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Úvodem 

 

Zájem o sociální data týkající se našeho každodenního života, 

po�tu nezam�stnaných, výše životních náklad� rodiny, prosperity státu, 

blahobytu nebo bídy jeho obyvatel nekon�í pro mnohé ob�any p�e�tením 

novin nebo poslechem politického zpravodajství. Klademe si otázky nad 

výsledky sociologických výzkum�. Mnohdy uvažujeme o tvrzeních, která 

jsou nám autoritativn� p�edkládána jako výsledky pr�zkum� ve�ejného 

mín�ní. Snažíme se lépe rozum�t komentá��m k �ísl�m, tabulkám a 

graf�m. Cht�li bychom si ov��it, že je to skute�n� tak a že nás 

redaktor nebo výzkumník nešidí. 

N�kte�í dokonce cítíme pot�ebu sami provést výzkumné šet�ení, 

vytvo�it vlastní dotazník, pozorovat chování lidí a vysv�tlit, co jsme 

zjistili. Pot�ebujeme však také porozum�t výsledk�m, ke kterým došli 

ve výzkumu jiní. 

Co lze o�ekávat od p�íru�ky, kterou jste práv� otev�eli? Základní 

informace o tom, jak se provádí sociologický výzkum. Jak postupovat od 

za�átku do konce výzkumné akce. Knížku lze p�irovnat k automap� po 

jedné ze zemí sociologického bádání, po pr�zkumech provád�ných 

klasickými technikami. Existuje však mnohé v sociologickém výzkumu, co 

se nevejde do stru�ného úvodu. Výzkumník, který se vydává mimo hlavní 

cesty, používá mén� b�žných metod, nutn� pot�ebuje také speciální 

mapy, podrobn�jší p�íru�ky a u�ebnice. Seznam literatury na n�které z 

nich odkazuje. 

Krom� klasického sociálního pr�zkumu  existují další výzkumná 

odv�tví sociologie, výzkumná teritoria vyžadující mapy, na nichž by 

byly zakresleny jiné splavné toky a úrodné nížiny, existuje 

kvalitativní výzkum, p�ístup naturistický, paradigma interpretativní 

sociologie. Uvádím proto p�ehled základních u�ebnic kvalitativního 

výzkumu v poznámkách. 

1. V�da, v�decký výzkum 
 

1.1. Základní vymezení v�dy 
 

V�da je složitý myšlenkový systém,v n�mž m�žeme rozlišit: 

teorii = je pokusem o vysv�tlení p�í�in stavu a p�í�in zm�n 

pozorovaného jevu; 

metodologii = je soustavou pravidel stanovujících postupy, jimiž lze 

k vysv�tlení dojít anebo je ov��it; 

poznatky = jsou sumou zjišt�ní, která byla u�in�na. 

P�.: Teorie      - vysv�tluje pravidelné st�ídání fází M�síce 

 Metodologie - soubor postup�, jímž lze teorii ov��it; 

 v našem p�ípad� jsou to astronomická 

 pozorování nebo fyzikální experiment 

 Poznatek    - skute�nost, že M�síc obíhá kolem Zem�, je 

 osv�tlován slune�ním svitem a toto sv�tlo 

 odráží k Zemi. 

 

M�žeme rozlišit dv� pojetí v�dy: 

a) statické, uvažující v�du jako soubor fakt�, jako sou�asný stav 

v�d�ní a jeho dopl�ování, 

 

b) dynamické, považující v�du za �innost, kterou d�lají v�dci, 

pojetí heuristické (poznávací) 

 

 

Zrod moderní v�dy je datován po�átkem novov�ku 

 = koncem 16.stol./ po�átkem 17.století 

Významní       Francis BACON    (1561-1626) 

filozofové     René DESCARTES   (1596-1650) 

 John LOCKE       (1632-1704) 

 David HUME       (1711-1776) 

-------------------------------------------------------------- 

Významní       Mikuláš KOPERNÍK (1473-1543) 

p�írodov�dci   Jan KEPLER       (1571-1630) 

 Galileo GALILEI  (1564-1642) 

 Isaac NEWTON     (1642-1727) 



 

Teprve v polovin� 19.století byla moderní v�da schopna se 

sjednotit na základních požadavcích své metodologie: 

Základní  postuláty  metodologie  v�dy 

(Ve formulaci  Claude Bernarda  1815-1878) 

(srovnej podrobn�ji viz. Možný-Rabušic 1989: 6-10) 

 

1. Fakta: 

V�dec se musí bez výhrad podrobit tlaku fakt� a nesmí nikdy váhat 

ob�tovat jakoukoli teorii, jestliže fakta svým dosahem ruší její 

hlavní smysl. 

2. Determinismus: 

Ú�inná v�decká zkoumání musejí vycházet z p�edpokladu p�ísného 

determinismu jev�, z odhalování vztah� mezi p�í�inami, podmínkami 

a jevy. 

3. V�da filozoficky neutrální: 

V�da je absolutn� neutrální v pom�ru k filozofickým otázkám. 

4. Pokus falzifikovat: 

Žádná v�decká myšlenka nem�že být dost pevná, jestliže v�dec zná 

toliko fakta, která potvrzují jeho hypotézu, le� nev�noval-li 

stejn� (lépe však více) úsilí na objevení fakt�, které by ji 

vyvracely (tj. nevystavil-li ji falzifikujícím pokus�m) 

 

1.2. �ty�i metody poznání 

 
Charles Peirce (americký filosof) rozlišuje �ty�i obecné zp�soby 

poznání (zp�soby fixování p�esv�d�ení): 
 (srovnej viz.[Kerlinger 1972:21nn.]) 
 

1) Metoda tradice:  Lidé se drží pravdy, protože ji vždy znají jako 

pravdu 

2) Metoda autority: Je to metoda pevn� stanoveného názoru 

 P�.: Jestliže to �íká bible, je tomu tak. 

3) Metoda a priori: Tvrzení akceptovaná "aprioristy" "jsou ve shod� s 

rozumem" (intuice) 

4) Metoda v�dy: 

Ch.Peirce:"...je nutné, abychom našli metodu, pomocí níž lze 

ur�it naše názory ne n��ím lidským, ale pomocí n�jakého pevného 

bodu mimo nás ... metoda musí být taková, aby kone�ný záv�r 

každého �lov�ka  byl stejný. Taková je metoda v�dy...". 1) 

 

1.3. Definice v�deckého výzkumu 
 

"v�decký výzkum je systematické, kontrolované, empirické a 

kritické zkoumání hypotetických výrok� o p�edpokládaných vztazích mezi 

p�irozenými jevy." [Kerlinger 1972: 27] 

systematický a kontrolovaný - znamená kritickou d�v�ru ve výzkumné 

výsledky 

empirické v�decké bádání - znamená, že v�dec musí podrobit sv�j 

názor vn�jšímu ov��ení 

 

1.4. Postup výzkumníka 2) 
 

1) prvním krokem je dostat nápad 

 Dewey:"...existuje nesnáz, zmatek, obtížná situace, pochybnost, 

emo�ní nap�tí..." 

2) ve druhém kroku je formulován problém, situace je pojmov� 

ztvár�ována s využitím studia literatury 

3) ve t�etím kroku je formulována hypotéza 

 hypotéza = konstatování  opírající se  o domn�nky, prozatímní 

(zkušební) výrok o vztazích mezi dv�ma nebo více pozorovanými 

jevy nebo prom�nnými (n�kdy nepozorovanými)(jestliže se vyskytne 

to a to, pak to vede k t�m a t�m výsledk�m) 

4) �tvrtým krokem je usuzování - dedukce; v�dec dedukuje d�sledky z 

hypotézy, kterou formuloval 

5) pátým krokem je ov��ování, testování d�sledk�, pozorování, 

experiment; podstatou testování je ov��ování vztah� vyjád�ených v 

hypotéze, hypotézu neov��ujeme p�ímo - ov��ujeme dedukované 

implikace z hypotézy 

 

 



2. Problémy a hypotézy 
 

2.1. Od výzkumného nám�tu k výzkumnému problému 

 
Výzkumný nám�t vzniká jako nápad, obtížná situace. Nejprve 

výzkumník poci�uje pochybnost, nesnáz, objeví se nápad. P�ipome�me si 

p�ístup J.Deweye v práci k analýze reflexivního myšlení: �íká, že 

vzniká emo�ní nap�tí, existuje nesnáz, zmatek. Je t�eba vyhledat 

literaturu pojednávající o dané otázce, prostudovat výsledky dosud 

provedených výzkum�. Vhodné je vést diskuse s odborníky na dané téma, 

rozhovory s dalšími lidmi, kte�í znají prost�edí a problémy zkoumané 

oblasti. Mnohou inspiraci je možno najít v knihách, nejen v odborné 

literatu�e, ale také v krásné literatu�e. �adou aktuálních otázek se 

zabývá publicistika ve zprávách a komentá�ích v denním tisku i v 

rozsáhlejších �láncích v kulturn� politických týdenících a 

m�sí�nících. 

Existuje mnoho zdroj� výzkumných nám�t�: 

- individuální zkušenost 

- odborné publikace (knihy a �asopisy) 

- krásná literatura 

- publicistika 

- osobní rozhovory 

- výsledky p�edchozích výzkum� 

- sdílené hodnoty 

- teorie (výzkumný problém je odvozován ze souhrnu tvrzení této 

teorie) 

Teoreticky nejzávažn�jší ideje jsou odvozovány z výsledk� 

p�edchozích výzkum� a z diskusí s kolegy zabývajícími se p�íbuznými 

otázkami. 

P�.: Výzkumný problém odvozený ze sdílených hodnot výzkumníka. Když 

si n�kdo myslí, že demokratický systém je nejlepší, m�že ov��ovat 

hypotézu o tom, že demokraticky strukturované malé skupiny budou 

mít nejv�tší úsp�ch p�i �ešení úloh, nebo že budou mít nejvyšší 

stupe� spolupráce, soudržnosti nebo vzájemné d�v�ry. (Srovnej 

viz.[Labovitz-Hagedorn 1976:24n].) 

Správn� projektovaný výzkum poskytne výsledky, které nebudou 

ovlivn�ny výzkumníkovými hodnotami, i když jeho hodnoty ovlivnily 

výb�r výzkumného problému. 

 

P�edchozí výzkumné výsledky nebo statistické závislosti �asto 

vedou k dalšímu výzkumu, který má již teoretické cíle, teoretické 

ambice. 

Nap�.: Emile Durkheim si všiml, že v Dánsku (v�tšinov� 

protestantském) je v�tší podíl sebevražd než nap�. v Itálii 

(která je p�evážn� katolická). Z t�chto pozorování Durkheim 

neodvodil prosté tvrzení, že protestanti mají v�tší podíl 

sebevražd než katolíci, nýbrž pokra�oval v úvaze až k formulaci 

teoretického tvrzení - hypotézy o vlivu sociální integrace nebo 

skupinové solidarity na sebevražednost. 

Jedno ze základních tvrzení Durkheimovy teorie zní, že: 

"podíl sebevražd je nep�ímo úm�rný ke stupni sociální integrace"; 
3) 

 

2.2. Výb�r a formulace výzkumného problému 
 

V�dec na základ� studia literatury, osobními rozhovory, 

pozorováním, studiem výsledk� p�edchozích výzkum� zp�es�uje výzkumný 

nám�t a formuluje výzkumný problém. 

Co je to problém: "Problém je tázací v�ta nebo výrok, který se ptá: 

Jaký vztah existuje mezi dv�ma nebo více prom�nnými?" [Kerlinger 

1972:32] 

 

Problém: je výrok formulovaný ve form� otázky 

 

Jaký volit postup formulace výzkumného problému? 

 

1. seznámíme se s dosud dosaženými výsledky týkajícími se vymezené 

oblasti, 

2. objasníme si rozm�ry zkoumané problematiky, 

3. hledáme doporu�ení dosud použitých postup� �ešení, 

4. snažíme se vyvarovat chyb dosavadních postup�, 

5. pokusíme se o samostatné �ešení postavených otázek, 

6. pokusíme se o fomulaci nových otázek. 

 

P�ekvapivá zjišt�ní nebo ne�ekané asociace (souvislosti) mohou 

vést k užite�ným výzkumným myšlenkám. 



P�.: Robert K.Merton uvádí p�íklad situace, v níž zjiš�oval ve dvou 

odlišných sídelních útvarech po�et dívek, které ohlídají rodi��m 

dít� (baby sitter). Podle objektivních statistických údaj� bylo 

ve velkém m�st� mnohem více dívek vhodných k takové služb� mladým 

rodi��m než v malé p�ím�stské komunit�. P�esto podle názoru 

rodi�� byla situace opa�ná: V malé p�ím�stské komunit� Craftownu 

odhadovali rodi�e relativn� v�tší výb�r dívek než ve velkom�st�. 

Posouzení situace tedy záviselo nikoli jen na pouhém po�tu, ale 

do zna�né míry na d�v��e. Merton uzavírá:...vnímání závisí na 

struktu�e mezilidských vztah�...4) 

Neo�ekávané výsledky mohou vést k užite�ným odhalením. 

P�.: Samuel A.Stouffer - v �asto citovaném klasickém výzkumu Americký 

voják 5) z období druhé sv�tové války pozoroval malé rozdíly ve 

spokojenosti s životem v armád� v USA a na bojišti v Evrop�, 

p�itom však se ukázaly jako významné zcela jiné, neo�ekávané 

rozdíly: vojáci v jednotkách s vyšším podílem vyšších šarží byli 

mén� spokojeni, (m�li pocit, že mají menší šanci k povýšení než v 

jednotkách s nižším podílem vyšších d�stojník�); S.Stouffer 

zavádí vysv�tlující pojem relativní deprivace: vojáci v 

jednotkách s vysokým podílem vyšších šarží se cítili deprivováni 

relativn� k t�m, jejichž jednotky m�ly mén� vysokých hodností - 

m�li pocit, že nemohou tak snadno dosáhnout povýšení. 

Výzkumník má p�edstavu, co chce zkoumat. M�l by 

- seznámit se s dosavadním poznáním a se sou�asným stavem 

 výzkumu v dané oblasti, 

- diskutovat výzkumnou ideu s kolegy, 

- prostudovat literaturu, která o p�edm�tu byla napsána. 

Prosp�ch z tohoto postupu pro n�j vyplyne z toho, že: 

1) m�že se vyvarovat chyb a slepých uli�ek (ušet�í �as a p�jde 

efektivn�ji k cíli); 

2) objasní si základní rozm�ry zkoumané problematiky (na n�které by 

mohl zapomenout); 

3) m�že najít doporu�ení r�zných zp�sob�, jak mohou být m��eny, 

pozorovány, zkoumány dané otázky. 

 

2.3. Kritéria problém� a vytý�ení problém� 

 
1) Problém by m�l vyjad�ovat vztah mezi dv�ma nebo více prom�nnými 

(znaky) 

 prom�nná (znak)= symbolické vyjád�ení vlastnosti, které 

 svými hodnotami  vyjad�uje stavy 

 vlastnosti a vztahy mezi hodnotami 

 vyjad�uje vztahy v realit� 

 (srovnej [�ehák 1972:617]) 

2) Problém by m�l být formulován jasn� a jednozna�n� v tázací form�; 

v praxi se s ozna�ením "problém" setkáváme nesprávn� také v 

situacích, kdy se jedná pouze o vymezení tématu zkoumání  

3) Tvrzení, která vyplývají z problému, by m�la být ov��itelná 

 objevují se také nev�decké otázky, které nevypovídají 

o vztazích, metafyzické otázky, jejichž pojmy a konstrukty je 

obtížné definovat tak, aby je bylo možno m��it; tvrzení nejsou 

tedy v�decky ov��itelná. 

 

2.4. Hypotézy  
Výzkumník na základ� problému nebo problém� formuluje hypotézy.  

Hypotéza: je podmín�ný výrok o vztahu mezi dv�ma nebo více prom�nnými 

Kritéria dobrých hypotéz: 

 

1) hypotézy jsou výroky o vztazích mezi prom�nnými 

2) hypotézy obsahují prom�nné, které lze zjiš�ovat a m��it 

3) vztahy mezi prom�nnými lze ov��ovat. 

 

P�.: Pedagogicko-psychologický výzkum 

H: Studium ve skupin� p�ispívá ke zvýšení výkonu. 

 prom�nné:  studium ve skupin�  (zjistitelné, m��itelné) 

 zvýšení výkonu      (m��itelné) 

Diskuse kritérií: 

1) Existuje vztah mezi prom�nnými?        ANO 

2) Lze prom�nné zjiš�ovat, m��it?         ANO 

3) Lze vztah ov��it?                      ANO 

 

P�.: Výzkum �tená�� �asopisu Mladý sv�t 

H: �tená�ský zájem  o �asopis Mladý sv�t s v�kem klesá. 

 prom�nné:  �tená�ský zájem 

 v�k 



Diskuse kritérií: 

1) Existuje vztah mezi prom�nnými v�k a 

 �tená�ský zájem?                                  ANO 

2) Lze prom�nné zjiš�ovat, m��it? 

 v�k                               ANO 

 �tená�ský zájem - po�et p�edplatitel�             ANO 

 - dotazem na po�et �tená�� 

 ve v�kové skupin�               ANO 

 - dotazem, jakou �ást MS �tou 

 �tená�i ve v�kové skupin�       ANO 

3) Lze vztah ov��it?   - tabulkou závislsti          ANO 

 

P�.: Výzkum pracovník� státního statku 

H: D�lníci si vyd�lají víc než technicko-hospodá�ští pracovníci 

 prom�nné:  p�íjem ("vyd�lají si") 

 kategorie pracovník� 

Diskuse kritérií: 

1) Existuje vztah mezi prom�nnými 

 kategorie pracovník� a p�íjem              ANO 

2) Lze prom�nné zjiš�ovat, m��it? 

 kategorie pracovník�  podle skute�ného za�azení   ANO 

 p�íjem  - podle výplatní pásky                    ANO 

 - dotazem                                 ANO 

 - za skupiny podle evidence               ANO 

3) Lze vztah ov��it?   - tabulkou pr�m�r� plat�      ANO 

 

P�.: Výzkum spokojenosti 

H: Spokojenost lidí závisí na jejich životním prost�edí. 

 NEVHODNÁ - nutno p�eformulovat 

H': Lidé žijící v lepším životním prost�edí jsou spokojen�jší. 

H": Lidé žijící na venkov� se �ast�ji usmívají než lidé ve m�st�. 

prom�nné: H' spokojenost 

 kvalita životní prost�edí 

  H" �etnost úsm�v� 

 typ bydlišt� 

Diskuse kritérií: 

 H      H'       H" 

-------------------------------------------------------- 

1)Existuje vztah mezi prom�nnými   UR�EN   ANO      ANO 

  NEP�ESN	 

2)Lze prom�nné zjiš�ovat,m��it?   NEP�ÍMO NEP�ÍMO POZOROVAT 

3)Lze vztah ov��it?                 NE    NEP�ÍMO POZOROVÁNÍM 

 

2.5. D�ležitost formulace hypotéz 
 
Pro� jsou hypotézy tak d�ležité? (Srovnej viz.[Kerlinger  

  1972:34-35]) 

 

1) Hypotézy jsou pracovní nástroje teorie 

- jsou odvozovány z teorie 

- potvrzené nebo nepotvrzené obohacují a rozvíjejí teorii 

2) Hypotézy mohou být ov��ovány 

- izolovaná fakta neov��ujeme 

- hypotézy jsou tvrzení o vztazích a vztahy ov��ujeme 

----------------------------------------------------- 

==> hypotézy ov��ujeme 

 - je to jeden z hlavních úkol� výzkumu 

 - je to základní zp�sob v�decké práce. 

3) Hypotézy umož�ují �lov�ku vyjít z jeho subjektivity 

- hypotézy jsou vytvo�eny �lov�kem 

- hypotézy existují a je možno prov��it jejich 

 pravd�podobnou pravdivost nebo nepravdivost bez ohledu 

 na hodnoty a mín�ní �lov�ka 

 

2.6. Možnosti problém� a hypotéz 
 (Srovnej [Kerlinger 1972:35-37]) 
 

1) Problémy a hypotézy usm�r�ují bádání. 

Vztahy vyjád�ené v hypotézách �íkají ve svých d�sledcích 

výzkumníkovi, co má d�lat 

2) Problémy a hypotézy umož�ují odvozovat z hypotéz díl�í tvrzení 

(odvozená, implikovaná)/ d�sledky, které jsou již ov��itelné. 

Jejich ov��ením je p�vodní hypotéza podpo�ena. 

3) Problém nem�že být v�decky �ešen, pokud jej neredukujeme na formu 

hypotézy. 



Dob�e postavená hypotéza 

 bu
   1. m�že být ov��ována 

 nebo  2. z ní m�žeme odvodit jiné ov��itelné hypotézy. 

V obou p�ípadech ov��ujeme vztahy. 

4) Problémy a hypotézy rozvíjejí v�decké poznání tím, že pomáhají 

badateli podpo�it nebo oslabit teorii. 

Je-li formulována p�edem hypotéza, (která má vztah k teorii), 

jejím potvrzením nebo odmítnutím je podpo�ena nebo oslabena nebo 

v krajním p�ípad� zamítnuta teorie. Jestliže byl zjišt�n vztah 

mezi prom�nnými nahodile, bez p�edem stanovené hypotézy, m�že být 

náhodný nebo dokonce falešný. 

5) Badatel, který nevysloví hypotézu o vztahu p�edem, neumožní fakt�m 

cokoliv dokázat nebo vyvrátit. 

Užití hypotézy se podobá hraní sázkové hry. 

Hypotéza existuje = Pravidla jsou stanovena p�edem. 

 Sázky jsou dány p�edem. 

--------------------------------------------------------------- 

Ve výzkumu = Je p�edem stanoveno, které vztahy zkoumáme a k 

jakému se p�ikloníme záv�ru, když nabudou ur�ité síly nebo 

hodnoty. Když vybíráme z p�edem neznámé množiny vztah� jen 

n�který, který práv� vyšel významný, nehrajeme �estn� podle 

pravidel. 

 

2.7. P�íklad formulace problému a hypotéz 
 

P�ÍKLAD: Mají studenti zájem o metody sociologického výzkumu? 

 

1) Nesnáz, obtížná situace, emo�ní nap�tí profesora zp�sobené tím, že 

studenti nep�išli na p�ednášku: 

Studenti                              Studenti nemají 

nep�išli na      ---------->          zájem o metody 

p�ednášku    sociologického výzkumu 

 

2) Pochybnost, nápad: 

- �ím vším mohlo být zp�sobeno to, že studenti nep�išli na p�ednášku?  

- �ím se projevuje zájem student� o metody sociologického výzkumu? 

 

3) Logický rozbor situace: 

Studenti mají  ----------->   a) studenti navšt�vují p�ednášky 

zájem o metody                       

sociologického ----------->   b) studenti samostatn� studují 

výzkumu                          literaturu o metodách 

 sociologického výzkumu 

 

 ----------->   c) studenti se podílejí na 

 praktickém výzkumu 

 

 ----------->   d) studenti se pe�liv� 

 p�ipravují na seminá�e 

 

 ----------->   e) studenti aktivn� vystupují 

 na seminá�ích 

 

4) Formulace problému: Jaké existují vztahy mezi zájmem studenta o 

metody sociologického výzkumu a jeho aktivitami p�i studiu metod 

sociologického výzkumu? 

 

Model 1      ZÁJEM        STUDIJNÍ     --X  sledování 

 AKTIVITA     --X  studijních 

 test zájmu                         --X  aktivit 

 --X  

H: Vysoký zájem o metody se objevuje sou�asn� s vysokou studijní 

aktivitou: (zahrnuje v sob� hypotézy H1, H2 a H3). 

H1: Kdo má vyšší zájem, má v d�sledku toho vyšší studijní aktivitu. 

H2: Kdo má vyšší studijní aktivitu, má v d�sledku toho i vyšší zájem. 

H3: Vysoký zájem a vysoká studijní aktivita jsou d�sledkem spole�né 

p�í�iny. 

 

Model 2 

V pr�b�hu studia se prohlubuje vztah mezi zájmem o studium a studijní 

aktivitou. R�st zájmu souvisí s r�stem studijní aktivity. 

ZÁJEM           ----------->       STUDIJNÍ AKTIVITA 

 <-----------  

test     test  sledování 

zájmu    zájmu                       studijní aktivity 

v �ase   v �ase                      v �asové �ad� 

 T1       T2 

 

H4: Vysoký zájem vede ke zvyšování studijní aktivity. 

H5: Vysoká studijní aktivita vede ke zvyšování zájmu. 



 

 

Model 3 

 

 ZÁJEM                         STUDIJNÍ AKTIVITA 

 testy zájmu                     sledování studijních 

 v �ase                        aktivit v �asové �ad� 

 

 ZNALOSTI 

  testy znalostí 

 v �ase 

 

H6: Vyšší zájem má za následek vyšší studijní aktivitu. 

H7: Vyšší studijní aktivita má za následek vyšší znalosti. 

H8: Vyšší znalosti mají za následek vyšší zájem. 

 

Záleží na výzkumníkovi, který model si zvolí, které hypotézy bude 

ov��ovat. Tomu pak p�izp�sobí výb�r zjiš�ovaných skute�ností, metody 

zkoumání i zp�sob zpracování úlohy.  

 

3. Pojmy a konstrukty 
 

3.1. Teorie a empirie v sociologickém výzkumu 
 

V�dci pracují na dvou úrovních poznání: 

- na úrovni pojm� = t.j. v oblasti TEORIE a 

- na úrovni pozorování = t.j. v oblasti EMPIRIE 

P�i podrobn�jším rozlišení lze v oblasti teorie dále rozlišit 

rovinu teorií, zákon� a zákonitostí a rovinu problém�, hypotéz a 

model�. 

K postupu poznání je t�eba v�decké práce v obou t�chto úrovních: 

- v pozorování, zjiš�ování, m��ení, rozboru fakt�, t.j. ve sfé�e 

EMPIRIE a 

- v konstrukci teorií, hypotéz, ve formulaci pojm� a jejich 

operacionalizaci, t.j. ve sfé�e TEORIE. 

 

Albert Einstein v roce 1930 napsal: 

"...poznání nem�že rozkvést z holé empirie. Takový rozkv�t je možný 

pouze ze srovnání toho, co je vymyšleno, s tím, co je pozorováno". 6) 

M.Cohen v roce 1956 formuluje obdobnou myšlenku: 

"...Bez n�jaké v�d�í ideje nevíme, jaká fakta sbírat. Nemáme-li co 

dokazovat, nem�žeme ur�it, co je významné a co nevýznamné". 7) 

Václav �erník 8) v rovin� filosofie a obecné metodologie 

rozeznává: 

1) Empirickou poznávací �innost  (pozorování, m��ení)     E 

2) Teoretickou poznávací �innost prvního druhu (formulace problém�, 

konstrukce model� a ov��ování hypotéz)      T1  

3) Teoretickou poznávací �innost druhého druhu 

(výstavba teorií, formulace zákon�)                   T2  

Sociologický výzkum v p�evážné v�tšin� p�ípad� probíhá na úrovni 

formulace problém�, konstrukce model� a ov��ování hypotéz, t.j. na 

úrovni teoretické poznávací �innosti prvního druhu  T1 a na úrovni 

pozorování, dotazování, zjiš�ování a m��ení, t.j. na úrovni empirické 

poznávací �innosti  E . Oba tyto druhy výzkumných �inností se st�ídají 
a v�tšinou n�kolikrát opakují d�íve než je možno obohatit 

sociologickou teorii (zkoumání zákonitostí).  



Základními stavebními kameny teorie jsou problémy, modely a 

hypotézy. K jejich výstavb�, formulaci, ov��ování používáme v 

teoretické poznávací �innosti  pojmy  a  konstrukty. 

Empirická poznávací �innost se obrací k jev�m, ke spole�enské 

skute�nosti. V pr�b�hu pozorování, m��ení, p�ípravy k nim a jejich 

vyhodnocování jsou v sociologii užívány  znaky  - prom�nné a jsou 

zjiš�ovány vztahy (relace) mezi nimi. 

 

3.2. Pojmy a konstrukty 
 

3.2.l. Definice pojmu 
 

pojem : termín nebo symbolické vyjád�ení, které reprezentuje 
podobnosti v jinak rozdílných jevech. 

V pojmech   - vyjad�ujeme výzkumné problémy 

 - formulujeme hypotézy 

 - vytvá�íme (formulujeme) teorie 

3.2.2. P�íklady sociologických pojm� 
Sociologie je bohatá na pojmy, s nimiž pracuje (nap�. status, 

role, norma, hodnota, interakce, relativní deprivace). Pokud jsou 

m��eny, mohou být použity jako znak - prom�nná. 

P�íklad pojmu: STATUS 

hrubý index statusu = klasifikace prestiže povolání 

vysoký status = vysoká pestiž povolání   (nap�. léka�) 

nízký status  = nízká prestiž povolání   (nap�. prostitutka) 

 
 

podrobný index statusu = klasifikace podle: 

 

 p�íjmové kategorie 

 kategorie povolání 

 nejvyššího dosaženého vzd�lání 

 spole�enské prestiže (úcty) 

 

 

3.2.3. Vytvá�ení pojm� 
 

Vývoj pojm� vyžaduje procesy zobec�ování (generalizace) a 

abstrakce. 

zobec�ování : je proces odvozování principu z množství zkušeností; 

každý pojem a každá prom�nná (sociologický znak) 

nutn� p�edstavují 

abstrakci - t.j. obsahují pouze vybrané rysy jevu 

 

3.3. Definice 
Možnost porozum�ní jedné osoby druhé je závislá na zachování 

stejného významu užitých symbol�. Významy symbol� jsou ur�ovány jejich 

definicí. Definice �íká, co termín znamená.  

Definice je výrok o úmyslu užít symbol ur�itým zp�sobem, v ur�itém 

významu. 

Jedna z možných definic sebevraždy: 

Sebevražda = zabýt se nebo nevyužít možnosti k záchran�, která 

 je použitelná. 

Definice vznikají dohodou (�íkáme, že jsou arbitrární). Žádná 

definice není správná nebo špatná, pravdivá nebo nepravdivá. 

 

P�.: 

�íci, že láska je sexuální vztah a nic víc není nepravdivé nebo chybné 

tvrzení. ta slova mají význam sd�lení, co jejich prost�ednictvím chci 

stanovit jako význam použitého termínu. Definice, nap�. nalezené ve 

slovníku, vyjad�ují konven�ní významy slov. 

 
 

3.4. Operacionalizace 
 

Technicky rozeznáváme dva druhy (typy) definic: nominální 

(konstitutivní) a operacionální definice. 

Nominální definice jsou definice, v nichž dané slovo je vyjád�eno 

synonymem - jiným výrazem, jehož význam je znám, byl stanoven, 

ur�en již d�íve. Výhodou takové definice je, že usnad�uje 

komunikaci (dorozumívání). 

Operacionální definice je dána stanovením krok� v pozorování nebo 

m��ení daného jevu. 

K problematice operacionální definice se váže pojem reliabilita 

(�esky spolehlivost). Reliability je dosaženo, když dva nebo n�kolik 



kvalifikovaných pozorovatel� dojde ke shodným výsledk�m p�i m��ení 

téhož jevu. 

 

P�.: m��ení výšky postavy dané osoby: 

Operacionální definice výšky postavy osoby = po�et cm od hlavy 

 k pat� m��ená ve stoje zády ke svislé st�n�. 

P�.: test inteligence: 

Operacionální definice inteligence = to, co m��í test IQ. 

 

 



4. Znaky a prom�nné 
 

4.1. Definice znaku - prom�nné 
 
Znak v sociologii = prom�nná = symbolické vyjád�ení vlastnosti, které 

zárove� vyjad�uje stavy této vlastnosti svými hodnotami a vztahy 

mezi t�mito stavy relacemi mezi svými hodnotami. Musí spl�ovat 

tyto podmínky: 

a) má alespo� 2 hodnoty (diskriminabilita - rozlišitelnost) 

b) ke každému stavu vlastnosti existuje hodnota znaku (úplnost) 

c) dv� r�zné hodnoty znaku nemohou odpovídat jednomu stavu 

vlastnosti (jednozna�nost). 

 

Toto vymezení je definicí znaku v širším pojetí. 

(Srovnej [�ehák 1972:617]).  

 

Znak = prom�nná (úzké pojetí) = je m��itelná dimenze pojmu nebo 

m��itelný pojem mající dv� nebo více hodnot pro r�zné jednotky 

nebo pro r�zná období. 

 

 

4.2. P�íklady znak� - prom�nných 
 

Vlastnost           Znaky 

------------------------------------------------------------- 

V�k                V�k v letech   01 - 98 let; 99 = více let 

 P�tileté v�kové kategorie: 01 = 15-19 let 

 02 = 20-24 let 

 03 = 25-29 let 

 04 = 30-34 let 

  05 = 35-39 let 

 06 = 40-44 let 

 07 = 45-49 let 

 08 = 50-54 let 

  09 = 55-59 let 

 10 = 60-64 let 

 11 = 65-69 let 

 12 = 70-74 let 

 13 = 75-79 let 

 14 = 80 a více 

 88 = do 14 let 

 99 = neví      

 00 =neodpov�d�l 

  T�i v�kové skupiny   1 = do 14 let 

 2 = 15-59 Mu  15-54 Že 

 3 = 60 +  Mu  55 +  Že 

 

Profesní skupina    Jednotná        jednomístný kód   0 - 9 

  klasifikace     dvoumístný  kód  00 - 99 

 zam�stnání      trojmístný  kód 001 -999 

 + dopl�kové kódy 

 Mezinárodní     kódy profesí a skupin 

 klasifikace     profesí:  

 ISCO            jednomístný kód   0 - 9 

 dvoumístný  kód  00 - 99 

 trojmístný  kód 000 -999 

 �ty� a vícemístný kód 

 

Sociální vrstva     Kategorie podle  1  nedostate�ný p�íjem 

 výše m�sí�ního     (do 500,-K�s na os.) 

 p�íjmu na osobu  2  velmi nízký p�íjem 

 (500 - 750,-K�s na os.) 

  3  nízký p�íjem 

 (751 -1000,-K�s na os.) 

 4  st�ední p�íjem 

 (1001 -1500,-K�s na os.) 

  5  vysoký p�íjem 

 (1500 -2000,-K�s na os.) 

 6  velmi vysoký p�íjem 

 (nad 2000,-K�s na os.) 

 Kategorie podle    VV = vyšší-vyšší vrstva 

 subjektivního      VS = vyšší-st�.  vrstva 

 za�azení           NS = nižší-st�.  vrstva 

 NN = nižší-nižší vrstva 

 

4.3. Klasifikace znak� - prom�nných 
 



4.3.1. Klasifikace z hlediska vztah�, o nichž znak vypovídá (Formální klasifikace) 

 
Základní t�íd�ní: 

znaky nominální (klasifika�ní) 

P�.: pohlaví, profese, typ televizního po�adu, typ rodiny 

 
znaky po�adové (ordinální) 

P�.: školní klasifikace, spokojenost s prací, stupe� 

  souhlasu 

 
znaky intervalové 

P�.: výsledek testu IQ, �asový údaj 

 
znaky pom�rové 

P�.: sledovanost televizních po�ad�, po�et d�tí 

 

Znaky nominální (klasifika�ní) 

Pro tento typ znaku je charakteristické, že nemá uspo�ádané 

hodnoty. Pro nominální znak nemá smysl výrok "hodnota  a  je vyšší než 

hodnota  b ". Nominální znaky rozlišují množinu navzájem r�zných 

hodnot, mezi nimiž jsou uvažovány pouze vztahy totožnosti a 

rozdílnosti. Jednotka m�že mít hodnotu znaku bu
  a  nebo  b  nebo  c 

, ale jen jednu z nich. Hodnoty znaku pro dv� r�zné jednotky X a Y 

mohou být bu
 stejné x =  a , y =  a  nebo r�zné x = a , y =  b , 

jinak ale o jejich vztahu nic dalšího nevíme. Statistik by �ekl, že 

nominální znak "generuje rozklad na t�ídy ekvivalence, z nichž každá 

obsahuje práv� všechny prvky, které jsou k sob� navzájem vztaženy 

popsanou relací". Do nich jsou za�azováni zkoumané objekty, nap�. 

respondenti. 

