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ABSTRAKT: 

Práce se zabývá rasovými postoji a jejich studiem. Teoretická část poukazuje na 

rozmanitost v chápání pojmu postoj a jeho složek. Především se zaměřuje na rozlišení 

kategorie implicitní a explicitní postoje. Problematiku implicitních postojů pak rozpracovává 

podrobněji, včetně teorie v pozadí. V souvislosti stím práce představuje některé metody 

měření postojů, především implicitní metodu skrytého měření postojů založenou na primingu. 

Snaha proniknout do co nejvíce pravdivého obrazu postojů je představena na příkladu vztahu 

Čechů k Romům. Praktická část této práce obsahuje jak implicitní, tak explicitní měření 

postojů Čechů vůči Romům měřených u 46 studentů humanitních VŠ. Kromě výsledků 

jednotlivých metod jsou velmi zajímavé i jejich vzájemné souvislosti, které prokázaly, že 

problematika rasových předsudků rozhodně není snadno a jednoznačně řešitelná. 
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ÚVOD 

Ve veřejném diskurzu je stále více nepřijatelné vyjadřovat předsudky či negativní 

postoje vůči minoritám. To ovšem neznamená, že tyto předsudky mizí. K jejich mapování 

vznikají nejrůznější metody. Velmi zajímavá je poměrně nová skupina metod založená na 

takzvaném implicitním (skrytém) měření postojů. Tyto metody úspěšně eliminují možnost 

modifikovat své postoje ve shodě se sociální žádoucností. Implicitní postoje, jejich zjišťování 

a souvislosti s postoji explicitními jsou hlavní inspirací této práce jak po teoretické, tak po 

praktické stránce. Nejprve se podíváme na problematiku teorie postojů a otázku, co vůbec 

různými metodami v této oblasti měříme. Posléze některé metody aplikujeme na identifikaci 

postojů a jejich souvislostí Čechů vůči Romům v ČR. Krom toho také nahlédneme 

problematiku novodobé formy rasismu, který zdánlivě diskriminuje podle hodnot, nikoli 

podle rasy. 

TEORETICKÁ CAST 

1. POSTOJE 

Pojem postoj se do jazyka vědy dostal prostřednictvím práce Charlese Darwina 

„Výraz emocí u člověka a zvířat" v roce 1872. Začátkem 20. století se pak stal ústřední 

kategorií vznikající sociální psychologie a téměř 50 let sloužil k vymezení jejího předmětu i 

ohraničení dominantního zaměření jejích výzkumů (Výrost, 1997). Thomas a Znaniecki, kteří 

v roce 1918 uvedli pojem postoj (attitude) do sociální psychologie, přímo definovali pole 

sociální psychologie jako studium postojů (Fazio a Olson, 2003). Tento pojem stále patří mezi 

ústřední pojmy sociální psychologie i dalších věd o člověku. Přes velké rozšíření měření a 

zkoumání postojů je i dnes pojem postoj obtížně definovatelný, různými autory různě 

chápaný a pro potřeby výzkumu často uchopovaný v podstatě intuitivně (Vávra, 2006). 

Studium postojů je považováno za velice důležité právě pro předpoklad, že postoje řídí 

naše chování. Postoje mají však širší pole působnosti. Jsou nepostradatelné pro náš život ve 

společnosti. Na úrovni jedince ovlivňují vnímání, myšlení, cítění a chování. Na 

interpersonální úrovni, když přibližně známe postoje jedni druhých, umožňují lépe předvídat a 

reagovat. Na meziskupinové úrovni jsou jádrem spolupráce a konfliktu (Hewstone, 2006). 
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1.1 Vymezení a některé definice postojů 

Definic postojů je velmi mnoho. Ačkoliv se v mnohém liší, často se shodují v tom, že 

postoje jsou relativně stabilním, naučeným hodnocením určitých objektů a organizují 

jednání k těmto objektům. Určení toho, co konkrétně postoj je, rozhodně není jednoznačné. 

