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Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., zkracuje 

lhůtu pro poskytování primárních datových souborů z výzkumu Naše společnost. 

 
 
Primární datové soubory vznikající v rámci realizace kontinuálního dotazníkového průzkumu 
Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Naše společnost, jsou 
počínaje zářijovým výzkumem 2010 pro nekomerční využití dostupné dva měsíce od ukončení 
sběru dat. Cílem zkrácení tohoto období je co nejrychlejší zpřístupnění výstupů projektu co 
nejširšímu okruhu zájemců zejména z řad výzkumníků, vědců nebo pedagogů.  
 
Primární datové soubory projektu Naše společnost nacházejí uplatnění zejména mezi odborníky 
v sociálně-vědních oborech, kteří v rámci svých různě tematicky zaměřených projektů využívají 
informace o názorech obyvatel České republiky. Snazší a rychlejší dostupnost primárních datových 
souborů projektu Naše společnost jim nyní umožňuje provádět vlastní analýzy rozsáhlé databáze 
otázek a temat v kratší a aktuálnější podobě. 
 
Naše společnost je dlouhodobý kontinuální výzkum veřejného mínění obyvatel České republiky. 
Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. (CVVM) jej realizuje od roku 2000, přičemž 
tematicky i metodologicky navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a ÚVVM. V jeho rámci je 
prováděno deset dotazníkových šetření ročně na reprezentativním vzorku obyvatel České republiky 
od 15 let. Periodicky jsou zkoumány postoje k velké šíři tematických oblastí jako je domácí politika, 
mezinárodní politika  a vztahy, ekonomické situace, práce a zaměstnanost, zdravotnictví, školství, 
tolerance a vztahy mezi lidmi, hodnoty atd. Dlouhodobá koncepce projektu obsahuje pravidelné 
otázky, které sledují vývoj zkoumaných jevů, operativně jsou do průzkumů řazena i témata 
reagující na aktuální dění.  
 
Projekt Naše společnost je financován z veřejných zdrojů a jeho výstupy jsou z tohoto titulu zdarma 
veřejně přístupné. Základní výsledky jsou pravidelně publikovány formou výzkumných zpráv, které si 
zájemci mohou volně stáhnout z internetových stránek www.cvvm.cas.cz. Pracovníci oddělení se 
v rámci svých odborných specializací pravidelně vyjadřují v mediích, k vybraným tématům CVVM 
pořádá tiskové konference. Komplexní a hlubší zpracování výsledků výzkumů je prováděno v rámci 
článků a statí do běžných periodik, odborných časopisů a knih. Primární data z výzkumu Naše 
společnost jsou od nynějška dva měsíce po ukončení dotazování předávány do Sociologického 
datového archivu SOÚ AV CŘ, v.v.i., kde jsou volně ke stažení pro nekomerční účely 
(http://archiv.soc.cas.cz). CVVM vydává vlastní odborný recenzovaný časopis Naše společnost, který 
je zaměřen na tematiku veřejného mínění a veřejné sféry (elektronická verze dostupná na: 
www.cvvm.cas.cz).  
 
Přesné znění opatření včetně doporučení vzoru citace  dat CVVM je k dispozici na 
www.cvvm.cas.cz. 
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