P�.1: Místo bydlišt� 

A - �echy 

B - Morava 

C - Slezsko 

D - Slovensko 

 

P�.2: Pohlaví 

1 - muž 

2 - žena 

 

P�.3: Odv�tví 

1 - pr�mysl 

2 - zem�d�lství 

3 - obchod 

4 - služby 

5 - státní správa 

6 - pen�žnictví a pojiš�ovnictví 

7 - školství a v�da 

8 - kultura 

9 - zdravotnictví 

0 - ostatní 

 

 

Znaky po�adové (ordinální) 

Po�adové znaky rozlišují krom� totožnosti a rozdílnosti  hodnot 

také jejich uspo�ádání. O každých dvou hodnotách 

 a  =  b  platí bu
 a > b nebo a < b (relace úplnosti). Dále platí, že 

pokud a > b pak neplatí sou�asn� b > a (relace asymetrie). A kone�n� 

platí, že pokud a > b  a sou�asn�  b > c  pak  také  a > c (relace 

tranzitivity). Matematickým jazykem vyjád�eno: "...na množin� 

zkoumaných objekt� je generován rozklad, jehož všechny t�ídy jsou 

úpln� uspo�ádány". 

Jako p�íklady po�adových znak� je možno uvést stupnici 

vyjad�ující stupe� souhlasu, míru spokojenosti, pozitivitu nebo 

negativitu postoje, stupnici vyjad�ující �astost provád�ných �inností, 

kategorie p�íchozích podle v�asnosti p�íchodu a pod. Hodnoty znak� 

mohou být vyjád�eny �ísly nebo �íslicemi, ale také písmeny nebo jinými 

symboly : 

P�.1: 

A - zcela souhlasím 

B - �áste�n� souhlasím 

C - �áste�n� nesouhlasím 

D - zcela nesouhlasím 

 

P�.2: 

+2 - velmi spokojen 

+1 - �áste�n� spokojen 

 0 - ani spokojen ani nespokojen 

-1 - �áste�n� nespokojen 

-2 - velmi nespokojen 

P�.3: 

1 - denn� 

2 - n�kolikrát týdn� 



3 - jednou týdn� 

4 - 2-3 krát za m�síc 

5 - jednou m�sí�n� 

6 - n�kolikrát ro�n� 

7 - jednou ro�n� 

8 - mén� �asto 

9 - v�bec 

P�.4 

a = mezi prvními, v p�edstihu 

b = ješt� v�as, v termínu 

c = opožd�n�, t�sn� po termínu 

d = mezi posledními, dlouho po termínu 

e = v�bec 

 

 

Znaky intervalové 

Pro tento typ znak� jsou typické �íselné hodnoty, které vyjad�ují 

nejen totožnost a rozdílnost hodnot, jako u nominálních znak�, a nejen 

po�adí, jako u po�adových znak�, ale také vzdálenosti.  Nap�. pro 

jednotky  A, B, C, D,  a = 2, b = 8,  c = 1  a  d = 3, �ekneme, že A 

je vzdáleno od B 

(8-2=6) t�ikrát více než C od D  (3-1=2). 

P�.1: Doba p�íchodu na plovárnu 

 

10 - do 10 hodin 

11 - po 10 do 11 hodin 

12 - po 11 do 12 hodin 

13 - po 12 do 13 hodin 

14 - po 13 do 14 hodin 

15 - po 14 do 15 hodin 

16 - po 15 do 16 hodin 

17 - po 16 do 17 hodin 

18 - po 17 do 18 hodin 

19 - po 18 do 19 hodin 

20 - po 19 do 20 hodin 

21 - po 20 hodin� 

 

P�.2: Rok nástupu do zam�stnání 

 

60 - do roku 1960 

61 - v roce 1961 

62 - v roce 1962 

63 - v roce 1963 

 . - .           

 . - .           

 . - .           

89 - v roce 1989 

90 - v roce 1990 

91 - v roce 1991 

92 - v roce 1992 

 0 - nebyl zam�stnán 

 

 

P�.3: Rok nástupu do zam�stnání - kategorizovaný 

 

1 - do roku 1955 

2 - 1956 - 1960 

3 - 1961 - 1965 

4 - 1966 - 1970 

5 - 1971 - 1975 

6 - 1976 - 1980 

7 - 1981 - 1985 

8 - 1986 - 1990 

9 - 1991 a pozd�ji 

0 - nebyl zam�stnán 

 

 

Znaky pom�rové 

Pom�rový znak má ve srovnání se znakem intervalovým navíc 

schopnost vyjad�ovat svými �íselnými hodnotami p�ímo pom�r mezi 

hodnotami znaku a , b pro dv� porovnávané jednotky A a B. M�žeme �íci, 

že rodina A má dvakrát více �len� než rodina B, nebo že otec je 

dvakrát starší než syn. Pom�rový znak má p�irozený po�átek, ke kterému 

jsou vztahovány všechny další hodnoty znaku. To je také d�vodem pro 

možnost srovnávat kolikrát dále od nuly je jedna hodnota znaku než 

hodnota druhá. 

P�.1: Po�et d�tí - vyjád�ený �íslem 

 

Hodnoty znaku "po�et d�tí" pro rodiny A,B,C jsou: 

a=6 

b=2 

c=3.  

Rodina A má trojnásobek d�tí než rodina B  a dvojnásobek d�tí než 

rodina C.  



 

P�.2: Kapesné - vyjád�ené v K�s m�sí�n� 

 

u�e� 1    - 1000 

u�e� 2    - 1100 

u�e� 3    - 1400 

u�e� 4    - 1600 

u�e� 5    - 1000 

u�e� 6    - 1100 

student 1 - 250 

student 1 - 600 

student 1 - 350 

student 1 - 450 

student 1 - 200 

student 1 - 550 

 

Kapesné u�n� �.1 je 1000 K�s a kapesné studenta �.1 je 250 K�s, 

tj. kapesné u�n� �.1 je �ty�ikrát vyšší. Pr�m�rné kapesné u�n� 

�iní 1200 K�s. Pr�m�rné kapesné studenta je pouze 400 K�s. M�žeme 

provést srovnání, že kapesné u�n� je t�ikrát vyšší než kapesné 

studenta. 

 

 

Podrobné t�íd�ní: 

prostý nominální znak 

(je nominální znak, jehož po�et hodnot se shoduje s po�tem 

jednotek, každá jednotka má unikátní hodnotu znaku) P�.: k�estní 

jména d�tí v jedné rodin�; 

nominální znak 

�áste�n� uspo�ádaný znak 

(je znak, jehož �ást hodnot je úpln� uspo�ádaná a tvo�í po�adový 

znak, avšak obsahuje hodnoty, které nelze vzájemn� uspo�ádat) 

P�.: ; 

prostý ordinální znak 

(je po�adový - ordinální znak, jehož po�et hodnot se shoduje s 

po�tem jednotek, každá jednotka má unikátní hodotu znaku a 

jednotky jsou úpln� uspo�ádány) 

P�.: po�adí p�íchodu do sálu za p�edpokladu, že osoby p�icházejí 

po jedné za sebou; 

ordinální znak 

ordinální znak s po�átkem 

(je po�adový - ordinální znak, jehož jedna hodnota tvo�í 

p�irozený po�átek stupnice, tj. neutrální hodnotu nebo nulovou 

hodnotu) P�.: 

ordinální znak s uspo�ádanou metrikou 

(Coombsova varianta) 

(tvo�í mezistupe� mezi po�adovým a intervalovým znakem, známe 

uspo�ádání všech hodnot a navíc známe po�adí vzájemných 

vzdáleností všech dvojic hodnot, znak vzniká jako výsledek 

Coombsovy škálovací techniky) 

P�.: V konkrétním armádním sboru lze úpln� uspo�ádat hodnosti 

d�stojník� a navíc lze pomocí výzkumu zjistit, jaká míra zásluh 

je t�eba k povýšení z jedné hodnosti na druhou, vyšší. 

Nejobtížn�jší povýšení na bezprost�edn� následující vyšší hodnost 

m�že být z podplukovníka na plukovníka, dále z plukovníka na 

generálmajora, pak z kapitána na majora atd. Nejsnazší m�že být 

postup z podporu�íka na poru�íka. Se�azeny jsou nejen hodnosti, 

ale i všechny vzájemné relace mezi nimi. 

intervalový znak 

pom�rový znak 

absolutní znak 

(má p�irozenou interpretaci po�átku i m��ítka) 

 

4.3.2. Klasifikace z hlediska místa ve výzkumném projektu 
A) Nezávisle a závisle prom�nné 

P�.:  nezávisle prom�nná              závisle prom�nná 

 p�edpokládaná p�í�ina    ->     p�edpokládaný ú�inek 

 p�edpovídáme z ní               p�edpovídáme ho 

 (ovliv�ující)                    (ovliv�ovaná) 

 

 v�k dít�te               ->     výška, váha 

 prestiž,p�íjem,povolání, 

 vzd�lání                 ->     status 

 spokojenost v práci      ->     pracovní výkon 

 inteligence              ->     prosp�ch žáka 

 vzd�lání otce            ->     vzd�lání syna 

 

 

 



B) Aktivní a ur�ované nezávisle prom�nné 

P�.:aktivní nezávisle prom�nná   ur�ovaná nezávisle prom�nná 

 (m�žeme s ní aktivn�         (nem�žeme s ní aktivn�  

 manipulovat)                 manipulovat) 

 (lze ovlivnit)               (lze jen volit, kontrolovat) 

 

a)náro�nost,zatížení v testu   a)pohlaví, v�k 

b)druh léku, množství léku     b)stav pacienta 

c)zp�sob tréninku              c)v�k,váha,výška sportovce 

d)metody, podn�ty              d)inteligence, vlohy, rasa 

 

 závisle prom�nná: 

 a)schopnost reakce na náro�né situace 

 b)výsledek lé�ení 

 c)atletické výkony 

 d)úsp�ch, výdrž 

 

C) Zjevné (manifestní) a skryté (latentní) prom�nné 

P�.:zjevná (manifestní) prom�nná   skrytá (latentní) prom�nná 

 (lze p�ímo zjiš�ovat)         (lze zjiš�ovat jen nep�ímo) 

 

výsledky test� IQ          ->     inteligence 

p�íjem,povolání,projevy úcty, 

dosažený stupe� vzd�lání   ->     spole�enský status 

 

 

5. Populace, výb�ry, reprezentativita 

5.1. Smysl výb�rového šet�ení. Populace, cílový, základní a výb�rový soubor 
Sociologie vypovídá o spole�enských jevech, populacích osob, 

souborech jednotek, které vytvá�ejí spole�enská seskupení jako jsou 

rodiny, obce, podniky, sociální skupiny, národy, státy a pod. V 

sociologickém výzkumu nezjiš�ujeme údaje o všech jednotkách, u nichž 

lze daný jev sledovat. Sou�ástí naprosté v�tšiny výzkum� je výb�rové 

šet�ení, které slouží k volb� díl�ího souboru jednotek, na n�mž je 

provedeno zkoumání. Výsledky takového zkoumání jsou pak zobec�ovány na 

soubor zahrnující všechny uvažované jednotky. 

Soubory jednotek nazýváme populace a úkolem výb�rového šet�ení je 

zajistit, aby výsledky platné pro zvolený zkoumaný podsoubor byly 

zobecnitelné na celý soubor. 

Populace = soubor jednotek, o nichž vypovídá výzkum. 

 

Vzhledem k tomu, že n�které jednotky souboru, pro n�jž chceme 

vyslovit záv�ry sociologického výzkumného šet�ení jsou pro výzkum 

nedostupné, rozlišujeme mezi cílovou populací = to je populace, na niž 

bychom cht�li vztáhnout naše výzkumné záv�ry, a základním výzkumným 

souborem, což je nejširší zachytitelný soubor jednotek. 

Cílová populace = soubor jednotek, pro které chceme vyslovit 

 záv�ry. 

Základní populace = (základní soubor) soubor jednotek, které 
 v dané situaci zastupují cílovou populaci. 

 

P�.: cílová populace = soubor obyvatel �SFR 

 základní soubor = obyvatelé �SFR mimo dlouhodob� žijících 

 v cizin� 

 

P�.: cílová populace = žáci základních škol v �SFR 

 základní soubor = žáci základních škol mimo t�ch, kte�í 

 jsou dlouhodob� v nemocni�ním ošet�ení 

 nebo v cizin�, nap�. s rodi�i 

 

P�.: cílová populace = rodiny s d�tmi 

 základní soubor = alespo� jeden z rodi�� pobírá p�ísp�vek 

 na n�které dít� 

 

P�.: cílová populace = m�sta v �eské republice 

 základní soubor = m�sta zapsaná v lexikonu m�st a obcí 

 v �eské republice 



 

P�.: cílová populace = zlo�iny na území hlavního m�sta Prahy 

 základní soubor = jen zlo�iny evidované orgány policie, 

 prokuratury, soud� 

 

Výzkumné šet�ení v�tšinou nelze, z ekonomických a praktických 

d�vod�, provád�t na všech jednotkách základního souboru resp. cílové 

populace. Musíme provád�t výb�r jednotek ze základního souboru. V 

každém jednotlivém šet�ení, které není provád�no na celé populaci 

(jednotek), zastupuje základní soubor výb�rový soubor (výb�r, setkáme 

se také s ozna�ením vzorek, z anglického sample). 

Výb�rový soubor = je soubor jednotek (pro n�ž jsou k dispozici data 
nebo pro n�ž tato data získáváme), který 

zastupuje základní soubor 

ve výzkumu. Výsledky pro n�j zjišt�né mají být 

zobecnitelné na základní soubor. 

 

Abychom byli schopni zvolit výb�rový soubor, jehož výsledky by 

zastoupily údaje za nedostupný celek, používáme tzv. oporu výb�ru. Tou 

je bu
 seznam jednotek základního souboru nebo n�kolikastup�ový 

p�edpis výb�rových krok� zajiš�ující p�edepsanou šanci být vybrán pro 

všechny uvažované jednotky základního souboru. 

Opora výb�ru = seznam jednotek cílové nebo základní populace,                   

z n�jž je vybírán zkoumaný výb�rový soubor nebo 

jednozna�ný výb�rový p�edpis, kterým je tento 

soubor získán 

 

Ú�elem výb�rového souboru je poskytnout údaje, které by bylo 

možno zobecnit na celý základní soubor. 

Zkoumat populaci výb�rového souboru je: 

- levn�jší 

- rychlejší (zvládnutelné v kratším �ase) 

- je možno zajistit standardn�jší provedení 

- �asto ani technicky nelze zkoumat celý 

 základní soubor 

 

D�vody výb�rového šet�ení: 

 

 n�které populace není možno zkoumat celé 

a) všechny jejich jednotky nejsou dostupné 

b) na výzkum není tolik �asu 

c) finan�ní d�vody - výzkum by byl p�íliš drahý 

 Nap�. nikdo není v sou�asné dob� schopen organizovat výzkum 

 všech obyvatel sv�ta. 

d) n�které typy zkoumaných problém� vyžadují zni�ení 

 zkoumaných jednotek v pr�b�hu výzkumu 

 P�.: bariérové zkoušky automobil� 

 zkoušky odolnosti proti korozi a pod. 

e) v�tší p�esnost p�i výzkumu problém�, p�i nichž je obtížné 

 zastihnout všechny �leny populace 

 (nap�. rozptýleni v nedostupné oblasti) 

 

 

5.2. Reprezentativita výb�rového souboru 
 

Úkolem výb�rového šet�ení je vybrat zkoumané jednotky tak, aby 

údaje o nich zárove� p�inášely informaci také o všech jednotkách, 

které do výb�ru nebyly za�azeny. Kvalita a spolehlivost zastupování 

základního souboru výb�rovým souborem je vyjad�ována pojmem 

reprezentativita. 

Reprezentativita: 

výb�r je reprezentativní v té mí�e, nakolik odráží 

charakteristiky populace. 

Nap�. - jestliže 10 % populace má blahobyt, výb�r by m�l 

 ukazovat stejné procento 

 - jestliže 50 % domácností má jeden osobní 

 automobil a 8 % dva, ve výb�ru by tomu m�lo být 

 také tak. 

Závažným krokem sociologického výzkumu je p�esné, jasné 

(z�etelné) vymezení populace, základního souboru. Dob�e definovaná 

populace usnad�uje provedení výb�ru a je daleko pravd�podobn�jší, že 

se poda�í stanovit reprezentativní výb�rový soubor z dob�e 

definovaného základního souboru. 

Reprezentativitu výb�ru je obtížné, ne-li v�bec nemožné, 

kontrolovat. �asto je výb�r provád�n práv� proto, aby byla odhadnuta 

neznámá hodnota charakteristiky pro celou populaci. P�i hodnocení 

reprezentativity tedy �asto není s �ím srovnávat. Za ukazatele 

reprezentativity výb�ru se všeobecn� považuje spolehlivost výb�rového 

postupu. 



Reprezentativita  závisí na: 

 

- p�esnosti vymezení populace 

- adekvátnosti výb�ru 

- heterogenit� (homogenit�) populace 

 (srovnej [Labovitz-Hagedorn 1976:46-47]) 

Spolehlivost výb�ru roste, jestliže je populace správn� 

definována. Nap�. jestliže existuje seznam jmen všech muž� 

zam�stnaných v Praze nebo seznam všech student� letos nov� p�ijatých 

na vysoké školy v �SFR. 

Adekvátnost výb�ru je d�ležité uvažovat jen u velmi malých 

výb�r�. Adekvátní výb�r musí být dostate�n� rozsáhlý, aby umož�oval 

výzkumníkovi d�v��ovat záv�r�m získaným statistickými prost�edky. 

Nap�. p�i zkoumání sexuální potence muž� m�žeme sotva d�v��ovat 

zobecn�ní výsledk� �ty� muž� z �eskoslovenska na celou populaci muž� 

ve stát�; nebo p�i kontrole kvality broskví balených do lísek nem�žeme 

mít d�v�ru ve výb�r jedné lísky jako reprezentanta celého miliónu 

takových lísek broskví. 

Reprezentativita závisí také na stupni homogenity populace: 

Náhodný výb�r 100 voják� základní vojenské služby reprezentuje tuto 

skupinu populace homogenní z hlediska v�ku a pohlaví patrn� lépe než 

náhodný výb�r 100 televizních divák� celou diváckou obec. 

Je jist� snazší po�ídit vzorek z barelu nafty než vytvo�it výb�r 

z populace všech obyvatel USA nebo Indie. V chemické laborato�i 

vysta�íme s jednou kapkou nafty, abychom zjistili chemické složení 

celého barelu, u populace nám bude �init potíž národní a etnická 

p�íslušnost, jazyk, kultura a mnoho dalších charakteristik vázaných na 

r�zným zp�sobem diferencované území rozlehlého státu. 

 

5.3. Chyba výb�ru, vychýlení a p�esnost, standardní chyba výb�ru 
 

Údaje zjišt�né výb�rovým šet�ením se liší od skute�né hodnoty, 

kterou bychom nam��ili v rámci celého základního souboru. Rozdíl 

nam��ené hodnoty od této teoretické, v naprosté v�tšin� p�ípad� 

neznámé, hodnoty nazýváme chyba výb�ru.  

Chyba výb�ru m�že být náhodná, t.j. taková chyba, která se s 

velikostí výb�rového souboru zmenšuje, jejíž výše p�i opakování 

šet�ení na dalších stejn� velkých výb�rových souborech vybraných 

stejným postupem z téhož základního souboru se nem�ní. Je zp�sobena 

jen skute�ností, že výb�rový soubor nikdy nereprezentuje základní 

soubor p�esn�. Náhoda, s níž jsou do našeho konkrétního výb�ru 

za�azeny dané konkrétní jednotky základního souboru a ne jiné, které v 

n�m také mohly být, zp�sobuje tento hodnotový rozdíl - náhodnou chybu. 

Chyba výb�ru však m�že být také systematická. Je to chyba, která 

se projevuje v situacích, kdy je porušena náhodnost výb�ru. Nap�. 

n�které jednotky mají pravd�podobnost za�azení do výb�ru systematicky 

vyšší. D�vodem m�že být nep�esnost vymezení populace, nesprávná nebo 

neúplná opora výb�ru, neadekvátní nebo nesprávn� provedený výb�r. 

Systematická chyba narušuje reprezentativitu výb�ru. Výsledek 

zatížený touto chybou se liší od skute�né hodnoty platné pro základní 

soubor o hodnotu zvanou vychýlení. 

Vychýlení (posunutí) (bias): 

je veli�ina, o niž se liší hodnota výb�rového pr�m�ru od 

popula�ního pr�m�ru, a to  zpravidla opakovan�  ve všech výb�rech  

provedených  stejným  zp�sobem  podle stejného p�edpisu. (Srovnej 

[Moser-Kalton 1971:65]) 

Krom� vychýlení resp. nevychýlení odhadu popula�ního pr�m�ru 

ur�ujeme také p�esnost m��ení, p�esnost pozorování. 

P�esnost je ur�ována stupn�m rozptýlení pozorovaných (nam��ených) 

hodnot kolem výb�rového pr�m�ru. Jestliže je rozptýlení 

nam��ených hodnot malé, je p�esnost vysoká, je-li naopak 

rozptýlení velké, je p�esnost nízká. 

P�i zjednodušeném pohledu rozeznáváme �ty�i možné p�ípady výsledk� 

výb�rového šet�ení (viz.[Moser-Kalton 1971:68n]): 

A) - velké vychýlení + malá p�esnost 

B) - velké vychýlení + velká p�esnost 

C) - žádné vychýlení + malá p�esnost a 

D) - žádné vychýlení + velká p�esnost. 

Vždy, pokud nám to praktické okolnosti šet�ení umožní, dáváme 

p�ednost p�esnému nevychýlenému pozorování (D). 

V ostatních p�ípadech je t�eba se rozhodnout, zda reprezentativit� 

výsledku mén� uškodí systematické vychýlení (tj. opakovan� se 

projevující rozdíl mezi výb�rovým a popula�ním pr�m�rem) nebo snížená 

p�esnost (tj. vysoký rozptyl nam��ených hodnot kolem výb�rového 

pr�m�ru a tedy malá spolehlivost odhadu hodnoty popula�ního pr�m�ru). 

Univerzální p�edpis v tomto p�ípad� neexistuje. 

P�i p�esném m��ení s vychýlením se pokoušíme odhadnout sm�r, ev. 

velikost tohoto vychýlení a tím zkvalitnit výsledky. P�i nevychýleném 



m��ení je naší snahou zvyšovat p�esnost, tj. snižovat výb�rovou chybu, 

nap�. vhodným výb�rovým postupem nebo zv�tšováním výb�ru. 

Nevychýlený postup odhadu (unbiased estimate): 

Jestliže pro daný výb�rový postup je o�ekávaná hodnota kone�ného 

odhadu rovna popula�nímu parametru (tj. v�tšinou neznámé hodnot� 

charakteristiky pro celou populaci), je postup odhadu (estimate) 

nevychýlený (unbiased). 

P�íklad (prostý náhodný výb�r): 

(Srovnej [Moser-Kalton 1971:63-69]) 

Populace     = �ty�i muži ve v�ku 15,17,18,22 let. 

Pr�m�rný v�k = popula�ní pr�m�r = 18 let. 

Výb�ry dvojic.......... výb�rové odhady pr�m�rného v�ku 

 15 a 17    .................   16,0 

 15 a 18    .................   16,5   výb�rová 

 15 a 22    .................   18,5   distribuce 

 17 a 18    .................   17,5   pr�m�r� 

 17 a 22    .................   19,5 

 18 a 22    .................   20,0 let 

Sou�et       ================   108,0  

O�ekávaná hodnota pr�m�ru       108,0 : 6 = 18,0 let 

--------------------------------==================== 

Záv�r:    Prostým náhodným výb�rem dosp�jeme 

 k nevychýlenému odhadu pr�m�ru 

5.3.1. Standardní chyba výb�ru 
 

Jak vyplývá z p�edchozího p�íkladu, pot�ebujeme míru, která by 

nám �ekla, jak se od sebe liší odhady získané jednotlivými výb�ry 

provedenými stejným postupem (za p�edpokladu použití 

pravd�podobnostního - náhodného výb�ru). Tato d�ležitá míra se jmenuje 

standardní chyba pr�m�ru  S.E. (standard error of the mean). Je mírou 

p�esnosti odhadu, není mírou vychýlení. 

 

5.4. Pravd�podobnostní výb�ry 
 (Srovnej [Moser-Kalton 1971: 79-117]) 

5.4.1. Náhodný výb�r a jeho výhody 

 
Zp�sob, jakým lze provád�t výb�r jednotek pro výzkumné šet�ení, 

je v podstat� dvojí: náhodný - pravd�podobnostní výb�r a zám�rný - 

nepravd�podobnostní výb�r. Rozdíl mezi nimi spo�ívá v tom, že v prvním 

p�ípad� (u náhodného výb�ru) je stanovena pravd�podobnost výb�ru každé 

z �ástí základního souboru do souboru výb�rového. D�sledkem toho je, 

že jsme schopni matematickým výpo�tem odhadnout velikost chyby, která 

je zp�sobena výb�rovým šet�ením. U zám�rného výb�ru nemáme pro odhad 

chyby matematicko- statistickou oporu. 

 

 

5.4.2. Typy pravd�podobnostního výb�ru 
Náhodné - pravd�podobnostní výb�ry jsou založeny na snaze 

zachovat stejnou šanci všem jednotkám nebo stejn� velkým skupinám 

jednotek, aby byly vybrány a reprezentovaly populaci. Náhodnost 

výb�rové procedury brání vychýlení výb�ru. 

Jednotlivé typy pravd�podobnostního výb�ru se mezi sebou liší 

zp�sobem, jak se snaží: 

- zvýšit praktickou použitelnost výb�rového postupu, 

- zvýšit p�esnost výb�ru. 

Rozeznáváme r�zné typy pravd�podobnostního výb�ru: prostý náhodný 

výb�r, stratifikovaný náhodný výb�r, skupinkový výb�r, vícestup�ový 

náhodný výb�r. 

Prostý náhodný výb�r: 

všechny podsoubory dané velikosti mají stejnou šanci být 

realizovány jako výb�r. 

Vybíráme, bu
 losem nebo pomocí tabulek náhodných �ísel nebo 

jiným postupem zajiš�ujícím neovlivn�ní výb�rového postupu zásahem 

výzkumníka, jednotky bu
 ze seznamu nebo z množiny �ísel zastupující 

seznam jednotek základního souboru. 

Stratifikovaný náhodný výb�r: 

1) Základní soubor je rozd�len do podsoubor�, které nazýváme 

strata. Strata jsou takové podmnožiny základního souboru, 

jejichž jednotky mají v rámci strata spole�nou vlastnost nebo 

více spole�ných vlastností, a strata se mezi sebou  liší 

zpravidla více než jejich jednotky uvnit�. 

2) V každém stratu provedeme prostý náhodný výb�r. 

 

Tímto postupem se zvyšuje p�esnost pozorování (m��ení), snižuje 

se p�edpokládaný rozptyl nam��ených hodnot v rámci strat. Tím se také 

snižuje náhodnost. Je-li správn� ur�en, odhadnut, skute�ný podíl 



každého strata na základním souboru, lze odhady popula�ních hodnot z 

nam��ených výb�rových hodnot zp�esnit. 

Nap�. názory muž� a žen jednotlivých v�kových kategorií nebo 

vzd�lanostních skupin obyvatelstva na otázky ekonomické reformy, 

reformy trestního práva nebo úpravy státosprávního uspo�ádání se 

pravd�podobn� liší. Výb�r tedy uspo�ádáme stratifikovan� podle 

v�kových skupin respondent� muž� a žen. Musíme však znát podíly 

obyvatelstva t�chto demografických skupin v základním souboru abychom 

mohli stanovit podíl jednotlivých strat na výb�ru. Pokud jsme 

postupovali správn�, snížili jsme možnou chybu, kterou by mohlo 

zp�sobit menší nebo naopak výrazn� vyšší zastoupení n�které kategorie 

obyvatelstva ve výb�ru v p�ípad� realizace prostého náhodného výb�ru. 

Stratifikovaný náhodný výb�r m�že být 

 proporcionální: 

- velikost výb�ru z vrstvy (strata) je úm�rná velikosti 

 populace této vrstvy 

nebo neproporcionální: 

- užívá se, pokud je významn� odlišný rozptyl v n�které 

vrstv� nebo pokud je t�eba zajistit za ú�elem srovnávací 

analýzy dostate�ný, (tj. v�tšinou vyšší) po�et zkoumaných 

jednotek v n�kterých stratech 

 

Skupinkový výb�r:                1. a 2. krok 

Vícestup�ový náhodný výb�r:     spole�ný postup 

 

1) Základní soubor je (v�tšinou p�irozen�) rozd�len do 

podsoubor�, které v tomto p�ípad� nazýváme skupinky. Na rozdíl 

od vrstev (strat) tvo�í skupinky podsoubory, o nichž 

p�edpokládáme, že jsou v zásad� vzájemn� zastupitelné, nijak 

výrazn� se od sebe neliší a rozdílnost mezi jednotkami se 

skrývá spíše uvnit� skupinek a je zp�sobena jinými 

charakteristikami než p�íslušností ke skupinkám. 

2) Ze základního souboru vybereme náhodným postupem jen n�které 

ze skupinek. 

 

Skupinkový výb�r:             3. krok  samostatn� 

(cluster sampling) 

3) Vybrané skupinky, tj. všechny jejich jednotky, šet�íme 

vy�erpávajícím zp�sobem. Vybrané skupinky tedy reprezentují 

ostatní skupinky (a jejich jednotky), které se nedostaly do 

výb�ru. 

 

Vícestup�ový náhodný výb�r:   3. krok  samostatn� 

(multi-stage sampling) 

3) Ze souboru vybraných skupinek provedeme náhodn� další stupn� 

výb�ru; 

- bu
 p�ímo výb�r jednotek 

- nebo nejprve výb�r podskupinek a v nich výb�r 

 jednotek. 

Vybrané jednotky z t�chto skupinek nebo podskupinek 

reprezentují celý základní soubor. 

 

5.5. Ostatní typy výb�r� - nepravd�podobnostní 

5.5.1. Kvótní výb�r 
(Srovnej [Moser-Kalton 1971:127-137]) 

Z ostatních výb�r�, tzv. nepravd�podobnostních, bývá v 

sociologickém výzkumu nej�ast�ji užíván kvótní výb�r. Název tohoto 

typu výb�ru je odvozen od kvót, kterými je vymezen rozsah výb�ru 

jednotlivých, nej�ast�ji demografických nebo sociálních skupin. Kvóta 

je �íselný údaj udávající tazateli kolik má dotazovat žen, kolik muž�, 

nebo kolik má vyhledat obyvatel s ukon�eným jen základním vzd�láním, 

kolik s maturitou a kolik s vysokoškolským vzd�láním apod. 

Postup kvótního výb�ru: 

1) Zvolíme výb�rové charakteristiky, pro n�ž budou stanoveny kvóty. V 

praxi volíme nejvýše p�t znak�. Jako vhodné, použitelné bývají 

ozna�ovány relativn� snadno zjistitelné údaje, které jsou bu
 

viditelné nebo je dotázaný ochoten je v situaci prvního kontaktu 

p�iznat a neuvedou ho do nežádoucích rozpak�. Zárove� to bývají 

hlediska, která populaci dosti významným zp�sobem rozlišují. 

Jako kvóty se nej�ast�ji používají znaky: 

pohlaví, v�ková kategorie, dokon�ený stupe� vzd�lání, rodinný 

stav, charakter bydlišt�, skupina povolání, sociální skupina; 

podle p�edm�tu šet�ení mohou být zvoleny také další, jako jsou 

po�et sourozenc�, po�et d�tí, vlastnictví ur�itého p�edm�tu, 

nap�. osobního auta, národnost a jiné. 

 



2) Pro zvolené kvóty vyhledáme v dostupných statistických pramenech 

kvantitativní oporu pro rozhodnutí, jak velké mají být podíly 

jednotlivých kategorií dotázaných podle vybraných znak�. 

Jestliže je nap�íklad ve sledované populaci stejn� po�etné 

zastoupení muž� a žen, budou kvóty pro výb�r muž� a žen stejné; 

najdeme-li ve statistické ro�ence údaj, že v dané v�kové 

skupin�, kterou šet�íme, je podíl vysokoškolák� mezi muži jedna 

sedmina a mezi ženami jedna desetina, p�izp�sobíme velikost 

kvóty práv� t�mto údaj�m: budeme tedy vybírat ze sedmdesáti 

muž� deset s ukon�eným vysokoškolským vzd�láním a ze sedmdesáti 

žen sedm, které získaly vysokoškolský diplom. 

 

3) Rozhodneme se, zda budeme zadávat kvóty pro výb�r nezávisle na 

sob� nebo ve vzájemných vazbách. Každá z obou možností má své 

výhody a nevýhody. 

- Jestliže ponecháme kvóty pro výb�r bez vzájemné závislosti, 

bude pro tazatele snazší najít p�íslušný stanovený po�et osob s 

ur�enými charakteristikami a dotázat je. M�že se však stát, že 

nahodile zkreslí obraz o zkoumané populaci z toho d�vodu, že 

vybere respondenty s netypickými kombinacemi hodnot znak� nebo 

naopak všechny jen v nej�ast�ji se vyskytujících kombinacích. 

Takto kvótn� vybraný soubor m�že pak obsahovat sice 

požadovaných 25 muž� a 25 žen a také spl�ovat požadavek na 30 

osob se základním, 15 s úplným st�edoškolským a 5 s 

vysokoškolským vzd�láním; m�že se však stát, že všech p�t 

vysokoškolák� budou muži, �trnáct z patnácti st�edoškolák� 

budou mladé ženy apod. 

- Jestliže však naopak náš nárok na vzájemné propojení kvót bude 

p�ílišný, znesnadníme práci tazatel�m natolik, že tím m�žeme 

také ohrozit spolehlivost dat nebo po�et uskute�n�ných 

rozhovor� (návratnost výzkumné akce). P�íkladem m�že být 

požadavek vyhledat na malé vesnici dv� vdané vysokoškola�ky ve 

v�ku 25-34 let, svobodného muže se základním vzd�láním ve v�ku 

35-50, vdovu nad 50 let se st�edním vzd�láním apod. Tento 

požadavek, který lze ve velkém m�st� s ur�itým úsilím splnit, 

nabývá zna�n� na obtížnosti na malé vsi, kde m�že být složení 

obyvatel jiné, než by odpovídalo n�jaké pr�m�rné p�edstav�. 

