedně, každá série obsahuje řadu studií. 
 Zeměpisné vyhledávání – umožňuje vyhledat výzkum prováděný 

v určité zeměpisné oblasti (Česká republika zahrnuta). 
 Jméno výzkumníka. 
 Tematické kolekce – archivy organizované kolem konkrétních 

témat. 
 Mezinárodní data – datová sada má přiřazený předmět, který 

odráží druh dat obsažený v daném souboru dat. 
 Pro rychlé vyhledávání lze použít klíčové slovo. 
 Po nalezení je k dispozici kompletní popis výzkumu, je zde možnost 

stažení dat v různých formátech nebo dokumentace, ukazuje se 
zde nabídka dalších užitečných publikací. 

 Výsledky lze filtrovat podle: předmětu, zeměpisné oblasti, 
datového formátu, časového rozpětí, veřejného užití/omezení, 
novosti. 

Poznámky  Kancelář Ann Arbor, Michigan. 
 Hodně studií z dob před rokem 1990. 
 Není vyčerpávající zdroj všech studií a dat, jak by se mohl na první 

pohled zdát. 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Petra Kommová, Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech veřejného mínění (2017_B_02) 

 

 
14 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Ilustrace: Portál ICPSR – co vše se dá o výzkumu dozvědět a s čím lze dále pracovat. 
 

 
 
Ilustrace: Portál ICPSR – co vše se dá o výzkumu dozvědět a s čím lze dále pracovat 
– pokračování. 
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Mikromanuál – European Commission Public Opinion 
 

Název portálu  European Commission Public Opinion 

Link http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/ 

Instituce  Generálního ředitelství Evropské komise pro komunikaci.   
 Ředitelství A: Strategy and Corporate Communications. 

A1. Strategy, Corporate Communication Actions and Eurobaro-
meter. 

Rozsah informací  Výsledky všech uskutečněných eurobarometerů od roku 1973 
(typ Standard, Special, Flash, Qualitative). 

 Oficiální zprávy obsahující zpracované a analyzované výsledky:  
o First Results. 
o Reports – zpracovávané dle jednotlivých oblastí (například 

European Citizenship, Europe 2020, Media use in the European 
Union, Public opinion in the European Union, Europeans, the 
European Union and the crisis. Economic governance in the 
European Union, Annex, Information on European political 
matters).  

o National Reports – určené pro jednotlivé země. 
o Factsheets in English – určené pro jednotlivé země. 
o Factsheets in National Language – určené pro jednotlivé země. 

Jak v portálu 
vyhledávat 

Menu „Home“: 
 Typ. Rok. Referenční číslo. Klíčové slovo. 
Menu „Public Opinion and…“: 
 Abecední přehled eurobarometerů. 
 Chronologický přehled eurobarometerů. 
Menu „Eurobarometer Interactive“: 
 Hledání konkrétní otázky podle klíčového slova (interaktivní graf 

– porovnání odpovědí v zemích zahrnutých do průzkumu, 
vygenerování jiného roku, zobrazení určitého státu, změna 
grafu, změna zobrazení). 

Poznámky  Ne každý report zpracován v jazyce zapojené země. Ke každému 
eurobarometeru nejsou k dispozici stejné typy reportů. 

 Data v různých objemech jsou na portálu: European Union Open 
Data Portal. 

 Primární data na úrovni mikrodat a související dokumentace na 
portálu ZACAT. 

 „Eurobarometer Interactive“ – nástroj není efektivní – zdaleka 
nevyhledá vše, v rámci jakého konkrétního eurobarometeru byla 
otázka pokládána, se dá zjistit pouze podle roku a období kdy 
byl výzkum uskutečněn a odhadem podle typu zkoumané 
oblasti, chybí základní informace o tom, v jakém výzkumu 
přesně byla otázka položena, základní údaj o počtu dotazo-
vaných respondentů, o typu eurobarometeru, metodologie. 
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Ilustrace: Portál European Commission Public Opinion – vyhledávání menu “ Home“. 
 