Pojďme si nyní učinit určitou představu pomocí několika vybraných definic a náhledů. 

Ze starších vymezení například Osgood, Suci a Tannenbaum (1957) zdůrazňují, že 

postoje nás připravují k činnosti a způsobují, že se častěji chováme určitým způsobem. 

„Postoje jsou predispozice k reakci, které se od jiných stavů připravenosti liší hodnotícím 

charakterem reakce, ke které predisponují." Postoje jsou tedy definovány jako určité mentální 

„nastavení" obsahující hodnotovou složku. Fishbein a Ajzen (1975) postoje definovali jako 

„naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu či 

událost". Tato definice zdůrazňuje tři rysy postojů - naučené, konzistentní a týkající se 

pozitivních či negativních reakcí (in Hayesová, 1998, s.95). 

Ze současných autorů například Hadj-Moussová uvádí, že: „Postoje jsou přetrvávající 

získaná dispozice chovat se určitým způsobem k určité kategorii objektů" (Hadj-Moussová, 

2003, s. 38). Postoje jsou subjektivním psychickým stavem, který ovlivňuje to, jak vnímáme a 

reagujeme na svět, který ovlivňuje naši pozornost i chování. Každý postoj má svůj předmět, a 

to od zcela konkrétních hmatatelných po dokonce jen i myšlené, objektivně neexistující. 

Nezáleží na tom, jaký předmět objektivně je, ale jak je námi prožíván. Postoje jsou 

hierarchicky uspořádány, to znamená, že z obecnějších postojů vyplývají postoje konkrétnější 

(Hadj-Moussová, 2003). Ze zahraničních autorů třeba Atkinson definuje postoje jako příznivé 

či nepříznivé ustálené hodnocení a reakce na předměty, lidi, situace a další aspekty světa 

(Atkinson, 2003). 

Psychologický slovník (Hartl, 2005) pak vymezuje postoj takto: „Postoj je sklon 

ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, situace a na sebe sama; postoje jsou 

součástí osobnosti, souvisí se sklony a zájmy osobnosti, předurčují pozdní, chápání, myšlení a 

cítění; vědomosti, dovednosti a postoje se získávají v průběhu života, především vzděláváním 

a širšími sociálními vlivy, jako je veřejné mínění, sociální kontakty aj.; jsou všechny relativně 

trvalé a obsahují složku poznávací (kognitivní), citovou (afektivní) a konativní (behaviorální); 

postoje lze měřit kvantitativně (škály) či analyzovat obsahově podle vztahu k hierarchii 

hodnot; postoje jsou děleny podle různých kritérií na a) citové, poznávací; b) kladné, záporné; 

c) verbální, neverbální; d) skryté, zjevné; e) silné, slabé; f) soudržné, nesoudržné; g) vědomé, 

nevědomé; h) individuální, skupinové; i) stálé, proměnlivé aj." 
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Podle aktuální, světově rozšířené učebnice sociální psychologie se v současnosti 

postoje většinou definují jako shrnující (celkové) hodnocení nějakého objektu, například: 

„Postoj je psychologická tendence vyjádřená hodnocením určité entity s určitou mírou 

souhlasu či nesouhlasu" (Eagly a Chaiken, 1998, in Hewston, 2003, s. 283). Objektem postoje 

může být vše, co člověk registruje nebo čím se zabývá v mysli. Předměty postojů mohou tedy 

být konkrétní i abstraktní. Obzvláštní pozornost je v tomto směru věnována společenským 

skupinám. Postoje ke skupinám, zejména jsou-li negativní, nazýváme předsudky. 

