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Disertační práce se věnuje poměrně novému směru v metodologii výzkumných 

šetření - kognitivním přístupům. Shrnuji v ní výsledky svého několikaletého zájmu o tento 

obor a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Na jedné straně systematicky zpracovávám 

oblast kognitivních přístupů v podobě jejich zdrojů, východisek, teoretických koncepcí i 

metodologického aparátu, na druhé straně se do tohoto proudu snažím přispět vlastní 

technikou okamžité validizace. Volba tématu kognitivních přístupů byla přirozeným 

pokračováním mého odborného zájmu o problematiku konstrukce výzkumných nástrojů pro 

dotazníková šetření, které se věnuji již od studia v magisterském cyklu sociologie na FF UK.  

Systematický zájem o problematiku standardizovaného dotazování se v zahraničí 

rozvíjí přibližně od 70. let 20. století, v českém prostředí však prozatím rozsáhlejší reflexi 

nezaznamenal. Kognitivní přístupy představují v současnosti pravděpodobně jedinou 

ucelenou metodologickou koncepci, která se těmito otázkami zabývá. Za několik let své 

existence přinesly velké množství informací o celé situaci dotazování a výrazně změnily 

pohled na tuto fázi výzkumného procesu. Díky tomu jsou v posledních letech již standardní 

výbavou učebnic i šířeji pojatých metodologických publikací a začínají se přirozeně prolínat 

s dalšími, zejména statistickými, přístupy k analýze výzkumných chyb. I přes všechny 

úspěchy tohoto směru však práce zdůrazňuje také kritické reakce pocházející z vnějšku i 

zevnitř samotných kognitivních přístupů a podrobuje diskusi některá fundamentální 

východiska i praktické používání jejich metod. Proto se v rámci vývoje techniky okamžité 

validizace pokouším předvést mimo jiné nevyhnutelnost sebereflexivní fáze vývoje každé 

(nejen kognitivní) metody a nutnost ověření její vlastní validity.  

Tento moment, byť v logice věci zařazený až do závěru práce, lze považovat za jedno 

z jejích hlavních poselství; přinejmenším směrem k samotným kognitivním přístupům. 

Praxe, kdy jsou používané metody podrobovány vlastní metaanalýze, bohužel prozatím není 

všeobecná, ačkoli jde o věc zcela zásadní. Žádný metodologický směr si nemůže vydobýt 

dlouhodobější pozornosti a uznání vědeckého prostředí, pokud spoléhá na subjektivní a 

neověřené techniky zkoumání. Ačkoli metoda okamžité validizace není převratně nová a její 

uplatnění v procesu tvorby dotazníku má své limity, způsobem jejího vývoje a výkladu se 

pokouším povznést některé aspekty kognitivních přístupů na vyšší odbornou úroveň a 

přiblížit je standardům běžným ve vědeckým prostředí. 

Tento zmíněný zájem však leží spíše v implicitní rovině samotného přístupu ke 

studovanému problému; věcné cíle práce jsou formulovány explicitněji. Jsou jimi (1) 

podrobné zmapování kognitivních přístupů a jejich uvedení do českého prostředí a (2) 

představení metody okamžité validizace, která by mohla metodologické portfolio 

kognitivních přístupů obohatit. 
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Kognitivní přístupy 

 

V úvodní části práce je tématika kognitivních přístupů vsazena do celkového rámce 

výzkumné chyby [Groves 2004], čímž dochází k propojení koncepce standardizovaného 

dotazování s obecnějším metodologickým kontextem kvality výzkumných šetření. To je 

vedeno jednak snahou poukázat na důležitost problémů, kterými se kognitivní přístupy 

zabývají v procesu empirického výzkumu, jednak naznačit, že tyto přístupy nelze vnímat 

izolovaně jako separátní oblast zaměřenou pouze na konstrukci dotazníků, nýbrž že patří do 

komplexu vzájemně propojených klasických oblastí metodologie výzkumných šetření. Toto 

propojení tak již na počátku signalizuje výtky a požadavky vyslovené v závěrečném 

hodnocení. Kognitivní přístupy svou povahou nutně spadají do rozsáhlejších 

metodologických struktur a z tohoto titulu nutně musí pracovat na obhájení svého 

odborného místa a vztahu s dalšími oblastmi. To se týká jak společných, tak i jejich 

vlastních, východisek a také nároků na používané metody.  