 
 
Ilustrace: Portál EuropeanCommission Public Opinion – „Eurobarometer Interactive“. 
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Ilustrace: Portál EuropeanCommission Public Opinion – vyhledávání reportů. 
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Mikromanuál – European Union Open Data Portal 
 

Název portálu 
(databáze) 

European Union Open Data Portal 

Link http://data.europa.eu/euodp/en/data 

Instituce  Publications Office of the European Union (Úřad pro publikace 
Evropské unie). 

 Za politiku otevřených dat nese odpovědnost Directorate – 
General for Communications Networks, Content and 
Technology of the European Commission. 

Rozsah 
informací 

 Centralizovaný katalog metadat (záložka „Data“) – data od 
orgánů a institucí Evropské unie – data jsou k dispozici pro 
stažení a použití, je třeba uvést zdroj. 

 Odkazy na nejrůznější aplikace využívající evropská data 
(záložka „Applications“). 

Jak v portálu 
vyhledávat 

 Klíčové slovo – tento výraz bude vyhledáván v rámci všech polí 
metadat – lze nastavit, zda bude výsledek obsahovat všechny 
zadaná slova, alespoň jedno ze slov nebo slova v přesně 
zadaném pořadí. 

 Témata – data uspořádána podle zaměření a podobnosti do 
skupin. 

 Přispěvatelé – datové sady od konkrétních poskytovatelů 
(orgánů, institucí Evropské unie) – lze stáhnout data ve 
zvoleném formátu, stáhnout dokumentaci nebo vizualizovat 
datovou sadu do mapy, tabulky, grafu (lze s nimi dále 
pracovat). 

 Nezobrazovanější datové soubory, nejnovější datové soubory. 

Poznámky  Možnost zvolit český jazyk.  
 Pokud uživatel nenajde konkrétní datový soubor, může poslat 

požadavek prostřednictvím formuláře.  
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Ilustrace: Portál European Union Open Data Portal – vyhledávání nabízí možnosti: „klíčové 
slovo“ „téma“ „nezobrazovanější datové soubory“. 
 

 
 
Ilustrace: Portál European Union Open Data Portal – vyhledávání „přispěvatelé“, 
„nejnovější datové soubory“. 
 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2017, ročník VI., č. 2 (léto), ISSN 1805-5656 
Mgr. Petra Kommová, Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech veřejného mínění (2017_B_02) 

 

 
20 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 

Ilustrace: Portál European Union Open Data Portal – vizualizace dat – mapa. 
 

 
 
Ilustrace: European Union Open Data Portal – vizualizace dat – graf. 
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Ilustrace: European Union Open Data Portal – vizualizace dat – tabulka. 
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Mikromanuál – GESIS – ZACAT 
 

Název portálu 
(databáze) 

GESIS – ZACAT 

Link http://zacat.gesis.org/webview/ 

Instituce Leibniz Institute for the Social Sciences – Institut pro společenské vědy 
v Německu. 

Rozsah 
informací 

 ZACAT – Data Archive for the Social Sciences – online datový 
archiv. 

 Dostupná data z projektů: mezinárodních, pouze zaměřených 
geograficky na Německo: 

o ISSP. 
o Eurobarometer. 
o EVS. 
o Studies from Eastern  Europe. 
o ALLBUS (The German General Social Survey). 
o Politbarometer (pouze německá dokumentace). 
o Election Studies (pouze Německo). 

Jak v portálu 
vyhledávat 

Založen na systému Nesstar – stejné rozhraní jako má Český sociálně 
vědní datový archiv. 
 
 Poskytuje data i metadata. 
 Data přístupná – prohlížení přístupné bez omezení, pokud chce 

uživatel použít funkce tabulek, statistických analýz, tvorby grafů, 
data stahovat musí se na portálu zdarma registrovat. 

 U projektu je nabídka „Metadata“+ „Popis proměnných“. 
 
Metadata: 
 

 Popis projektu: bibliografické citace. 

 Popis výzkumu: bibliografické citace; rozsah výzkumu; metodologie 
a zpracování; přístup k datům. 

 Další materiály popisující výzkum. 
 