Nyní se pojďme konkrétněji podívat na to jak postoje „fungují". Historicky 

nejvýznamnější model postojů - tzv. trojdimenzionální (trojkomponentový; Katz a Stotland, 

1959; Rosenberg a Hovland, 1969) předpokládá, že zkušenosti, které vedly k určitým 

postojům, tak i manifestace těchto postojů mají obvykle tři komponenty: kognitivní, 

afektivní a behaviorální. Kognitivní komponentu tvoří přesvědčení o objektu postoje, 

afektivní komponentu emoce a pocity, které objekt vyvolává, behaviorální komponentu 

jednání směřující k objektu postoje a úmysl se takto chovat. Postoje jsou tedy, podle tohoto 

modelu, kombinací tří odlišitelných modů zkušenosti a reakcí na objekt (Bohner in Hewston, 

2003). Troj komponentový model předpokládá postoj jako nepozorovatelný psychologický 

konstrukt, který se manifestuje v relevantních přesvědčeních, pocitech a chování. 

V posledních dvaceti letech byl náhled na postoje rozšířen o následující poznatky. Aby 

mohly postoje vyvolávat hodnotící reakci, musí být reprezentovány v paměti a vybaveny či 

zváženy při setkání s předmětem postoje. Tento proces vybavování může probíhat buď 

s vynaloženým úsilím a kontrolované nebo spontánně a automaticky. Když se kupříkladu 

lidí zeptáme, jak hodnotí danou entitu, mohou si aktivně utvářet postojový úsudek na základě 

relevantních informací dostupných v paměti (Schwarz a Bohner, 2001; Wilson a Hodges, 

1992, in Hewston, 2003), avšak už pouhá přítomnost objektu postoje může automaticky 

vyvolávat hodnotící reakci, dokonce i bez vědomých myšlenek či vzpomínek (Bargh, 1997; 

Bargh, Chaiken, Govender a Pratto, 1992, in Hewston, 2003). Takovéto automatické postoje 

mohou ovlivňovat zdánlivě nesouvisející hodnocení či chování, aniž by si člověk jejich vliv 

uvědomoval. Greenwald a Banaji (1995) pro tento typ postoje použili pojem implicitní 

postoje. Další autoři (např. Fazio, 1990) se domnívají, že implicitní postoje přicházejí ke 

slovu zejména, když nemáme dostatek času či motivace kontrolovat své jednání. Tyto postoje 

pak bezprostředně působí na chování tím způsobem, že přímo ovlivňují subjektivní vnímání 

dané situace. 
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S trochou nadsázky můžeme říci, že původně Jednotný" postoj (byť s několika 

složkami) je dnes mnoha autory rozlišován na implicitní a explicitní postoj. Za implicitní 

považujeme takový, který se automaticky aktivuje při setkání s postojovým objektem. 

Za explicitní pak takový postoj, který prošel určitou vědomou kontrolou. Který z těchto 

dvou postojů ve výsledku ovlivní vnímání, myšlení, cítění či jednání záleží právě na uplatnění 

vědomé kontroly. Implicitní neboli automaticky aktivované postoje, možnosti jejich měření, 

dále pak srovnání implicitních a explicitních postojů prezentovaných především na poli 

rasových předsudků, je hlavní náplní této práce. 

1.1.2 Kritické připomínky k trojdimenzionálnímu modelu a některé 

soudobé náhledy 

Trojdimenzionální či troj komponentový model se stal historicky nejvýznamnějším 

rámcem pro studium postojů. Jak už bylo řečeno, tento model předpokládá postoj jako 

nepozorovatelný psychologický konstrukt, který se manifestuje v relevantních 

přesvědčeních, pocitech a chování. Protože je postoj sám o sobě nepozorovatelný, musí být 

zkoumán v oblastech, ve kterých se projevuje - tedy v přesvědčeních, v pocitech a 

v chování. Fazio a Olson (2003) tvrdí, že tento model je tolik uznáván, protože 1) dává studiu 

postojů rámec a poskytuje způsob pro katalogizaci různých postojových odpovědí, 2) slouží 

jako „mapa" pro zkoumání utváření a změny postojů, 3) velmi dobře odpovídá intuitivně 

vnímanému rozdílu mezi komponenty „rozum" versus „emoce", 4) zdá se, že vyčerpává 

„svět" možných postojových odpovědí. (Těžko najít „odpověď", která by nebyla zařaditelná 

do jedné ze tří kategorií.) Tento model je však některými výzkumníky kritizován. Zanna a 

Rempel (1988, in Fazio a Olson, 2003) se dokonce vyjádřili k možnosti opuštění tohoto 

modelu. 