Samotné kognitivní přístupy jsou zpracovány v následujících kapitolách a to 

v podrobné a ucelené podobě jejich vzniku a východisek, základních teoretických koncepcí, 

metodologického aparátu a zhodnocení jejich postavení v současné výzkumné metodologii. 

Kognitivní aspekty metodologie průzkumů (Cognitive Aspects of Survey Methodology 

– CASM) je název, zastřešující v současné době velice pestrou paletu různorodých přístupů 

a metod. Jejich společným jádrem je zohlednění kognitivních aspektů, které vstupují do hry 

během procesu získávání informace od respondentů. Obecným cílem je odhalení reálných či 

potenciálních zdrojů zkreslení odpovědí, které se mohou vyskytnout v různých fázích 

procesu sběru informace. Konkrétním praktickým cílem je zvyšování kvality výzkumných 

nástrojů, tedy otázek i celých dotazníků. V  kontextu celkové výzkumné chyby lze říci, že 

kognitivní přístupy se věnují chybám pozorování; tedy těm, které vznikají na úrovni 

výzkumného nástroje, tazatele, respondenta a modu sběru dat. 

Zdroje tohoto metodologického proudu lze spatřovat jednak v praxi kvantitativních 

sociálních průzkumů v klasické dotazníkové podobě, jednak v kognitivní psychologii, která 

tuto oblast zásobuje především teoretickými koncepty. Institucionalizace kognitivních 

přístupů proběhla v průběhu 80. let 20. století, ojedinělé snahy o zkoumání podobné 

tématiky lze nicméně sledovat již od doby prvních dotazníkových šetření ve 30. a 40. letech 

20. století.  

Centrálním bodem studia kognitivních přístupů je situace dotazování a právě v 

zavedení určitého detailnějšího pohledu na ni lze spatřovat jeden z jejich nejdůležitějších 

přínosů. V tomto ohledu dalece překračují klasické paradigma pocházející 

z behavioristických pozic, v němž je způsob sběru dat vnímán mechanicky jako proces 

předkládání stimulů tazatelem a zaznamenávání reakcí respondenta. Tím, že začaly věnovat 

pozornost myšlenkovým procesům respondentů, otevřely dveře do komplexního prostoru 

situace získávání výzkumných informací; odkryly tak celou řadu momentů, které hrají roli 
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v procesu zodpovídání výzkumných otázek a které tedy mají vliv na podobu výsledné 

odpovědi. Mimo jiné i díky této změně pozornosti je dnes jasné, že vnímat dotazování 

(ačkoli standardizované) jednoduše jako sled otázek a odpovědí v rámci řízeného 

rozhovoru, není zdaleka přiměřené složitosti celé situace.  

Základním rámcem studia této problematiky je „duální koncepce situace dotazování“ 

[Sudman, Bradburn a Schwarz 1996], podle níž je průzkum na jedné straně sérií mentálních 

úkolů respondentů, na straně druhé straně však také sociálním setkáním. Při jejím 

zkoumání je tedy třeba zohlednit jak průběh a fungování kognitivních procesů během 

zpracování informace jednotlivcem, tak i principy, na nichž je založena každodenní 

komunikace a interakce dvou či více osob.  

Normy, kterými se participanti rozhovoru řídí, jsou popsány klasickou Griceovou 

koncepcí nevyslovených předpokladů konverzace [Grice 1975]. Ta podle nich probíhá 

především na principu spolupráce, který je vyjádřen prostřednictvím maxim kvality, 

relevance, kvantity a stylu. Na účastníky rozhovoru jsou tak kladeny požadavky pravdivosti, 

souvislosti s tématem konverzace, informativnosti a jasnosti.  

