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Data a výzkum – SDA Info - Nový časopis v oblasti sociálních věd
Martin Vavra

The author informs about a new Czech sociological journal Data and Research.
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V roce 2007 začal na v rámci Sociologického ústavu AVČR v. v. i. vycházet nový
recenzovaný časopis Data a výzkum – SDA Info. Časopis navazuje na informační bulletin
Sociologického datového archivu SDA Info, který vycházel od roku 1999 do roku 2006. Ten
měl za cíl doplnit systém datových služeb, poskytovaných v Datovém archivu, o tištěný zdroj
informací o datech, na nich založených výzkumech a metodách analýzy dat. Od dob jeho
založení ovšem došlo ke dvěma důležitým věcem. První z nich bylo, že postupně získávala na
významu i kvalitě ta část bulletinu, kde vycházely empirické studie a metodologické stati na
úkor textů spíše informačních. A tou druhou pak skutečnost, že se začal klást stále větší důraz
na kvalitu vědeckých časopisů. Bylo tedy nutné se rozhodnout, zda s vydáváním skončit,
vrátit se k původnímu obsahu informačního bulletinu, nebo zvýšit kvalitu přechodem na
formát recenzovaného časopisu. Rozhodli jsme se pro třetí možnost, přestože představovala
nemalé navýšení nároků na práci redakce.
Data a výzkum - SDA Info je nyní recenzovaný odborný časopis zaměřený na
empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod
analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře,
informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Záběr našeho časopisu je
úmyslně definován poměrně široce. Nechceme se omezovat pouze na příspěvky pracující
pouze s určitým typem dat nebo vycházející z nějaké preferované metodologie. I když je
vydavatelem časopisu Sociologický ústav, neomezujeme se na příspěvky sociologů, ale
snažíme se pokrývat širší oblast sociálního výzkumu a jeho metodologie. Časopis vychází v
českém jazyce, dvakrát ročně.
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Loňský první ročník zahrnoval dvě čísla, která byla distribuovaná v papírové verzi na vybrané
adresy. První bylo monotematické, věnované archivaci sociálně vědních dat. Druhé pak bylo
již „běžným“ číslem. Aby si čtenáři tohoto časopisu mohli vytvořit představu o zaměření Dat
a analýz, zde je přehled statí v čísle 2/2007:

Jiří Šafr, Julia Häuberer: Měření přemosťujícího sociálního kapitálu:
Baterie PSK zjišťující odlišnosti v okruhu přátel

Pat Lyons: Měření politických znalostí

Jana Chaloupková: Diferenciace motivů svobodného mateřství: proč
neprovdané matky nevstoupily před narozením svého prvního dítěte do
manželství?

Dana Hamplová: Děti bez manželství nebo bez otců?

Publikace získala značný pozitivní ohlas. Články a další informace jsou k dispozici v PDF na
Webu na adrese: http://archiv.soc.cas.cz/articles/cz/73/Data-a-vyzkum.html. Jako platforma
pro publikování by mohl tento časopis být zajímavý i pro slovenskou sociálně vědní obec.
Uvítáme texty, jak odborné stati, tak i kratší informační články (recenze, zprávy z konferencí
atd.), které zapadají do výše uvedeného vymezení. Pokyny pro autory jsou k dispozici na
Webu (odkaz viz výše). Recenzní řízení probíhá standardním způsobem, je oboustranně
anonymní a každý článek je posuzován nejméně dvěma nezávislými recenzenty.
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