  

4) Stanovíme výb�rové kvóty pro každého tazatele tak, aby pokrývaly 

pot�ebný po�et a strukturu dotázaných. Skupiny s výb�rovými 

charakteristikami, o nichž p�edpokládáme, že budou obtížn� 

dostupné, ve výb�ru nadhodnotíme. Nepoda�í-li se všem tazatel�m 

získat pot�ebný po�et nap�. žen v domácnosti nebo vysokoškolák� 

apod., vyšší kvóta tuto nep�esnost sníží. 

 

5.5.2. Systematický výb�r 
 

Systematický výb�r je významným typem nepravd�podobnost-ního 

výb�ru, který se n�kterými svými znaky blíží výb�ru 

pravd�podobnostnímu. Je založen na zásad� výb�ru jednotek ze 

základního seznamu podle pevn� zvoleného kroku. Chceme-li vybrat 

desetinu souboru, vybíráme ze základního souboru každou desátou 

jednotku. 

Zásadní rozdíl oproti pravd�podobnostnímu výb�ru spo�ívá v tom, 

že v�tšinou není s dostate�nou jistotou zaru�eno náhodné po�adí 

jednotek v souboru. Tak se m�že stát, že zvolený výb�rový krok souvisí 

se skrytou pravidelností uspo�ádání jednotek v seznamu, z n�jž 

vybíráme. Vybrané jednotky tak mohou mít n�kterou vlastnost významn� 

�ast�ji než by odpovídalo jejímu zastoupení v celé populaci. 

Bývá uvád�n p�íklad výb�ru dom� ve vilové �tvrti, kdy délka 

zvoleného výb�rového kroku, nap�. každý desátý d�m, se m�že nahodile 

shodovat s pravideln� se opakujícím jevem, nap�., že každý desátý d�m 

je postaven na pozemku rohové parcely a je tedy odlišný od ostatních 

devíti desetin dom�. Taková situace není �astá v �eských m�stech, bývá 

však uvád�na jako p�íklad pravidelnosti u m�stských celk� v USA. 

Výb�rem s tímto systematickým krokem získáme tedy bu
 soubor majitel� 

rohových dom� nebo výb�rový soubor, v n�mž v�bec nebudou zastoupeni. V 

obou p�ípadech se zvyšuje chyba a výb�r neodpovídá pravidl�m pro 

výb�ry pravd�podobnostní. 

 

5.5.3. Výb�r úsudkem 
Ve speciálních p�ípadech, zvlášt� pro malé výb�ry, m�že výzkumník 

dob�e obeznámený se zkoumanou problematikou použít výb�r úsudkem. 

Pracovník manželské poradny m�že pro experiment navrhnout soubor 

manželských pár�, které podle jeho zkušeností reprezentují typické 

manželské dvojice obracející se na manželskou poradnu. Kriminolog m�že 

zodpov�dn� vybrat malý vzorek v�z��, o nichž lze �íci, že reprezentují 

kategorii odsouzených s vyšší pravd�podobností budoucí recidivy v 

p�ípad� propušt�ní. Obecn�, v situaci, kdy se rozhodujeme pro výb�r 

p�ekra�ující n�kolik desítek osob, lze však použití výb�ru úsudkem 

ozna�it za vysoce riskantní. Chybí objektivní m��ítko reprezentativity 



takového souboru a výsledky z n�j získané nelze v�tšinou spolehliv� 

zobecnit. 

 

5.5.4. Výb�r nabalováním 
 

Výb�r nabalováním (snowball sampling) má využití p�ede-vším p�i 

výzkumu speciálních skupin obyvatelstva, pro n�ž neexistují seznamy 

ani spolehlivá opora výb�ru. Hledáme nap�. lidové lé�itele, 

programátory, sb�ratele starožitností, bývalé studenty obchodní 

akademie a podobn�. P�edpokládáme, že každý z nich zná alespo� n�které 

ze svých koleg� a že nám bude ve výb�ru nápomocen. 

V prvním výb�rovém kroku se obrátíme na jistý zárode�ný soubor 

jednotek (jednotlivc� nebo organizací) se žádostí o informace o 

dalších jednotkách vhodných pro za�azení do výb�ru. P�edpokládáme, že 

na základ� zjišt�ných adres nebo referencí se v druhém kroku dotážeme 

již širšího okruhu osob nebo institucí a s jejich pomocí rozší�íme 

výb�rový soubor ješt� významn�ji. 

Jak napovídá název výb�ru, využívající p�ím�r s valící se 

sn�hovou koulí, výb�r roste až do ur�ité velikosti tím rychleji, �ím 

v�tší po�et osob v daném kole dotážeme. Po�et kol je závislý na 

velikosti zárode�né skupiny, požadované celkové velikosti výb�ru i na 

po�tu nov� získaných adres v každém z následujících kol. Nep�ibývají-

li nová jména a adresy se za�ínají opakovat, výb�r rad�ji ukon�íme. 

 

6. Uspo�ádání výzkumu. Typy výzkumných projekt�. 
Sociologický výzkum založený na zkoumání vybraných jednotek je 

možno uspo�ádat mnoha zp�soby podle ú�elu, k n�muž mají být data 

využita a podle míry reprezentativity, kterou od výsledk� požadujeme. 

V literatu�e jsou typy výzkumných projekt�, jednotlivé zp�soby 

uspo�ádání výzkumu ozna�ovány pojmem Research Design, který voln� 

p�ekládáme jako uspo�ádání výzkumu nebo výzkumný projekt. (Termín 

research design je však t�eba rozlišit od termínu projekt výzkumu, 

kterým ozna�ujeme podrobný plán provedení výzkumné akce.) 

6.1. �len�ní výzkumných projekt� 
Výzkumné projekty �leníme na: 

p�ípadové studie (monografie) [Case Study], 

p�i nichž zkoumáme jednotlivé p�ípady, vyjíme�né nebo naopak 

typické jednotky, používáme pro výzkum malých komunit 

 

pr�zkumy (pozorování) [Surveys,Investigations], 

p�i nichž zkoumáme jev tak, jak probíhá, neovliv�ujeme ho, 

zjiš�ujeme na základ� šet�ení výb�rového souboru popula�ní 

charakteristiky 

 

experimenty [Experiments], 

p�i nichž ovliv�ujeme nezávisle prom�nné a m��íme vliv t�chto 

zm�n jak se projevuje u závislých prom�nných, m��íme závisle 

prom�nné (srovnej [Labovitz-Hagedorn 1976: 54-70]). 

 

6.2. Cíle výzkumného šet�ení 
Výb�r výzkumného uspo�ádání je ur�ován mimo jiné cílem výzkumného 

šet�ení. Jednotlivé výzkumné cíle se liší z hlediska náro�nosti, která 

je na výzkum kladena. 

Cílem výzkumného šet�ení m�že být: 

popis (deskripce), který používáme v situaci, kdy o zkoumaném 

objektu mnoho nevíme; zjiš�ujeme bu
 p�ímo vybrané popula�ní 

charakteristiky nebo shromaž
ujeme fakta o zkoumaném jevu. 

Deskriptivní výzkum �asto slouží jako p�íprava k výzkumu s 

náro�n�jšími cíli. 

zjiš�ování souvislosti, závislosti prom�nných (korelace), 

které tvo�í nej�ast�jší výzkumný zám�r, �asto však nep�esn� 

formulovaný; 



srovnání (komparace) populací, nej�ast�ji zemí, region�, tedy 

srovnání mezinárodní nebo mezioblastní. P�i tomto druhu 

srovnání je obtížné odstranit rozdíly v chápání stejných pojm� 

v r�zných zemích a kulturách.  

P�.: 

porovnáváme mládež n�kolika zemí a jednou z podstatných 

rozlišujících prom�nných je dosažené vzd�lání; je t�eba si 

uv�domit, že se mezi sebou liší vd�lávací systémy t�chto zemí, 

spole�enské systémy, tradice i kultura obyvatel. Vysokoškolské 

vzd�lání v USA, ve Velké Británii, v N�mecku, Ma
arsku, 

�eskoslovensku a Sov�tském svazu p�edstavují do zna�né míry 

rozli�né pojmy lišící se jak mírou vnit�ní diferenciace v 

jednotlivých zemích, tak i obsahem, náplní u�iva a v neposlední 

�ad� v jednotlivých oborech také úrovní dosažených znalostí a 

v�domostí. 

odhalování p�í�inných (kauzálních) vztah�, pat�í k nejcenn�jším a 

nejobtížn�jším zam��ením výzkumné práce; takový výzkum musí být 

d�kladn� p�ipraven, �asto bývá p�edcházen jedním nebo n�kolika 

šet�eními s deskriptiv-ním, korela�ním nebo kompara�ním 

poznávacím zam��ením; jde v n�m o p�ijetí nebo odmítnutí 

hypotézy nebo �ady hypotéz o vztazích mezi zkoumanými 

prom�nnými, o vysv�tlení souvislostí mezi nezávislými a 

závislými prom�nnými; v takto orientovaném výzkumném šet�ení 

jde �asto o to zjistit p�í�inu, nebo celý �et�zec p�í�in, 

souvislosti nebo souvislostí, o nichž víme již z p�edchozích 

šet�ení; 

zjiš�ování vývojových proces�, které pat�í k mén� �etným a vysoce 

náro�ným výzkumným cíl�m; je k n�mu t�eba opakovaných 

výzkumných šet�ení, p�i nichž je dotazován bu
 panel 

respondent�, tj. opakovan� dotázaný soubor osob, nebo je celé 

výzkumné šet�ení organizováno v n�kolika �asových etapách v 

odstupu i n�kolika let jako tzv. longitudinální výzkum; jsou 

využívány �asové �ady údaj�, je však t�eba si být v�dom 

možnosti posunu významu jednotlivých skute�ností a zm�n� obsahu 

zjiš�ovaných pojm� za dlouhé zkoumané období. 

P�.: 

Zkoumáme-li prom�ny vybavenosti domácností p�edm�ty dlouhodobé 

spot�eby, v pr�b�hu let se budou m�nit p�edm�ty, které jsou 

považovány za standard vybavení (radiop�ijíma�, pra�ka v roce 

1960, televizor, chlad-ni�ka, vysava�, osobní auto v roce 

1980), v r�zných zemích bude existovat r�zný standard 

(mikrovlnná trouba, mrazni�ka, video, my�ka nádobí, suši�ka 

prádla, osobní po�íta� a pod.) a také p�edm�t ozna�ený stejným 

názvem m�že nabývat kvalitativn� velice rozdílných poloh: nap�. 

osobní automobil (za deset, sto nebo p�t set tisíc K�s). 

 

 

6.3. Typy výzkumných projekt� 
Z hlediska uspo�ádání výzkumu rozlišujeme n�kolik typ� výzkumných 

projekt�: 

6.3.1. Neexperimentální výzkumné projekty, mezi n�ž �adíme p�ípadovou studii, 
korela�ní výzkum, srovnávací výzkum a longitudinální výzkum: 

- p�ípadová studie 

se zabývá výzkumem jedné vy�len�né skupiny, komunity, jednotky, 

v�tšinou bez nároku na širší zobecnitelnost na celou populaci 

 

- korela�ní výzkum, 

jehož cílem je odhalení souvislostí mezi prom�nnými, sovislostí 

v�tšinou vyjád�ených jen korelacemi bez znalosti sm�ru 

ovliv�ování, bez prokazatelných p�í�inných souvislostí 

 

- srovnávací výzkum 

zam��ený na porovnání podsoubor�, populací z hlediska vybraných 

charakteristik 

 

- longitudinální výzkum 

soust�e
ující se na zkoumání delšího �asového období, v�tšinou 

n�kolika let, na sledování zvolené populace systémem n�kolika 

vzájemn� spjatých nebo navazujících výzkumných šet�ení 

  

 

6.3.2. Jednoduché experimentální výzkumné projekty, kam �adíme 
kvaziexperiment, ex-ante - ex-post experiment a experiment s kontrolní skupinou: 

- kvaziexperiment 

se vyzna�uje zjiš�ováním skute�ností jen po zvolené události, 

tj. bez možnosti zjistit, zda zaznamenaný jev je zp�soben touto 

událostí nebo jiným blíže neur�eným jevem 

 

- experiment (ex-ante - ex-post) 

je založen na zjiš�ování stavu sledovaného jevu p�edb�žném p�ed 

(ante) i následném po (post) události, jejíž vliv uvažujeme, 

p�edpokládáme, testujeme; nevýhodou tohoto typu 

experimentálního uspo�ádání je skute�nost, že �asový soulad 



zm�n sledovaného jevu s výskytem uvažované události ješt� 

nemusí znamenat, že ona událost zjišt�nou zm�nu zp�sobila, m�že 

jít o náhodnou �asovou souslednost 

 

- experiment s kontrolní skupinou (p�ed i po) 

odstra�uje námitku �asto vznášenou proti p�edchozímu typu 

výzkumného uspo�ádání, kontrolní skupina je vystavena všem 

p�sobícím vliv�m s vyjímkou události, jejíž vliv posuzujeme, 

tak je možno rozlišit, zda zm�ny zp�sobuje tato událost nebo 

souhrn ostatních okolností probíhajícího jevu. 

 

 

6.3.3. Faktoriální experimentální výzkumné projekty, jejichž smyslem je zjiš�ovat 
samostatný nebo spole�ný vliv n�kolika prom�nných (faktor�).  
Náro�n�jší výzkumná situace se promítá do v�tších nárok� na po�et 

zkoumaných jednotek, na jemn�jší rozlišení situací spojených s 

izolovaným i kombinovaným p�sobením zkoumaných faktor� a dalších 

prom�nných. Ve faktoriálních experimentálních výzkumných 

projektech sledujeme n�kolik nezávisle a n�kolik závisle 

prom�nných, rozlišujeme také n�kolik kontrolních skupin. Ve 

speciální literatu�e jsou rozpracovány zp�soby, jak uskute�nit 

výb�r jednotek tak, aby vzájemn� kombinoval samostatný i spole�ný 

vliv všech uvažovaných faktor� a p�itom extrémn� nevzrostly 

nároky na po�et zkoumaných jednotek, na velikost výb�rového 

souboru. 

 

6.4. Kritéria hodnocení experimentálních výzkumných projekt� (Srovnej 
[Labovitz-Hagedorn 1976: 56-60]) 
1) Je možná kontrola shodného složení experimentálních a kontrolních 

skupin? 

P�.: Srovnatelnost by nebyla zajišt�na nap�. pokud by 

experimentální skupina byla vybrána z m�stského a kontrolní 

skupina z venkovského obyvatelstva, experimentální ze student� 

a kontrolní z u��� a pod. 

 

2) Jsou pod kontrolou vn�jší faktory? 

N�kdy nevíme nakolik se uvažované skupiny liší, zda p�ímo jako 

výb�rový faktor p�i za�azení do n�ktré ze skupin nep�sobí 

významná prom�nná, kterou neuvažujeme a jejíž vliv bychom tedy 

opomn�li. 

P�.: Nakolik se nap�íklad liší lidé s cukrovkou a bez ní z 

hlediska v�ku, pohlaví, zp�sobu života, životního prost�edí 

svých p�edk� a pod.? Vliv t�chto vn�jších faktor� se snažíme 

výb�rovými postupy všemožn� snižovat. 

 

3) Lze provád�t analýzu zm�n pretest - posttest po jednotkách? 

Nejsou jednotky zkoumané p�ed událostí významn� odlišné od 

jednotek zkoumaných po sledované události? 

 

4) Je výzkumné uspo�ádání reprezentativní? Reprezentuje výb�r 

základní soubor? 

P�.: Chování v�tšiny lidí v laboratorních podmínkách je odlišné 

od jejich b�žných projev�. Nelze tedy experimentální skupinu 

zkoumat v laborato�i a kontrolní skupinu mimo ni. Nelze také 

výsledky laboratorního experimentu nekriticky zobec�ovat na 

p�irozené podmínky života lidí, v nichž mohou platit jiné než 

laboratorn� nam��ené hodnoty. 

 

Je možno si položit otázku: Jak je možno kontrolovat, zjiš�ovat, 

event. ovliv�ovat vn�jší faktory? 

 

6.5. Kontrola vlivu vn�jších prom�nných 
Existují v zásad� t�i zp�soby, jak kontrolovat vliv vn�jších 

prom�nných p�i výzkumu: vyrovnávání, vážení p�i analýze a 

znáhod�ování. Vyrovnávání a znáhod�ování je �ast�jší p�i 

experimentálním výzkumu, vážení p�i analýze �ast�ji užíváme v 

neexperimentálním výzkumném uspo�ádání. 

Vyrovnávání (matching) mezi experimetálním a kontrolním souborem 

Cílem tohoto zp�sobu kontroly je vybrat pro experiment sob� co 

nejpodobn�jší experimentální a kontrolní soubory. Jejich podobnost 

zajiš�ujeme dv�ma zp�soby: 

- vyrovnáváním v párech, kdy ke každé jednotce ur�itého typu za�azené 
do experimentální skupiny najdeme jednotku stejného typu pro 

kontrolní skupinu. Tento zp�sob vyrovnání je pom�rn� náro�ný na 

výb�r, protože sleduje n�kolik charakteristik zkoumaných osob 

(objekt�) ve vzájemných kombinacích. 

P�.: Vytvá�íme experimentální a kontrolní skupinu a vyrovnáváme v 

párech jejich složení z hlediska pohlaví, v�ku, vzd�lanostní 

skupiny a rodinného stavu, protože se domníváme, že všechny 

tyto charakteristiky ovliv�ují sledovaný jev ve vzájemných 

kombinacích. Znamená to, že k jedné svobodné vysokoškola�ce do 



30 let v experimentálním souboru vybereme svobodnou 

vysokoškola�ku ze stejné v�kové skupiny do souboru kontrolního, 

že ke t�em vyu�eným ženatým muž�m ve v�ku 41 až 50 let v 

experimentálním souboru najdeme t�i muže se stejnými 

charakteristikami pro kontrolní soubor atd. až získáme 

zrcadlové obrazy soubor�, které si budou párov� odpovídat z 

hlediska všech �ty� sledovaných charakteristik. 

 

- vyrovnáváním v rozloženích za soubory, p�i n�mž nevyhledáváme 

ur�ité jednotky totožné z hlediska n�kolika charakteristik, ale 

spokojujeme se s identickým rozložením soubor� z hlediska t�chto 

charakteristik aniž bychom sledovali jejich kombinace. 

P�.: Do experimentálního i do kontrolního souboru jsme za�adili 

stejné po�ty muž� a žen, stejné po�ty svobodných, ženatých nebo 

vdaných, rozvedených, vdov nebo vdovc�, stejné po�ty osob v 

jednotlivých v�kových kategoriích a stejné po�ty osob s r�zným 

stupn�m dokon�eného vzd�lání. Neur�ovali jsme však již 

kombinace t�chto charakteristik. M�že se tedy stát, že v 

experimentálním souboru budou ve v�tší mí�e zastoupeny mladé 

svobodné vysokoškola�ky a st�edn� sta�í ženatí vyu�ení muži a v 

kontrolním souboru bude naopak více mladých svobodných 

vysokoškolák� a st�edn� starých vdaných vyu�ených žen. P�itom z 

hlediska všech jednotlivých izolovan� posuzovaných identifikací 

budou soubory identické. 

 

 

 

Vážení p�i analýze (adjustment)  

Po provedení sb�ru dat zjistíme, že soubory, za n�ž bychom rádi 

srovnali výsledky, se významn� liší svým složením. Nezbývá nám než 

pokusit se o zm�nu váhy, kterou p�isuzujeme údaj�m za jednotlivé 

skupiny jednotek. Jestliže p�vodn� m�la každá jednotka váhu jedna, po 

p�evážení bude deseti jednotkám (nap�. svobodným mladým muž�m, které 

je obtížné p�i dotazování zastihnout) p�i�azena váha patnácti jednotek 

(každé jednotce váha 1.5) a naopak jiným deseti jednotkám (nap�. 

vdaným ženám st�edního v�ku) bude p�i�azena váha pouhých p�ti jednotek 

(každé jednotce váha 0.5). Simulujeme tak situaci, p�i níž podíly 

dotázaných ve výb�ru odpovídají jejich skute�ným pom�r�m v populaci.  

Znáhod�ování (randomization) 

Náhodn� p�i�azujeme jednotlivé osoby (zkoumané jednotky) jednou 

do experimentální, jednou do kontrolní skupiny. Používáme k tomu 

tabulek náhodných �ísel, hodu mincí, kostkou a pod. 

6.6. Vnit�ní a vn�jší validita 
P�i p�íprav� a provád�ní výzkum�, zvlášt� experiment� sledujeme 

platnost (validitu) výsledk�. V literatu�e [viz.nap�. Moser-

Kalton:233] je rozlišována vnit�ní (interní) validita a vn�jší 

(externí) validita. 

Vni�ní validita se týká otázky, zda je použita vhodná míra pro 

zjiš�ování vlivu experimentální prom�nné. M��íme opravdu to, co 

chceme m��it? 

Vn�jší validita se týká zobecnitelnosti výsledk� zjišt�ných ve 

výb�rovém šet�ení na širší populace. Platí to, co jsme zjistili 

pro výb�rový soubor, také pro celou populaci? 

 

 



7. Terénní sb�r dat, jeho fáze a techniky  

7.1. Sb�r dat v procesu sociologického výzkumu  
Etapa sb�ru dat zaujímá v procesu sociologického výzkumu místo 

mezi fázemi teoretické p�ípravy a operacionalizace a fázemi analýzy 

dat a prezentace výsledk� z výzkumu. 

 

 

Schéma  

 

1.Teoretický rozbor problematiky 

2.Formulace problému a tvorba hypotéz 

 volba znak� a indikátor� 

3.Terénní sb�r dat  a  SOU�ASN	     volba uspo�ádání výzkumu 

 výb�rový soubor  

4.P�íprava a �ist�ní (kontrola) dat 

5.Analýza dat  a interpretace 

6.Prezentace výsledk� a záv�ry 

 

7.2. D�ležité fáze sb�ru dat 
Nan Lin [1976:197nn] rozlišuje osm fází sb�ru dat v empirickém 

sociologickém šet�ení od konspektování literatury a konzultací s 

odborníky až po organizaci a p�ekódování dat do podoby vhodné pro 

hromadné zpracování. 

7.2.1. Konspektování literatury a konzultace s odborníky 
 

Výzkumník se seznamuje s dosud dosaženými výsledky ve výzkumu 

zvolené problematiky, s použitými znaky, testovanými hypotézami a 

vztahy mezi prom�nnými zkoumanými a prokázanými v p�edchozích 

výzkumech. Studuje literaturu k �ešeným problém�m a porovnává své 

p�edstavy a hypotézy s poznatky publikovanými v odborných statích, 

monografiích, výzkumných zprávách i sociologické publicistice. 

 

7.2.2. Získání vstupu do sociálního systému 
 

Zp�sob, jakým výzkumník vstupuje do terénu, v n�mž chce provád�t 

výzkum, m�že do zna�né míry ovlivnit jeho budoucí možnosti p�i sb�ru 

dat, snadnost nebo naopak obtíže p�i p�ístupu k dat�m, ochotu ke 

spolupráci, kterou ve zkoumaném prost�edí nalezne. 

Musí se v zásad� rozhodnout pro jednu z rolí ve vztahu ke 

zkoumanému sociálnímu systému. Bu
 bude vystupovat jako identifikovaný 

se systémem, jako "insider", nebo jako nezá-vislý na systému, jako 

tzv. "outsider". 

 

A) Výhody nezávislého výzkumníka: 

 - má více �asu (neztrácí �as formálním schvalováním svých výzkumných 

krok�); 

 - m�že získat otev�en�jší a mén� zkreslené výpov�di; 

 - bude mít v�tší svobodu odmítnout okrajové otázky, které nemí�í k 

jádru výzkumného problému (více výzkumné svobody); 

 - výzkumník má více p�edpoklad� zachovat si objektivitu (nebrání mu 

identifikace se systémem). 

 

B) Nevýhody nezávislého výzkumníka: 

 - dotázaní si mohou udržovat odstup, respondenti si nejsou jisti 

ú�elem výzkumu, objeví se ned�v�ra, stylizace odpov�dí a chování; 

 - vzhledem k vn�jší objektivit� výzkumu není umožn�no zkoumat 

intimní a neformální stránky spole�enského systému; 

 - nezávislý výzkumník h��e získává podporu od autoritativního 

systému. 

 

Být nezávislým výzkumníkem má více výhod p�i výzkumu formálních 

systém� než neformálních systém�. 

 

7.2.3. Seznámení s respondenty a prost�edím 
 

Výzkumník musí nechat na sebe p�sobit b�žné zvyky, chování 

respondent�, uv�domit si, jak myslí, vzájemn� komunikují, jaké mají 

vystupování, vyjad�ování, gestikulaci. To mu umožní lépe zvolit 

strategii sb�ru dat a plánovat zp�soby, jak co nejlépe postihnout 

sociální prost�edí ve výzkumu. 

 

7.2.4. P�edvýzkum nebo pilotáž 
 

Úkolem p�edvýzkumu je ov��it všechny výzkumné nástroje a etapy 

sb�ru dat, výb�rového šet�ení i analýzy. Pouhé ov��ení nástroje (nap�. 

dotazníku) (pilotáž, pretest) sta�í jen vyjíme�n�, pokud je výzkumník 



zevrubn� seznámen se sociálním prost�edím a souvislostmi zkoumání. I 

tehdy je však jeho povinností prov��it výzkumný nástroj a provést 

nácvik se spolupracovníky. 

P�edvýzkum je povinnost - pokud se výzkumník p�edvýzkumu vyhne, 

m�l by výslovn� zd�vodnit pro� a obhájit p�edem své rozhodnutí. 

 

Výhody p�edvýzkumu: 

 

1. poskytuje p�íležitost kone�ného vyzkoušení a zm�ny výzkumného 

nástroje; 

2. výzkumník má p�íležitost seznámit se v úplnosti se sociálním 

prost�edím, v n�mž bude provád�t hlavní šet�ení; 

3. má p�íležitost p�edem vyzkoušet, jak bude vypadat analýza 

sebraných dat, odstranit v�as �adu nep�edvídaných problém�, m�l 

by vždy provést alespo� díl�í analýzu dat z p�edvýzkumu; 

4. má možnost podívat se, jak se osv�d�ily zvolené prom�nné, zda 

získaná data budou vhodná pro testování vybraných hypotéz a 

p�ijímané teorie; 

5. výzkumník má poslední možnost zastavit výzkumné šet�ení a 

vynaložit zna�né finan�ní náklady efaktivn�ji. 

 

 

7.2.5. Formulace otázek, stanovení pozorovaných elementárních jev� 
 

Správn� položená otázka musí být teoreticky (v�decky) relevantní 

(významná) a empiricky smysluplná. Musí mít vztah k systému pojm� 

zkoumaného prost�edí i k systému pojm� testované teorie. 

Jedním z nej�ast�jších h�ích� akademického výzkumu je kladení 

otázek, jejichž využitelnost pro �ešení n�kterého z položených 

problém� nebo pro testování n�které z hypotéz je neprokazatelná, je 

ponechána náhod�. Takové otázky zbyte�n� zat�žují výzkum, znamenají 

ztrátu �asu, kterého by bylo možno využít ke zp�esn�ní d�ležit�jší 

�ásti informace. Druhou �asto se opakující chybou je nejednozna�nost  

položených otázek. �ásti dotázaných jsou otázky nesrozumitelné nebo je 

chápou v jiném významu, než bylo výzkumníkem mín�no. P�i volb� 

elementárních jev� pro pozorování se jedná o obdobný proces. Jeho 

obtíže však spo�ívají spíše v interpretaci pozorovaného a v 

nesnadnosti najít vztah mezi jednotlivými elementárními jevy a pojmy 

užívanými teorií. 

Propojení teorie a jejích pojm� s elementárními fakty 

zjiš�ovanými p�i sb�ru dat a využití empirických zjišt�ní pro odpov�di 

na otázky formulované jazykem teorie tvo�í patrn� nejobtížn�jší úkol 

sociologického výzkumu. 

 

7.2.6. Záznam a kódování informace 
 

Výzkumník rozhoduje o tom, která z technik sb�ru dat by m�la být 

užita. Záznam informace probíhá v situaci, v níž rozeznáváme výzkumný 

nástroj, dotázaného a toho, kdo zaznamenává informaci. U n�kterých 

technik zaznamenává informaci sám dotázaný. Pokud tomu tak není, do 

vztahu dotázaný - nástroj m�že rušiv� vstoupit pozorovatel, tazatel 

nebo experimentátor. 

D�ležitý je trénink, instruktáž spolupracovník� a kontrola 

záznamu. 

 

7.2.7. Kontrola záznamu, testování validity a spolehlivosti 
 

Výzkumník by m�l se spolupracovníky projít - zkontrolovat prvních 

pár dotaz�, pozorování. Chyb�jící nebo nesprávná data by m�l dohledat 

nebo opravit s respondentem. 

Když je sb�r skon�en, výzkumník by m�l prov��it 5% sebraných 

údaj� (dotazník�, pozorování) p�ímým kontaktem (nap�. telefonátem 

dotázanému a pod.). Prov��it by m�l ty, kte�í odpov�d�li i ty, kte�í 

neodpov�d�li. 

 

7.2.8. Organizace a p�ekódování dat 
 

Poslední, osmou, fází sb�ru dat je organizace a p�ekódování dat 

do podoby vhodné pro hromadné zpracování dat (s využitím po�íta�e). 

N�kdy sem bývá za�azována také kontrola dat. Doporu�uji však kontrolu 

a �ist�ní dat uvažovat jako zvláštní etapu výzkumného šet�ení = 

p�ípravu dat. Vlastním obsahem organizace a p�ekódování dat je pak 

p�evedení dat na záznamové médium po�íta�e, jejich spolehlivé uložení 

a dokumentace. 

 

7.3. Hlavní techniky sb�ru dat 
�len�ní metod podle Labovitze a Hagedorna [1976:71-87]: 



1. Metody, které získávají údaje z odpov�dí dotázaného: 

dotazníkové šet�ení (questionaire) 

standardizovaný rozhovor (schedule) 

nestandardizovaný rozhovor (interview guide) 

2. Pozorování  - pozorovatelem �lov�k 

 - mechanický záznam pozorovaného 

3. Zkoumání materiálních výtvor� (stop) 

 

 Všechny tyto metody sb�ru dat mohou získávat data bu
 

 A) z primárního zdroje  nebo 

 B) ze sekundárního zdroje 

 

�len�ní metod podle Nan Lina [1976:201n.n.]: 

1) metoda pozorování 

2) dokumenta�n� historická metoda 

3) metoda pr�zkumu (Survey)  - metoda dotazníkového šet�ení 

 - metoda rozhovoru 

4) experimentální metoda 

 

Hlavní techniky sb�ru dat podle Dismana [1969: 151nn] 

1) Pozorování 

2) Rozhovor               \___ metody 

3) Dotazníkové šet�ení    /    dotazování 

4) Studium dokument� 

 

 

8. Metody pozorování 

8.1. Charakteristika pozorování 
1) Pozorováním jsou sledovány jevy, které jsou p�ímo dostupné 

smyslovému vnímání. 

2) Pozorováním jsou sledovány jevy, které nebyly vyvolány zásahem 

výzkumníka p�ímo v pr�b�hu pozorování. 

 

Z t�chto charakteristik výzkumné situace vyplývající malý po�et 

transformací má za následek malé zkreslení výsledk�. 

 

8.2. Druhy pozorování 

8.2.1. Nezú�astn�né a zú�astn�né pozorování 
Pozorovatel p�i nezú�ast�ném pozorování je posuzovatelem, je 

odd�len od situace (neú�astní se jí) a používá p�edem zvolený soubor 

znak� a jejich kategorií, do nichž za�azuje a kóduje jednotlivé 

elementární jevy - výroky nebo chování. 

P�i zú�astn�ném pozorování je pozorovatel sou�ástí sociálního 

organismu, sociálního prost�edí, které sleduje (zkoumá), je ú�astníkem 

spole�enských vazeb, je za�len�n do situace a také výsledky jeho 

pozorování jsou podmín�ny zp�sobem jeho za�len�ní do sledovaného 

sociálního prost�edí. 

 

 

 

8.2.2. Standardizované a nestandardizované pozorování 
 

P�i standardizovaném pozorování: 

- jsou p�esn� vypo�ítány a definovány elementární jevy, 

- jsou ur�eny t�ídy hodnot, do nichž jsou jevy 

 klasifikovány, 

- jsou p�esn� stanoveny znaky a jejich kategorie, 

- výsledky standardizovaného pozorování r�zných jednotek 

 r�znými pozorovateli jsou srovnatelné. 

 

P�i nestandardizovaném pozorování: 

- je ur�en pouze cíl pozorování, 

- nejsou v�bec nebo jen minimální formalizovány nástroje 

 sb�ru dat, 



- v pr�b�hu sb�ru dat je umožn�no upravit volbu 

 sledovaných, elementárních jev� eventuáln� upravit 

 i navrženou hypotézu, 

- zp�sob sb�ru dat umož�uje použití v p�ípravné fázi 

 výzkumu, 

- jsou kladeny vysoké požadavky na pozorovatele - 

 výzkumníka, jedná se o jednu z nejnáro�n�jších technik 

 sb�ru dat. 

 

 

8.2.3. Skryté a zjevné pozorování 
 

P�i skrytém pozorování (skute�n� fyzicky skrytém nebo sociáln� 

skrytém): 

- pozorovatel p�ijímá roli �adového �lena skupiny nebo 

 n�kterou z rolí, které jsou obvykle sou�ástí 

 sledovaného sociálního prost�edí 

- je pozorovateli odhaleno p�irozené sociální prost�edí a 

 m�že sledovat jevy cizímu okolí skryté 

- je velkou chybou, když je skrytý pozorovatel odhalen, 

 vede to zpravidla ke ztrát� d�v�ry k výzkumnému týmu i 

 celému výzkumu a k naprostému znemožn�ní výzkumné práce 

 v daném terénu na dlouhou dobu. 

 

P�i zjevném pozorování: 

- pozorovatel neskrývá svou roli sociologa výzkumníka a 

 p�edpokládá, že si prost�edí na jeho výzkumné aktivity 

 p�ivykne a nebude jimi ovlivn�no 

- v b�žných situacích nemusí p�sobit p�ítomnost 

 pozorovatele rušiv� 

- v p�ípadech, kdy p�edm�tem sledování jsou spole�enské 

 jevy související s dodržováním nebo porušováním 

 spole�enských norem, m�že být zjevnou p�ítomností 

 pozorovatele sledovaný jev rušen. 

 

 

8.3. Obor použití pozorování 
 

8.3.1. Charakter zkoumaných jev� 
 

- pozorujeme elementární jevy p�ímo dostupné  smyslovému vnímání, 

- jevy zám�rn� nevyvoláváme 

- krom� použití pozorování v experimentu nesledujeme jevy �ídké, 

t�žko p�edpov�ditelné 

- pozorování m�že postihnout dynamiku (relativn�) rychle se m�nících 

jev� (v dimenzích minut, hodin) v její kontinuit�, ke sledování 

tohoto typu jev� se pozorování hodí lépe než jiné techniky 

- pozorování je nenahraditelné u jev� vázaných na strukturu vztah� ve 

skupinách 

 

 

P�íklad klasifikace chování p�i standardizovaném pozorování: Bales�v 

systém kategorií pro klasifikaci chování ú�astník� diskutující skupiny 
9) 

 

Kódujte pozorované chování ú�astník� diskutující skupiny! 