Koncepce procesů zodpovídání otázky vycházejí z obecných kognitivně-

psychologických modelů zpracování informace a bývají prezentovány na různých úrovních 

podrobnosti. Struktura příslušného oddílu práce se přidržuje nejčastěji používané varianty 

čtyřstupňového modelu, který proces rozčleňuje na fáze (1) interpretace otázky, (2) 

vyvolání informací z paměti, (3) rozhodování a (4) přizpůsobení odpovědi nabízeným 

možnostem [Tourangeau 1984, Sudman, Bradburn a Schwarz 1996]. Na podkladu tohoto 

členění jsou pak podrobně rozebírány faktory, které průběh kognitivních procesů 

v jednotlivých fázích zodpovídání otázky ovlivňují, a které tedy mohou mít důsledky pro 

podobu výsledné odpovědi. 

Na úrovni interpretace jsou zpracovány některé základní psychologické kategorie, 

které ovlivňují způsob, jakým respondent pochopí smysl otázky a klíčových termínů. 

Zřetelně se zde projevuje bytostné svázání kognitivních přístupů, jakožto proudu 

v metodologii výzkumných šetření, s oblastí kognitivní psychologie a jejím prostřednictvím 

s dalšími obory participujícími na oblasti označované dnes jako kognitivní věda. Například 

problematika mentální reprezentace, která je v práci pojednána pouze v měřítku 

relevantním jejím cílům, je pro kognitivní vědu tématikou klíčovou a lze předpokládat, že 

vývoj v jakékoli z jejích disciplín (psychologie, lingvistika, neurologie, vývoj umělé 

inteligence, atp.) bude mít důsledky také pro (v tomto kontextu skutečně jen dílčí) teorii 

zodpovídání dotazů během standardizovaného rozhovoru. Kromě kategorie mentální 

reprezentace jsou v souvislosti s interpretační fází rozpracovány také koncepce schématu a 

scénáře, které mají původ v psychologickém studiu paměti. Použití určitých schémat je 

předvedeno jako jeden ze základních prostředků porozumění pojmům a otázkám, přičemž 

individuální rozdílnost těchto mentálních struktur u jednotlivých lidí má za následek odlišné 
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chápání otázek a tedy odlišné principy jejich zodpovídání. Dalším příkladem faktoru 

ovlivňujícího procesy interpretace pak je priming, díky němuž je myšlení respondentů 

většinou neuvědomovaně nastaveno určitým směrem a který proto může vést 

k systematickému zkreslení odpovědí. 

V souvislosti s fází vyvolání poznatků potřebných k zodpovězení dotazů je 

zpracována problematika paměti, jejich základních druhů, způsobů organizace a důsledků 

pro procesy vybavování. Důležitým zdrojem je zde opět psychologické zkoumání 

paměťových struktur (především rozlišení dlouhodobé a krátkodobé/pracovní paměti), 

procesů ukládání a vybavování nebo přesnosti vyvolaných informací. Na příkladech 

jednotlivých způsobů organizace paměti (rozšířené události nebo mezníky) je předvedeno, 

jakým způsobem respondenti postupují při vyhledávání relevantních údajů a jak tyto 

způsoby organizace paměti interagují s formátem dotazů; problematika spolehlivosti paměti 

je zastoupena empirickými evidencemi efektu teleskopu a spáry. 

Dvě následující fáze procesu zodpovídání jsou vedeny separátně po liniích 

faktografických a postojových otázek. Toto rozštěpení vnáší další dimenzi komplexity 

sledované problematiky, když ukazuje, že u různých typů otázek se mohou objevovat 

odlišné vlivy, anebo že tytéž mohou fungovat rozdílně. Přesto jde o rozlišení stále ještě 

velmi obecné a jak je upozorňováno, při studiu konkrétních působení zmiňovaných faktorů 

je třeba podle formátu otázek diferencovat i dále.  

V samostatné části je představena strategie respondentů při rozhodování o 

odpovědích na faktografické otázky, které často budí dojem, že jsou přímo dostupné 

v paměti. Ve skutečnosti však respondenti většinou musejí tyto vyvolané informace 

nějakým způsobem promyslet, například v situacích kdy jsou dotazováni na frekvenci 

nějakého jednání nebo jeho pravděpodobnost. Bezpochyby složitější povahu má však 

rozhodování o otázkách postojových.1 Obecnou analytickou kategorií této fáze je efekt 

kontextu, neboli vliv konkrétního umístění otázky v dotazníku, jejího konkrétního znění atp.2 