Popis proměnných: jednotlivé zkoumané proměnné s výsledky – zde 
možnost využít statistických funkcí (po registraci). 

Poznámky Zahrnuta Česká republika. 
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Ilustrace: GESIS – ZACAT Portal – přístup k metadatům a proměnným. 
 

 
 
Ilustrace: GESIS-ZACATPortal – práce s proměnnými. 
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Tabulka: Národní datové portály sociálně vědního výzkumu  
 

Název portálu Země Link Instituce Rozsah informací 
(pozn. uvedený rozsah není vyčerpávajícím 

výčtem) 

UK Data Service Spojené 
království 
Velké 
Británie a 
Severního 
Irska 

https://www.ukdataservic
e.ac.uk/ 

 financováno institucí Economic and 
Social Research Council (ESRC) 

 domácí kancelář: University of Essex 

 UK Surveys 
 Cross – national Surveys 
 Longitudinal Studies (dlouhodobé 

studie,opakovaná pozorování) 
 Census data (data sčítání lidu) 
 Business Microdata 
 Qualitative/Mixed Methods 
 Administrative Data  

SASD 
Slovenský archív 
sociálnych dát 

Slovenská 
republika 

http://sasd.sav.sk/sk/inde
x.php 
 

 Slovenská akadémia vied (SAV)  Data sociologických průzkumů 
realizovaných na Slovensku 

 Data z mezinárodních výzkumných 
programů (ISSP, ESS, European Values 
Study – EVS) 

 Průzkumy realizované SAV jsou 
dostupné na stránkách 
www.sociologia.sav.sk/old/archiv 
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Tabulka: Národní datové portály sociálně vědního výzkumu. 
 

Název portálu Země Link Instituce Rozsah informací 
(pozn. uvedený rozsah není vyčerpávajícím 

výčtem) 

NSD  
Norwegian 
Centre 
forResearch 
Data 

Norsko http://www.nsd.uib.no/ns
d/english/index.html 

 Národní infrastruktura vlastněna 
Ministerstvem školství a výzkumu 

 Rada pro výzkum Norska poskytla 
prostředky pro rozvoj 

 Data sociologických průzkumů 
realizovaných v Norsku (pouze 
v norském jazyce, možnost přeložit 
stránku pomocí nástrojů Google)  

 Přesměrování na mezinárodní data 
využívající archivy jiných institucí 

 Archivována a zdokumentována data ze 
šetření EES 

DDA 
Danish Data 
Archive 

Dánsko https://www.sa.dk/en/serv
ices/danish-data-archive 
 

 Součást dánského národního archivu 
 Instituce Ministerstva kultury 

 Data kvantitativních výzkumných šetření 
prováděných v Dánsku 

FSD  
Finnish Social 
Science Data 
Archive 

Finsko http://www.fsd.uta.fi/en/  Social Science Data Archive  Datový katalog Aila 
 Mezinárodní data: Eurobarometer, Asian 

Barometer, Afro Barometer, Arab 
Barometer, Comparative Study of 
Electoral Systems (CSES), ESS, ISSP, WVS, 
EVs 
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Tabulka: Národní datové portály sociálně vědního výzkumu. 
 

Název portálu Země Link Instituce Rozsah informací 
(pozn. uvedený rozsah není 

vyčerpávajícím výčtem) 

PROGEDO  
Research 
Infrastructure 

Francie http://www.prog
edo.fr/ 

  Data sociologických průzkumů 
realizovaných ve Francii 

 Mezinárodní data: ICPSR, Luxembourg 
Income Study 

So.Da.Net 
Social Data Network 

Řecko http://sodanet.gr
/en 

 The Greek Research Infrastructure for 
Social Science 

 

 Datový národní katalog 

DANS 
Data Archiving and 
Networked Services 

Nizozemsko https://dans.kna
w.nl/en 

Pod záštitou  
 

 Institut of Royal Dutch Academy of 
Sciences 

 Institute of the Dutch Organisation for 
Scientific Research 

 Datový archiv EASY 
 Vědecké soubory 

ADP 
Social Science Data 
Archive 

Slovinsko http://www.adp.
fdv.uni-lj.si/eng/ 

 Organizační jednotka instituce Social 
Sciences at the Faculty of Social Sciences, 
University of Ljubljana 