 

1. projevuje solidaritu                  kladné emoce 

2. ukazuje uvoln�ní                         - " - 

3. souhlasí   - " - 

4. dává návrhy                          pokusy o �ešení 

5. vyjad�uje mín�ní                         - " - 

6. dává (poskytuje) orientaci               - " - 

7. vyžaduje orientaci                       otázky 

8. ptá se po mín�ní ostatních               - " - 

9. vyžaduje návrhy                          - " - 

10.nesouhlasí                            záporné emoce 

11.ukazuje nap�tí                           - " - 

12.projevuje antagonismus                   - " - 

 

Bales navíc charakterizoval dvojice elementárních pozorovaných 

interak�ních jev� z hlediska jejich zam��ení na: 

- integraci             1,12 

- vyrovnání nap�tí      2,11 

- spole�né rozhodnutí   3,10 

- ovliv�ování-kontrolu  4, 9 

- hodnocení             5, 8 

- orientaci 6, 7 

 

 

8.3.2. Charakter výzkumné akce 
 



Nestandardizované pozorování je v�tšinou nenahraditelné pro prvou 

orientaci v neznámé problematice a pro p�edvýzkum, pro n�které 

monografické studie a pro rychlé orienta�ní operativní studie. 

Pokud chceme vysv�tlit význam jev� a sledujeme posloupnost rychle 

po sob� následujících událostí, používáme  pozorování (zvlášt� 

zú�astn�né). Také pokud se nám jedná o porozum�ní chování n�jaké 

speciální skupiny, o vysv�tlení podstatného sociálního problému v 

sou�asnosti. 

Pozorování obecn� se hodí lépe pro akce s menšími nároky na 

rozsah výb�ru a tím i na po�et pozorovatel�. 

 
8.4. P�íprava a zásady standardizovaného pozorování 
 

Do pozorování - jeho p�ípravy - vstupujeme s podrobnou pracovní 

hypotézou. 

A) stanovíme elementární jevy dostupné empirickému zkoumání; 

B) p�ipravíme plán pozorování; 

C) p�ipravíme technické pom�cky, terén a pozorovatele; 

D) provedeme pozorování; 

tyto fáze opakujeme pro p�edvýzkum a po jeho zpracování a 

zhodnocení pro hlavní výzkumnou akci. 

 

8.4.1. Plán pozorování 
A) P�EDM	T  POZOROVÁNÍ = co má být pozorováno 

B) ZP�SOB  POZOROVÁNÍ = jakým zp�sobem budou jevy sledovány 

C) KÓDOVÁNÍ  POZOROVANÝCH  JEVU = do jakých kategorií budou 

pozorované jevy za�azovány  

D) ZÁZNAM  POZOROVÁNÍ = jak bude provád�n záznam pozorovaného  

 

A) Stanovení p�edm�tu pozorování 

a) stanovíme elementární jevy, tj. díl�í sledovatelné skute�-nosti, 

které mají podobu díl�ích úsek� �innosti nebo výskytu 

pozorovatelných fakt�; pro posouzení významu sledované 

skute�nosti je t�eba znát širší kontext sledovaného jevu; 

b) stanovíme v p�ípad� pot�eby indikátory elementárních jev�, tj. 

sledovatelné skute�nosti, fakta �innosti, které vypovídají o 

sledovaném elementárním jevu nep�ímo jako jeho ukazatele; práv� 

tak jako elementární jev, musí být i jeho indikátory definovány 

zcela jednozna�n�, aby bylo pro každého pozorovatale 

rozhodnutelné, zda jev v daném p�ípad� nastal nebo nenastal; 

c) ur�íme jedince (event. jiné pozorovatelné jednotky), na nichž bude 

elementární jev sledován; pokud je do akce zapojeno více 

pozorovatel� v témže terénu, je t�eba p�esn� (jednozna�n�) 

rozd�lit = ur�it, kterou �ást sledovaných jednotek kdo sleduje 

(nap�. �ada 2,3,4); 

d) stanovíme �as, ve kterém se bude pozorování realizovat, tj. 

- období, ve kterém se výzkumná akce bude konat a 

- momenty, ve kterých bude pozorovaný jev zaznamenáván, 

 nap�. každých 5 minut nebo v situaci výskytu jevu. 

Každou ne�ekanou zkreslující událost je t�eba bezpodmíne�n� 

zaznamenat - tj. také pro její záznam vy�lenit zvláštní rubriku. 

 

B) Zp�sob pozorování 

a) ur�íme, zda budeme provád�t skryté nebo zjevné pozorování; 

b) p�i zjevném pozorování stanovíme roli pozorovatele; 

c) p�i skrytém pozorování stanovíme, jak se bude ukrytí realizovat: 

jako - technické maskování 

  - spole�enské maskování. 

 

C) Kódování pozorovaných jev� 

 

Kódujeme zp�sobem: 

a) jev nastal - jev nenastal 

b) kódy = kategorie znaku vyjad�ují stavy, kterých m�že 

 jev nabýt. 

- Kódování do kategorií zjednodušuje záznam. 

- Je t�eba kódovat všechny možné stavy. 

- Kategorie je t�eba definovat jednozna�n�, ze stejného hlediska. 

- Definujeme nejen kategorie znaku ale také klí� - návod, který 

usnadní správné a jednozna�né kódování. 

 

D) Záznam pozorování 

 

Z pr�b�hu pozorování zaznamenáváme: 

a) zp�es�ující informace (o p�edm�tu pozorování) 

b) místo a �as pozorování (dobu za�átku a konce pozorování) 

c) kdo provedl pozorování a záznam 

d) výskyt náhodných (neo�ekávaných) faktor� 

e) p�ipomínky k interpretaci, metodické p�ipomínky 



f) vlastní informace o výsledcích pozorování 

- slovní popis jev� 

- stenografický záznam 

- mechanický záznam obrazu (zvuku) (foto, film, video, 

 magnetofon) 

Pro záznam pozorování používáme pozorovací arch nebo registra�ní 

p�ístroje. 

 

 

8.5 Výhody a nevýhody zú�astn�ného pozorování 
 

8.5.1. Problémy a nevýhody zú�astn�ného pozorování 
 

a) nedostatek spolehlivosti (reliability) vyplývající z nahodilosti 

pozorování uskute�n�ných výzkumníkem - není pravd�podobné, že by 

dva výzkumníci zjistili a zaznamenali stejné události stejným 

zp�sobem, projevuje se "výb�rové vnímání"; 

b) zú�astn�ný pozorovatel m�že ovlivnit sledovaný subjekt svou 

p�ítomností, dochází ke zm�n� chování a tím ke zm�n� obrazu; 

c) sou�asná role omezuje možnosti pozorovatele: nap�. �adový ú�etní v 

bance, jehož roli výzkumník p�ijal, st�ží m�že získávat osobní 

informace od bankovního �editele; 

d) pozorovatel svým za�len�ním do skupiny ztrácí objektivitu; 

e) v�tšina pozorovatel� musí pasivn� �ekat až nastane událost, kterou 

se rozhodli pozorovat - je možné, že událost, o jejíž sledování 

nám jde nejvíce, v dob� pozorování nenastane. 

 

 

8.5.2. Výhody zú�astn�ného pozorování 
 

a) pozorování se koná v "p�irozených" podmínkách; 

b) pozorovatel m�že sledovat emocionální reakce sledovaného subjektu, 

což m�že vést k užite�ným hypotézám; 

c) pozorováním v dlouhém �asovém rozp�tí lze získat velké množství 

informací; 

d) pozorovatel m�že zaznamenat kontext, který dává význam 

respondentovu vyjád�ení názor� a hodnot; 

e) pozorovatel m�že navázat užší kontakty se zkoumaným prost�edím a 

m�že tedy klást "d�v�rné" otázky, které by jinak u tazatele 

zvn�jšku nep�ipadaly v úvahu. 

 

 



9. Metody dotazování 
Mezi metody dotazování �adíme rozhovor a dotazníkové šet�ení. Ob� 

skupiny metod mají �adu p�íbuzných rys� z hlediska p�ípravy výzkumného 

nástroje i nárok� na jeho použití. Nejvíce spole�ných vlastností 

nalézáme mezi standardizovaným rozhovorem s dotazníkovým archem a 

dotazníkovým šet�ením, p�i n�mž je dotazník osobn� p�edáván a sbírán. 

Definitivní rozhodnutí o použití jedné z t�chto metod provádíme �asto 

až na základ� p�edvýzkumu. 

 

9.1. Rozhovor 
 

9.1.1. Standardizovaný rozhovor s dotazníkovým archem 
 

- je to nejvíce formalizovaná forma rozhovoru; 

- od každé osoby je vyžadována stejná informace; 

- každému jsou kladeny p�esn� stejn� formulované otázky; 

- otázky jsou v p�esn� stejném po�adí. 

 

Standardizované interview (rozhovor) je nejvhodn�jší použít: 

 

- když je dotazován velký po�et osob; 

- když je soubor dotazovaných homogenní z hlediska životního stylu a 

filozofie, náhledu a zkušeností (kultury); 

- když opravdu víme, co je d�ležité se ptát a jak se na to ptát. 

 

 

9.1.2. Rozhovor (�áste�n� standardizovaný) se soupisem zjiš�ovaných fakt� 
 

- je založen na p�edpokladu, že je možno získat stejnou informaci od 

r�zných skupin dotázaných rozdíln� formulovanými otázkami 

kladenými navíc v n�kterých p�ípadech i v rozdílném po�adí. 

 

E.Kaneová [Kane 1985:63-64] uvádí jako p�íklad této techniky 

zjiš�ování postoj� k užívání drog u r�zných skupin obyvatelstva:  

- u legálních uživatel� drog, 

- u léka��, 

- u dozor�ích ú�edník� a  

- u prostého obyvatelstva. 

Každá z t�chto skupin používá jiných pojm� a termín�; posuzuje drogy z 

jiného úhlu pohledu: 

- policisté   z hlediska toho, co je legální/ ilegální; 

- léka�i      uvažují medicínské charakteristiky drogy; 

- uživatelé   posuzují zp�sob užívání a cenu drog. 

P�i této technice rozhovoru vznikají v�tší problémy s kódováním ve 

srovnání se standardizovaným rozhovorem. Je t�eba ov��it, že se u 

r�zných skupin dotázaných jedná o stejné skute�nosti pouze vyjád�ené 

jiným zp�sobem, je t�eba zajistit srovnatelnost okrajových kategorií 

sledovaných znak�. 

 

 

9.1.3. Nestrukturovaný rozhovor 
 

- není p�edem ur�ena struktura rozhovoru, zn�ní ani po�adí otázek, 

výzkumník se nesnaží získat stejnou informaci od každé dotazované 

osoby; 

- pro každou další otázku je používáno pojm� a �len�ní dotázaného; 

- nestrukturovaný rozhovor je �asto užíván na po�átku výzkumného 

projektu; 

- nestrukturovaný rozhovor je vhodné užít p�i zkoumání osob z 

odlišného kulturního prost�edí s výrazn� odlišnou hodnotovou 

strukturou. 

 

P�íklad: (podle Kane [1985:64-65])  

Zjiš�ujeme vztahy sester k pacient�m v psychiatrické lé�ebn�. 

Náhodného setkání se zdravotní sestrou využijeme k 

nestrukturovanému rozhovoru. Jedním z jeho cíl� bude zjistit, jak 

sestry spontánn� podle svých hledisek rozlišují pacienty, jaké 

typy pacient� rozlišují. 

 

 

Rozlišujeme: 

 

1. p�ístup klasifikace zvn�jšku - umož�uje porovnání s jinými zcela 

odlišnými skupinami (mezikulturní srovnání), kategorie tvo�í 

výzkumník; 

2. p�ístup klasifikace zevnit� - charakterizuje, jak skupina sama 

vidí a roz�le�uje sv�t; popis chování a vztah� zevnit� závisí na 

odhalení p�irozených kategorií �innosti; p�ístup lze uplatnit i v 

rámci vlastní kultury a spole�nosti. 

 



P�íklad: 

Výzkum student� univerzity: 

A) zvn�jšku je možno kategorizovat: 

a) studenti 1. ro�níku, 2. ro�níku, 3. ro�níku, 

b) studenti obor� humanitních/ p�írodov�dných, 

c) studenti denního/ studenti dálkového studia. 

- lze srovnat mezi univerzitami 

B) zvnit�ku: studenti byli požádáni, aby �ekli, do jakých typ� 

nebo skupin by rozd�lili studenty své univerzity. 

E.Kaneová uvádí t�chto p�t skupin, které byly jmenovány: 

1) lidé, kte�í nikdy nezvednou nos od knihy, 

2) ti, kte�í stále d�lají potíže 

3) slušní lidé, 

4) velcí sv�táci 

5) cizí studenti 

- lze lépe porozum�t vnímání studentského sv�ta samotnými 

studenty. 

 

 

9.1.4. Pravidla rozhovoru 
 

Rozhovor ovli�uje celá �ada okolností, z nichž n�které m�že 

výzkumník ovlivnit: 

- v�k, - pohlaví, - sociální postavení, - zp�sob vystupování 

tazatele, - jeho hlas, - gesta, - osobní charakteristiky; 

- v zásad� platí, �ím je tazatel blíže dotázanému v sociálním 

postavení, v�ku a zájmech, tím v�tší má šanci usp�t v rozhovoru. 

 

Na po�átku rozhovoru: 

 

1. tazatel se p�edstaví; 

2. uvede název organizace nebo skupiny, kterou reprezentuje; 

3. stru�n� (dv�ma v�tami) vyjád�í, �eho se výzkum týká, aby dotázaný 

pochopil význam výzkumu obecn� a pokud možno i význam pro n�j; 

4. sd�lí dotázanému, jak byl vybrán, stru�n� vysv�tlí výb�rovou 

metodu; 

5. ujistí dotázaného, že jím uvedené údaje jsou d�v�rné a že nebude 

možno je použít v souvislosti s jeho jménem, že nikde nebude jeho 

jméno uvedeno; 

 

Vlastnosti  tazatele  (tazatelky) : 

(podle Moser-Kalton [1971:285-6]) 

 

1. �estný (poctivý) a sv�domitý (až punti�ká�sky); 

2. mít zájem o práci a o zkoumané otázky; 

3. být pe�livý a p�esný; 

4. být p�izp�sobivý okolnostem; 

5. osobnost ani p�íliš agresivní ani p�íliš spole�enská (p�íjemné, 

živé a p�itom obchodní vystupování je ideální); 

6. inteligence a vzd�lání ne mimo�ádné - je t�eba, aby inteligence 

byla dostate�né k pochopení a vypln�ní složitých instrukcí a 

adaptaci na situaci a respondenta; 

7. ve v�ku zpravidla 25-45 let, osoby mimo toto v�kové rozp�tí bývají 

�ast�ji odmítány; 

8. ženy mívají p�ednost z �ady d�vod�: - jsou ochotny pracovat ve�er 

a o víkendech, výhodou je jejich osobní vzhled, nejsou nikdy 

neupravené a jsou vždy elegantní; 

9. tazatelé ze st�ední spole�enské vrstvy mají výhodu v možnosti 

p�ístupu k dotázaným z nižších i vyšších spole�enských vrstev; 

10. je t�eba mít z�etelné vyjad�ování (n�kdy je výhodou i krajový 

p�ízvuk). 

 

Tazatelé jsou podrobováni dosti p�ísnému výb�ru a kontrole a 

procházejí speciálním tréninkem. 

 

 

9.2. Dotazník jako nástroj sb�ru dat 
 

9.2.1. P�íprava dotazníku 
 

- nejprve na základ� p�ípravné fáze výzkumu sestavíme seznam toho, co 

chceme v�d�t; 

- p�ipravíme první formulaci otázek (E.Kaneová [1985:80nn] radí 

používat systém dvou druh� karti�ek): 

- 1.druh - napíšeme, co chceme zjistit; 

- 2.druh - formulujeme otázku; 

- otázky uspo�ádáme do blok� podle tématických okruh�; 

- upravíme hladké p�echody mezi bloky otázek; 

- doplníme úvodní oslovení dotázaného a identifika�ní otázky; 

- provedeme pilotáž dotazníku - ov��ujeme formulaci otázek, jejich 

srozumitelnost, kategorie odpov�dí. 

 

 



9.2.2. Pravidla uspo�ádání dotazníku 
 (podle Kaneové [1985:74-76]) 

 

1. první stránka obsahuje údaje administrativní povahy, je zde 

umíst�no mimo jiné �íslo dotazníku, které odpovídá jménu v 

seznamu, který není voln� p�ístupný, jeho obsah je d�v�rný; 

2. po�adí otázek: 

a) nejprve za�azujeme širší snadné otázky neosobní povahy, úvod 

dotazníku by m�l respondenta zaujmout, chceme ho p�im�t ke 

spolupráci; 

b) ve st�ední �ásti dotazníku za�azujeme mén� zajímavé otázky, 

mezi tématickými bloky �adíme spojovací otázky; 

c) záv�re�ná �ást dotazníku m�že obsahovat citlivé nebo osobní 

dotazy, otev�ené otázky; 

d) zcela na záv�r (pokud je to nezbytné) �adíme dotazy typu 

"zeptej se a ute�", snižujeme tím riziko vyššího procenta 

nedokon�ených rozhovor� nebo nevypln�ných dotazník�. 

3. výb�r odpov�dí: 

a) uzav�ené otázky (dotázaný musí zvolit jednu z nabízených 

odpov�dí); 

b) otev�ené otázky (dotázaný použije své vlastní formulace); 

c) polouzav�ené otázky (jsou nabídnuty kategorie odpov�dí a mimo 

to je poskytnuta možnost odpov�d�t voln� mimo); 

4. filtry - jsou zvláštním typem otázky, který rozd�luje dotázané na 

ty, kterým budou položeny následující otázky a ostatní, kte�í na 

n� nebudou odpovídat nebo budou odpovídat na jiné, jinak 

formulované. 

 

 

9.2.3. Formulace otázek 
 

Existuje velké množství b�žných nedostatk� ve formulaci otázek. 

Nej�ast�jší typy nevhodných otázek podle E.Kaneové [1985:78,79] jsou 

tyto: 

 1. Dvojitá otázka 

P�.: "Jste š�asten ve svém manželství a práci?" 

 2. Chybná nabídka odpov�dí 

P�.: "Vaše vlasy jsou žluté, purpurové, zelené nebo modré?" 

 3. Zjiš�uje všechno najednou 

P�.: "Vyjmenujte prosím všechna místa, kde jste v posledních p�ti 

letech pracoval, zastávané profese a funkce v nich, váš plat a 

pro� jste odešel!" 

 4. Mlhavá otázka 

P�.: "Chodíte �asto tan�it?" 

 5. Všeobjímající otázka 

P�.: "Co si myslíte o St�edním Východ�?" 

 6. Otázka v žargónu (hantýrce) 

P�.: "Zdá se vám, že váš manžel má sebe-aktualizovanou autonomní 

strukturu osobnosti?" 

 7. Hypotetická otázka 

P�.: "Jaký druh vzd�lání byste cht�la aby m�lo vaše dít�?" 

 8. Zavád�jící otázka 

P�.: "Pro� jste š�astný jako voják základní služby?" 

 9. Otázka o názoru n�koho jiného 

P�.: "Myslíte si, že vaše rodi�e pot�šila výstavba nové školy?" 

10. Otázka s výpadkem (p�edpokládá skute�nost, která však není 

univerzální) 

P�.: "1.Kterému investi�nímu fondu jste sv��il své 

 kupóny? 

 2.Využijete možnosti odprodeje svých podíl� fondu 

 po roce za desetinásobek?" 

 

 

9.3. Dotazník zasílaný poštou   
 (Mailed Questionaire)(Postal Questionaire) 
 

9.3.1. Výhody [Moser-Kalton 1971:257-9] 
 

1. U populací �ídce rozptýlených ve velkých oblastech je (p�i 

omezených prost�edcích) dotazník zasílaný poštou jediným 

dostupným zp�sobem sb�ru dat. 

2. Zasílání dotazníku poštou je ekonomicky výhodné. Neplatí to však 

obecn�. P�i velmi nízké návratnosti pr�m�rné náklady na jeden 

dotazník rostou. 

3. Rychlá metoda. 

4. Odstra�uje nižší p�esnost zp�sobenou vynuceným použitím 

skupinkového nebo vícestup�ového náhodného výb�ru p�i 

rozhovorech. U poštovního dotazníku není t�eba aby dotázaní byli 

vybíráni jen z n�kterých území nebo oblastí. 

5. N�kdy je výhodou ponechání možnosti dotázanému konzultovat 

faktické zjiš�ované údaje v rámci rodiny a pod. 

6. Možnost podívat se do dokument�. 



7. N�kte�í lidé rad�ji a p�esn�ji odpovídají, když nejsou tvá�í v 

tvá� neznámému tazateli. 

 

 

9.3.2. Nevýhody (Omezení) [Moser-Kalton 1971:260-261] 
 

1. Otázky musí být snadné, relativn� prosté, jednoduché. 

2. Odpov�di je t�eba považovat za kone�né. 

3. Není vhodné pro otázky, na n�ž chci spontánní odpov�
. 

4. Jednotlivé odpov�di nelze považovat za nezávislé. 

5. Výzkumník si nem�že být jist, že dotazník vyplnila správná, tj. 

vybraná osoba. 

6. Odpov�
 dotázaného není možno doplnit o výsledek pozorování. 

 

 

9.3.3. Fáze dotazování poštou (podle E.Kaneové [1985:86-87]) 
 

1. Zašleme dopis se žádostí o spolupráci, vysv�tlením ú�elu výzkumu 

spolu s dotazníkem a oznámkovanou obálkou pro odpov�
. 

2. Když za�íná slábnout návrat prvních vypln�ných dotazník�, je t�eba 

poslat první upomínací dopis t�m, kte�í neodpov�d�li. 

3. Po uplynutí doby pot�ebné na odpov�
 (týdne, deseti dn�) od 

zaslání prvního upomínacího dopisu je t�eba zaslat druhý 

upomínací dopis spolu s kopií dotazníku a jinou oznámkovanou 

obálkou pro návrat dotazníku t�m, kte�í ješt� neodpov�d�li. 

4. Všem, kte�í odpov�d�li, poslat d�kovný dopis. 

 

 

9.3.4. Pr�vodní dopis k dotazníku 
 

Pr�vodní dopis k dotazníku zasílanému poštou by m�l obsahovat: 

 

- ú�el výzkumu; 

- ozna�ení instituce nebo skupiny, která výzkum organizuje a 

financuje; 

- údaj o tom, jak byl dotázaný vybrán; 

- výzva ke spolupráci; 

- p�íslib d�v�rného zacházení s údaji (pokud je t�eba); 

- pokyny, jak vyplnit dotazník; 

- podle možností p�ipojit dotaz, zda chce dotázaný obdržet výsledky 

výzkumu. 

 

9.3.5. Návratnost p�i poštovním dotazování 
 

Pro v�tšinu poštovních dotazník� platí, že mají mnohem nižší 

návratnost než jaká je u rozhovor�. Ti, kte�í odpov�d�li, se 

pravd�podobn� více nebo mén� liší od t�ch, kte�í neodpov�d�li. 

Následkem toho vzniká chyba, v podstat� systematické vychýlení 

výsledk� od hodnot o�ekávaných v celé uvažované populaci. 

Pro obecnou populaci je obvyklá návratnost p�i poštovním 

dotazování 30-40%. N�kdy však dosahuje jen nap�. 10%. Velmi z�ídka je 

možno v tématu, které je dotázaným blízké, dosáhnout až 90% 

návratnosti. 

Na dotazník neodpovídají nej�ast�ji lidé s nižším vzd�láním z 

mén� kvalifikovaných profesí. 

 

 

9.3.6. Faktory ovliv�ující návratnost 
 

Faktory, které nelze ovlivnit: 

 

- výzkumná instituce 

- zkoumaná populace 

- p�edm�t výzkumu 

 

Faktory, které lze ovlivnit: 

 

- délka dotazníku: nadm�rn� dlouhý dotazník snižuje návratnost; 

- pilotáž: na základ� pilotáže lze vylou�it nesrozumitelné a 

neobratn� formulované otázky; 

- dob�e formulovaný pr�vodní dopis by m�l zbavit obav respondenta a 

motivovat ho k vypln�ní dotazníku; 

- zvýšení návratnosti lze dosáhnout také tím, že na upomínací dopis 

doplníme ru�n� psanou poznámku a tím snížíme neosobnost kontakt� 

s dotázaným. 

 

 



10. Studium dokument�  (Sekundární analýza dat) 
 

10.1. Typy dokument�: 
 

1. osobní dokumenty vytvo�ené z iniciativy autora: 

zpravidla vypovídá o svých zážitcích, názorech, postojích a pod.; 

náleží sem dopisy, diá�e, autobiografie, zprávy p�ed sebevraždou, 

p�iznání nebo doznání; 

2. ú�ední dokumenty, které vznikly se zám�rem shromáždit ur�itý 

soubor údaj�; nap�. statistiky, ú�ední výkazy, soudní akta; 

3. tišt�né a další materiály hromadného p�edávání informací (noviny, 

�asopisy, knihy, fotografie, filmy, videozáznamy a n�které 

výtvory materiální kultury); 

Všechny dokumenty je možno dále rozd�lit podle toho, kdo je 

zaznamenal na: 

A) p�vodní (které zaznamenal o�itý sv�dek); 

B) druhotné (které zaznamenal n�kdo jiný, kdo mluvil se sv�dkem, �etl 

jeho p�vodní záznam a pod.). 

 

 

10.2. Operace s dokumenty 
 

P�i využívání dokument� pro sociologický výzkum rozeznáváme t�i 

skupiny operací (podle Dismana [1969:325] a podle Baileyho 

[1978:273]): 

1. výb�r dokument� a získání p�ístupu k nim; 

2. kritické zhodnocení dokument� z hlediska využitelnosti pro 

zkoumání uvažovaného sociologického problému; 

3. kódování a analýza z hlediska pot�eb výzkumu. 

 

 

10.3. Obory použití studia dokument� 
 

- p�ímé informace jsou nedostupné 

- fyzicky (z d�vod� �asových, územních a p.) 

- politicky 

- finan�n� 

- studium dokument� umož�uje analýzu delšího �asového období 

- je organiza�n� mén� náro�né a mén� nákladné než ostatní techniky 

 

10.3.1. P�ednosti studia dokument� 
 

1. Je možno studovat i výpov�di jinak nedostupných subjekt� (nap�. 

již dávno zem�eli). 

2. Výpov�
 není reakcí na dotaz výzkumníka. Není tedy tímto dotazem 

vyvolána ani zkreslena. 

3. Studium dokument� umož�uje longitudinální analýzu 

(nap�. analýza tisku za období n�kolika desítek let). 

4. Velikost výb�ru (po�et studovaných dokument�) m�že být v�tší než u 

pozorování nebo experimentu, rozsah výb�ru jako u rozhovoru nebo 

dotazníkového šet�ení. 

5. Záznam byl proveden spontánn�. 

6. Tv�rce dokumentu snáze uvede doznání (p�iznání). 

7. Studium dokument� je relativn� levn�jší než terénní pr�zkum 

provád�ný formou rozhovoru nebo dotazníkového šet�ení. 

8. N�které dokumenty vytvo�ené profesionály (nap�. noviná�i) mají 

vysokou kvalitu záznamu. 

 

10.3.2. Nevýhody studia dokument� 
 

1. Ú�el, pro n�jž byl záznam po�ízen, jej modifikuje. Vzniká 

vychýlení oproti ideálnímu stavu zjiš�ování. 

2. Dokumenty nemají stejnou životnost. Dochází k ztrátám, jejichž 

rozsah se liší podle zdroje dokument�. 

3. Výzkumníkovi chybí informace pot�ebné k porozum�ní dokumentu. Jeho 

autor nep�edpokládal využívání dokumentu výzkumníkem a údaje jsou 

neúplné. 

4. N�které dokumenty jsou nedostupné. 

5. Vzniká výb�rové vychýlení zp�sobené skute�ností, že mén� vzd�laní 

lidé mén� �asto tvo�í psané dokumenty. 

6. Nelze sledovat neverbální chování. 

7. Nestejný formát dokument�. Informace nejsou zaznamenávány stejným 

zp�sobem a ve stejném �ase. 

8. Vznikají potíže s kódováním. Za ú�elem standardizace byla vyvinuta 

speciální kvantitativní metoda analýzy dokument� - obsahová 

analýza. 

9. Srovnatelnost údaj� v �ase je omezená. 

 

 



10.4. Sekundární analýza 
 

10.4.1. Zdroje dat pro sekundární analýzu 
 

- archivní data 

- oficiální statistická data 

- databanky statistických údaj� 

- datové publikace z výzkum� 

- datové soubory z výzkum� na po�íta�i 

 

 

10.4.2. Výhody sekundární analýzy 
 

1. Ušet�í �as a peníze. 

2. Mén� zasahuje do soukromí než nap�. dotazovací techniky. 

 

3. Je snazší provád�t srovnávací analýzy: 

- mezinárodní srovnání; 

- analýzy trend�; 

- �asové srovnání obdobných jev� ve dvou nebo n�kolika 

okamžicích. 

 

10.4.3. Nevýhody sekundární analýzy 
 

1. N�která pot�ebná data jsou nedostupná a nelze je dodate�n� 

doplnit. 

2. P�vodní data mohou obsahovat chyby, které výzkumník provád�jící 

sekundární analýzu není schopen odhalit. 

 

 

10.5. Analýza osobních dokument� 
 

Jedná se o techniku podobnou zú�astn�nému pozorování. Má výhodu 

spontánnosti záznamu informace. Odráží velmi �asto hloubku vcít�ní 

tv�rce osobního dokumentu do situace. V protikladu k strukturované a 

neosobní obsahové analýze p�edstavuje analýza osobních dokument� 

metodu nestrukturovanou a osobní. 

 

10.5.1. Osobní dokumenty jako zdroj dat 
 

Jak vyplývá z názvu, osobní dokumenty mají �asto osobní až 

soukromou hodnotu a jsou v�tšinou d�v�rné povahy. Je tedy obtížné 

zajistit si jejich dostupnost. Extrémn� obtížné je sebrat jich velký 

soubor. Musíte prokázat, že jste profesionální sociolog a udat 

d�v�ryhodný ú�el analýzy. M�l(a) byste slíbit výsledky výzkumu. 

Samoz�ejmý je slib uchovat dokumenty jako d�v�rné a z nich získaná 

data užívat v souladu se zásadami výzkumnické etiky. 

 

10.5.2. Klasické studie osobních dokument� 
 

Thomas - Znaniecki: Polský sedlák v Evrop� a v Americe. 

 = nejslavn�jší studie osobních dokument� v sociologickém výzkumu. 10) 

 

Je založena na velkém po�tu osobních dopis� psaných polskými 

p�ist�hovalci v Americe a jejich p�íbuznými v Polsku. Auto�i 

charakterizují nej�ast�ji vym��ované listy mezi emigranty a jejich 

rodinami v Polsku jako "pozdravné dopisy" a provád�jí jejich typologii 

na: 

1. ceremoniální, tj. nahrazující neú�ast �lena širší rodiny na 

svatb�, poh�bu nebo obdobné p�íležitosti, kdy se obvykle schází 

celá rodina; 

2. informativní, tj. podávající podrobnou informaci o život� 

chyb�jícího �lena rodiny; 

3. citové, které mají posílit solidaritu rodiny; 

4. literární, �asto psané ve verších, které složí k p�e�tení nebo 

p�ednesu p�i slavnostních rodinných p�íležitostech a nahrazují 

vystoupení váženého �lena rodiny; 

5. obchodní. 

 

Práce Thomase a Znanieckého obsahuje ve dvou svazcích dopisy a 

komentá�e k nim, ukazující d�ležitost dopis� pro život rodin polských 

sedlák� a význam rozboru t�chto dopis� pro studium struktury rodin 

polských vyst�hovalc� i jejich p�íbuzných v Polsku. Práce je p�íkladem 

využití kvalitativního p�ístupu v sociologickém výzkumu a zárove� 

ukazuje možnosti p�ípadové studie z hlediska hloubky vhledu do 

spole�enské reality významné skupiny obyvatel. 

 

 



10.6. Obsahová analýza 
 

Hlavním cílem obsahové analýzy je využít pro analýzu verbální 

(psaný) nekvantitativní dokument a p�evést (transformovat) jej na 

kvantitativní údaje. 

 

Definice (Berelson): 11) 

Obsahová analýza je výzkumná technika pro objektivní, 

systematický a kvantitativní popis sledovatelného (manifestního) 

obsahu komunikace. ("jakéhokoli symbolického chování") 

 

Obsahová analýza je: 

strukturovaná analyticko-dokumenta�ní technika, v níž výzkumník 

1. nejprve vytvá�í soubor vzájemn� se vylu�ujících a 

vy�erpávajících kategorií, které mohou být použity pro rozbor 

dokument� a 

2. pak zaznamenává �etnosti výskytu jednotlivých kategorií v 

dokumentu. 

 

10.6.1. Postup obsahové analýzy 
 

1. Výb�r dokument� 

2. Volba kategorií 

3. Volba záznamové jednotky 

- slovo (nejmenší jednotka) 

- téma (nám�t) 

- charakter (nap�. sociální status, etnická p�íslušnost) 

- v�ta nebo paragraf 

- položka (celá jednotka) 

4. Volba kontextové jednotky (v�tší jednotky, která zahrnuje 

záznamovou jednotku a pomáhá jednozna�n� ur�it význam v n�mž je 

užita) 

5. Stanovení systému kvantifikace 

- výskyt (kódujeme jen ano nebo ne) 

- frekvence (kolikrát se jednotka vyskytla) 

- rozsah (plocha) 

- síla, intenzita 

 

P�íklad pro volbu kategorií: 

Berelson a Salter 12) kategorizují hodnoty vyjad�ované v populárním 

p�íb�hu do dvou skupin podle jejich orientace: 

 

Apel na city (na "srdce")         Apel na rozum (na "hlavu") 

 Heart goals                    Head goals 

 

1. romantická láska          1. �ešení konkrétního problému 

2. s�atek                    2. sebeprosazování 

3. idealismus                3. peníze a materiální statky 

4. emo�ní bezpe�í            4. ekonomické a sociální jistoty 

5. patriotismus              5. moc a dominance 

6. dobrodružství 

 

 



11. Dotazování s využitím po�íta�e 
 

Výpo�etní technika našla své využití v sociologickém výzkumu v 

masov�jším m��ítku až v šedesátých letech. Použití se však dlouhou 

dobu omezovalo na zpracování dat. Proto také ve sfé�e sb�ru dat se 

po�íta�e nejprve uplatnily p�i po�izování dat, p�edstupni strojn� 

po�etního zpracování. Teprve s nástupem osobních po�íta�� se po�alo 

pln� rozvíjet odv�tví sociologického výzkumu, které dnes již bez 

rozpak� m�žeme nazvat po�íta�ové dotazování. 

 

 

 

11.1. CADI - po�izování dat s využitím po�íta�e 
 

Computer Assisted Data Input, doslova vstup dat s využitím 

po�íta�e, je soubor operací, metoda využití po�íta�e k p�enosu údaj� 

co nejkratší cestou od jejich zdroje do pam�ti po�íta�e. 