Oddíl o efektech kontextu mapuje základní koncepce způsobů jeho působení, jak je 

postupně představovali jednotliví autoři. Informuje tak o vlivu usměrněném a korelačním, 

podmíněném a nepodmíněném, podrobněji pak zejména o komplexně koncipovaném 

modelu zahrnutí a vyloučení [Sudman, Bradburn a Schwarz 1996] a s nimi spojenými 

procesy přizpůsobení a vyloučení. Součástí kapitoly o rozhodování v případě postojových 

otázek je také problematika vlivu emocí, které do procesu zpracování informací mohou 

vstupovat zvnějšku (např. percepce počasí), ale také zevnitř (jako emocionální reakce na 

samotný úkol odpovídání). 

                                       
1 V této souvislosti je představena teorie postoje, která je kombinací klasického modelu zásuvky a 
novějšího interpretačního modelu [Tourangeau, Rips a Rasinski 2000], a která slouží jako opěrný bod 
studia dalších teoretických koncepcí. 
2 Efekt kontextu však může být chápán také podstatně šířeji, jakožto obecné označení všech vlivů, 
které působí v „kontextu“ situace dotazování, na což je na příslušném místě upozorněno. 
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Poslední fází zodpovídání dotazu je editace odpovědi, v níž dochází ke konečné 

úpravě informace do podoby, která odpovídá možnostem dotazníku. U faktografických 

otázek tak dochází například k zaokrouhlování, přičemž je poukázáno na problémy, které 

právě zaokrouhlování může mít nejen pro přesnost odpovědi, nýbrž také pro statistickou 

povahu samotného výsledného znaku. Dalším rozsáhlým tématem je rozsah nabídkové 

numerické škály, který může poměrně výrazně zasahovat nejen do fáze editace, nýbrž také 

už do interpretace cíle otázky. V této souvislosti jsou popsány tendence respondentů 

využívat rozsah škály různými způsoby (např. tendence k pozitivním odpovědím, vyhýbání 

se extrémním hodnotám), vliv rozdílných numerických označení rozsahem jinak totožných 

škál (např. –5 - +5; 0 - 10; 1 – 11), nebo efekty použití nízko- a vysokofrekvenčních škál. 

V kontextu postojových otázek je zpracována tématika pořadí nabízených odpovědí, která 

se opírá o psychologické koncepty efektů prvenství a novosti. Problematikou podoby 

odpovědních stupnic se pak zabývá i další část o způsobech, jakými si respondenti 

konstruují význam standardních posuzovacích škál. Poslední, ovšem neméně důležitou, 

kategorií ovlivňující zodpovídání postojových dotazů je pak sociální desirabilita, která je 

zpracována s ohledem na její teoretické koncepce a empirické souvislosti. 

Samostatná kapitola je věnována metodám, které jsou v současné době využívány 

k ověřování kvality výzkumných nástrojů. Hlavní část je z pochopitelných důvodů věnována 

těm, které vznikly nebo došly přímého uplatnění v rámci kognitivních přístupů (kognitivní 

rozhovor/verbální protokoly, kódování chování, debriefing, posouzení experty, měření 

reakčního času, atd.), jejich výklad je ovšem doplněn také souvisejícími přístupy, které 

původní metodologické portfolio rozšiřují, obohacují o nové prvky (zejména statistické – 

multitrait multimethod design, item response theory) nebo ukazují směr jejich dalšího 

uplatňování (zejm. experimentální design). Právě v souvislosti s metodologickou výbavou 

navazuje práce na kritiku kognitivních přístupů, která se zaměřuje zejména na povahu 

dosud používaných metod. Zásadním nedostatkem je zde absence porovnání, nebo ještě 

lépe absence možnosti vůbec metody vzájemně porovnávat. Tato skutečnost  je důsledkem 

dosavadní nedostatečné snahy o vyjasnění východisek, ujednocení metodických postupů i 

terminologie, zobecnění získávaných poznatků atd. Jak je ukázáno, je velice obtížné provést 

byť i základní klasifikaci technik podle toho, zda jim při testování dotazníku jde o potvrzení 

existence tušeného problému, nebo nalezení problému dosud neznámého; zda jde o 

odstranění obtíží z výzkumného nástroje, nebo o možnost jejich zohlednění během analýzy; 

zda má metoda pouze informovat o problémech, nebo také sama navrhovat směry řešení. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé techniky jsou různě silné v různých z těchto oblastí, je 

jejich vzájemné porovnávání dosti komplikované. To má nutně za následek nejistotu stran 

efektivity a dokonce i samotné smysluplnosti jejich používání. Prostředkem zlepšení 

stávajícího stavu by pak mělo být jednak přesné definování východisek a postupů, jednak 



