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událostech, k nimž ve zkoumaných zemích dochází. Projekt 
si klade za cíl dosažení vysokého stupně srovnatelnosti 
napříč jednotlivými zeměmi a regiony. Výzkum je inspirován 
teoretickým rámcem, který zdůrazňuje fakt, že klíčová životní 
rozhodnutí jsou ovlivněna postoji, společenskými normami 
a vnímáním, stejně jako ekonomickými a institucionálními 
omezeními jednotlivců.

První vlna výzkumu byla uskutečněna v roce 2004. Některé 
země spadající do výzkumu mají vlastní internetové stránky, na 
nichž je možné čerpat informace ohledně šetření. Pro Českou 
republiku se jedná o web http://www.czech-ggs.cz/. V každé ze 
zemí je dotazováno v průměru 9000 respondentů, díky čemuž 
je umožněno zkoumat i minoritní skupiny. GGP zároveň 
vyvinulo kontextuální databázi, která umožňuje provádět 
analýzy jednotlivců i rodin v jejich kulturním, ekonomickém, 
politickém a sociálním kontextu. Databáze GGP poskytuje 
širokou škálu dat nejen pro sociology, ale zároveň pro 
demografy, politology, ekonomy, sociální psychology 
a v neposlední řadě také epidemiology. Internetová databáze 
zároveň, kromě nasbíraných dat z jednotlivých zemí, obsahuje 
právní a sociální normy a předpisy a všeobecné hospodářské 
a kulturní indikátory daných zemí.

GGP používá pro svá data propracovaný datový katalog 
NESSTAR, který nabízí řadu funkcí vhodných pro stahování 
dat a jejich prohlížení. Podobu rozhraní pro práci s daty uka-
zuje obrázek 1. Data je možné přímo v katalogu prohledávat, 
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The Generations & Gender Programme (GGP) je 
mezinárodní výzkumný projekt, který sbírá a veřejně 
poskytuje data z výzkumů týkajících se zejména genderových 
aspektů společenského života a vztahů mezi generacemi. 
Výzkum se zaměřuje na populaci ve věku 18–79 let v 19 zemích 
světa. Kromě České republiky se výzkumů účastní Austrálie, 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Gruzie, 
Německo, Maďarsko, Itálie, Japonsko, Litva, Nizozemsko, 
Norsko, Polsko, Rumunsko, Rusko a Švédsko [Welcome to 
GGP 2016]. Jedná se o panelový výzkum reprezentativních 
vzorků každé z participujících zemí. Hlavním cílem 
výzkumu je poskytnout data, která mohou přispět ke zvýšení 
porozumění demografickému a společenskému vývoji 
a faktorům, které tento vývoj ovlivňují. Data mohou být 
využita například k porozumění lidským volbám při výběru 
partnera, vzorcům chování ohledně plánování rodičovství, 
při rozhodování, kde a s kým se usadit a jak obecně naložit se 
svým životem. Šetření se snaží pokrýt široké spektrum témat – 
od porodnosti, partnerství, dospívání, ekonomické aktivity až 
po postoje jednotlivců [About GGP 2016]. GPP poskytuje 
data na makro i mikro úrovni, přičemž významně zlepšuje 
znalost v oblasti sociálních věd a politiky nejen v evropských 
státech, ale i dalších vyspělých zemích světa. Díky faktu, že 
se jedná o panelové šetření, je možné porovnávat změny, 
ke kterým u respondentů dochází v závislosti na čase nebo 
konkrétních ekonomických, politických nebo kulturních 

Obrázek 1. GGP jako zdroj dat pro sociologický výzkum

Zdroj: GGP. Dostupné z: http://www.ggp-i.org/data/browse-the-data/.
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Obrázek 2: Tematické oblasti pokryté v datech GGP.

Zdroj: GGP. Dostupné z: http://www.ggp-i.org/data/online.

tudíž je možné zjistit předem, jaké proměnné se v tom kterém 
výzkumu vyskytují a zda šetření obsahuje to, co uživatel potře-
buje. Systém umožňuje vyhledávat jednotlivé výzkumy podle 
klíčových slov, čímž usnadňuje práci při hledání šetření v urči-
té tematice. Data je v databázi zároveň možné analyzovat, 
respektive můžeme provádět jednodušší explorační analýzy 
jako korelaci a regresi s daty přímo z platformy. K dispozici je 
také možnost vážení dat a tvorba tabulek. Systém umí navíc 
vytvářet jednoduché grafy.

Pokud chceme využívat data z katalogu k sekundární 
analýze a potřebujeme si je z programu stáhnout, je potřeba 
se zaregistrovat. Registrace je zdarma a vyžaduje uvést záměr 
využití dat, kontaktní údaje a vyjádřit souhlas s podmínkami 
užití dat. Pokud se nechceme registrovat, je možné si i tak data 
online prohlížet, provádět výše zmíněné jednoduché explorač-
ní analýzy, studovat podrobné popisy studie a metodologie, 
přečíst si záměr výzkumu a zkoumané oblasti a vidět všechny 
použité proměnné, jejich kategorie a odpovědi. Je možné se 
online podívat i na dílčí dotazníky tak, jak byly použity v jed-
notlivých zemích.

Datový katalog obsahuje data jak z každé ze zkoumaných 
zemí zvlášť, tak pro všechny země společně. Obrázek 2 ukazu-

je, jaké tematické oblasti máme k dispozici, když se rozhodne-
me pracovat s daty pouze za Českou republiku.

Pole „Study Description“ poskytuje informace o bibliogra-
fické citaci, metodologii výzkumu apod. Pod položkou „Vari-
able Description“ se skrývají všechny výzkumy, které v rámci 
tohoto šetření v zemi proběhly, a po otevření výzkumu 
zároveň výčet všech proměnných, které jsou pro přehlednost 
strukturovány v tematických složkách. Po kliknutí na určitou 
proměnnou se aktivuje pole „Description“ v pravé části systé-
mu. Poté se zobrazí přesné znění otázky, všechny její kategorie 
a procentuální zastoupení platných odpovědí a chybějících 
hodnot. Můžeme se tedy postupně podívat na proměnné týka-
jící se domácnosti, dětí, partnerství, rodičovství, zdraví, akti-
vity a příjmu jak respondenta, tak jeho partnera, hodnotové 
orientace nebo například postojů. Pokud se rozhodneme přejít 
k explorační analýze, tak si jednoduše zvolíme, zda chceme 
provést korelaci, nebo regresi, a z levého panelu určíme, jaké 
proměnné použijeme. Systém je tedy vytvořen velmi návod-
ně a prakticky. Data je možné stáhnout do různých formátů, 
počínaje SPSS přes SAS a STATU a konče textovým formá-
tem. Ze strany GGP je k dispozici také podrobný návod, jak 
v systému pracovat a analyzovat data1.
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