Tento postup nahrazuje klasické po�izování dat, p�i n�mž existuje 

primární zdroj dat, nej�ast�ji dotazník vypln�ný dotázaným nebo 

tazatelem. Údaje z dotazníku kódova� p�enese do d�rovacího formulá�e, 

sloužícího jako podklad pro d�rování. Každý �ádek d�rovacího formulá�e 

vyd�ruje d�rova�ka do jednoho osmdesáti- nebo devadesáti- sloupcového 

štítku. Po ní následuje kontrola d�rování - tzv. p�ezkoušení. Údaje z 

formulá�e jsou d�rovány podruhé, avšak ne fyzicky, pouze pro kontrolu, 

a zjišt�né rozdíly jsou podkladem pro opravu chybného d�rování.  

Tento složitý a zna�n� chybový  postup je p�i po�izování dat s 

využitím po�íta�e zna�n� zjednodušen. Snahou je jednak ušet�it lidskou 

administrativní práci, jednak zkrátit �et�z prom�n, jimiž data 

procházejí a p�edevším snížit v d�sledku toho množství chyb, které 

dlouhý �et�z operací do dat vnáší. 

Nejprostší zjednodušení fáze po�ízení dat spo�ívá v nahrazení 

operace d�rování d�rných štítk� a jejich p�ezkoušení p�ímým vstupem 

dat klávesnicí do po�íta�e nebo terminálu. Tato zm�na v zacházení s 

daty bývá v�tšinou dopln�na naprogramo-váním automatických kontrol 

p�ípustných kód� pro jednotlivé znaky a jejich skupiny (baterie). Tak 

dochází jednak ke snížení po�tu operací s daty, jednak ke spojení 

p�enosu dat s jejich kontrolou. Snižuje se pracnost této etapy prací. 

Práce se zrychlují a zbývá více �asu na podrobn�jší kontrolu a opravy 

podle p�vodního datového zdroje. Snižuje se množství chyb v datech, 

p�edevším je mén� chyb sekundárních, tj. t�ch, které p�i klasické 

práci s daty vznikají dodate�n� p�i p�episech, d�rování a p�ezkoušení 

dat. 

V�tší zm�nu p�ineslo zavedení �tecích za�ízení. Jejich prvotní 

podoba vycházela z optického snímání záznamu na speciálních štítcích. 

Tužkou bylo za�ern�no okénko symbolizu-jící �íselný kód nebo skupina 

okének symbolizující písmeno. Náro�n�jší snímání napsaných �íslic nebo 

písmen vyžadovalo jejich vypln�ní �ernou tužkou p�edepsaným typem 

písma do speciálního �tecího formulá�e. Snímací za�ízení však hlásí 

chybu p�i každé v�tší odchylce od vzoru a bezchybné �tení dat je na 

t�chto strojích spíše vyjímkou. Vyžaduje vyškolené pracovníky pro 

p�ípravu �tecích formulá��. Nejnov�jší zp�sob �tení vstupních dat 

snímacím za�ízením, a jist� ne poslední, je použití tzv. scaner�, tj. 

p�ídavných za�ízení po�íta�e vybavených programem pro rozpoznávání 

obrazc�. Scaner snímá tišt�né i psané písmo a p�evádí je p�ímo do 

pam�ti po�íta�e. Umož�uje využití nejr�zn�jších formát� vstupního 

formulá�e. Scanery jsou bu
 ru�ní, snímající menší plochu nebo 

celostránkové, snímající a p�enášející celé obrazové strany graficky 

v�rn� a p�i použití vhodných program� i bez chyb. 

 

11.2. CATI - telefonní po�íta�ové dotazování 
 

V osmdesátých letech jsou vyvíjeny po�íta�ové programy slu�ující 

výhody textového editoru, kterým je p�ipravován dotazovací formulá�, a 

programu pro vstup a kontrolu dat. Program slouží pro p�ípravu 

dotazování, t.j. dotazníku i celého pr�b�hu dotazovací situace v�etn� 

všech variant, filtr� a kontrol. P�ipravený program užívá tazatel k 

dotazování telefonem. Tazatel usedne p�ed po�íta�, vyto�í telefonní 

�íslo dotázaného a podle monitoru po�íta�e klade otázky a zaznamenává 

varianty odpov�dí. P�edem naprogramované kontroly nep�ekro�itelných 

minimálních a maximálních hodnot jednotlivých znak� i logické kontroly 

vazeb mezi hodnotami jednotlivých znak� umož�ují upozornit na chybu v 

okamžiku, kdy ji lze napravit. Kontrolní otázkou se lze vrátit ke 

sporné odpov�di, výsledný záznam spl�uje ihned po skon�ení sb�ru dat 

podmínky kontrol. Navíc je tazatel programem veden i složitými 

bludišti filtra�ních otázek, které by p�i klasickém dotazování nebylo 

možno pro složitost dotazníku v�bec použít. Tento zp�sob dotazování je 

tedy rychlejší, zp�sobuje mén� chyb a umož�uje složit�jší strukturu 

dotazovacího plánu než klasická technika. 

Nevýhoda telefonického po�íta�ového dotazování spo�ívá v omezené 

dostupnosti zna�né �ásti potenciálních respondent�. V naší populaci 

není možno na bázi souboru majitel� telefonních koncesí vytvo�it 



reprezentativní soubor obyvatel �SFR ani jeho region�. Již dnes však 

lze dotazovat firmy nebo organizace, ú�ady r�zných oblastí státní 

správy a pod. V úvahu je také t�eba vzít stále rostoucí sí� 

telefonních nahráva��. Slouží nejen jako náhrada nep�ítomného 

telefonního ú�astníka ale také jako informa�ní filtr. Volanému 

vybranému ú�astníkovi je t�eba zanechat vzkaz, který jej bude 

motivovat k ú�asti na výzkumu. Nepoda�í-li se nám jej tímto 

dvouminutovým vzkazem p�esv�d�it, je velmi pravd�podobné, že s ním pro 

výzkum nem�žeme po�ítat. 

Ješt� nedávno používané skeptické argumenty považující za 

podstatnou p�ekážku v�tšího rozší�ení telefonického dotazování s 

využitím po�íta�e v našich podmínkách vysokou cenu po�íta�� a program� 

jsou tém�� bezp�edm�tné. Výzkumné firmy jsou po�íta�i relativn� dob�e 

vybaveny a programy dnes již také nejsou rozhodujícím problémem. Tím 

však ješt� n�jakou dobu z�stane nereprezentativnost telefonní sít�.   

 

 

11.3. CAPI - osobní po�íta�ové dotazování 
 

Nevýhodu po�íta�ového dotazování telefonem spo�ívající v 

nerovnom�rném zastoupení r�zných skupin obyvatelstva mezi majiteli 

telefonního p�ístroje zcela odstra�uje CAPI (Computer Assisted 

Personal Interviewing) - dotazování s p�enosným po�íta�em (osobní 

po�íta�ové dotazování). Struktura rozhovoru, všechny otázky i v�tve 

dotazování, kontroly a filtry jsou nahrány v pam�ti p�enosného 

po�íta�e nebo na jeho disket�. Tazatel navštíví dotázaného v byt� nebo 

kdekoli jinde, nezávisle na telefonní síti, a záznam rozhovoru provede 

na míst� do p�enosného kuf�íkového po�íta�e (laptopu). 

Je-li systémem osobního po�íta�ového dotazování provád�n rozsáhlý 

výzkum, na n�mž spolupracuje mnoho tazatel�, je t�eba je všechny 

vybavit p�enosnými po�íta�i. Je pravda, že jsou v sou�asné dob� ješt� 

dražší než stolní osobní po�íta�e. Další náklady vyžaduje programové 

vybavení pro tuto metodu sb�ru dat. Jako vhodný program p�ichází v 

úvahu v Nizozemí vyvinutý BLAISE. 13) Po�íta�ové dotazování je tedy 

nákladné.  

Na druhé stran� však tato technika umož�uje dosáhnout nové 

kvality ve výzkumu. Jsou výzkumné akce, jejichž výsledky je pot�eba 

znát krátce po sb�ru dat. Osobní po�íta�ové dotazování minimalizuje 

�asové ztráty a zdá se být nejvhodn�jší metodou pro tyto pot�eby. 

Sebraná zkontrolovaná data mohou být tentýž den jako datová matice 

spolehliv� p�enesena telefonem nebo elektronickou poštou do úst�edí k 

centrálnímu zpracování. Analytické požadavky je možno znát p�edem, a 

proto základní výsledky šet�ení mohou být známy, p�i perfektní 

organizaci, tentýž nebo nejdéle následující den. Klasická technika 

sociologického dotazování není této rychlosti p�i zajišt�ní stejné 

spolehlivosti schopna. 

P�esto však metody po�íta�ového dotazování mají jistá omezení. 

Nejsou vhodné pro situace s vysokou neur�itostí, pro zkoumání nových 

jev�, pro výzkumné situace, v nichž je t�eba použít 

nestandardizovaných výzkumných technik. Doménou jejich použití je 

standardizovaný rozhovor, opakovan� provád�ná šet�ení s d�razem na 

rychlý sb�r a následné vyhodnocení dat. 

 

 

11.4. Budoucnost - CAMI - dotazování elektronickou poštou 
 

Computer assisted mailing interviewing (CAMI) - po�íta�o-vé 

poštovní dotazování je p�edpokládám v�cí nedaleké budouc-nosti. Jeho 

p�edpokladem je vybavenost dotazovaných osobním po�íta�em. To je sice 

pro širokou populaci obyvatelstva opravdu v�cí vzdálené budoucnosti, 

alespo� v naší zemi a vid�no optikou generace dnešních �ty�icátník�. 

Optimistický pohled mladé generace nebo pohled za oceán však sv�d�í 

pro menší skepsi. 

Již dnes je možno si p�edstavit po�íta�ové poštovní dotazování na 

speciální populaci prodejc� po�íta�� a výpo�etních program�, manažer� 

velkých firem, výzkumných ústav�, výzkumných laborato�í univerzit, 

významných klinik, center kupónové privatizace atp. Program s pokyny 

pro jeho instalaci a obsluhu v�etn� dotazníku a prosby o odpov�
 by 

mohl být zaslán na po�íta�ové disket� (dnes) nebo elektronickou poštou 

(v cizin� b�žn� již dnes, u nás v nedaleké budoucnosti) a vypln�ný 

vrácen stejnou cestou. Jist�že by návratnost ve srovnání s rozhovory 

poklesla, náklady by však výrazn� klesly. P�i klasickém poštovním 

dotazování a osobních rozhovorech platí p�eci obdobná relace v 

návratnosti a nákladech. Ostatní charakteristiky po�íta�ového 

dotazování by p�i této obm�n� metody platily také. Rozdíl je možno 

o�ekávat v rychlosti sb�ru dat. Poštou dopravované diskety by akci 

neúm�rn� zdržovaly, pravd�podobn�jší je tedy varianta dotazování 

elektronickou poštou až se ji poda�í dostate�n� rozší�it. 

 



12. Kódování a p�íprava dat pro analýzu 

12.1. Matematizující a spekulativní pojetí sociologie 
Již od po�átku vývoje sociologie po celé 19. století a po �ást 

století 20. stojí proti sob�: 

- spekulativní pojetí sociologie založené na badatelské práci 

filozofické a historické a 

- matematizující pojetí sociologie využívající statistických 

údaj� a posléze výzkum� a výpo�etních postup� samo�inných 

po�íta��. 

Námitky, že pokus o zachycení sociální skute�nosti v �íslech je 

nep�ípustným redukcionismem, má své ko�eny v nedostate�né 

rozvinutosti kvantitativní metodologie a techniky a v pouze 

nedokonalé deskripci, k níž dospívala podstatná �ást dosavadních 

sociologických výzkum�. Nejde však o to, prohlásit všechno, co 

není spo�itatelné za nevýznamné, ale o to u�init všechno, co je 

významné, spo�itatelným. To je jeden ze zp�sob�, jak vymezit 

metodologický p�ístup využívající k poznávání m��icí nástroje, 

škály a kvantifikaci, statistickou analýzu a výpo�etní techniku. 

Vedle tohoto pojetí sociologie, sociologického výzkumu, nadále 

existuje v poznávání spole�enské reality p�ístup nebo dokonce 

�ada p�ístup�, které up�ednost�ují celostní pohled na lidský 

sv�t, nesnaží se o postižení jeho m��itelných dimenzí a jejich 

vztah�. 

Pochopiteln� p�ijetí metodologického p�ístupu matematizující 

sociologie ovliv�uje zp�sob práce sociologa výzkumníka. 

Prost�edky výpo�etní techniky umož�ují rozsáhlé, do hloubky 

sm��ující zpracování zjišt�ných údaj�. Sám p�ístup i použitá 

technika ovliv�ují i zp�sob myšlení sociologa. 

 

 

12.2. Po�íta�e v sociologickém výzkumu p�i p�íprav� a analýze dat 
 

Trvalo, m�žeme �íci, desítky let, nežli sociolog získal p�ímý 

p�ístup k samo�innému po�íta�i. Teprve v posledním desetiletí m�žeme 

hovo�it jednozna�n� o p�ímém ovládání a využívání po�íta�e sociologem. 

D�rnoštítková technika sloužící k p�íprav� a p�enosu dat, k jejich 

t�íd�ní a posléze i k výpo�t�m pomocí speciálních program� tvo�ila 

první stupe� na této cest�. Dalším stupn�m byly soubory program� 

vytvo�ené pro sálové po�íta�e. K práci s nimi sociolog pot�eboval radu 

a pomoc specialisty programátora nebo statistika. Analytickým 

nástrojem v rukou sociologa se po�íta� stává teprve masovým rozší�ením 

systém� program�  (SPSS,SAS,BMDP a dalších) pro zpracování  hromadných 

dat. P�i jejich ovládání sám sociolog zadává p�íkazy po�íta�i. P�vodn� 

takto p�ipravený program ve speciálním jazyce symbolických p�íkaz� 

zprost�edkovával po�íta�i operátor sálového po�íta�e, pozd�ji 

terminálová sí� tohoto po�íta�e. V posledních letech již sociolog sám 

ovládá osobní po�íta� vybavený programem pro p�ípravu dat i pro jejich 

náro�nou statistickou analýzu. 

 

12.2.1. Co po�íta�e sociologii p�inášejí? 
 

- urychlují zpracování dat; 

- rozši�ují (spolehliv� a pohotov�) pam�� výzkumníka; 

- velký rozsah jejich pam�ti umož�uje zpracovat ohromné soubory dat; 

- umož�ují rozsahem dat v�tší zobecn�ní, zvyšují jeho spolehlivost; 

- po�íta�e umož�ují odhalit struktury vztah�, pravidelnosti v datech; 

- po�íta�e vybavené speciálními programy umož�ují konstruovat a 

simulovat modely sociální skute�nosti; 

- výsledky po�íta�� nejsou ovlivn�ny únavou, po�íta� nemá lidských 

slabin (má však zase slabiny stroje). 

 

 

12.2.2. Jak po�íta�e ovliv�ují zp�sob myšlení sociologa výzkumníka? 
 

1. Nutí sociologa, aby formuloval své cíle, problémy a požadavky 

naprosto jasn� a jednozna�n�. Vylu�ují každou neur�itost. 

2. Vytvá�ejí (po�íta�e) iluzi klamné p�esnosti. Precizn� zpracují i 

nespolehlivá data. 

3. Po�íta�e nabízejí nezkušenému výzkumníkovi velikou spoustu 

tabulek, graf� a �ísel, v níž ztrácí sv�j p�vodní cíl (pokud jej 

m�l). �eho se z výsledk� chopí, bývá pak dílem náhody a 

pragmatického �ešení. 

4. Programové vybavení po�íta�e je zhmotn�nou (petrifikovanou) 

metodologií. Kvalifikované využití této metodologie bez chyb však 

vyžaduje d�kladn�jší logicko-matematickou, statistickou a 

metodologickou p�ípravu každého sociologa výzkumníka, který 

výsledky p�ipravené po�íta�em využívá. 

5. Sociolog výzkumník je veden logikou hlubší statistické analýzy, 

kterou po�íta�e umož�ují, k formulaci nových výzkumných otázek a 

k zevrubn�jšímu využití výzkumem zjiš�ovaných údaj�. 

 

 



12.3. Kódování 
 

Operace kódování m�že být p�ipravena p�edem. Každá z uzav�ených 

otázek standardizovaného dotazníku má p�edtišt�ná polí�ka, do nichž 

dotázaný nebo tazatel vypl�ují kód (�íselné ozna�ení) odpov�di. Tuto 

operaci m�žeme však sv��it také kódér�m. Dotazovaní zapíší odpov�
 

mimo p�ipravená polí�ka. Jejich záznam varianty odpov�di je kódova�em 

(kódérem) zkontrolován a p�enesen do p�edtišt�ného polí�ka. 

Náro�n�jší �ást práce v rámci operace kódování však spo�ívá v 

kódování otev�ených otázek. Úloha výzkumníka spo�ívá v navržení 

kategorií, do nichž jsou za�azovány jednotlivé voln� vyjád�ené 

odpov�di. 

Práci p�i operaci kódování obecn� d�líme na p�ípravu kódovacího 

klí�e a vlastní kódování podle jeho pokyn�. Kódovací klí� p�ipravuje 

�len výzkumného týmu. Kódování je možno sv��it zaškoleným kódova��m. 

 

 

 

12.3.1. P�íprava kódovacího klí�e 
 

1. Rozd�lení variability znaku do t�íd se musí �ídit cílem výzkumu. 

Musí odpovídat reálné struktu�e zkoumaného jevu ve zkoumané 

populaci. 

2. Použité klasifika�ní kategorie musí být vy�erpávající. Tedy t�ídy 

kategorizace musí pokrývat celé universum. 

3. T�ídy kategorizace se nesmí p�ekrývat. 

4. Kódovací klí� musí obsahovat jednozna�ná kritéria bez 

nerozhodnutelných p�ípad�. 

5. Použité kategorie musí být na téže rovin� obecnosti. 

6. Musí být použit jeden klasifika�ní princip. 

7. Z praktických d�vod� použitelnosti kódu jako t�ídicího znaku je 

t�eba rozd�lit kategorie dostate�n� rovnom�rn� nebo podle 

p�ijatého statistického modelu. 

 

 

12.4. P�íprava (po�izování a �ist�ní) dat 
 

Cílem p�ípravy dat je p�evést údaje z jejich fyzické podoby 

záznamu kód� nebo verbálních záznam� na dotaznících, formulá�ích nebo 

jiných záznamových prost�edcích do formy záznamu na pam��ových 

nosi�ích po�íta�e. Druhým cílem p�ípravy dat je odstran�ní chyb, které 

v procesu tvory a p�enosu dat mohly nastat a v�tšinou také nastaly. 

T�etím úkolem p�ípravy dat je p�enesení co nejv�tšího množství 

doprovodných údaj� o datech do podoby využitelné p�i jejich 

zpracování. 

 

12.4.1. Obecné zásady p�ípravy dat 
 

1. P�edem sestavíme plán p�ípravy dat. 

Plán musí obsahovat všechny operace, které je t�eba postupn� 

vykonat p�i kontrole, p�enosu, �ist�ní a dokumentaci dat. M�l by 

respektovat podobu prvotních záznam� a míru jejich spolehlivosti, 

použité programové prost�edky pro p�enos, kontrolu a záznam dat i 

pot�ebnou výslednou podobu dat vstupujících do analýzy. Sou�ástí 

plánu je také �asový harmonogram zohled�ující data p�evzetí 

prvotních doklad�, pot�eby analýzy a termín odevzdání záv�re�né 

zprávy z výzkumu. 

 

 

2. Dbáme na prevenci chyb. 

Ve výzkumné práci obecn�, a p�i p�íprav� dat dvojnásob, platí, že 

nejlevn�jší chyba je ta, která se nestala. �adu chyb m�žeme 

odhalit pe�livou kontrolou ve fázi kódování dat, �itelným 

záznamem dat a jejich p�ehledným uložením. 

3. Provádíme opakovanou kontrolu v pr�b�hu p�ípravy dat. 

D�vodem pro toto opat�ení je ov��ený fakt, že �ada chyb vzniká v 

pr�b�hu p�ípravy dat, p�i p�enosech a transformacích dat. 

4. Dokumentujeme provád�né zm�ny v datech. 

Chyba v datech m�že vzniknout také nesprávnou interpretací kód�. 

Zm�níme-li nap�íklad z d�vod� stejné orientace stupnic škálu 

jednoho ze znak� na škálu s opa�nou orientací, kód pro ano na kód 

pro ne a opa�n�, musíme tuto zm�nu pe�liv� dokumentovat, jinak je 

omyl v interpretaci tém�� zaru�en. 

5. Maximum chyb odstra�ujeme v prvních fázích p�ípravy dat. 

�ím pozd�ji v �et�zci p�enos� chybu v datech odhalíme, tím 

obtížn�jší je zjistit její p�vod a tím mén� informací máme o 

p�vodním obsahu chybou zm�n�né informace. Bu
 nám zabere více 

�asu oprava podle p�vodního dokladu nebo ztrácíme cennou 



informaci. M�že se dokonce stát, neodhalíme-li chybu v prvotních 

fázích, že v agregované podob� dat nebude již odhalitelná v�bec. 

P�.:  P�edstavme si nap�íklad údaje  o p�íjmech �len� domácnosti. 

Vyskytují-li se v souboru údaj� chyby týkající se p�íjm� �ásti 

osob odkázaných na sociální podporu, tyto chyby ovlivní výpo�et 

p�íjm� domácností. Tak se stane, že údaje o p�íjmech všech 

domácností, v nichž tyto osoby žijí,budou nespolehlivé. 

6. Dodržujeme po�adí fází p�ípravy dat. 

Po�adí fází p�ípravy dat je dáno používanými programovými 

prost�edky a zm�nami ve form� dat, které daná fáze vyvolá. 

- D�íve než p�ipravíme definitivní strukturu datového záznamu 

musíme si být jisti, že nám v prvotních dokladech d�ležitý údaj 

nechybí, že jsou všechny pot�ebné údaje p�evedeny do podoby 

kód�, které lze p�enést do po�íta�e. 

- D�íve než provedeme samotný záznam dat, p�enos dat na záznamové 

médium, musíme si být jisti, že jsou dokumenty úplné a že jsou 

správn� uspo�ádány. Nesmí nap�. chyb�t n�který z formulá��, 

stránka v jednom z dotazník�, stránky dotazník� by nem�ly být 

p�eházeny a pod. 

 

7. Neprovádíme analýzu p�ed dokon�ením p�ípravy dat. 

Nej�ast�jší chybou málo zkušeného výzkumníka je snaha co 

nejd�íve, ješt� p�ed skon�ením p�ípravy dat, vytvo�it pracovní 

soubor a poskytnout zadavateli p�edb�žné výsledky výzkumu. 

V�tšinou jde jen o vybrané údaje o n�kolika znacích, n�kolika 

otázkách. Není li dokon�ena kontrola datového souboru a nejsou-li 

provedeny všechny opravy, výsledky neposkytujeme. Jen tak si 

m�žeme být jisti, že nezpochybníme vypovídací schopnost dat 

celého finan�n� náro�ného výzkumného šet�ení. 

 

 

12.4.2. Fáze p�ípravy dat 
 

1. Evidence a kontrola prvotních doklad� (dotazník�, formulá��). 

Nakódované dotazníky, záznamy o rozhovoru nebo pozorová-ní, 

formulá�e pro po�ízení dat, musí mít všechny stan-dardní podobu z 

hlediska po�adí a struktury zaznamenané informace. Musí být 

použito stejného kódového ozna�ení pro celý soubor jednotek a 

pokud n�který formulá� nebo jeho �ást chybí, musí být nahrazena 

dokumentem odpovída-jící struktury záznamu aby se p�edešlo 

chybám. Osv�d�ilo se rozd�lit soubor doklad� do podsoubor� podle 

p�iroze-ného �len�ní výzkumného souboru dat. 

2. P�íprava struktury datového záznamu výzkumného souboru 

K záznamu (po�ízení) dat se dnes používá programového vybavení, 

které je nej�ast�ji sou�ástí systému program� pro analýzu dat. V 

sociologii je nejrozší�en�jším takovým programovým prost�edkem 

systém program� SPSS  14) a jeho �ást pro p�ípravu dat nazvaná Data 

Entry. Úkolem této fáze p�ípravy dat je p�evést informace o 

struktu�e záznamu dat v prvotním dokladu (dotazníku, záznamu nebo 

formulá�i) do parametrických údaj� programu Data Entry nebo p�ímo 

SPSS. 

3. Záznam dat, p�enos dat na pam��ové médium, do po�íta�e. 

Záznam dat, také po�ízení dat je operace, jejíž �asová náro�nost 

je p�ímo úm�rná po�tu jednotek, o nichž informaci ukládáme a 

pochopiteln� také délce záznamu o jedné jednotce. Dnes se 

nej�ast�ji data vkládají z primárních záznam� p�ímo do osobního 

po�íta�e event. do terminálu sálového po�íta�e. Tím je snížen 

po�et operací s daty a tedy i chybovost po�izování dat. 

V šedesátých a sedmdesátých letech bylo nej�ast�ji užíváno k 

záznamu dat d�rných štítk�, které bylo t�eba vyd�rovat a pro 

kontrolu "vyd�rovat" ješt� jednou, tj. "p�ezkoušet". D�rný štítek 

obsahoval 80 sloupc�, každý z nich pro záznam jednoho nej�ast�ji 

�íselného kódu, jedné �íslice. Záznam pro jednu výzkumnou 

jednotku pak sestával i z n�kolika štítk�. (Vždy však stejného 

po�tu štítk� pro každou jednotku.) Teprve tyto štítky byly za 

pomoci programu, který dešifroval obsah jednotlivých sloupc� 

štítk�, nahráván do pam�ti po�íta�e. 

Struktura záznamu výzkumného souboru, p�edem p�ipravená v 

programu Data Entry, umož�uje vyškolenému pracovníkovi vkládat 

posloupnost údaj� z formulá�� pro jednoho respon-denta jako jednu 

záznamovou jednotku o p�edem známé délce a struktu�e. Další 

respondent nebo další statistická jednotka tvo�í novou záznamovou 

jednotku, nový p�ípad. Datové podsoubory zahrnující údaje o 

podsouborech jednotek je možno tvo�it sou�asn� na n�kolika 

po�íta�ích a pak jednoduše spojovat. 

4. Kontrola úplnosti a uspo�ádání dat. 

Jednak p�ed vstupem do po�íta�e, jednak v samotném procesu 

po�izování dat a jednak kontrolou dat v po�íta�i, zjiš�ujeme, zda 

struktura záznam� o všech jednotkách je stejná. P�i tom lze 

využít programového vybavení. Program Data Entry umož�uje 



stanovit po�et záznamových míst (sloupc�) pro každý znak, typ 

znaku (�íselný nebo alfanumerický), povolený rozsah hodnot, který 

kódy nesm�jí p�ekro�it a pochopiteln� i délku celého záznamu. 

Další možností je p�ipravit strukturu záznamu dat v podob� 

p�edlohy tvaru použitého formulá�e nebo stránek dotazníku. 

Výhodou je, že ten, kdo po�izuje data, vidí p�ed sebou na 

obrazovce stránku dotazníku vzhledov� identickou se stránkou 

fyzického dotazníku, z n�jž data opisuje. Tím je usnadn�na 

optická kontrola provád�né práce a snižuje se tím množství chyb 

p�i záznamu dat. 

5. �ist�ní dat, opravy chyb. 

Nejspolehliv�jší kontrolou p�i po�izování dat je dvojí nezávisle 

na sob� provedený záznam dat ze stejného souboru formulá��. 

Porovnáním odstraníme p�ípadné p�eklepy. 

Dále v po�íta�i provádíme logické kontroly. Známe-li nutn� 

existující pravidelnost, souvislost mezi hodnotami dvou nebo 

n�kolika znak�, v po�íta�i ji zkontrolujeme pro všechny 

statistické jednotky. 

- Víme nap�., že spolu souvisí nejvyšší dosažené vzd�lání a v�k 

dotázaného: že vysokoškolského vzd�lání nelze z d�vodu 

p�ijímacích pravidel dosáhnout p�ed 22. rokem v�ku. 

- M�žeme zkontrolovat, zda svobodný dotázaný nemá v do-tazníku 

uvedeny údaje o své manželce; pokud má, je d�vod p�edpokládat, 

že je ženatý, rozvedený nebo snad vdovec. 

Chyby opravujeme p�ednostn� podle primárních doklad� - dotazník�, 

formulá��. Jen pokud údaj neznáme ani nem�žeme spolehliv� 

odvodit z ostatních dat, doplníme na místo platného údaje kód 

pro vynechávaná data (missing values). Tím sd�lujeme po�íta�i, 

že danou statistickou jednotku má pro chybou zatížený znak 

vynechat z výpo�tu koeficientu nebo z tabulky. 

6. Popis a dokumentace souboru dat. 

Soubor dat je ur�en n�kolika základními údaji. Jsou pot�ebné k 

jeho vyhledání, archivaci, k analýze dat i k rozhodnutí o jeho 

dalším využití. Krom� údaj� o celém souboru dat je t�eba ur�it 

také údaje o každém jednotlivém znaku. Kone�n� dokumentujeme 

dopl�kové údaje o souboru, tj. údaje o zp�sobu po�ízení dat a o 

p�íbuzných souborech.. 

Údaje o souboru dat: 

1. jméno souboru (identifikátor, pod kterým soubor 

 hledám) 

2. místo uložení souboru (disketa, knihovna) 

3. popis souboru (podrobn�jší ozna�ení obsahu souboru) 

4. po�et znak� a jejich jména 

5. po�adí znak� v souboru 

5. po�et jednotek (event. �len�ní na podsoubory) 

 

Údaje o jednotlivých znacích: 

1. jméno znaku (identifikátor, pod kterým znak hledám) 

2. rozsah a formát znaku (typ znaku) 

3. hodnoty znaku (pro kategorizovaný znak) 

4. popis znaku (podrobn�jší ozna�ení znaku pro tabelace) 

5. popisy hodnot znaku (ozna�ení hodnot pro tabelace) 

6. kód (kódy) pro vynechávané hodnoty 

 

Dokumentace dopl�kových údaj� o souboru: 

1. uspo�ádání výb�ru 

2. typ výzkumného uspo�ádání (Research Design) 

3. podrobnosti o metod� sb�ru dat 

4. charakteristika chyb a zp�sobu jejich oprav 

 

Dokumentace dopl�kových údaj� o p�íbuzných souborech: 

1. soubory dat z p�edvýzkumu 

2. soubory dat z minulých srovnatelných výzkum� 

3. mezinárodní soubory dat s možností komparace 

 

Dokumentace provedených transformací 

(nejlépe p�ímo v podob� formule, p�edpisu pro transformaci) 

 

7. Zkušební výpo�ty a lad�ní program�. 

Již na datech z p�edvýzkumu a pozd�ji na cvi�ném podsouboru 

výzkumných dat jsou provád�ny první výpo�ty sloužící p�evážn� k 

metodickým cíl�m, k dokon�ení kódování, ke kategorizaci znak� 

resp. jejich p�ekódování, k p�íprav� nových tranformovaných 

znak�, k vyzkoušení vhodných tabelací a k p�íprav� 

mnohorozm�rných statistických analýz. Výsledky t�chto výpo�t� 

nezve�ej�ujeme. 

Programy pro hlavní fázi analýzy dat p�ipravujeme v p�ípad� 

rozsáhlých datových soubor� z úsporných d�vod� na menším, cvi�ném 

souboru dat a na tomto souboru programy ladíme, tj. vylepšujeme 

parametry program�, hledáme jejich optimální varianty. 

 



12.5. Data vstupují do analýzy 
 

12.5.1. Možnosti uspo�ádání dat. Typy vstupních dat. 
 

Do po�íta�e mohou data vstupovat v mnoha r�zných uspo�ádáních. 

Záleží na tom, zda nahráváme p�ímo výsledky dotazování nebo pozorování 

jednotlivých jednotek podle p�edem zvolených znak�, pak se jedná o 

primární data, nebo data již zpracovaná do tabulek nebo dokonce jen 

matice koeficient� vyjad�ujících nepodobnosti, vzdálenosti nebo 

podobnosti mezi objekty nebo prom�nnými. 

Tyto datové struktury je t�eba p�izp�sobit požadavk�m analytické 

metody na jejich uspo�ádání vhodné pro vstup do výpo�tu. Tak vznikají 

další typy dat. 

Primární data 

Základní matice dat je uspo�ádána tak, že její �ádky tvo�í 

jednotlivé p�ípady, statistické jednotky, nap�íklad dotázaní 

jednotlivci nebo m�sta, o nichž jsme shromáždili údaje. Každý její 

sloupec p�edstavuje údaje o hodnotách jednoho ze sledovaných znak� 

postupn� pro všechny jednotky.  

Nap�íklad �ádky základní matice tvo�í žáci základní školy a 

sloupce matice údaje o jejich výšce, váze, prosp�chu z matematiky, 

po�tu zameškaných hodin, výsledku inteligen�ního testu, povolání otce, 

povolání matky, vzd�lání otce a vzd�lání matky a údaj o projeveném 

zvláštním nadání. 

Pro n�které úlohy má smysl vytvo�it matici, jejíž �ádky tvo�í 

údaj o zjiš�ovaném znaku a jejíž sloupce odpovídají hodnotám za 

jednotlivé jednotky. Tato matice vznikne transponováním základní 

matice dat ( tj. jejím p�eklopením podél hlavní diagonály ) a �íkáme 

jí tedy transponovaná základní matice dat. Používáme ji nap�íklad pro 

konstrukci typologie znak� pomocí seskupovací analýzy. 

Zjiš�ujeme vztahy mezi vlastnostmi pohádkových postav ve sv�t� 

d�tské fantazie. Jako state�ný byl ozna�en Honza, princ Bajaja, 

kralevic, Rumcajs, Kašpárek, Plavá�ek a další hrdinové. Jako zlý byl 

ozna�en Troll, �ernokn�žník, drak, ježibaba, baba Jaga, �arod�jnice a 

další pohádkové bytosti. Další posuzované vlastnosti mohou být 

moudrost, rychlost, lakota, �estnost, ochota pomáhat, laskavost, 

rozhodnost, vytrvalost, lstivost, ukrutnost, spravedlivost a další 

chrakterové rysy pohádkových postav. Každá z �ádek transponované 

základní matice dat vypovídá o jedné vlastnosti a každý sloupec 

reprezentuje jednu z pohádkových postav. Výsledkem analýzy pak m�že 

být zjišt�ní vlastností, které se u pohádkových postav nej�ast�ji 

objevují spole�n� a tvo�í typ kladného hrdiny. 

�etnostní data 

V sociologii �asto pracujeme s kategorizovanými znaky. V takovém 

p�ípad� zjiš�ujeme rozd�lení jednotek do tabulky podle hodnot jednoho 

nebo n�kolika znak�. Zajímá nás, kolik jednotek zkoumaného souboru má 

danou hodnotu znaku nebo kombinaci hodnot dvou nebo n�kolika znak�. 

Vytvá�íme tedy �etnostní data. Rozeznáváme �etnostní data 

jednorozm�rná, dvourozm�rná a vícerozm�rná.  

Jednorozm�rná �etnostní data sestávají z �etností, tedy po�t� 

nebo podíl� jednotek v jednotlivých hodnotách kategorizovaného znaku. 