Fazio a Olson (2003) uvádějí tuto polemiku s trojdimenzionálním modelem postojů. 

Model předpokládá nemožnost „dostat se do hlavy majitele postoje" a tedy zkoumat postoj 

přímo. Jediná možnost je pozorovat jej nepřímo, skrze udávaná přesvědčení, pocity a skrze 

chování vůči danému objektu. Podle těchto autorů by měly být logicky všechny tři typy 

postojových odpovědí konzistentní, protože v jejich pozadí je společný postoj. (To si ovšem 

nemyslí někteří jiní autoři, kteří tento model interpretují.) Přesto je poměrně běžným jevem, 

že afektivní a kognitivní hodnocení si odporuje. Ještě častěji je v nesouladu ke zbývajícím 

dvěma složkám chování. Autoři mají kritické připomínky k tomuto modelu také proto, že 
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tlumí otázky ohledně analýzy podmínek, které chování ovlivňují. Upozorňují na určitou 

nejednoznačnost tohoto modelu, která vedla mj. u některých výzkumníků k redukci 

komponent na dvě či jednu s tím, že ostatní komponenty z nich vyplývají. 

Zanna a Rempel (1988, in Fazio a Olson, 2003) přezkoumávaly předpoklady různých 

modelů postojů včetně trojdimenzionálního a na tomto základě formulovaly konstrukt postoje 

takto: 1) Postoje jsou kategorizací objektu či tématu podle hodnotící dimenze. /Tato 

definice se shoduje s jednou z klasických definic: „Postoj je intenzita pozitivního či 

negativního afektu pro nebo proti psychologickému objektu" (Thurstone, 1946, in Fazio a 

Olson, 2003, s. 39)./ 2) Postoje se mohou manifestovat v (i formovat z) přesvědčeních, 

pocitech a chování, ale tyto komponenty nemusí být v souladu a mohou být v jakékoliv 

kombinaci. Zanna a Rempel nevytvořili hypotézu toho, která komponenta převažuje, jak 

vzájemně působí v určení celkového hodnocení postojového objektu, ani jak komponenty 

působí jedna na druhou. Fazio a Olson oceňují tuto zdrženlivost a přidržují se tohoto náhledu 

na postoje. Konkrétně Fazio (1982, 1990, 1995) pak nahlíží na postoje jako na asociace 

v paměti mezi postojovými objekty a jejich celkovým hodnocením (summary evaluation). 

Tyto asociace jsou založeny na kognitivních, afektivních a/nebo behaviorálních 

znalostech postojového objektu. Z těchto znalostí je odvozeno celkové hodnocení objektu 

(pozitivní / negativní). Síla asociace mezi postojovým objektem a jeho hodnocením vyjadřuje 

kvantitu postoje. Síla asociace se nachází na kontinuu od „silná asociace" po „žádná 

asociace" (člověku se nic nevybavuje a postoj tedy musí utvářet podle toho, co o objektu zná 

nebo co za atributy pozoruje). Různě silná asociace (resp. hodnocení) se člověku vybaví 

automaticky při setkání s postojovým objektem. Toto automaticky vybavené hodnocení 

může být za jistých okolností korigováno. Faziův model postoje je neodmyslitelně provázán 

se specifickou metodou měření postojů, které budou věnovány některé další části této práce. 