Teze disertační práce 

6  

zvýšení míry jejich exaktnosti3. Ukázkou přístupu, který respektuje navrhovaná pravidla, by 

měl být výklad vlastní metody okamžité validizace, která kromě toho, že definuje svá 

teoretická východiska i způsoby provedení, také omezuje subjektivní prvky, vede ke 

statisticky zpracovatelným výsledkům, je aplikována v reálných podmínkách a umožňuje 

využití experimentálních designů.  

 

 

Metoda okamžité validizace  

 

Popisem vypracování metody okamžité validizace ve druhé části práce se pokouším 

přispět k proudu kognitivních přístupů a k rozšíření možností sledování kognitivních aspektů 

zodpovídání dotazů. Nabízím ucelenou koncepci metody, která rozpracovává své ideové, 

teoretické, praktické i metodologické aspekty. Základní ideje čerpá z proudu kognitivních 

přístupů, teoreticky vychází z psychologických koncepcí paměti a mentálních reprezentací, 

prakticky navazuje na techniky použité v podobných souvislostech dříve, v metodologické 

rovině se pokouší zodpovědět klíčovou otázku své validity.  

Technika vychází z metodologického proudu kognitivních přístupů a v souladu s nimi 

se vyslovuje zejména k otázkám chyb měření vznikajícím v průběhu standardizovaného 

dotazování. Speciálně se zaměřuje na ten druh chyb, které mají kořeny ve výzkumném 

nástroji (dotazníku) a projevují se v interpretační fázi kognitivních procesů probíhajících při 

zodpovídání otázky respondentem. Je inspirována některými dalšími metodami z bohaté 

tradice snah o analýzu kvality výzkumného nástroje, na které je čtenář v textu odkázán 

stejně jako na předchůdce a dřívější snahy o naplnění podobných cílů. Ačkoli tedy nejde o 

metodu převratnou či zásadně novou, dříve odzkoušených přístupů používá ne zcela 

obvyklým způsobem, snaží se o jejich specifickou kombinaci. Spíše než samotný způsob 

jejího provedení je v obecné rovině důležitá snaha o koncepční uchopení tohoto typu 

zkoumání a vypracování jeho ucelené teorie a metodologie.  

Teoretickým rámcem metody je psychologické studium paměti a paměťových 

struktur, mentálních reprezentací a postojů. Jednoduchým předpokladem je, že respondent 

si v průběhu poslouchání otázky vytvoří její mentální reprezentaci, jakož i reprezentaci 

klíčových pojmů. Ty zaujmou místo v krátkodobé paměti a cílem aplikace metody je 

zkoumání reprezentací právě v tomto umístění. Základní obrysy mentální reprezentace či 

postoje jsou samozřejmě čerpány z obsahů paměti dlouhodobé, nicméně jejich aktuální 

podoba je ovlivněna mnoha kontextovými vlivy výzkumu. Technika tedy nesleduje obecné 

nebo běžné interpretace pojmů, které lidé uchovávají v hlubších paměťových strukturách 

                                       
3 Zejména ústup od subjektivních posouzení a vyšší míra matematizace, zavedení experimentálních 
designů, umožňujících objektivní porovnání různých vlivů, převedení z laboratorních do reálných 
podmínek skutečných výzkumů, aplikace zkoumání na reprezentativní populace atp. 
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například v podobě postojové databáze. Cílem zkoumání jsou mentální reprezentace 

dotvořené aktuálním kontextem výzkumu, které mají bezprostřední vliv na odpověď. Proto 

jsou zpětné dotazy kladeny ihned po zodpovězení cílové otázky, jejich odsun na pozdější 

chvíli (například po dokončení celého dotazníku) není s ohledem na vstupní teorie vhodný.  

