opatření k uvolňování datoých souborů ýzkumného projektu Naše společnost

Úvodní ustanovení:

Projekt kontinuálního zkoumání českého veřejného mínění Centra pro ýzkum veřejného mínění
Sociotogického Ústavu AV ČR, v.v.i, Noše společnost je financován z veřejných zdrojů. Jeho záktadní
výstedky jsou z tohoto titutu veřejně přístupné a to zdarma.

Veřejná přístupnost se vztahuje také na primární datové soubory, jejichž thůta pro uvolňování pro
nekomerční využitíse tímto opatřením zkracuje z původníchšesti na dva měsíce od ukončenísběru

dat. Cítem zkrácení tohoto období je co nejrychtejší zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu
okruhu zájemců z řad odborné veřejnosti'

Předmět a realizace opatření:
Uvolnění dat se vztahuje na proměnné sledované v rámci projektu Naše společnosť. Datoý soubor

bude uvo[něn

k

veřejnému využitíneprodleně po vydání poslední výzkumné zprávy z daného

ýzkumného šetření.Distribuce souborů ve formátu SPSS bude zájemcům zprostředkována
Sociologickým datovým archivem soÚ AV ČR, v.v'i', (http://archiv.soc.cas.cz).
Toto opatření nabývá účinnostidnem zveřejnění.
Vyhrazení:

opatření se zavádí na zkušební dobu 12 měsíců bez nutnosti automatického prodloužení jeho
platnosti.

cWM soÚ AV ČR, v'v.i., si vyhrazuje možnost kdykoti změnit pravidla nastavená tímto opatřením
pro případ konkrétníchvýzkumných o
Íqh btoků nebo celých ýzkumů, a to bez

,/;.N

nutnosti zveřejnění této změny.
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V Praze, dne: 8. 9.2010
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Vedoucí oddětení CWM

soffi

Ředitetka soÚ AV ČR' v.v.i.
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Příloha 1: Podminky pro uživánídatoých souborů ze Sociologického datového archivu sou AV
čR' v.v.i.:

Podmínky:
Pro užívánídatoých souborů ze Sociologického datového archivu se zavazuji dodžet nástedující
obecné podmínky:
1) Vyžádaná data a materiáty použiji pouze pro účelynekomerčníhoýzkumu nebo výuky.
2) osobní údaje o respondentech výzkumu jsou přísně důvěrné.Tyto údaje nezveřejním, ani se je
nebudu pokoušet zjistit a s vyžádanými daty a materiály budu naktádat pouze tak, abych důvěrnost

těchto údajůochránit.

3) Při užívánívyžádaných datov.ých souborů budu respektovat autorská práva. Při zveřejnění údajů
založených na datech souborů budu vždy uvádět citaci zdroje dat - výzkum a jeho autora.
4) Bez souhlasu archivu neposkytnu datové soubory datšímuživatelům.
5) Archivu sdětím bibtiografické údaje všech publikací, které vzniknou'
6) Beru na vědomí, že archiv neodpovídá za spolehlivost dat.
7) 7ařídím, aby tyto podmínky stanovené pro užívánídatoých souborů ze Sociologického datového
archivu byly závazné téžpro všechny osoby, které budou mít k vyžádaným datům a materiátům
přístup.
Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje uvedené při registraci byty zpracovány pro potřeby
Sociotogického datového archivu. Tento souh[as se vztahuje i na poskytnutí registračních údajů
depozitorům datoých souborů. Souhlas poskytuji na celou dobu trvání mé registrace.

'

Souhlasím s podmínkami

Zdroj : http: / /archiv.soc. cas. czl reqistrace/cz

Datum stažení:19. 11. 2009
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Příloha 2:Yzory referencí a odkazů na vyuŽité datové zdroje projektu Naše společnost

Doporučená citace (media)
Naše spotečnost2009/2 (CWM SoÚ AV ČR, v.v.i.).

šetření Naše společnost zoo9 lz provedlo Centrum pro ýzkum veřejného mínění (CWM)
Sociotogického ústavu AV ČR, v.v'i., ve dnech 2.- 9' z' zOO9 na reprezentativním vzorku populace ČR
ve věku 15 let a staršícho velikosti 1050 respondentů.

Vzor reference do literatury odborného článku

cWM soÚ AV čR, v.v.i.,2009, Naše společnost 2009
http: / /archiv.soc.cas.czl

[20.9.2009].

CVVM SoÚ AV ČR, v.v.i., 2009,

our

Society 2009

-

-

únor [Datový soubor], Dostupné z:

February [Data fite], Available from:

http: / /archiv.soc.cas.czl [20.9.2009].

[cWM 2009, vlastní anatýzy]
ICWM 2009, author's analysis]

označenízdroje

u vlastních

tabulkoých a grafických výstupů

Zdroj: Datorný soubor cWM soÚ AV ČR, v.v.i.,2OO9/2, vlastní anatýzy.
Source: Data file cWM soÚ AV ČR, v.v.i.,2009/2, author's analysis.
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