Datové sady přístupné přes katalog 
Nesstar: 

 
 národní průzkumy 
 programy ve, kterých byla země 

zahrnuta: například eurobarometer, 
European Election Study (EES) 

http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/dans
http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/dans
http://www.nwo.nl/en/about-nwo/organisation/nwo-divisions/dans
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Tabulka: Národní datové portály sociálně vědního výzkumu. 
 

Název 
portálu 

Země Link Instituce Rozsah informací 
(pozn. uvedený rozsah není vyčerpávajícím výčtem) 

SND 
Swedish 
National 
data Service 

Švédsko https://snd.gu.se/e
n 

 Založen Švédskou výzkumnou 
radou (The Swedish Research 
Council) 

 Řízen University of Gthenburg 

 Národní Datový katalog 
 Mezinárodní data 
 Question Bank 
 GIS Data, Survey Data, Image Data, Measurement 

Data, Administrative Data 

DARIS 
Data and 
Research 
Information 
Services 

Švýcarsko http://forscenter.c
h/en/data-and-
research-
information-
services/ 

 Swiss Centre of Expertise 
in the Social Sciences (FORS) 

 FORS Surveys 
 DARIS – data, mezinárodní projekty 
 

TÁRKI 
Data Archive 

Maďarsko http://www.tarki.h
u/en/ 

  Nesstar katalog 
 Jiné studie 

http://www.tarki.hu/en/services/da/da_services.html 

ISSDA 
Irish Social 
Science Data 
Archive 
 

Irsko http://www.ucd.ie/
issda/ 

  Data sociologických průzkumů realizovaných v Irsku 
 Výzkumy a studie dostupné přes webové rozhraní 

nebo přes software Nesstar 

CIS 
The Centro 
de 
Investigacion
es 
Sociológicas 

Španělsko http://www.cis.es/c
is/opencms/EN/ind
ex.html 

 Nezávislá instituce zařazena pod 
Úřadem předsedy vlády 

 Průzkumy o španělské společnosti 
 katalog průzkumů 
 eurobarometery 
 jiné studie 
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Tabulka: Národní datové portály sociálně vědního výzkumu. 
 

Název portálu Země Link Instituce Rozsah informací 
(pozn. uvedený rozsah není 

vyčerpávajícím výčtem) 

LISER 
Luxembourg Institute of Socio 
– Economic Research 

Lucembursko https://www.liser.lu/  Instituce spadající pod jurisdikci 
 Ministry of Higher Education 
and Research 

 Data sociologických průzkumů 
realizovaných v Lucembursku 

 Národní výzkumy a studie dostupné 
přes webové rozhraní 

APIS 
Portugese Social Information 
Archive 

Portugalsko http://www.apis.ics.
ul.pt/eng/index.html 

 Instituce University of Lisbon  Datové sady národních projektů  
a vědecké komunity 

 APIS katalog 
 Katalog Nesstar 

RODA 
Romanian Social Data Archive 

Rumunsko http://www.roda.ro/
en/home 

 RODA je konsorcium řízené 
University of Bucharest 

 Národní datový katalog 

UNI DATA  
Bicocca Data Archive 

Itálie http://www.unidata.
unimib.it/?lang=en 

 Unidata – Bicocca Data 
Archive je meziresortní 
centrum University of Milan-
Bicocca 

 Datový katalog datového archivu 
ADPSS – Socio Data Archive 

 Nesstar katalog 
 Data z národní a mezinárodní 

úrovně: Eurobarometer, ESS, WVs 

ADS 
Polish Social Data Archive 

Polsko http://www.ads.org.
pl/index.php?v=E 

Společný projekt: 
 

 Institute for Social Studies 
of the University of Warsaw 

 Institute of Philosohy 
and Sociology of the Polish 
Academy of Sciences 

 Vlastní národní datový katalog 

 