Vznikla vlastn� jako výsledek t�íd�ní jednotek do t�chto kategorií 

ozna�ených hodnotami znaku. Rozeznáváme absolutní �etnosti, což jsou 

p�ímo po�ty jednotek, které t�ídíme, relativní �etnosti vyjád�ené jako 

podíl jednotek v dané kategorii znaku, kumulativní absolutní �etnosti 

vyjad�ující po�ty jednotek ve všech uspo�ádaných kategoriích až po 

uvažovanou a kone�n� kumulativní relativní �etnosti vypovídající o 

podílu kumulativn� na�teného souboru jednotek z uvažovaného celku. 

Relativní �etnosti mohou být vyjád�eny jako podíl z celku, kterému je 

p�isouzena hodnota 1 (�íslo mezi nulou a jedni�kou) nebo jako 

procento, tedy podíl z celku, který je vyjád�en jako 100% (�íslo mezi 

0 a 100%). 

Dvourozm�rná �etnostní data jsou tvo�ena tabulkou, jejíž �ádky 

jsou ozna�eny hodnotami jednoho z t�ídících znak� a jejíž sloupce 

ozna�ují hodnoty druhého t�ídícího znaku. V jednotlivých polích 

tabulky jsou zaznamenány po�ty nebo podíly jednotek, které spl�ují ob� 

podmínky sou�asn�, tj. jednotek, které mají hodnotu �ádkového 

t�ídícího znaku rovnou jeho �ádkové hodnot� a hodnotu sloupcového 

t�ídícího znaku rovnou hodnot� v p�íslušném sloupci. Také dvourozm�rná 

�etnostní data mohou být absolutní nebo relativní, prostá nebo 

kumulovaná. 

U dvourozm�rných �etnostních dat rozeznáváme navíc tzv. relativní 

�ádkové �etnosti a relativní sloupcové �etnosti. Slouží zejména pro 

srovnání rozložení podsoubor� definovaných kategoriemi jednoho 

t�ídícího znaku podle hodnot druhého t�ídícího znaku. Relativní 

�ádkové �etnosti jsou tedy podíly jednotek ur�itého �ádku s danou 

hodnotou sloupcového t�ídícího znaku ze souboru všech jednotek tohoto 

�ádku. Obdobn� relativní sloupcové �etnosti jsou podíly jednotek 

ur�itého sloupce s danou hodnotou �ádkového t�ídícího znaku ze souboru 



všech jednotek tohoto sloupce. Mezi sebou m�žeme srovnávat relativní 

�ádkové �etnosti jednotlivých podsoubor� tvo�ených �ádky tabulky. 

Nezávisle na tom m�žeme také mezi sebou srovnávat relativní sloupcové 

�etnosti jednotlivých podsoubor� tvo�ených sloupci tabulky. 

Dvourozm�rné tabulky absolutních �etností, celkových relativních 

�etností, relativních �ádkových �etností a relativních sloupcových 

�etností m�žeme prezentovat jako samostatné tabulky nebo mohou být 

obsaženy ve spole�né tabulce ur�ené stejnými �ádky a sloupci. Potom v 

každém polí�ku tabulky nap�. první �íslo ozna�uje �etnost absolutní a 

druhé celkovou relativní �etnost. 

�asové �ady 

Typem dat se zvláštním ur�ením jsou �asové �ady. Tento typ dat 

vyjad�uje vývoj ur�itého, v�tšinou kvantitativního, ukazatele v 

n�kolika po sob� následujících �asových okamžicích nebo �asových 

intervalech. Jedná-li se o vývoj jediného ukazatele a o jeden 

sledovaný objekt, jde o jednorozm�rnou �asovou �adu. Jedná-li se o 

vývoj téhož ukazatele u n�kolika objekt�, jde o �asovou �adu 

dvourozm�rnou. Pochopiteln� datová struktura m�že být složit�jší. Pro 

jeden nebo pro n�kolik objekt� m�žeme sledovat paralelní vývoj 

n�kolika ukazatel� v �ase. Nej�ast�ji jsou �asové �ady uvád�ny ve 

tvaru, kdy �ádka vyjad�uje údaje pro jeden objekt a jeden sledovaný 

ukazatel. V jednotlivých sloupcích následují hodnoty ukazatele pro 

�asové okamžiky nebo intervaly v po�adí jak následovaly za sebou. Je-

li objekt� nebo ukazatel� více, údaje ve sloupci pod sebou odpovídají 

témuž �asovému okamžiku nebo intervalu. 

Agregovaná data 

Sociologický výzkum pracuje se soubory statistických jednotek 

r�zné velikosti a r�zného �ádu. Shromaž
ujeme údaje o jednotlivcích, 

rodinách, censových, spole�n� hospoda�ících i bytových domácnostech, o 

domovních blocích, m�stských urbanech, katastrech, m�stských �tvrtích 

a obvodech, obcích, katastrálních územích zahrnujících st�ediskovou a 

n�kolik spádových obcí, o volebních okrscích, volebních obvodech, 

okresech, regionech, krajích, republikách, o jednotlivých závodech, 

pracovištích, místn� odlou�ených provozních jednotkách, podnicích, 

celých rezortech, o výrobních oborech a odv�tvích, o jednotlivých 

povoláních a o skupinách povolání, o politických stranách a jejich 

koalicích, o školách, jejich žácích, studentech a u�itelích, 

jednotlivých ro�nících a t�ídách t�chto škol, o územn�, v�kem žák� 

nebo oborov� vymezených souborech, typech a stupních škol. 

Data o jednotkách nejr�zn�jšího stupn� obecnosti je možno použít 

pro výpo�et charakteristik za jednotku vyšší úrovn�. Tak je možno z 

p�íjm� všech jednotlivých �len� domácnosti spo�ítat p�íjem domácnosti 

jako celku. Tento ukazatel považujeme za agregovaný, vytvo�ený 

agregací (seskupením, slou�ením) z díl�ích údaj� o p�íjmech 

jednotlivých �len� domácnosti. Z údaj� o ekonomických výsledcích 

závod� lze vypo�ítat agregovaný údaj o celém podniku. Výsledky výzkumu 

žák� mnoha r�zných škol, pokud byl výb�rový postup vhodn� navržen, lze 

agregovat do menšího množství údaj� charakterizujících tyto školy nebo 

jejich ro�níky resp. t�ídy. 

Agregovaná data jsou tedy data o jednotkách vyššího �ádu zjišt�ná 

nebo vypo�tená z dat za �ásti t�chto jednotek, z údaj� o jednotlivých 

jednotkách nižšího �ádu, z nichž agregáty sestávají. Data vypovídají o 

celcích na základ� údaj� o �ástech. 

Rela�ní data 

N�které analytické metody, zvlášt� metody mnohorozm�rné analýzy 

dat, vyžadují vstupní data v p�edpracované podob� ve tvaru, kdy 

nevelké množství �íselných údaj� obsahuje siln� zhušt�nou informaci. 

Rela�ní data plní tuto úlohu a shrnují v jedné tabulce údaje o souboru 

prom�nných, o jejich vztazích zjišt�ných pro soubor analyzovaných 

jednotek. Jiná podoba rela�ních dat soust�e
uje v tabulce o jednotkách 

údaje o vztazích mezi jednotkami z hlediska mnoha zkoumaných znak�. 

Rela�ní data tedy vyjad�ují relace, vztahy, bu
 relace mezi znaky, 

prom�nnými realizované na souboru jednotek nebo naopak relace, vztahy 

mezi jednotkami realizované prost�ednictvím mnoha díl�ích dimenzí a 

ukazatel� mnoha znaky, prom�nnými. 

Rozeznáváme n�kolik typ� t�chto rela�ních dat. Abychom mohli 

snáze popsat rozdíly mezi nimi, uvedeme vymezení n�kolika základních 

pojm�: 

Vzdálenost  = definujeme ji mezi jednotkami, p�i�emž v jednom 

rozm�ru se rovná rozdílu hodnot znaku mezi jednotkami. Ve dvou 

rozm�rech je možno vypo�ítat nebo zm��it vzdálenost mezi 

jednotkami jako klasickou eukleidovskou vzdálenost. Ta je dána 

druhou odmocninou z rozdílu �tverc� mezi vzdálenostmi v obou 

rozm�rech. P�edpokládáme nezávislost obou prom�nných, které 

tvo�í jakoby navzájem k sob� kolmé sou�adnice dvojrozm�rného 

vztahu a vzdálenost v dvojrozm�rném prostoru je za tohoto 

p�edpokladu dána jako p�epona pravoúhlého trojúhelníka. To je 

však jen jedna z možností. Vzdálenost ve dvojrozm�rném prostoru 

m�žeme definovat také v metrice "m�stských blok�", v tzv. 



Manhattanské metrice. Vzdálenost mezi dv�ma místy v centru New 

Yorku je t�eba p�ekonat po pravoúhlých sou�adnicích. Rovná se 

tedy sou�tu vzdálenosti ve sm�ru rovnob�žn� spolu jdoucích ulic 

"avenues" a vzdálenosti ve sm�ru nap�í� jdoucích ulic 

"streets". Obecn� je tato "manhattanská" vzdálenost sou�tem 

vdzálenosti mezi jednotkami v jednom rozm�ru, tj. z hlediska 

jednoho znaku, a vzdálenosti ve druhém rozm�ru, tedy z hlediska 

druhého znaku. Pochopiteln� otázkou z�stává volba vhodného 

m��ítka. 

Podobnost   = Podobnost m�že být dána v jednoduchém p�ípad� 

po�tem spole�ných charakteristik. Je možno si p�edstavit, že 

jsou si podobní dva lidé, kte�í jsou stejného pohlaví, v�ku, 

vzr�stu, váhové kategorie, vzd�lání, sociálního postavení, 

majetku, p�íjmové kategorie, rodinného stavu, náboženského 

vyznání, inteligence, mravního p�esv�d�ení, a z hlediska 

vzhledu nap�. barvy vlas�, tvaru obli�eje, tvaru úst, barvy 

o�í, výšky �ela a tvaru nosu. Mohou se sice lišit v n�které 

další podstatné charakteristice, ale je jist� možno 

p�edpokládat, že si budou podobn�jší, než dvojice lidí, kte�í 

se ve v�tšin� z t�chto charakteristik budou mezi sebou lišit. A 

na podobném principu je m��ena podobnost mezi jednotkami v 

mnohorozm�rném prostoru sociálních charakteristik. 

Nepodobnost = Nepodobnost je nej�ast�jší druh relace, který 

zjiš�ujeme u vztah� mezi znaky, prom�nnými. Mezi míry 

nepodobnosti �adíme celou �adu koeficient� vztahu dvou 

prom�nných, nap�íklad známý Pearson�v koeficient lineární 

korelace. Platí vztah, že �ím vyšší nepodobnost prom�nných, tím 

nižší je koeficient mezi nimi. 

Rela�ní data mohou tedy mít podobu matice vzdáleností, matice 

podobností nebo matice nepodobností. Tato matice m�že být symetrická, 

�tvercová - to je v p�ípad�, že v �ádcích a sloupcích matice jsou 

uvedeny stejné prom�nné nebo stejné jednotky. Druhou možností je 

"obdélníková" matice, která obsahuje v �ádcích jeden soubor prom�nných 

a ve sloupcích druhý soubor prom�nných. 

Symetrická �tvercová matice nepodobností nebo podobností bývá 

n�kdy nahrazena jen maticí trojúhelníkovou z toho d�vodu, že 

trojúhelník koeficient� pod diagonálou je zrcadlovým obrazem 

trojúhelníku nad diagonálou.  Na diagonále vyjad�ující vztah prom�nné 

k sob� samé je maximální podobnost vyjád�ena jedni�kami, minimální 

nepodobnost nebo minimální vzdálenost nulami. 

Asymetrická "obdélníková" matice mívá nej�ast�ji podobu tzv. 

korela�ního pásu. Ten vypovídá o relacích (vyjád�ených korela�ními 

koeficienty) n�kolika vybraných prom�nných (nej�ast�ji identifikací) k 

ostatním prom�nným. 

Rela�ní data slouží pro vstup do faktorové analýzy, seskupovací 

analýzy, mnohorozm�rného škálování v jeho metrické i nemetrické podob� 

a do dalších speciálních multivaria�ních technik. 

 

12.5.2. Práce s vynechávanými údaji 
 

V pr�b�hu sb�ru dat, p�i jejich kódování i ve fázi po�izování dat 

dochází k celé �ad� chyb, projevuje se i nedostatek pot�ebných 

informací ve standardním tvaru. Najdeme-li a odstraníme chybu, není 

vždy možné nahradit chybný údaj údajem správným, protože jej prost� 

neznáme a dodate�n� ho v n�kterých p�ípadech ani nelze zjistit. 

Chyb�jící hodnotu znaku pro zkoumanou jednotku nahrazujeme zvláštním 

kódem. Protože p�i statistických výpo�tech používajících daného znaku 

jednotku vynecháváme z analýzy, nazýváme takovéto kódy vynechávaná 

data (missing data). Hodnoty znak� vyjad�ující, že údaj chybí, neznáme 

jeho správnou hodnotu nebo že nebude za�azen do analýzy, jsou 

vynechávané hodnoty (missing values). 

Existuje ješt� jeden d�vod, pro� definujeme hodnotu znaku jako 

vynechávanou. P�estože hodnota znaku je správn� ur�ena, jeho hodnota 

tedy nenahrazuje chybn� zaznamenaný nebo neznámý údaj, v konkrétním 

výpo�tu pot�ebujeme soubor jednotek definovaný zvolenou hodnotou nebo 

hodnotami p�edem známého znaku vynechat z analýzy. D�je se tak z celé 

�ady v�tšinou interpreta�ních d�vod�. Chceme nap�íklad vynechat 

extrémní hodnocení nebo naopak neza�adit do výpo�tu respondenty, kte�í 

se vyjád�ili neur�it�, nebo kte�í nemají ustálený názor a kolísají v 

odpov�dích. Takovéto vynechání z analýzy je v�tšinou omezeno na �ešení 

ur�ité díl�í úlohy a je pouze sou�ástí definice této úlohy. Nemusí se 

stát trvalou sou�ástí definice dat. 

M�žeme tedy rozlišovat vynechávaná data na trvale vynechávaná a 

p�echodn� vynechávaná. Rozlišení je však, jako mnoho jiných rozhodnutí 

provád�ných v sociologickém výzkumu, relativní. 

Analytické tabulky generované výpo�etními programy a programovými 

systémy jako je nap�íklad SPSS 14) nabízejí variantn� r�zné zp�soby 

práce s vynechávanými údaji. N�kdy tisknou vedle sebe tabulky dv�. 

Jednu s relativními �etnostmi spo�tenými pro celý, neredukovaný soubor 

jednotek a druhou pro soubor bez vynechávaných dat. 



 

12.5.3. Modifikace a transformace dat, konstrukce nových znak� 
 

Kategorizace znak� 

Rozlišujeme znaky spojité a znaky diskrétní, s kone�ným po�tem 

hodnot. Z praktického hlediska n�které znaky s kone�ným po�tem hodnot 

plní vlastn� úlohu spojitých znak�, zejména pokud rozsah hodnot je 

velký a stupnice je dostate�n� podrobná. Údaje o výšce postavy v 

centimetrech, o váze v kilogramech, v�ku v letech, p�íjmu v K�s, o 

rozloze pozemku v arech nebo v hektarech apod. je vhodné pro ú�ely 

tabelací vyjád�it variantn� v kategorizované podob�. 

V takovém p�ípad� definujeme nový znak s menším po�tem hodnot, 

než m�l p�vodní, a stanovíme p�edpis jímž hodnotám ze zvolených 

interval� p�vodního znaku p�i�adíme zvolené hodnoty nov� 

zkonstruovaného znaku. P�itom se snažíme zachovat maximum možných 

relací, které v p�vodním znaku platily. Byl-li p�vodní znak pom�rový 

nebo intervalový, snažíme se, aby si hodnoty nového znaku zachovaly 

tytéž vlastnosti. Pokud byl p�vodní znak po�adový (ordinální), 

kategorie nového znaku reprezentují intervaly ve stejném po�adí. 

Pozorn� zkontrolujeme, jakých hodnot nabývá nový znak pro krajní body 

interval� kategorizovaného znaku. Pe�liv� transformujeme také 

vynechávané hodnoty. 

Kategorizaci m�žeme provést jmenovitým vý�tem hodnot p�vodního 

znaku, pro n�ž je definována hodnota kategorizovaného znaku. Druhý, 

�ast�jší zp�sob je stanovení spojitého intervalu jeho krajními body. 

T�etím používaným zp�sobem je aritmetická operace zaokrouhlování, jímž 

je spole�n� pro celý defini�ní obor znaku ur�eno pravidlo, jak 

transformovat hodnoty. Kterou z hodnot zaokrouhlit ješt� dol� a kterou 

již nahoru. Obdobou tohoto zp�sobu je tzv. "o�ezávání" (truncation). 

Zvolíme úrove� po�tu platných míst p�ed nebo za desetinnou �árkou a 

zbylý �íselný údaj vynecháme (o�ežeme). Tak z p�vodních 1,556 vznikne 

1, z p�vodních 2,001 ale také z 2,999 vznikne 2 atd. 

Konstrukce nového znaku z jediného znaku 

Rozložení hodnot p�vodního znaku m�že být p�ekážkou pro jeho 

hlubší rozbor, pro jeho použití v náro�n�jších technikách 

mnohorozm�rné analýzy dat. Rozložení je v�tšinou nesymetrické, šikmé a 

metoda analýzy vyžaduje pokud možno zvonovité rozložení dat blízké 

normálnímu. V takovém p�ípad� volíme transformaci, která umožní 

zhustit hodnoty na vzdálen�jším mén� obsazeném konci stupnice a 

rozlišit �etné hodnoty na opa�ném konci škály. K tomu slouží 

nej�ast�ji bu
 logaritmická nebo logitová transformace. 

Logaritmická transformace:      y = ln x 

 x 

Logitová transformace:          y = ln ------- 

 1 - x 

 

 

Aritmetická transformace - konstrukce znaku ze skupiny znak� 

Aritmetická transformace využívá k výpo�tu hodnoty nov� 

vytvá�eného znaku aritmetických operací s�ítání, od�ítání, násobení, 

d�lení, umoc�ování a odmoc�ování a n�kterých speciálních funkcí, které 

provádí s hodnotami jednoho nebo n�kolika znak�. 

Nejjednodušším takto konstruovaným znakem je konstanta. Znak 

nabývá pro všechny jednotky stejné hodnoty:  y = a. 

Jednoduchou konstrukcí je kopie znaku:   y = x. 

�astým p�ípadem je sou�tový znak:   Y =  A + B + C + D. 

�asto bývá používán také rozdíl, sou�in nebo podíl: 

 Y =  P - Q       Y = R * S       Y = P / Q. 

Ze složit�jších transformací je možno jmenovat aritmetický a 

geometrický pr�m�r z n�kolika znak�, sou�et �tverc� dvou znak� a jeho 

odmocnina a další aritmetické výrazy libovolné složitosti. 

 

Sou�tová transformace  

Zvláštním p�ípadem konstrukce znaku je sou�tová transformace, jíž 

tvo�íme nový znak, jehož hodnota vyjad�uje po�et výskyt� zvoleného 

kódu v baterii znak�, nap�íklad po�et kladných odpov�dí na množinu 

stejn� strukturovaných otázek nebo po�et správn� zodpov�zených otázek 

v testu apod. 

 

Logická transformace 

Konstrukce nových znak� je založena na kombinaci hodnot n�kolika 

m��itelných, zjiš�ovaných znak�. N�které vztahy mezi znaky vyjad�ujeme 

aritmetickým výrazem, jiné je vhodn�jší vyjád�it logickými podmínkami. 

Hodnoty nov� konstruovaného znaku jsou podmín�ny spole�nou, vzájemn� 

se dopl�ující nebo vylu�ující existencí vybraných hodnot dvou nebo 

n�kolika znak�. 



Výsledný znak je v�tšinou konstruován n�kolika logickými 

transformacemi. Každá z podmínek tvo�í jednu z v�tví logického stromu. 

V kone�né kombinaci se navzájem dopl�ují a vylu�ují. Tak lze vytvo�it 

i zna�n� �lenitý logicky konstruovaný znak, jehož hodnoty mohou vhodn� 

modelovat teoretické konstrukce. Logická konstrukce znak� je jedním z 

d�ležitých nástroj� pro testování komplikovaných sociologických 

teorií. 

 

 

13. Formulace úloh pro statistickou analýzu dat 
 

Tato kapitola a� není chápána jako pokus nestatistika u�it 

statistiku. Takové ambice si neklade. Jde jen o pohled sociologa 

op�ený o zkušenosti z výzkumné praxe, o m�stek, jist� nedokonalou 

lávku mezi pojmy a procedurami výzkumné dílny sociologa a nástroji 

statistika. Skute�ný návod k práci se statistickými nástroji �tená� 

nalezne v zasv�cených knihách odborník� statistik�. 

 

13.1. Úloha deskripce 
 

Nejzákladn�jší úlohou, s níž se setkáváme p�i statistické analýze 

dat je popis (deskripce) souboru dat. Soubor jednotek charakterizujeme 

z hledisek jednotlivých znak� a jejich kombinací, a to prost�ednictvím 

tabulek �etností (frekvencí) kategorizovaných znak� a výpo�tem 

souhrnných statistických charakteristik spojitých i kategorizovaných 

znak� za soubory. 

 

13.1.1. �etnosti kategorizovaných znak� 
 

Pro kategorizované znaky (tj. znaky s rozumn� omezeným po�tem 

kategorií, které lze t�ídit, tabelovat) spo�teme rozložení �etností 

podle hodnot znaku. Tvo�íme tabulky t�íd�ní prvního stupn�. Z 

primárních dat provádíme výpo�et absolutních �etností, které tvo�í 

základ pro ostatní typy �etnostních dat. Známe tedy po�ty jednotek pro 

každou z hodnot kategorizovaného znaku. Známe také celkový po�et 

jednotek v souboru. Jako podíl jednotek z celku spo�teme tedy 

relativní �etnosti a jako postupn� na�ítanou sumu t�chto podíl� 

kumulativní relativní �etnosti. 

T�íd�ní kombinujeme také pro dvojice znak�. Tím vytvá�íme tabulky 

druhého stupn�, a to bu
 absolutních nebo relativních �etností, tj. 

bu
 po�t� jednotek nebo jejich podíl� z celku. Podíly jednotek z �ádku 

dané tabulky p�edstavují �ádek relativních �ádkových �etností. Je-li 

takto zpracována celá tabulka, hovo�íme o dvojrozm�rné tabulce 

relativních �ádkových �etností. Obdobn� podíly jednotek ze sloupce 

analyzované tabulky tvo�í sloupec relativních sloupcových �etností a 

takto spo�tené sloupce tabulku relativních sloupcových �etností.  

Také dvojrozm�rné tabulky mohou být sestaveny jako kumulativní, 

tj. vypovídající o podílu jednotek s hodnotou nižší nebo rovnající se 



hodnot� sloupcového nebo hodnot� �ádkového znaku. Dále je možno v 

jedné složené tabulce kombinovat údaje o celkových, �ádkových i 

sloupcových relativních �etnostech. 

Tato �etnostní data p�edstavují základ interpretace pro všechny typy 

kategorizovaných znak�. Pro nominální znaky jsou v zásad� 

nezastupitelná. Pro ostatní typy znak� spolehliv� chrání výzkumníka 

p�ed chybnými záv�ry z informa�n� zhušt�ných údaj� souhrnných 

statistických charakteristik. 

 

13.1.2. Statistické charakteristiky spojitých znak� 
 

Pro kategorizované znaky m�žeme spo�ítat tabulku rozložení 

�etností. Pro znaky spojité, nabývající pro každou jednotku v principu 

jiné hodnoty, takovou tabulku sestavit prakticky nelze, nemá to 

analyticky smysl. Máme v zásad� dv� možnosti, jak se s t�mito daty 

blíže seznámit v jejich souhrnné podob� za celý soubor: kategorizaci 

spojitého znaku nebo výpo�et souhrnné statistické charakteristiky. 

Jestliže spojitý znak kategorizujeme, rozd�líme obor jeho hodnot 

do n�kolika, nej�ast�ji dvou až deseti interval�, kategorií a do 

t�chto kategorií pak za�adíme všechny jednotky. Kategorizovaný znak 

m�žeme t�ídit a tabelovat jak bylo shrnuto v p�edchozím paragrafu. 

Výpo�et statistické charakteristiky je založen na snaze vyjád�it 

jedním �íslem to podstatné, co platí o celém souboru jednotek z 

hlediska analyzovaného znaku. 

Rozlišujeme dv� hlavní skupiny statistických charakteristik: míry 

polohy, úrovn� nebo st�ední hodnoty znaku a míry variability, 

rozptýlení znaku. 

 

Míry polohy, st�ední hodnoty 

Míry polohy vypovídají o nejtypi�t�jší hodnot� znaku nebo o 

hodnot�, která by nejlépe zastupovala jednotky souboru z hlediska 

zkoumaného znaku. Pro nominální znaky je to módus, tj. hodnota znaku, 

kterou má nejv�tší po�et jednotek souboru. Pokud je takových 

nej�ast�ji zastoupených hodnot n�kolik, hovo�íme o vícemodálním 

rozložení, nap�. o bimodálním. Také ostatní typy kategorizovaných 

znak� mohou s touto statistikou pracovat. Nemá však význam pro znaky 

spojité. 

Mírou polohy pro po�adové, ale i pro intervalové a pom�rové znaky 

je medián, tj. �e�eno slovy statistika "..st�ední �len uspo�ádané 

statistické �ady..". Jednotky souboru jsou se�azeny z hlediska hodnot 

charakterizovaného znaku. Výše mediánu je stanovena jako hodnota znaku 

té jednotky, která leží p�esn� uprost�ed �ady jednotek. Pro sudý po�et 

jednotek se medián spo�te jako pr�m�r hodnot dvou st�edních �len� 

�ady. 

Aritmetický pr�m�r je nej�ast�ji po�ítanou statistickou 

charakteristikou pro �íselné (intervalové i pom�rové) znaky. Jeho 

výpo�et je založen na myšlence stejného p�ísp�vku každé jednotky 

spole�né pr�m�rné hodnot�. Jsou-li v souboru zastoupeny nej�ast�ji 

jednotky se st�ední úrovní hodnot a výrazných odchylek není mnoho, 

aritmetický pr�m�r vyjad�uje vhodným zp�sobem st�ední, pravd�podobnou, 

o�ekávanou hodnotu za celý soubor. Jsou-li však zastoupeny jednotky s 

nízkými a jednotky s vysokými hodnotami, hodnota pr�m�ru se pohybuje 

mezi t�mito nam��enými extrémn�jšími hodnotami a pr�m�r vyjad�uje 

neexistující abstrakci, není vhodnou mírou. Ani pro rozložení hodnot 

soust�e
ující v�tšinu jednotek k jednomu pólu stupnice a 

rozprostírající hodnoty pro zbytek jednotek podél stupnice až k jejím 

opa�ným extrémním hodnotám nep�edstavuje pr�m�r vhodnou míru. Jeho 

hodnota je p�íliš závislá na nepatrných zm�nách v zastoupení 

extrémních hodnot u n�kolika jednotek. 

Existují ješt� další mén� známé míry polohy, míry st�ední 

hodnoty, nap�. geometrický pr�m�r, harmonický pr�m�r a další. Výklad 

jejich použití a podrobn�jší výklad k uvedeným charakteristikám je 

t�eba hledat v u�ebnicích statistiky. (viz. nap�.[�ehák - �eháková 

1979]). 

 

Míry variability (rozptýlení) 

Mezi míry variability �adíme statistické charakteristiky 

vyjad�ující nakolik se liší hodnoty posuzovaného znaku pro jednotky 

souboru. Velké rozdíly mezi hodnotami znaku pro jednotky souboru 

zp�sobují vysokou hodnotu míry rozptýlení. Minimální hodnoty bude 

taková charakteristika nabývat v p�ípad�, že všechny jednotky mají 

stejnou hodnotu znaku. 

Jednoduchou charakteristikou variability znaku je varia�ní 

rozp�tí. Je vyjád�eno jako rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou 

znaku v souboru. 

Variabilitu je možno m��it nejen pro �íselné znaky, ale i pro 

znaky po�adové a nominální. Nomvar, tj. nominální variance, a dorvar, 

diskrétní ordinální variance, jsou vhodnými mírami pro nominální a pro 

ordinální (po�adové) znaky. Snadno z nich lze vypo�ítat odvozené 

charakteristiky pot�ebné pro další rozbor dat. (viz. [�ehák - �eháková 

1979: 67nn,88nn]) 



Rozptyl (variance) je definován pomocí odchylek od aritmetického 

pr�m�ru, a to tak, že se se�tou druhé mocniny t�chto odchylek a vyd�lí 

se po�tem p�ípad� zmenšeným o jeden. Každá jednotlivá odchylka 

vstupuje do výpo�tu rozptylu svou druhou mocninou. Rozptyl je tedy tím 

v�tší, �ím dále od pr�m�ru se nacházejí jednotlivé hodnoty znaku v 

souboru. Jsou-li všechny hodnoty v pr�m�ru, rozptyl je roven nule. 

Sm�rodatná odchylka (standard deviation) je druhou odmocninou 

rozptylu. 

 

13.2. Úloha komparace 
 

Jednou z nej�ast�jších úloh je srovnání soubor� nebo podsoubor� z 

hlediska jednoho nebo n�kolika znak�. Porovnáváme populace státních 

celk�, národ�, p�irozených sociálních skupin nebo um�le vytvo�ených 

agregát�. Klademe si za cíl ov��it rozdílnost mezi nimi nebo zm��it 

velikost tohoto rozdílu, nebo naopak je naší snahou prokázat, že 

rozdíly mezi nimi jsou zanedbatelné, že tvo�í z hlediska zkoumané 

charakteristiky jeden soubor. K tomu používáme nej�ast�ji porovnání 

souhrnných statistických charakteristik za podsoubory. Podrobn�jší 

informaci poskytuje porovnání statistických rozložení znaku za 

podsoubory. To je však obtížn�jší a provádí se z�ídka, ve speciálních 

úlohách. 

 

13.2.1. Porovnání souhrnných charakteristik 
 

Nejb�žn�jším srovnáním je komparace dvou soubor� z hlediska 

jejich pr�m�r�. Provádíme je nap�. tzv. t - testem. Oba soubory lze 

považovat bu
 za rozdílné, pr�m�ry se liší, nebo naopak neprokážame 

rozdíl pr�m�r� a soubory považujeme jen za nevýznamn� odlišné. 

Náro�n�jší operaci provádíme p�i komparaci n�kolika podsoubor�. 

Sledujeme vliv faktoru, t�ídící prom�nné, na pr�m�rnou hodnotu a na 

rozptyl hodnot v rámci t�chto podsoubor�. Analýza rozptylu je založena 

na porovnání velikosti rozdíl� uvnit� jednotlivých podsoubor� s 

rozdíly pr�m�rných hodnot mezi podsoubory. Je-li rozptyl mezi 

podsoubory významn� v�tší než vnit�ní variance uvnit� podsoubor�, 

analýza rozptylu povrdí, že se podsoubory z hlediska t�ídícího znaku 

významn� liší. Jejím výsledkem je tedy zjišt�ní faktor�, které v 

rolích t�ídícího znaku mají vliv na dosahované hodnoty analyzovaného 

znaku. Tak lze nap�íklad testovat vliv pohlaví (t�ídícího znaku) na 

mzdu (analyzovaný znak) a potvrdit, že pohlaví má významný vliv na 

výši vyplácené mzdy, tj. že muži pobírají významn� vyšší mzdu než 

ženy. Dále lze na základ� výsledk� �íci, jaký podíl zjišt�ných rozdíl� 

sledovaný faktor zp�sobuje, nap�., že v daném p�ípad� vysv�tluje 

pohlaví 25% rozdíl� v p�íjmu zam�stnanc� podniku. Analýzu rozptylu je 

možno uplatnit jako jednorozm�rnou i jako mnohorozm�rnou. P�i té je 

porovnáván mezi sebou vliv r�zných faktor�. 

Analýza kovariance je p�íbuzná metoda k analýze rozptylu. 

Jestliže základem analýzy rozptylu je analýza vlivu  t�ídícího znaku 

na základ� komparace podsoubor� daných jeho hodnotami, analýza 

kovariance hodnotí vliv t�ídícího znaku jako celku, jako tzv. 

kovarian�ního faktoru. 

 

13.2.2. Porovnání statistických rozložení 
 

Porovnávané podsoubory nespl�ují vždy podmínky pro srovnání 

statistických charakteristik, nap�. pr�m�r�. Jako alternativa se 

nabízí náro�n�jší metody komparace. Podsoubory je možno porovnávat na 

základ� rozložení �etností v rámci sledovaného znaku. V�tší množství 

informací, které vstupují do analýzy, vyžaduje složit�jší zpracování, 

p�ináší však také v�tší rozlišovací schopnost. Uvedené metody lze 

nalézt pod ozna�ením analýza profil�. 

 

13.3. M��ení asociací a korela�ní analýza 
 

T�etí skupinou úloh je zjiš�ování souvislostí mezi znaky. Chceme 

nap�. zjistit, jaký je vztah mezi kou�ením a konzumací alkoholu nebo 

mezi pozitivním postojem k ekonomické reform� a jednotlivými 

charakteristikami životní úrovn� dotázaného. Zjiš�ujeme, zda vztah 

mezi znaky je významný. K tomu slouží celá �ada statistických test� 

lišících se podle typ� znak�, které dáváme do souvislosti. Další velmi 

�astou úlohou je m��ení síly tohoto prokázaného vztahu. P�itom je 

t�eba rozlišovat, zda se jedná o souvislost mezi dv�ma nominálními 

znaky, mezi znaky po�adovými nebo mezi znaky kardinálními. Každé 

úrovni odpovídá jiná nabídka koeficient�. 

 

13.3.1. Lineární a nelineární vztahy 
 

Zkoumáme-li souvislost intervalových nebo pom�rových, tedy 

kvantitativních znak�, má smysl rozlišovat, zda mezi sledovanými znaky 



existuje lineární vztah, který je v ideální podob� vyjád�itelný 

p�ímkou. T�snost tohoto vztahu, tj. stupe�, v n�mž vztah odpovídá 

zobrazení na p�ímku, vyjad�uje Pearson�v koeficient lineární korelace. 

Teoreticky nabývá hodnot od -1.00 do +1.00. Nabývá-li v praxi hodnot 

0.7, 0.8, 0.9, nebo dokonce vyšších, jedná se bezpochyby o silnou 

pozitivní lineární souvislost mezi zkoumanými znaky. (P�i stejn� 

vysokých záporných hodnotách jde o negativní lineární vztah.) Je-li 

korela�ní koeficient nižší, neznamená to, že mezi znaky souvislost 

není. M�že se jednat o souvislost nelineární, kterou je t�eba m��it 

jinak, složit�jším zp�sobem. 

 

13.3.2. Tabulka korelací a její typy 
 

Ve výzkumu se �asto setkáme se zpracováním celých skupin 

p�íbuzných znak�, kterým �íkáme baterie. Vyjad�ují rozmanité �innosti, 

postoje nebo hodnocení jednotlivých díl�ích ukazatel�. V takovém 

p�ípad� bývá výsledek analýzy vyjad�ován tabulkou korela�ních 

koeficient�. Vysoké hodnoty koeficient� vyjad�ují silný vzájemný 

lineární vztah, a to kladné hodnoty kladný, záporné hodnoty záporný. 

Tabulky mohou být symetrické, �tvercové, vyjad�ující vzájemné vztahy 

znak� v takové baterii. Jiným typem korela�ních tabulek jsou tabulky 

vyjad�ující vztahy všech znak� z takové baterie k jiné skupin� znak�. 