 

Základním cílem aplikace metody je odhalení interpretace klíčového pojmu nebo 

např. smyslu otázky, které si respondent vytvořil ve chvíli zodpovídání dotazu. Na základě 

získaných výsledků je pak možné posuzovat validitu výzkumného nástroje (zda 

otázku/pojem respondenti pochopili zamýšlených způsobem) i jeho spolehlivost (zda ji 

všichni pochopili stejně). V souhrnu tak lze hodnotit některé aspekty celkové kvality měření, 

tzn. k jakým a jak významných chybám dochází v důsledku rozdílné interpretace.  

Zpětné dotazování není odděleno od vlastního terénního šetření; neprobíhá předem 

v rámci předvýzkumu nebo pilotního testování otázek (ačkoli samozřejmě v principu může), 

nýbrž jako integrální součást hlavního výzkumného rozhovoru. Konkrétní formát a znění 

zpětné otázky může variovat s ohledem na sledovaný cíl a na konkrétní kognitivní proces, 

který je předmětem zájmu.  

Jsou definovány čtyři roviny, na nichž může být metoda okamžité validizace použita: 

metodologická, interpretační, meritorní a teoretická. Jim odpovídající cíle se ovšem 

vzájemně nevylučují a v principu je dost dobře možné sledovat v rámci jedné aplikace 

všechny současně. 

Metodologickým cílem aplikace metody okamžité validizace může být otestování 

pojmů a formulací se spornou validitou. Může jít o pojmy, u nichž panují obavy o jejich 

jednoznačnost („naše společnost“), všeobecnou srozumitelnost („region“), u kterých není 

jisté, zda byly dostatečně operacionalizovány („oběť trestného činu“), nebo u nichž je 

sporná existence jejich empirických korelátů („levicovost“, „pravicovost“). V takových 

případech může technika poskytnout údaje pro posouzení kvality měření a možnosti vůbec 

danou otázku seriózně interpretovat, stejně jako vodítka pro zhodnocení použitelnosti dané 

formulace či pojmu v následujících výzkumech.  

Úzce souvisejícím cílem v případě přijatelnosti pojmu či formulace je nalezení 

relevantních informací o jeho kognitivním pozadí, které mohou následně pomoci při analýze 

a interpretaci cílové otázky. To se týká zejména situací, kdy je nejednoznačnost pojmu 

předpokládána, z nějakého důvodu je však tento do dotazníku přesto zařazen. Doplňující 

otázky na jeho pochopení pak mohou vnést světlo do analýzy a interpretace odpovědí na ne 

úplně ideální dotaz a zejména do souvislostí s dalšími sledovanými znaky. 

Meritorní úroveň je metodou okamžité validizace otevřena v případech, kdy je cílem 

odhalení konkrétních rámců, schémat nebo scénářů, které lidé používají v případech 

vybraných pojmů; tzn. když je poznání interpretací některých termínů cílem samo o sobě.  
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Konečně na teoretické rovině může být cílem sledovat samotné kognitivní pozadí 

procesu zodpovídání, např. v rámci badatelsky motivovaného výzkumu situace dotazování 

nebo procesů zodpovídání. Výsledky tohoto typu pak mohou sloužit k obohacování 

psychologicky založených koncepcí zpracování informace jako je například zapojení různých 

druhů paměťových struktur nebo působení rozdílných kontextů na informace v krátkodobé 

paměti. 

Okamžitá validizace je v úvodní části vykreslena jako technicky poměrně nenáročná 

metoda, která může zajímavým způsobem zvýšit metodologickou a informační hodnotu 

běžných průzkumů veřejného mínění i hlubších sociálních výzkumů. Její předností je 

aplikace v rámci hlavního dotazníkového šetření, které obvykle čítá velké množství 

sledovaných případů, a který splňuje nároky na reprezentativitu výběrového souboru. To 

z jejích výsledků činí statisticky poměrně silné údaje, jejichž metodologickou hodnotu lze 

dále zvyšovat zavedením experimentálních designů sběru dat (např. split sample). Důležitou 

vlastností metody okamžité validizace je také vysoká ekologická validita díky ověřování 

významu pojmů přímo v kontextu jejich položení.  