Takové obdélníkové tabulce, která nemá vlastnost symetrie, �íkáme 

korela�ní pás. �asto bývá využívána pro rozbor vztah� n�jaké baterie 

�inností nebo postoj� k identifika�ním znak�m. 

 

13.3.3. Explora�ní analýza závislostí 
 

Jedním z postup�, s nímž se setkáváme v praxi sociologického 

výzkumu je explora�ní analýza závislostí mezi znaky, zkoumanými 

prom�nnými. Nemá smysl p�edstírat, že je tento postup vyjímkou, že 

v�tšina výzkumník� p�edem sestavuje modely a testuje hypotézy. Práv� 

proto, že se jedná o p�ístup relativn� rozší�ený, je t�eba upozornit 

na jeho možnosti a limity, na úskalí spojená s jeho užíváním. 

Výpo�et matice korela�ních koeficient� pro baterie analyzovaných 

znak� je jedním ze zp�sob�, jak realizovat tuto strategii analýzy dat. 

V takovém p�ípad� množina koeficient�, které p�ekra�ují p�edem 

stanovenou hranici, nebo odstup�ované hranice, vypovídá o významných 

zjišt�ných souvislostech. Výhrady mou být v principu dvojí. Jednak 

koeficienty nezahrnou jiné než lineární nebo jim blízké vazby mezi 

prom�nnými. Jednak nalezená empirická souvislost mezi dv�ma m��enými 

znaky ješt� v�bec nemusí znamenat víc než jen d�sledek jiných 

souvislostí, které se v tomto vysokém koeficientu pouze odrážejí. 

Nap�. v minulých letech �asto odhalovaná závislost mnoha znak� na 

vzd�lání odrážela celou �adu jiných, mnohdy podstatn�jších 

souvislostí, které jen nebyly za�azeny do plánu pozorování a 

zjiš�ování. 

 

13.4. Další metody a možnosti mnohorozm�rné analýzy dat 
 

Existuje množství statistických metod analýzy dat. Jejich velká 

skupina zkoumá vztahy mezi mnoha znaky sou�asn�. Takovým metodám 

�íkáme metody mnohorozm�rné analýzy dat. Každá z t�chto metod má za 

sebou jiný matematicko-statistický model, má jiné požadavky na 

charakter prom�nných, které do ní vstupují, klade jiné nároky na 

výzkumníkovu schopnost formulovat smysluplnou sociologickou úlohu a 

p�eložit ji do �e�i �ísel a matematických symbol�. Z hlediska 

sociologa výzkumníka se metody liší zejména modelovou p�edstavou 

úlohy, pro jejíž �ešení mají sloužit.  

 

 

13.4.1. Regresní analýza 
 

Jejím cílem je zjistit, které m��itelné nezávisle prom�nné a 

jakou m�rou zp�sobují zm�ny závisle prom�nné. Jednorozm�rná a 

mnohorozm�rná regrese, lineární a nelineární, p�ímá nebo po krocích 

provád�ná regresní analýza jsou jen základní v�tve a možnosti tohoto 

p�ístupu. 

 

13.4.2. Faktorová analýza (explora�ní a konfirma�ní) 
 

Jejím cílem je zjistit, jaké jsou hlavní pojmenovatelné zdroje, 

faktory zjiš�ovaných rozdíl� mezi zkoumanými jednotkami - tak je tomu 

u explora�ní faktorové analýzy. Chceme najít to spole�né, co rozlišuje 

respondenty, skupinu prom�nných tvo�ící svými vzájemnými t�snými 

vazbami faktor, který lze jednak pojmenovat a interpretovat, jednak 

použít k vysv�tlení nalezených rozdíl� v datech. Takových faktor� 

hledáme celou �adu a v naprosté v�tšin� úloh o nich p�edpokládáme, že 

jsou navzájem nezávislé. 



Konfirma�ní faktorová analýza si klade náro�n�jší cíle. Jak 

napovídá název, nesnaží se jen odhalit vztahy (jako její starší 

jednodušší sestra). Jejím cílem je ov��it p�edem postavenou hypotézu, 

model vztah� m��ených prom�nných a jejich spole�ných faktor� - 

skrytých (latentních) prom�nných. Než p�istoupíme k provád�ní 

konfirma�ní faktorové analýzy, musíme v�d�t, jaký model vztah� chceme 

podrobit testování, jaké p�edpokládáme faktory, jaké vztahy mezi nimi. 

Náro�n�jší výpo�etní postup spjatý s konkrétn�jší p�edstavou 

výzkumníka p�ed jeho spušt�ním poskytují na záv�r daleko cenn�jší 

výsledky než explora�ní faktorová analýza. 

 

13.4.3. Seskupovací analýza (cluster analysis) 
 

Cílem této skupiny metod je najít skupiny, trsy, hrozny, 

"klastry" (anglicky clusters), nebo obecn�ji množiny jednotek, které 

jsou si uvnit� navzájem podobné a které se mezi sebou významnou m�rou 

liší. Jednotlivé postupy seskupovací analýzy se mezi sebou liší podle 

toho, jak chápou "blízkost" jednotek a "vzdálenost" mezi skupinami, 

dále tím, zda množinu jednotek podle zvoleného kritéria postupn� d�lí, 

�lení, nebo naopak postupn� skládají, spojují. Další metody se snaží 

p�i zadaném po�tu skupinek jednotky mezi t�mito skupinkami v 

následných krocích znovu a znovu vym��ovat tak, aby nové seskupení-

rozd�lení lépe spl�ovalo kritéria "blízkosti" jednotek a "vzdálenosti" 

klastr�. 

 

13.4.4. P�šinková analýza (Path Analysis) 
 

Metoda dráhových koeficient�, jak bývá n�kdy nazývána, "path 

analýza", nebo �eským p�ekladem bez nároku na definitivnost p�šinková 

analýza je metoda, která se pokouší odhalovat kauzální �et�zce vztah� 

mezi soubory m��itelných prom�nných. Je použito rozkládání a op�tného 

skládání vazeb vyjad�ovaných regresními a korela�ními koeficienty mezi 

souvisejícími prom�nnými. 

 

13.4.5. Strukturní modelování 
 

Metoda je zjednodušen� �e�eno kombinací konfirma�ní faktorové 

analýzy a p�šinkové analýzy. Spojuje hlavní cíl, jímž je prokázání 

resp. ov��ení kauzálních (p�í�inných) souvislostí mezi zkoumanými 

prom�nnými, se snahou modelov� vyjád�it a nep�ímo m��it skryté 

(latentní) prom�nné. Pat�í k matematicky i metodologicky velmi 

náro�ným metodám, které navíc vyžadují zna�nou dávku teoretického 

vhledu do �ešené problematiky. Nejznám�jší programový prost�edek pro 

aplikaci strukturního modelování je program LISREL. 

 

13.4.6. Mnohorozm�rné škálování 
 

Cílem této skupiny metod je odhalení struktury vztah� v datech, a 

to jednak mezi jednotkami ve zkoumaném souboru, jednak, v jinak 

formulované úloze, mezi prom�nnými - znaky. Metrické nebo nemetrické 

škálování, ale i p�íbuzné metody, jako je koresponden�ní analýza, 

bývají �asto spojovány s grafickými výstupy a slouží také p�ímé 

interpretaci výsledk� na základ� grafické prezentace výsledk� t�chto 

metod. Koresponden�ní analýza jde ješt� dále, hledá vztahy mezi 

souborem zjiš�ovaných prom�nných a souborem zkoumaných jednotek. 

 

13.4.7. Logaritmicko-lineární modelování 
 

Tabulky t�etího, �tvrtého a vyšších stup�� t�íd�ní mají tu 

nevýhodu, že rychle klesají po�ty jednotek v jednotlivých polích 

tabulky vyjad�ující vyšší stupn� t�íd�ní. Logaritmicko-lineární modely 

jsou pokusem, jak tuto nesnáz odstranit a jak umožnit zkoumat 

relativn� složité závislosti n�kolika kategorizovaných prom�nných, 

jejich samostatný i spole�ný, vzájemn� podmín�ný nebo naopak 

vylu�ující se vliv. 

 

Vý�et metod ani strategií analýzy dat neobsahuje celou �adu 

nemén� významných a nemén� známých metod. Snahou bylo spíše nazna�it 

než dopov�d�t. Prostor, který poskytují tato skripta neumožnil širší 

rozvedení problematiky. �tená�i nech� laskav� vyhledají podrobn�jší 

vysv�tlení v u�ebnicích statistiky a ve speciálních pojednáních 

týkajících se jednotlivých metod. 

 



14. Prezentace výsledk� sociologického výzkumu 

14.1. Zásady prezentace dat z výzkumu 
P�ed psaním výzkumné zprávy je t�eba ur�it: 

- pro koho je zpráva ur�ena; 

- jaký je ú�el výzkumné zprávy nebo publikace; 

- jakým zp�sobem bude zpráva publikována, jaká bude forma sd�lení; 

- jakým stylem bude zpráva napsána; 

- co vše bude zpráva obsahovat a jaká bude struktura zprávy; 

- jaké mravní závazky výzkumný tým p�evzal a je povinen jim výzkumnou 

zprávu a publikaci p�izp�sobit 

(Srovnej [Lin 1976: 357nn]) 

 

14.1.1. Okruh �tená�� 
 

- v�dci v základním výzkumu: 

pak musí být v publikaci kladen d�raz na p�ísp�vky, které výzkum 

p�inesl v�deckému zkoumání;  

- v�dci pracující v aplikovaném výzkumu: 

publikace by m�la obsahovat informace o tom, jak p�isp�l výzkum k 

�ešení konkrétního problému; 

- praktici, pracovníci soukromých firem, podnikatelé: 

publikace by m�la uvád�t údaje zajímající jejich zákazníky, 

zd�raznit, �ím je výzkum d�ležitý pro jejich klienty; 

- ú�edníci státní správy: 

nem�ly by chyb�t informace, jak mohou výsledky výzkumu pomoci v 

práci ú�adu; 

- sponzo�i výzkumu (ti, co jej financují): 

zajímají se o technické detaily, je t�eba uvést, zda studie 

dosáhla cíl�, které si p�edsevzala; 

- ve�ejnost, ostatní �tená�i: 

výsledky výzkumu musí být sd�leny co nejsrozumiteln�jší formou, 

aby jim rozum�l i �tená�, který není zvyklý �íst zprávy z 

výzkum�. 

 

14.1.2. Ú�el publikace 
 

Ú�elem publikace je podmín�n obsah i zvolená forma publikace, 

d�raz, který volíme, hloubka rozboru jednotlivých okruh� zjišt�ných 

fakt�. Rozeznáváme spolu s Nanem Linem [1976:359] t�i základní ú�ely 

publikace z výzkumu : 

1. shrnout (sumarizovat) všechno, co bylo zjišt�no o daném p�edm�tu 

2. popsat nov� zjišt�ný poznatek, dopln�k informace k existujícímu 

souhrnu znalostí: 

- bu
 publikovat dopl�ující poznatek; 

- nebo zve�ejnit nové paradigma, popsat revolu�ní teorii, 

 prosadit nové pojmy, nové vysv�tlení 

3. ukázat praktickou užite�nost zjišt�ných informací, prokázat jejich 

využitelnost pro praktiky: informuje �tená�e o  d�sledcích teorií 

a metod, které mohou být �tená�i užite�né v jeho práci. 

 

14.1.3. Forma sd�lení a zp�sob publikace 
 

Publikace z výzkumu m�že mít r�znou formu. Bude se lišit 

rozsahem, stupn�m odbornosti, hloubkou rozboru, stupn�m aktuálnosti, 

pedagogickou vhodností a mnoha dalšími charakteristikami. V zásad� se 

nej�ast�ji setkáváme s následujícími formami sd�lení, s následujícími 

publikacemi z výzkumu: 

- kniha - monografie 

- sta� v odborném �asopise 

- výzkumná nebo technická zpráva 

- u�ebnice 

- populární kniha 

- �lánek v populárním �asopise 

- novinová zpráva 

 

Pro zve�ej�ování výsledk� výzkumu platí n�která pravidla, která 

jsou ve v�deckém spole�enství b�žn� dodržována: 

- jeden text by m�l být v jednom okamžiku nabízen jen jedné redakci;  

- výsledky výzkumu by m�ly být nejprve zhodnoceny kvalifikovaným 

v�dcem a publikovány ve v�deckém �asopisu nebo alespo� odborn� 

oponovány ve form� výzkumné zprávy, a teprve potom je možno dát 

je k dispozici sd�lovacím prost�edk�m a ve�ejnosti ve form� 

novinové zprávy nebo populárního �lánku, které nutn� zjednodušují 

a mohou v p�ípad� omylu nebo metodické nep�esnosti zp�sobit více 

škody než užitku. 

 

14.1.4. Styl 
 

Pojednání o výsledcích výzkumu je možno psát 



- v první osob� jednotného �ísla: "...zjistil jsem..." nebo 

- ve 3. osob� v pasivním tvaru: "...bylo prokázáno...". 

- stále �ast�ji se však užívá aktivního tvaru: "...data ukazují..." 

podle Nan Lina [1979:111]. 

 

Rad�ji používáme jednodušší v�tnou skladbu. Složit� strukturovaná 

souv�tí jsou �tená��m nesrozumitelná. Pokud je porozum�ní jen 

�áste�né, m�že být smysl textu pochopen nesprávn�. 

Pokud text obsahuje obrázky a grafy, text by m�l být pochopitelný 

i bez nich. P�itom grafy a obrázky jsou srozumiteln�jší a je lépe jim 

dát p�ednost p�ed tabulkami a grafy. 

 

14.1.5. Obsah výzkumné publikace 
 

1. Formulace problému 

2. Popis metodiky výzkumu [výb�r, uspo�ádání výzkumu (Research 

Design) a použité metody] 

3. Analýza a interpretace 

4. Záv�ry a diskuse 

5. Bibliografie 

 

14.1.6. Mravní odpov�dnost 
 

Auto�i výzkumné zprávy jsou povinni chránit dotázané a 

spolupracovníky p�ed necht�nými vedlejšími ú�inky publikace výsledk�. 

Je t�eba dodržet slib d�v�rného zacházení s daty.  

Výzkumník je povinen publikovat p�esné a úplné informace. Rozumí 

se tím povinnost dbát, aby se auto�i zprávy p�i poskytování údaj� 

neomezovali jen na pozitivní výsledky, aby smysl uve�ejn�ných výsledk� 

nebyl zkreslován jejich zám�rným výb�rem nebo zaml�ováním. Neúplná 

prezentace dat s možností jejich dezinterpretace škodí nejen vývoji 

v�deckého poznání, ale také diskredituje výzkumníka. M�že tvo�it 

podstatnou p�ekážku v pokra�ování zapo�atého výzkumu nebo v jeho 

opakování nebo prov��ování. 

 

14.2. Struktura výzkumné publikace 
 

Jaké oddíly, �ásti, kapitoly by m�la obsahovat výzkumná zpráva 

nebo jiná publikace z výzkumu? V zahrani�ních odborných �asopisech se 

ustálila struktura, která je požadována po v�deckém sd�lení z výzkumu. 

Také výzkumná zpráva musí vždy obsahovat n�které oddíly, aby byla 

úsp�šn� p�ijata zadavatelem a odborníky. Výzkumná zpráva, �lánek nebo 

monografie se od sebe v podrobnostech své struktury liší. P�esto se 

pokusím jmenovat základní oddíly publikace z výzkumu v obecné podob� a 

v komentá�i pak rozlišit, v kterých p�ípadech je nutno daný oddíl 

za�adit a kdy to není nutné. (Srovnej viz. [Bogardus 1933:213-221] a 

[Kane 1985: 176-200].) 

 
1. Titul                      Titul 

Abstrakt 
P�edmluva 

2. Obsah                      Obsah 

3. Text                       Úvod 
Metodika a metodologie 
Vlastní text 
Záv�ry 
Doporu�ení pro další výzkum 

4. Bibliografie               P�ílohy 
Poznámky 
Slovní�ek 
Bibliografie 
Index 

14.2.1. Titul 
Titulu publikace v�nujeme nej�ast�ji samostatnou stránku. Není 

tomu tak u odborných statí, ale je t�eba to dodržet u výzkumných 

zpráv, diserta�ních prací, u�ebnic, monografií a pod. 

Abstrakt je stru�ným výtahem, obsahem knihy nebo �lánku. U 

odborné stati, kde se užívá nej�ast�ji, by nem�l p�esahovat 10 �ádek. 

Bývá p�eložen do cizího jazyka, nej�ast�ji do angli�tiny. 

Charakterizuje v n�kolika v�tách p�edm�t výzkumu, použité metody a 

výsledky výzkumu. 

P�edmluva bývá za�azována obvykle jen u dlouhých prací. Obsahuje 

sd�lení autora �tená��m a zvláštní místo v ní bývá v�nováno pod�kování 

spolupracovník�m a t�m institucím, které p�isp�li materiálem, radou 

nebo pomocí ke zdaru výzkumu nebo k publikaci díla. Pokud by p�edmluva 

obsahovala jen tuto �ást, lze ji nahradit odstavcem nazvaným 

"Pod�kování". 

 

14.2.2. Obsah 
 



V rozsáhlejších pracích, které mají charakter knihy, je t�eba 

uvést obsah. Má podobu stru�ného vý�tu kapitol nebo 

n�kolikastránkového  strukturovaného seznamu oddíl�, kapitol, 

subkapitol a paragraf� s �ísly stránek u každého z nich. 

V p�ípad� pot�eby bývá p�ipojen seznam tabulek za�azených do textu a 

seznam ilustrací. Oba seznamy mají za cíl usnadnit �tená�i p�ehled v 

rozsáhlé monografii nebo u�ebnici. [Kane 1977:183] 

 

14.2.3. Text 
 

Úvod obsahující seznámení s tématem a okolnostmi výzkumu 

za�azujeme v delších pracích jako samostatnou �ást uvedenou n�kdy 

nadpisem. V kratších textech za�azujeme úvod jako první paragraf 

vlastního textu zprávy. V delší práci má úvod tyto funkce: 

- vysv�tlit teoretický základ studie 

- podat krátký p�ehled literatury 

- vysv�tlit, o �em studie pojednává 

- v technických zprávách z výzkumu úvod obsahuje informace o 

- použitých termínech a pojmech 

- historii zkoumaného p�edm�tu 

- d�vodech, motivech výzkumu  

- omezeních, která se týkají získaných výsledk�. 

 

Kapitola nebo paragraf nazvané "Metodika" nebo "Metodologie" 

tvo�í povinnou sou�ást výzkumné zprávy, odborné stati o výsledcích 

výzkumu i dalších výzkumných publikací. Sd�lují �tená��m, zvlášt� 

odborník�m, jakými postupy byly zve�ejn�né výsledky získány. Pat�í do 

publikace p�edevším proto, aby zajistily d�v�ryhodnost uvedených 

údaj�. Kapitola obsahuje údaje o tom, jaký typ výzkumného projektu byl 

použit, jaký rozsah a jaký typ výb�ru byly zvoleny, jaké bylo vybráno 

uspo�ádání výzkumu, jaké techniky sb�ru dat byly použity, jaké byly 

použity výpo�etní programy a jakými metodami byla provedena analýza 

dat a na záv�r s jakými problémy se výzkumníci v pr�b�hu výzkumné akce 

setkali. V mén� rozsáhlém textu je možno údaje o metodice za�adit jako 

zvláštní paragraf do úvodu. Ani v tom p�ípad� však nesmí chyb�t 

základní údaje o velikosti výb�rového souboru, zp�sobu výb�ru, metod� 

sb�ru dat a použitých programech a analytických metodách. 

Vlastní text je ú�eln� �len�n do kapitol a paragraf�, které mohou 

být zakon�eny díl�ími záv�ry. Ú�elem textu je seznámit �tená�e s 

výzkumným materiálem. Osnova textu m�že vycházet z osnovy zkoumání: 

P�íklad: 

Název práce: Formální a neformální struktura vztah� mezi 

 majiteli a zam�stnanci nov� vznikajících 

 soukromých firem. 

Kapitoly vlastního textu výzkumné publikace: 

1. Vznik soukromých firem 

2. Majitelé firem 

3. Zam�stnanci 

4. Struktura vztah� v soukromých firmách 

 - formální struktura vztah� 

  - neformální struktura vztah� 

 - vztahy mezi formální a neformální strukturou. 

 

P�i formulaci vlastního textu zprávy je možno se �ídit n�kterými 

zásadami [Kane 1985:186]: 

a) použijeme spíše formulace: "materiál byl sbírán v letech 1989 - 

1990" než "sbíral jsem..."; 

b) vynecháváme hodnotící p�ídavná jména "krásný", "optimální", 

"vyjíme�ný", rad�ji podrobn�ji popíšeme daný jev a ponecháme 

hodnocení na �tená�i; 

c) použijeme grafy, tabulky, mapy a ilustrace kdykoli to usnadní 

sd�lení. 

 

Záv�ry by m�ly obsahovat krátké shrnutí hlavních myšlenek nebo 

fakt� nebo výsledk� analýz a jejich širších d�sledk�. Nezve�ej�ujeme 

záv�ry, které nem�žeme doložit. Neopomeneme naopak sd�lit záv�ry, 

které jsou v protikladu k našim o�ekáváním nebo jsou pro nás 

nežádoucí. 

 

Doporu�ení pro další výzkum netvo�í povinnou sou�ást výzkumné 

publikace. M�žeme v n�m uvést domn�nky, které se nám nepoda�ilo 

dokázat, nedostatky vlastního výzkumu, zkušenosti z výzkumu a 

doporu�ení, kde lze ve výzkumu pokra�ovat. 

 

14.2.4. Bibliografie 
 

P�ílohy tvo�í sou�ást každé výzkumné zprávy nebo rozsáhlejší 

publikace. Uspo�ádáme do nich všechen materiál, který je d�ležitý pro 

studii, ale byl p�íliš rozsáhlý, než aby mohl tvo�it sou�ást textu 

kapitol. Jako p�ílohu (apendix) za�adíme do zprávy dotazník nebo jiný 

použitý instrument, text pr�vodního dopisu, rozsáhlejší tabulky, grafy 

a další dokumentaci výzkumné akce, která je pot�ebná �tená��m 



specialist�m pro zhodnocení našich výsledk� i pro pokra�ování ve 

výzkumu. Do p�íloh však není ani zdaleka možno dát všechno, co jsme v 

terénu zjistili ani co jsme spo�etli. 

Poznámky tvo�í další významnou sou�ást odborného textu. E.Kaneová 

[1985:193] rozlišuje dva druhy poznámek. Odkazovými poznámkami 

upozor�ujeme na materiál, který není náš vlastní. Citujeme-li, 

používáme k ozna�ení uvozovky  "...."  nebo apostrofy '....'. Také 

ústní materiály je t�eba citovat. Pokud neznáme p�esné zn�ní citátu, 

výrok parafrázujeme, tj. nedáváme jej do uvozovek, ale opat�ujeme jej 

poznámkou. D�vodem odkazových poznámek je p�iznat autorství myšlenky 

tomu, komu náleží a umožnit �tená�i d�kladn�ji se seznámit s 

originálním textem. 

Druhým typem poznámek jsou vysv�tlivky, obsahové poznámky. 

Uplat�ují se všude tam, kde by odbo�ky z hlavní linie vysv�tlení 

rušily hladký pr�b�h textu. Neobsahují však odkazy na jinou práci. 

 

Slovník obsahuje vysv�tlení speciálních výraz� a cizích slov 

obsažených v textu. Ve v�tšin� publikací je neobvyklý. Setkáme se s 

ním v n�kterých u�ebnicích, p�íru�kách, manuálech. Termíny ve zpráv� 

v�tšinou vysv�tlíme p�ímo v textu. pokud se však termíny vyskytují 

opakovan� na mnoha místech studie, p�ipravíme slovní�ek termínu v 

abecedním po�adí. 

 

Bibliografie tvo�í povinnou sou�ást prakticky všech výzkumných 

publikací, odborných statí, monografií a dalších text�. Obsahuje 

abecední seznam prací zmín�ných ve zpráv�. 

U každé práce je uveden úplný bibliografický údaj umož�ující najít v 

práci na p�íslušné stran� také citaci, na níž naše studie odkazuje. 

 

Index neboli rejst�ík je uvád�n obvykle jen v knihách, 

u�ebnicích, monografiích. Slouží lepší orientaci �tená�e, který hledá 

údaje o ur�itém tématu (k tomu slouží v�cný rejst�ík), nebo o ur�ité 

historické osob� (k tomu slouží jmenný rejst�ík). Vyjíme�n� se 

vyskytují také rejst�íky zam��ené na místní názvy nebo další speciální 

ozna�ení. 

 

 

14.3. Grafická prezentace, grafy, schémata 
 

Výsledky výzkumu je možno popsat komentá�em. Je však �ada 

podrobností, které by si vyžádaly p�íliš mnoho slov pro své vyjád�ení. 

Velké množství informací obsahují tabulky práv� tak jako souhrnné 

statistické charakteristiky a koeficienty. Pro b�žného �tená�e jsou 

však málo srozumitelné. Rozum�t jim vyžaduje znalosti statistiky a 

sociologické metodologie. 

Oproti tomu názorné a všem srozumitelné, je sd�lování výsledk� 

pomocí graf� a schémat. V sociologickém výzkumu se užívá mnoho r�zných 

zp�sob� grafické prezentace výzkumných dat. N�které jsou vhodné k 

vyjád�ení vývoje v �asové �ad�, jiné se hodí ke komparaci hodnot dvou 

nebo n�kolika veli�in, další používáme k porovnávání skladby soubor�, 

ke srovnání, v jakém pom�ru jsou v nich obsaženy jednotlivé složky. 

P�ehled typ� grafického znázorn�ní srovnej s [Bogardus 1933:196-211]. 

 

14.3.1. Vývojový �árový graf - line chart 
 

Je vhodný pro znázorn�ní vývoje veli�iny v �ase.  

 
14.3.2. Sloupkový graf - histogram - bar chart 
 

Rozeznáváme horizontální a vertikální sloupkový graf. Hodí se k 

prezentaci kategorizovaných dat. Lze pomocí n�j porovnat jak vývoj 

veli�iny, tak rozložení �etností v souboru podle hodnot 

kategorizovaného znaku. Výška sloupce m�že také vyjad�ovat hodnotu 

znaku a jednotlivé sloupce mohou reprezentovat jednotlivé podsoubory. 

 

14.3.3. Srovnávací sloupkový graf - srovnávací histogram - 
comparative bar chart 
 

Slouží k porovnání vývoje nebo rozložení hodnot znaku ve dvou 

nebo n�kolika souborech.  

 

14.3.4. Složený sloupkový graf - composite bar chart 

 

Graficky vyjad�uje složení souboru z jeho �ástí, ukazuje pom�r 

mezi t�mito �ástmi v souboru, každá �ást je reprezentována pom�rnou 

výškou sloupce vyšrafovanou jiným zp�sobem. 

 



14.3.5. Srovnávací složený graf - comparative composite chart 
 

Lze jej výhodn� využít k porovnání složení dvou nebo n�kolika 

podsoubor� z jejich �ástí. Srovnáváme v jakých pom�rech jsou tyto 

�ásti zastoupeny v celku každého souboru reprezentovaného složeným 

sloupcem. 

 

14.3.6. Rozvinutý sloupkový graf - extended bar chart 
 

Pokud jsou rozdíly mezi veli�inami, které chceme znázornit pro 

jednotlivé hodnoty znaku výrazn� rozdílné, m�žeme ke grafickému 

znázorn�ní pom�ru mezi t�mito hodnotami využít rozvinutý sloupkový 

graf. Princip spo�ívá v tom, že sloupec, který je p�íliš dlouhý a 

nem�že pokra�ovat zalomíme v grafu dol� a zp�t a v následujícím �ádku 

jej prodloužíme opa�ným sm�rem, a to tak dlouho, až grafické 

znázorn�ní odpovídá. 

 

14.3.7. Kruhový velikostní graf - kruhový diagram  - 
 circle chart 

 

Velikost kruhu znázor�uje po�et jednotek nebo množství, které 

kruh reprezentuje. P�i interpretaci je t�eba vzít v úvahu, že pom�ru 

mezi �etnostmi mohou odpovídat pom�ry mezi pr�m�ry kruh� nebo pom�ry 

mezi jejich plochami. 

 

14.3.8. Kruhový d�lený graf (kolá�ový graf) - pie chart 
 

Graf vyjad�uje, v jakém pom�ru jsou jednotky souboru rozd�leny do 

jednotlivých hodnot znázorn�ného znaku. Kruhové výse�e znázor�ují 

jednotlivé hodnoty znaku a plocha každé výse�e je úm�rná �etnosti s 

jakou je hodnota zastoupena v souboru. N�která z kruhových výse�í m�že 

být zvýrazn�na vy�len�ním z kruhu. 

 

14.3.9. Graf rozptýlení (krabi�kový graf) - box chart 
 

Graf rozptýlení znázor�uje graficky nejd�ležit�jší statistické 

charakteristiky souboru. Úse�ka vyjad�uje hodnoty znaku mezi krajními 

hodnotami ozna�enými kroužky. Padesát procent �etností je vyjád�eno 

obdélníkem mezi dolním a horním kvartilem. Další úse�ka p�etínající 

tento obdélník ozna�uje medián. Mimo to graf m�že obsahovat další 

d�ležité body zp�es�ující informaci o rozptýlení. N�kdy bývá pro ú�ely 

srovnání vedle sebe znázorn�no n�kolik graf� rozptýlení pro jednotlivé 

podsoubory. 

 

 

14.3.10. Stromový graf - dendrogram 
 

Stromový graf je používán pro znázorn�ní �len�ní souboru na 

podsoubory. Využíváme jej p�i typologické procedu�e, p�i seskupovací 

analýze hierarchického typu (cluster analysis), kdy graf znázor�uje 

postupné �len�ní souboru na podsoubory. Jindy tentýž graf naopak 

znázor�uje postupné hierarchické slu�ování sob� blízkých shluk� 

jednotek. Samotným spojením v�tví ukazuje slou�ení podsoubor� a délkou 

jednotlivých v�tví hladinu, na níž se podsoubory slu�ují. 

 

14.3.11. šipkový graf - causal diagram and flowgraph 
 

šipkový graf má nej�ast�jší použití p�i grafickém vyjád�ení 

p�í�inných (kauzálních) závislostí. Znázor�uje p�sobení p�í�iny na 

následek ve sm�ru šipky. Koeficient p�ipsaný u šipky vyjad�uje sílu 

tohoto p�sobení. šipkové grafy se uplat�ují p�i použití parciálních 

korela�ních koeficient�, v p�šinkové analýze (Path Analysis), v 

analýze strukturních rovnic (Structure Equation Analysis) a v dalších 

postupech kauzální analýzy. 

 

14.3.12. Znaménkové schéma 
 

Dvojrozm�rná tabulka �etností není p�íliš vhodným zp�sobem ke 

znázorn�ní souvislosti mezi dv�ma tabelovanými znaky. K tomuto ú�elu 

se jako nejnázorn�jší prost�edek osv�d�ilo znaménkové schéma. Znaménka  

+  a  - v jednotlivých polí�kách stejn� velké tabulky znaménkového 

schématu ukazují, zda �etnost v tomto poli tabulky p�esahuje  "+" nebo 

nedosahuje "-" �etnosti odpovídající t�íd�ní dvou nezávislých znak�. 

Významn� vyšší zaznamenaná �etnost v dané kombinaci hodnot obou znak� 

je znázorn�na jako " ++ " , vysoce významn� vyšší jako " +++ ". 

Významn� nižší �etnost jako 

" -- ", vysoce významn� vyšší jako " --- ". 



 

14.3.13. Blokový diagram - block diagram 
 

Blokový diagram schematicky znázor�uje posloupnost krok� 

vyjad�ovaného postupu a význam t�chto krok�, jejich funkci. Druhou 

možnou funkcí blokového diagramu je znázorn�ní skladby, �lenitosti 

složité analyzované struktury. 

 

 

14.3.14. Mnohojednotkový graf - multiple unit chart 
 

Graf znázor�uje množství jednotek nebo jinou kvantitativní 

charakteristiku pro podsoubory. P�edem stanovené kvantum je v grafu 

zastoupeno jedním symbolem (postavou, sudem, stromkem, komínem, 

hv�zdi�kou). Pom�r mezi množstvím znázorn�ných symbol� pro jednotlivé 

podsoubory odpovídá pom�r�m mezi množstvím jednotek v t�chto 

podsouborech nebo pom�r�m mezi hodnotami znaku pro tyto podsoubory 

(nap�. 1 postava = 10 000 lidí, 3 postavy = 30 000 lidí a pod.) 

 

14.3.15. Trojrozm�rný graf 
 

S rozší�ením grafických program� pro osobní po�íta�e se za�aly 

objevovat složit�jší grafy generované po�íta�em ze vstupních dat. 

Zvláštní skupinu mezi t�mito grafy tvo�í trojrozm�rné grafy. Je možno 

jimi vyjád�it srovnání sou�asn� ve dvou rozm�rech, nap�. po�ty 

jednotek zastoupených pro kombinace hodnot dvou kategorizovaných 

znak�. 

 

14.3.16. Korela�ní graf 
 

Vztah mezi dv�ma znaky je možno vyjád�it grafem, na n�mž 

jednotlivé jednotky v sou�adné soustav� dané hodnotami obou znak� 

p�edstavují body. Seskupí-li se body kolem p�ímky, existuje mezi znaky 

lineární závislost. Ostatní typy vztah� jsou graficky složit�jší. 

 

14.3.17. Koresponden�ní graf, graf podobnosti, vzdálenosti 
 

 Obdobným typu grafu jako je graf korela�ní je možno zobrazit 

korespondenci mezi typy jednotek a hodnotami t�ídícího znaku a další 

typy vztah� mezi jednotkami, nap�. vztahy podobnosti nebo vztahy 

vzdálenosti mezi jednotkami z hlediska dvou vzájemn� nezávislých 

rozm�r�. 

 



15. Etické a profesionální zásady sociologa výzkumníka 
 

15.1. Co je a co není "etické", "morální"? 
 

Být morální znamená chovat se podle obecn� p�ijatých 
profesionálních zvyklostí. Jist� není mravné n�koho poškodit (nap�. 
zkoumaného, pozorovaného, dotázaného). 

Eileen Kaneová uvádí oddíl své studie v�novaný etice p�íklady 
rozhodování výzkumníka v situaci, kdy si musí vybrat, zda a nakolik 
p�ísn� bude hájit abstraktní princip a nebo zda a nakolik p�ijme 
nabízející se �ešení usnad�ující mu cestu k spln�ní jeho p�edstav. 
[Kane 1985:211] 

1. Zkoumáte oblast, v níž je hodn� lidí odkázáno na sociální podporu. 
Víte, že st�ží seženete dostatek prost�edk� na výzkum. Peníze na 
výzkum vám nabídne organizace, o níž víte, že podporuje rasismus 
a že by byla schopna použít vaše data mimo v�decký rámec. 
Rozhodnete se p�ijmout peníze, když víte, že jinak se výzkum 
neuskute�ní? 

 
2. Vaším úkolem je zjistit, zda nový systém rozd�lení pravomocí v 

podniku zlepšil postoje d�lník� k továrn�. prokázat se vám to 
nepoda�ilo, ale myslíte si, že systém je demokrati�t�jší a 
spravedliv�jší. Abyste mohl doporu�it tento nový systém, nemusíte 
nic falšovat, m�nit ve svých datech. Pouze n�které výsledky 
nezve�ejníte. továrna bude jist� lidšt�jším místem pro pracující. 
Ud�láte to? 

 
3. Zkoumáte, jak prakticky lidé jednají v p�ípad� ohrožení. Oznámíte 

lidem v obchodním dom�, že v jednom z odd�lení je �asovaná nálož, 
která hrozí výbuchem. Tato vaše informace bude užite�ná pro 
trénink (nácvik) lidí, jak se zachránit p�ed reálným nebezpe�ím. 
Ud�lal, ud�lala byste to? 
 

Mravní odpov�dnost je založena na kombinaci citlivosti, 

ohleduplnosti a zdravého selského rozumu. Z�ásti je vymezena právními 

p�edpisy. Tuto mravní odpov�dnost lze rozlišit na: 

1. odpov�dnost k tomu, koho zkoumáš; 

2. odpov�dnost k v�d�, profesi; 

3. odpov�dnost ke sponsorovi a zadavateli výzkumu. 

 [Kane 1985:211-214] 

 

 

15.2. Jak je možno zachovat mravní normy? 
 

Jak je možno zachovat mravní normy v situacích, kdy zájem 

výzkumníka je v rozporu se zájmem zkoumaného objektu (podle [Bailey 

1978:382-386]): 

1. studiem zví�at; 

- nestudujeme lidi abychom je výzkumem nepoškodili, 

 neznáme vedlejší ú�inky našich experiment�, a proto 

 provádíme výzkum na zví�atech; 

2. po�íta�ovými simulacemi 

- namísto studia reálných objekt� modelujeme zkoumané 

 procesy na po�íta�i; tak lze na základ� um�le napodobo- 

 vaných d�j�, mechanism� odhadovat pravd�podobné chování 

 lidí v situacích ohrožení jejich života nebo zdraví; 

3. studujeme jev za podmínek, kdy negativní vliv p�sobí bez p�i�in�ní 

výzkumníka 

- p�íkladem m�že být studium vlivu p�írodních katastrof 

 nebo havárií na �lov�ka, jeho chování bezprost�edn� po 

 události; 

4. necháme p�sobit negativní vliv v malé intenzit� a po velmi krátkou 

dobu 

- je-li prokázáno, že škodlivost vn�jších podn�t� pro 

 �lov�ka je p�i nízké intenzit� jen mizivá, m�žeme 

 obhájit výzkum p�sobení t�chto vliv� v malé intenzit� 

 a po velmi krátkou dobu, pokud tím pom�žeme �ešit 

 naléhav�jší problémy spole�nosti a �lov�ka; 

5. p�edem informujeme dotázaného (zkoumaného) o možných negativních 

vlivech a zajistíme si jeho souhlas 

- pokud negativní p�sobení zkoumaných vliv� není životu 

 nebezpe�né a pokud je zna�ná šance p�edejít na základ� 

 výsledk� výzkumu v�tším škodám, hledáme dobrovolníky, 

 které v�as a úpln� informujeme o možných negativních 

 vlivech pokusu a kte�í p�esto souhlasí se svou ú�astí; 

6. na vybrané otázky nevyžadujeme odpov�
 od všech dotázaných 

- na otázky, které zasahují p�íliš do soukromí 

 dotázaného, nevyžadujeme odpov�
 od všech respondent�; 

 provedeme náhodný podvýb�r, jemuž tyto otázky do dotaz- 

 níku za�adíme, ostatním je vynecháme; 

7. negativní vliv na zkoumané osoby je ospravedlnitelný tím, že 

výsledky výzkumu budou mít významn� vyšší hodnotu ve srovnání s 

momentálním vyrušením respondent� 

8. zaru�íme zachování soukromí osob publikováním jen agregovaných 

dat. 

 

 



15.3. T�i p�íklady projekt�, které se proh�ešily proti etice sociologické 
výzkumné práce (podle [Burges 1984:185-189]) 
 

1. Projekt Kamelot 15) 

 

- byla porušena d�v�ryhodnost výzkumného týmu, který získával v 

zemích Jižní Ameriky bez v�domí vlád t�chto zemí data o 

spole�enských procesech, sociální struktu�e a aktivitách 

sociálních skupin. Tyto údaje m�ly sloužit ne v�deckému poznání 

ale k použití americkou výzv�dnou službou k potla�ení lidových 

hnutí. 

 

2. Studie homosexuálního chování 

 

- bylo porušeno soukromí studovaných osob; Land Humprey [1970] 

provád�l zú�astn�né pozorování homosexuál� a mimo to pod záminkou 

studia kulturních zájm� a �inností tytéž osoby dotazoval na �adu 

osobních údaj�, které využil v kombinaci s prvními daty. 

 

3. Studie komunity ve Springdale 

 

- nebyla dodržena anonymita zkoumaných osob; výsledky zkoumání na 

malém m�st� byly zve�ejn�ny v neagregované podob� a ze 

souvislostí bylo možno identifikovat jednotlivé osoby. 16) 

 

Tyto t�i americké výzkumné projekty ilustrují n�která hlavní 

etická dilemata sociologického výzkumu. 

 

15.4. Základní body etického kodexu Americké sociologické asociace (podle 
[Bailey 1978: 447nn] Appendix, Part B: Code of Ethics of the American 
Sociological Association) 
 

1. Zachovávat v�deckou objektivitu výzkumu 

2. Nep�ekra�ovat své schopnosti a kompetence 

3. Respektovat práva zkoumaných osob na soukromí a d�stojnost 

4. Chránit zkoumané p�ed osobním poškozením 

5. Zaru�it d�v�rné zacházení s výzkumnými daty 

6. Zajistit nezkreslenou prezentaci výzkumných výsledk� 

7. Nezneužívat role výzkumníka k jiným (neprofesním) ú�el�m 

8. Pod�kovat všem spolupracovník�m 

9. Nezatajit žádné zdroje finan�ní podpory výzkumu a možná zkreslení 

10.Povinnost zve�ejnit každé ovlivn�ní výsledk� sponsorem nebo 

uživatelem �i zadavatelem 

11.Povinnost nep�ijmout finan�ní podporu výzkumu, která by odporovala 

t�mto etickým princip�m a ukon�it spolupráci na výzkumu, který 

princip�m odporuje 

 

 

 

 

 

15.5. Podmínky publikace výsledk� výzkumu 
(podle [Bailey 1978:449nn] Appendix, Part C: Code of Professional 

Ethics and Practices of the American Association for Public 

Opinion Research) 

 

Minimální soubor údaj�, které je t�eba uvést p�i každé publikaci 

výsledk� výzkumu: 

 

1. Kdo financoval výzkum 

2. P�esné zn�ní položených otázek 

3. Definice populace, z níž byl provád�n výb�r 

4. Velikost výb�ru, zp�sob výb�ru a návratnost 

5. Jak odhadnout výb�rovou chybu 

6. Které výsledky jsou založeny jen na �ásti výb�ru 

7. Zda dotazování probíhalo osobn�, telefonicky, poštou; doma nebo na 

ulici 

8. �asové za�azení doby dotazování vzhledem k významným událostem. 

 

 



16. Proces rozhodování v sociologickém výzkumu 
Sociologický výzkum spo�ívá v �et�zu rozhodnutí, které ur�ují 

postup práce i dosažené výsledky. V každém rozhodovacím kroku má 
sociolog možnost otev�ít nebo naopak uzav�ít množství strategií 
dalšího postupu. Výzkumník musí mimo jiné rozhodnout jaký problém bude 
�ešit, v jakém pojmovém rámci se bude pohybovat, jakým zp�sobem 
zvolené pojmy vyjád�í ve znacích a jak je bude m��it a zjiš�ovat, na 
jaké populaci a pomocí jakého výb�ru bude získávat data, jaký zvolí 
typ výzkumného projektu, jaké metody sb�ru dat a analytické procedury 
se rozhodne použít, jak bude výsledky interpretovat a pomocí jakých 
prost�edk� je bude prezentovat ve výsledcích. To vše ovlivní výslednou 
podobu a míru poznání zvolené �ásti sledované skute�nosti i kone�ný 
úsp�ch sociologického výzkumu. (Srovnej záv�re�nou kapitolu práce 
Labovitz-Hagedorn [1976: 114-130].) 

 

16.1. Výzkumný problém 
Prvním klí�ovým místem rozhodování výzkumníka je volba výzkumného 

problému. Závisí na dosavadních znalostech, zkušenostech a schopnosti 

sociologa položit otázku, která je nejen d�ležitá a aktuální, ale také 

zodpov�ditelná prost�edky sociologického výzkumu. 

Sociolog se p�ed zapo�etím �ešení problému zabývá studiem 

literatury. Konzultuje s odborníky. Seznamuje se s výsledky výzkum�, 

které na dané nebo p�íbuzné téma dosud byly provedeny. Snaží se za�ít 

s výzkumem s tak velkým množstvím znalostí, jak je jen možné. 

 

16.2. Pojmový rámec 
Výzkumný problém je vždy �ešen v p�edem zvoleném pojmovém rámci. 

Sociolog formuluje problém pojmy sociologické teorie, vytvá�í model, v 

jehož rámci lze daný problém �ešit. S použitím zvolených obecných 

pojm� vytvá�í teoretické hypotézy a hledá k nim výroky nižšího �ádu, 

pracovní hypotézy, které lze testovat, ov��ovat na rovin� empirie. K 

obecným pojm�m konstruuje výzkumník znaky a indikátory, jejichž 

prost�ednictvím jsou uvažované pojmy zjiš�ovány a m��eny, �asto jen 

nep�ímo. Pracovní hypotéza je pak na rozdíl od obecné teoretické 

hypotézy vytvo�ena jako výrok o vztahu m��itelných a zjiš�ovaných 

znak�. 

Rozhodovací kroky v této fázi jsou velmi odpov�dné p�edevším 

proto, že prakticky vždy se výzkumník rozhoduje pro redukci: snižuje 

stupe� obecnosti uvažovaných vztah� z obecné teoreticé roviny na 

rovinu empiricky zjiš�ovaných fakt�, redukuje množství sledovaných 

souvislostí na soubor takových, o nichž p�edpokládá v položených 

hypotézách, že jsou ty nejd�ležit�jší, rozhoduje se pod tlakem 

výzkumných možností pro zkoumání jen n�kterých vztah�, m��itelných, 

zjistitelných souvislostí. 

 

16.3. Populace a výb�rový soubor 
Další z �et�zce výzkumných rozhodnutí je podmín�no nutností 

zkoumat jen �ást populace, o níž výzkum vypovídá. Nej�ast�ji 

pot�ebujeme výsledky výzkumu zobecnit na celou populaci. V takové 

situaci musíme zajistit, aby výb�rový soubor reprezentoval celek, o 

n�mž vypovídáme. Nákladnost a organiza�ní náro�nost 

pravd�podobnostních výb�r�, které jediné spolehliv� zaru�ují spln�ní 

tohoto úkolu, vedou výzkumníka n�kdy k rozhodnutí ustoupit od 

požadavku zaru�ené reprezentativnosti výb�ru. Toto rozhodnutí má 

pochopiteln� své d�sledky ve fázi interpretace dat. 

Použijeme-li nap�íklad kvótní výb�r, omezujeme se p�i zajiš�ování 

reprezentativity jen na zvolené kvótní znaky, a to jen v použitých 

výb�rových kombinacích. Ostatní hlediska reprezentativity jsou 

ponechána bez kontroly. Závisí na tazatelích a na konkrétních 

podmínkách výzkumné situace v terénu, jakou míru zobecnitelnosti nám 

výb�r zaru�í. 

P�ekra�ovat rámec zobecnitelnosti výsledk� daný výb�rovým 

mechanismem není z profesionálního hlediska p�ípustné a spekulace 

jdoucí za rámec dat musí být teoreticky zakotveny již ve východiscích 

výzkumu. Rozhodnutí o zp�sobu a technice výb�ru je tedy v tomto ohledu 

vlastn� rozhodnutí o možnostech záv�r� ze získaných dat. 

 

16.4. Výzkumný projekt - uspo�ádání výzkumu 
Zp�sob uspo�ádání výzkumu (Research Design) p�edstavuje d�ležité 

rozhodnutí.  Jinak budou sbírána data v rámci výzkumné sondy - 

p�ípadové studie, jinak p�i �ízeném experimentu a jinak p�jde-li o 

reprezentativní výb�rové šet�ení s celostátní p�sobností. A nejen, že 

budou data jinak sbírána. Jinak bude provád�n výb�r zkoumaných 

jednotek, odlišný bude použitý výzkumný nástroj, technika a organizace 

sb�ru dat, jiné budou nároky na finan�ní zabezpe�ení výzkumu, jiné 

budou možnosti zobecn�ní výsledk�. Rozhodnutí o cílech, a tedy i o 

uspo�ádání výzkumu je t�eba provést co nejd�íve. Zcela jist� p�ed 

volbou výzkumných nástroj� pro sb�r dat a v t�sné souvislosti s volbou 

výb�rového uspo�ádání. 

Rozhodujeme se pro deskriptivní, explana�ní nebo prognostické 

cíle výzkumu. A to jist� ovlivní, co budeme zjiš�ovat a jak to budeme 

zjiš�ovat. Máme omezené finan�ní zdroje a také tomu musíme p�izp�sobit 



svá rozhodnutí. �asové možnosti výzkumu, po�et spolupracovník�, 

technické zázemí, to vše souvisí s rozhodováním o typu výzkumného 

uspo�ádání. Volbu uspo�ádání výzkumu ovlivní také množství znalostí, 

které již máme k dispozici. Nesmíme však zapomenout, že rozhodující 

váhu v našem rozhodování by m�l mít výzkumný zám�r, cíl výzkumu. 

Chceme-li nap�íklad popsat životní podmínky rómského obyvatelstva 

na Mostecku, neuspo�ádáme za tím ú�elem celostátní reprezentativní 

dotazníkové šet�ení. Soust�edíme se na danou lokalitu, na populaci 

Róm� a jist� nevysta�íme s dotazníkem. Naopak, chceme-li p�edpov�d�t 

výsledky voleb do parlamentu, musíme se pokusit o reprezentaci celé 

populace státu. Chceme-li znát reakce skupiny na nepopulární 

rozhodnutí jejího vedoucího, m�žeme uspo�ádat experiment. Reakce 

celého národa na nepopulární rozhodnutí vlády je však dost obtížné 

tímto zp�sobem zkoumat. 

Rozhodujeme-li o výzkumném uspo�ádání, rozhodujeme o 

pravd�podobném typu výb�ru, o fina�ních nárocích, 

nejpravd�podobn�jších nástrojích sb�ru dat, o pot�eb� spolupracovník�, 

technického zázemí, o �asových nárocích výzkumu. Význam rozhodnutí je 

tedy klí�ový a v mnohém jej bez zna�ných ztrát nelze v pr�b�hu výzkumu 

revidovat. Je tedy t�eba mu v�novat pat�i�nou pozornost již na po�átku 

výzkumu. 

 

 

16.5. Metody sb�ru dat 
Rozhodujeme se mezi p�ímou nebo nep�ímou technikou zjiš�ování, 

mezi technikou formalizovanou, standardizovanou nebo naopak 

nestandardizovanou. Vybíráme techniku, která respondenta ovliv�uje 

nebo rad�ji volíme neagresivní tzv. "unobstrusive" techniku, tj. 

pozorování nebo n�kterou jinou techniku, p�i níž se nesnažíme 

respondentovi vnutit sv�j pohled na sv�t. Z�stáváme mimo sv�t lidí, 

které studujeme nebo se stáváme jeho sou�ástí, používáme zú�astn�nou 

techniku. Volbu alternativy mezi t�mito variantami vždy provází 

d�sledek, v n�mž se mísí výhody s nevýhodami. V jednotlivých 

kapitolách byly ob� stránky každého takového výb�ru podrobn� 

diskutovány. Obecnou preferenci doporu�it nelze. Lze však doporu�it 

kombinaci n�kolika r�zných technik, pokud to okolnosti výzkumu 

umož�ují. Dojdeme-li r�znými, mezi sebou výrazn� se lišícími postupy k 

obdobnému výsledku, naše p�esv�d�ení o jeho nenáhodnosti m�že být 

mnohonásobn� vyšší. 

 

16.6. P�íprava a �ist�ní dat 
Rozhodnutí o bezchybnosti dat a možnosti jejich ve�ejné 

prezentace a použití k ov��ování výzkumných hypotéz je významným 

krokem, který p�es veškerý tlak okolností není možné usp�chat. Etapa 

p�ípravy dat ke strojn� po�etnímu zpracování a kontroly t�chto dat, 

v�etn� nutných oprav v datech je ve v�tšin� výzkumných šet�ení 

nep�íjemn� dlouhá. Aktuální data zastarávají. Zadavatel se snaží 

získat alespo� p�edb�žné, nejzajímav�jší výsledky, základní údaje 

pokud možno ihned, co nejd�íve. Práv� v tomto tlaku je skryto velké 

nebezpe�í pro výzkumný tým. Práv� tyto p�edb�žné, první, netrp�liv� 

o�ekávané výsledky našeho výzkumu je �asto to jediné, co má sv�j 

celospole�enský dopad. Podle jejich kvality, platnosti a bezchybnosti 

je náš výzkum ve�ejností posuzován. Nep�esnost, nebo také podstatná 

chyba, p�ehlédnutá ve sp�chu nebo dokonce zp�sobená nedokonalým 

dodržením kontrol v �asovém stresu, mohou zp�sobit neúsp�ch celé 

výzkumné akce a ztrátu d�v�ry zadavatele i ve�ejnosti ve výzkumný tým. 

P�ed skon�ením etapy p�ípravy dat a p�ed dokon�ením kontrol a 

oprav proto údaje ani výsledky výzkumu nezve�ej�ujeme. Abychom splnili 

o�ekávání spojovaná s naším výzkumem, musíme této etap� v�novat 

dostatek pozornosti. Naší snahou bude její zkrácení, maximální 

urychlení, ale ne na úkor kvality dat, spolehlivosti kontrol a 

úplnosti provedených oprav. Rozhodnutí o zve�ejn�ní výsledk� výzkumu 

bude následovat bez zbyte�ných odklad� ihned po skon�ení oprav a 

nezbytných analýz. A m�lo by být spojováno s d�v�rou ve zve�ej�ovaná 

data a jejich platnost. 

 

16.7. Analýza a interpretace 
Základní možnosti analýzy a tedy i interpretace jsou ur�ovány 

�et�zcem p�edchozích výzkumných rozhodnutí. Volba problému, hypotéz, 

výb�ru a výzkumného uspo�ádání zna�n� zužuje prostor pro volbu metod a 

postup� analýzy. Dalším limitem m�že být použitá metoda sb�ru dat a v 

ní aplikované výzkumné instrumenty. V procesu analýzy dat jde 

p�edevším o to, skute�n� využít analytické možnosti, které sebraná 

data poskytují. Rozhodnutí pro metodu analýzy dat musí odpovídat typu 

dat a požadavk�m metody. Spln�ní t�chto pravidel by m�lo být 

samoz�ejmostí. �ast�ji než z neznalosti p�edpoklad� a omezení 

jednotlivých metod a postup� bývají pravidla aplikace daných metod 

porušována z lehkomyslné p�ezíravosti, ze snahy použít efektní, �asto 

módní techniku nebo prost� z neznalosti jiných, pro danou úlohu 

vhodných analytických postup�. Rozhodnutí použít danou metodu by tedy 



m�lo být op�eno o spln�ní jejích p�edpoklad� a dále o p�esv�d�ení, že 

vhodn�jší metodu nemáme k dispozici. 

Druhé, kvalitativn� významn�jší rozhodnutí v etap� analýzy dat a 

jejich interpretace, je rozhodnutí nepokra�ovat dále v analýze. M�li 

bychom si p�i n�m uv�domit, že tém�� vždy, ve velké v�tšin� 

sociologických výzkum�, z�stává zna�ná �ást sebrané informace 

neanalyzována. Mnoho vazeb mezi zjiš�ovanými znaky nebylo podrobeno 

rozboru bu
 v�bec nebo jen povrchn�. Rozhodnutí ukon�it pro tuto fázi 

analýzu dat m�že být rozhodnutím kone�ným, a aniž si to p�ipouštíme, v 

mnoha výzkumech jím skute�n� bývá. Je to tedy rozhodnutí významné. 

 

16.8. Prezentace a záv�ry 
Rozhodnutí prezentovat výsledky výzkumu je p�irozené. D�ležité je 

rozhodnout se o podob� této prezentace, jejím rozsahu, ur�ení, tj. 

volb� �tená�ské populace. �asto bývá prezentace výsledk� z výzkumu 

provád�na postupn�, nejprve v podob� odborné stati nebo referátu na 

konferenci, dále v ucelen�jší, širší podob� výzkumné zprávy a kone�n� 

jako v�decká monografie v�tšinou p�ekra�ující výsledky jediného 

výzkumu a reagující na literaturu a ostatní výzkumy k danému problému. 

Rozhodnout je tedy t�eba o dob� i zp�sobu prezentace, o spoluautorech, 

p�ípadn� o vhodnosti zve�ejn�ní n�kterého z výsledk� jen odborné nebo 

i laické ve�ejnosti. 

Prezentace výsledk� výzkumu musí vzít v úvahu také etické 

aspekty. Zachování anonymity, kterou jsme dotázaným p�islíbili, m�že 

nabývat nejr�zn�jších konkrétních podob. Zve�ejn�ní výsledk� 

sociometrického šet�ení o vztazích na pracovišti, které nám mohou 

p�ipadat anonymní, zú�ast�ným osobám poskytuje daleko více informací a 

m�že n�koho z nich, aniž bychom cht�li, poškodit. Práv� tak výsledky 

dotazování v malém m�st�, kde t�icetiletý rozvedený léka� je zcela 

ur�itá jedine�ná osoba, vedoucí pracovník s více než sto pod�ízenými 

je jediný �editel ve m�st� a pracovnice ve spojích je místní poštovní 

doru�ovatelka, není možno prezentovat stejn� bezstarostn� jako údaje o 

pr�m�rech za stovky a tisíce dotázaných v celostátním výb�rovém 

šet�ení. 

Rozhodnutí o prezentaci výsledk� je v neposlední �ad� �asto také 

rozhodnutí politické. M�že mít význam pro utvá�ení ve�ejného mín�ní, v 

n�kterých p�ípadech m�že ovlivnit rozhodování lidí, nap�. p�ed 

volbami, v pr�b�hu stávky, v období ekonomických nebo mocenských 

zvrat�. Jako sociologové máme tedy vysokou odpov�dnost p�i 

rozhodování, jakým zp�sobem, kdy a komu své výsledky sd�líme, jakou 

formou je zve�ejníme, jaké záv�ry zd�razníme.  
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Otázky: 
 

Co je to hypotéza? Uve
te p�íklad! 

Co je to posunutí, vychýlení (bias)? 

Co je to výzkumný problém?  Jak je formulován? 

Co je to znak (prom�nná) v sociologii? 

Jaké druhy náhodného výb�ru rozeznáváme? 

Co jsou to kvóty? Kde je užíváme? 

Jaké jsou nevýhody p�ípadové studie? 

T�i výhody kvótního výb�ru: 

T�i nevýhody kvótního výb�ru: 

Co je to panel? 

Co je to výb�rová chyba? Jak vzniká? 

Co je to stratifikovaný náhodný výb�r? Jak se liší od kvótního výb�ru? 

Co je to skupinkový náhodný výb�r? Jak se liší od prostého náhodného 

výb�ru? 

K �emu slouží p�edvýzkum? Kdy jej provádíme? 

Vyjmenujte libovolné 4 chyby experimentálního projektu! 

Co je to longitudinální výzkum? 

Co je to vyrovnávání (matching) a k �emu se užívá? 

Co je to znáhod�ování (randomization) a k �emu se užívá? 

Co je to prostý ordinální znak? Uve
te p�íklad! 

Co je to prostý nominální znak? Uve
te p�íklad! 

Co je to intervalový znak? Uve
te p�íklad! 

Vyjmenujte druhy znak� (prom�nných)! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: sociální vrstva, pohlaví, p�íjem! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: sociální skupina, vzd�lání, p�íjem! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: frustrace, agrese, inteligence! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: hodnoty, majetek, po�et d�tí! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: po�et sourozenc�, v�k rodi��, po�et 

d�tí! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: po�et sourozenc�, vzd�lání, po�et 

d�tí! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: náboženské vyznání, pomoc bližnímu, 

lidský soucit! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: nacionalismus, agrese, inteligence! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: majetek, p�íjem, melouchy! 

Sestavte hypotézu pro prom�nné: majetek, styky, výkon v zam�stnání! 

Navrhn�te hodnoty pom�rového znaku pro vlastnost "návšt�vnost kina"! 

Navrhn�te hodnoty intervalového znaku pro vlastnost "�tená�ská 

aktivita"! 

Navrhn�te hodnoty kardinálního znaku pro vlastnost "p�íjmová 

kategorie"! 



Navrhn�te hodnoty intervalového kategorizovaného znaku pro vlastnost 

"v�ková kategorie"! 

Navrhn�te hodnoty nominálního znaku pro vlastnost "zp�sob získávání 

�asopisu Mladý sv�t"! 

Navrhn�te hodnoty nominálního znaku pro vlastnost "rodinný stav"! 

Navrhn�te hodnoty nominálního znaku pro vlastnost "kategorie 

povolání"! 

Navrhn�te hodnoty nominálního znaku pro vlastnost "stranická 

p�íslušnost"! 

Navrhn�te hodnoty nominálního znaku pro vlastnost "oblíbený hrdina 

d�tských pohádek"! 

Navrhn�te hodnoty ordinálního znaku pro vlastnost "spokojenost s 

mistrem"! 

Navrhn�te hodnoty ordinálního znaku pro vlastnost "p�ipravenost k 

ob�tem"! 

Navrhn�te hodnoty ordinálního znaku pro vlastnost "nejvyšší stupe� 

dosaženého vzd�lání"! 

Navrhn�te hodnoty ordinálního znaku pro vlastnost "d�v�ryhodnost 

informa�ních pramen�"! 

Sestavte operacionální definici pojmu "inteligence"! 

Sestavte operacionální definici pojmu "agrese"! 

Sestavte operacionální definici pojmu "sociální vrstva"! 

Sestavte operacionální definici pojmu "student"! 

Sestavte operacionální definici pojmu "u�itelka"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "milioná�"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "vít�z parlamentních voleb"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "malá sociální skupina"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "chudoba"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "bohatství"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "nezam�stnaný"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "agresor"! 

*Sestavte operacionální definici pojmu "mluv�í OF"! 

 

 

 

 

Vyjmenujte techniky sb�ru dat! 

Vyjmenujte a charakterizujte druhy pozorování! 

Vyjmenujte a charakterizujte základní techniky dotazování! 

Co je to metoda obsahové analýzy? Za�a
te a charakterizujte! 

Charakterizujte možnosti sekundární analýzy! Srovnejte její výhody a 

nevýhody oproti primární analýze dat! 

P�íprava standardního rozhovoru! Vyjmenujte etapy! 

Vyjmenujte pravidla zú�astn�ného pozorování! 

Jmenujte zp�soby využití po�íta�e p�i sb�ru dat! 

Vyjmenujte fáze sociologického výzkumu a specifikujte místo terénního 

sb�ru dat! 

**Vyjmenujte hlavní techniky sb�ru dat! 

Uve
te �ty�i sou�ásti plánu standardizovaného pozorování! 

*&Vyjmenujte d�ležité fáze sb�ru dat! 

&Charakterizujte v protikladu standardizované a nestandardizované 

pozorování! 

Charakterizujte situaci skrytého a zjevného pozorování a roli 

výzkumníka v nich! 

&Charakterizujte obor použití metody pozorování! 

*Uve
te 3 výhody zú�astn�ného pozorování! 

&Uve
te 3 nevýhody (problémy) zú�astn�ného pozorování! 

*&Co je obsahem záznamu standardizovaného pozorování? 

*Vyjmenujte a charakterizujte metody dotazování! 

**Popište úvodní fázi rozhovoru! 

**Vyjmenujte vhodné vlastnosti tazatele (tazatelky)! 

**Uve
te 4 typy nevhodných (chybn� formulovaných) otázek! Vysv�tlete! 

*Vyjmenujte fáze sb�ru dat p�i dotazování poštou! 

**Specifikujte obsah pr�vodního dopisu pro dotazování poštou! 

**Charakterizujte oblast použití standardizovaného rozhovoru! 

*Co je to pilotáž? 

**Pravidla uspo�ádání dotazníku: 

*Uve
te 3 výhody (p�ednosti )poštou zasílaného dotazníku! 

Uve
te 3 nevýhody (omezení )poštou zasílaného dotazníku! 

*Obsah pr�vodního dopisu k dotazníku zasílanému poštou: 

*Jmenujte 3 faktory ovliv�ující návratnost poštovního dotazníku! 

*Vyjmenujte typy dokument� vhodné k využití v sociologickém výzkumu! 

**Co je to sekundární analýza? 

**Oblasti a d�vody použití studia dokument� v sociologickém výzkumu: 

**3 p�ednosti studia dokument� ve srovnání s ostatními metodami 

sociologického výzkumu: 

*3 nevýhody studia dokument� ve srovnání s ostatními metodami 

sociologického výzkumu: 

**Jmenujte zp�soby využití po�íta�e p�i sb�ru sociologických 

výzkumných dat! 

**Jmenujte 2 výhody dotazování s využitém po�íta�e! 

**Jmenujte 2 nevýhody dotazování s využitém po�íta�e! 

*Jaké jsou úlohy p�ípravy a �išt�ní dat? 

*Vyjmenujte možnosti uspo�ádání (typy) dat vstupujících do analýzy! 

**Co je to transformace dat? Uve
te p�íklad! 

*Jmenujte míry (statistiky, ukazatele) pro jednorozm�rný popis dat! 



**Jmenujte úlohy pro dvou a vícerozm�rnou analýzu dat! 

*Jmenujte n�které techniky mnohorozm�rné analýzy dat! 

*Vyjmenujte závazné �ásti (oddíly) výzkumné zprávy (publikace z 

výzkumu)! 

**Uve
te zp�soby grafického porovnání hodnot kardinálního znaku za 

podsoubory! 

**K �emu se užívá histogram (sloupkový graf) a k �emu krabi�kový graf 

(BOX CHART)? 

**K �emu se užívá dendrogram (stromový graf) a k �emu kruhový d�lený 

graf (PIE CHART)? 

**K �emu se užívá znaménkové schéma a k �emu �árový graf (LINE CHART)? 

**Vyjmenujte 5 ze zásad etického kodexu sociologa! 

**Jmenujte 4 z bod� povinného obsahu výzkumné zprávy! 

*Jmenujte fáze rozhodování v sociologickém výzkumu! 

 

P�íklad pojmu: VÝKON ROLE 

 Vypovídá pouze o t�ch vzorcích chování, které vyžaduje daná role, 

ne jiná 

ROLE STUDENTA:   - sleduje p�ednášky 

 - d�lá si poznámky 

 - ú�astní se práce v seminá�ích 

 - studuje odbornou literaturu 

 - p�ipravuje se na zkoušky 

 - skládá zkoušky 

Pouze tyto aktivity jsou obsaženy v roli studenta. Další 

�innosti, které student d�lá (nap�. �innosti v rodin�, s rodi�i a 

sourozenci, aktivity volného �asu, partnerské vztahy, práce o 

prázdninách), nejsou do této role zahrnuty. Výkon role je abstrakce ze 

všech �inností studenta jen t�ch, které jsou ur�eny touto díl�í rolí. 

 

 

 

 

 

Osnova  
1. V�decký p�ístup, problémy a hypotézy 

- V�da a v�decký p�ístup 
- Výb�r a formulace v�deckého problému 

- Hypotézy a problém operacionalizace 

2. V�decké pojmy, znaky a prom�nné 
- V�decké pojmy a konstrukty 

- Znak v sociologii, typy znak� 

- Znak, prom�nná, indikátor 

- Výstavba a testování sociologické teorie 

3. Populace, výb�ry, reprezentativita 
- Populace, opora výb�ru, základní a výb�rový soubor 

- Náhodný výb�r a jeho výhody 

- Typy a zp�soby výb�ru, vícestup�ový náhodný výb�r 

- Reprezentativita, chyby, vychýlení výb�ru 

- Velikost výb�rového souboru 

- Kvótní výb�r a jeho omezení 

4. Výzkumné projekty 
- Cíle výzkumného projektu a kritéria jeho hodnocení 

- Výzkumný projekt a kontrola vlivu prom�nných 

- Varianty výzkumného projektu 

- P�ípadová studie, korela�ní výzkum, panelový výzkum, 

 experimentální projekt 

5. Terénní sb�r dat. Metody pozorování 
- Sb�r dat v procesu sociologického výzkumu  

- D�ležité fáze sb�ru dat 

- Hlavní techniky sb�ru dat 

- Charakteristika pozorování a jeho druhy 

 - nezú�astn�né a zú�astn�né 

 - standardizované a nestandardizované 

 - skryté a zjevné 

- Obor použití pozorování 

- P�íprava a realizace standardizovaného pozorování 

- Výhody a nevýhody zú�astn�ného pozorování 

6. Metody dotazování 
- Charakteristika rozhovoru 

- Druhy rozhovor� - standardizovaný a nestandardizovaný 

- P�íprava standardizovaného rozhovoru 

- Pr�b�h rozhovoru 



- Charakteristika dotazníkového šet�ení 

- Typy dotazníkového šet�ení a jejich použití 

- P�íprava dotazníkového šet�ení 

7. Ostatní metody sb�ru dat, obsahová analýza, sociometrické metody 
- Studium dokument� 

- Zásady obsahové analýzy 

- Sociometricé techniky 

- škálování 

- Tvorba a používání položkových test� 

- Vybrané metody kvalitativní analýzy 

8. Dotazování s využitím po�íta�e 
- Klasické a po�íta�ové dotazování - rozdíly, výhody, nevýhody 

- CADI - záznam dat pomocí po�íta�e 

- CAPI - osobní dotazování s využitím po�íta�e 

- CATI - telefonní dotazování s využitím po�íta�e 

- program BLAISE - základní charakteristika 

9. Principy analýzy a interpretace dat 
- Typy vstupních dat 

- Jednorozm�rný popis dat 

- Komparace soubor� 

- Korela�ní analýza 

- Další mnohorozm�rné techniky analýzy dat 

- Kauzální modelování 

10.Prezentace výsledk� sociologického výzkumu 
- Ústní prezentace a argumetace 

- Písemná prezentace - projekt a záv�re�ná zpráva 

- Grafická prezentace výsledk� 

- D�kazy, doklady, ilustrace 

- Interpretace a záv�ry výzkumu 

13.Etické a profesionální zásady sociologického výzkumu 
- Dosavadní poznání jako východisko výzkumu 

- Kritická analýza a prov��ování dosažených výsledk� 

- Metodologická skepse a tvo�ivá invence 

- Zásady citací a uvád�ní pramen� 

- Etická tabu výzkumníka 

- Zjistit, prov��it, publikovat 

Bales, Robert F.: 

Interaction Process Analysis. 
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14) Program SPSS/PC+ 4.0 je systém pro statistickou analýzu dat užíván˙ 
jako jeden z nejrozší�en�jších po celém sv�t� pro statistickou 
analýzu, ale i p�ípravu a transformace dat ze sociálních v˙zkum� 
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