V další části kapitoly jsou uvedeny příklady, na kterých byla metoda okamžité 

validizace vyvinuta a úspěšně uplatněna. Analýze a hodnocení jsou zde podrobeny otázky 

používající pojmy „naše společnost“, „region“ nebo „trestný čin“. Kompletní průběh a 

možnosti využití metody jsou pak předvedeny na koncepci levo-pravé politické orientace, 

která je běžnou součástí většiny průzkumů. Způsob vedení výkladu ukazuje, jak může být 

takové téma teoreticky uchopeno, problematizováno a jak může být k řešení vyplývajících 

výzkumných otázek využito metody okamžité validizace. Konkrétní výsledky této aplikace 

lze shrnout tak, že koncept levo-pravé politické orientace neobstál příliš dobře, neboť 

analýza prokázala jeho neurčitost a nejednoznačnost v myslích respondentů. Zatímco 

v teoretické rovině mohou mít oba termíny opodstatnění jakožto obecné pojmy 

zjednodušující popis sociální reality, jejich přímé zkoumání v myslích respondentů se 

ukázalo jako velmi problematické.  

Na konceptu empirického zkoumání levo-pravé politické orientace byla provedena 

také validizace samotné metody, která musí být nedílnou součástí vývoje každé výzkumné 

techniky. Otázkou v tomto případě bylo, zda respondenti ve svých odpovědích vyjadřují 

skutečně to, co si představovali během zodpovídání předchozího dotazu (tj. zda využívají 

obsahy krátkodobé paměti), nebo jestli k formulaci odpovědí nečerpají spíše z hlubších 

paměťových zdrojů a obecnějších interpretací (tj. zda nevyužívají spíše obsahy paměti 

dlouhodobé). Tyto otázky prověřil experiment, při kterém byly použity tři nezávislé kvótní 

výběry o rozsahu cca 350 respondentů. Těm byly předloženy dva odlišné designy aplikace 

metody okamžité validizace a současně jeden kontrolní nástroj pro mapování hlubších 

paměťových struktur.  
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Výsledky experimentu prokázaly, že v testované podobě je metoda schopna mapovat 

obsahy krátkodobé paměti, a že tedy má potenciál k zachycení vlivu kontextu dotazu. Na 

základě toho ji lze považovat za validní nástroj pro sledování vlivu kontextu na interpretaci 

klíčových pojmů a otázek přímo v průběhu standardizovaného rozhovoru a tedy za nástroj 

schopný ověřovat kvalitu otázek v dotazníku. 

 

V závěrečné pasáži disertační práce je kriticky zhodnocen současný stav v celé 

oblasti kognitivních přístupů. Na jedné straně jsou shrnuty jejich úspěchy v dosavadním 

tažení za vědeckým přístupem ke kvalitě výzkumných nástrojů a analýze situace 

dotazování: změna pohledu na situaci dotazování, reformulace některých klasických otázek 

(např. výzkumná chyba), existence množství dílčích teorií, portfolio metod, institucionální 

základna, průnik do dalších oblastí a fází výzkumného procesu atd. Současně jsou 

konstatovány také neúspěchy a cíle, kterých prozatím dosaženo nebylo: užší propojení 

psychologie a výzkumné praxe, omyly při využívání koncepcí a metod vzniklých na půdě 

psychologie, rozštěpení teoretické linie komplexního zkoumání kognitivních procesů a dílčích 

pragmatických snah o vylepšování dotazníků, nedostatečné zakotvení používaných metod a 

z toho pramenící „nevědeckost“ v celkovém kontextu výzkumné metodologie. 

Na základě takového hodnocení pak formuluji výzvy, které před dalším vývojem 

kognitivních přístupů stojí: uspořádání množství nashromážděného empirického materiálu, 

teoretických koncepcí, dílčích hypotéz i nových otázek podél konzistentních os jasně 

definujících prostor bádání; doplnění mezer v dosavadním poznání a odstranění nedostatků 

stávajících koncepcí a metod; užší propojení kognitivní metodologie průzkumu s oblastí 

základního kognitivně-psychologického výzkumu; objektivizace kognitivních metod; a s ní 

spojená změna uvažování o předmětu zkoumání a pravidlech výzkumu. 
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