Kritika trojdimenzionálního modelu je spíše určitou úpravou a doplněním než 

odmítnutím. Díky posunu v možnostech zkoumání můžeme dnes jít dál než jen zkoumat 

deklarovaná přesvědčení, pocity a chování. Díky výzkumům na poli automaticky 

vyvstávajících asociací víme něco více o tom „dříve zcela nepozorovatelném". 

1.2 Složky a vlastnosti postojů 

O tom, jaké složky a vlastnosti mají postoje, opět nepanuje všeobecná shoda. Záleží, 

jakým náhledem se na postoje pohlížíme. Trojdimenzionální model rozlišuje složku 
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kognitivní, tedy naše přesvědčení o daném objektu z toho, co o předmětu postoje víme. Tyto 

informace nemusí být nutně správné, ale jedinec, který je má, je o jejich správnosti 

přesvědčen. Dále složku afektivní /emocionální/, tedy emoce a pocity vztahující se k danému 

objektu. Tato hodnotící složka významně určuje směr postoje (pozitivní či negativní) a 

intenzitu postoje (silný či slabý). Afektivní složka ovlivňuje jak interpretace existujících 

informací v rámci kognitivní složky, tak zároveň ovlivňuje výběr a dokonce i vnímání a 

zapamatování informací o daném předmětu. Kognitivní složka však může afektivní složku 

korigovat. Nakonec rozlišuje složku behaviorální, která popisuje naše chování k objektu 

postoje, tedy jak se postoj projevuje navenek. Obsah chování je určován kognitivní i afektivní 

složkou postoje, zároveň ale také celou řadou situačních vlivů. Například velmi silný 

negativní postoj k fotbalu jedinec jistě nevyjeví uprostřed rozvášněných fanoušků. Všechny 

tyto tři složky nemusí být nutně ve vzájemném souladu (Hayesová, 1998; Hadj-Moussová, 

2003). Vzájemné vztahy složek postoje určují jeho (vnější)1 konzistenci. Čím je větší soulad 

mezi kognitivní a afektivní složkou, tím je postoj stabilnější, a tedy odolnější vůči vnějším 

vlivům. Rozhodující vliv má síla afektivní složky, která ani nemusí být vědomá. Nejméně 

stabilní složkou postoje je chování, které je vždy ovlivněno aktuální situací. Dokonce ani 

vysoce konzistentní postoj nezaručuje, že chování bude s ním v souladu. Postoje si totiž 

v dané situaci mohou protiřečit. V případě jejich konfliktu rozhoduje emocionální intenzita, 

která se k nim váže. 

Jestliže se na složky a vlastnosti postojů podíváme náhledem modelu, který 

prezentuje postoj jako paměťovou asociaci (vyvstávající jako celkové pozitivní či negativní 

afektivní hodnocení), pak nám odpadá behaviorální i kognitivní složka. V tomto pojetí je 

chování výsledkem postoje a eventuelně vědomé korekce, nikoliv jeho součástí. Kognitivní 

složka je součástí vědomé korekce, která se může, ale nemusí projevit, proto také není 

součástí samotného postoje. 

Z pohledu modelu postoje jako asociace je důležitá takzvaná vnitřní konzistence 

postoje. Postoj k jednomu objektu se jenom málokdy pohybuje na jednodimenzionální škále. 

Ve skutečnosti není vzácností, že jeden objekt může vzbuzovat větší množství pozitivních i 

negativních postojů různé intenzity. A tak je například jen málokdy národnostní menšina 

spojována pouze s negativními nebo pozitivními postoji. Pro chování je podstatné, do jaké 

míry jsou tyto postoje rozporné a jak silně se asociují s danou situací. Například Fishbein 

předpokládá, že obecnější postoj, řekněme kčernochům, se skládá zvíce konkrétnějších 

postojů, které jsou reprezentovány pozitivním či negativním hodnocením. Převážení 

1 Ve smyslu porovnání s vnitřní konzistencí - viz dále, jinak je v literatuře nazývána pouze konzistencí postoje. 
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pozitivního nebo negativního hodnocení pak určuje, jestli obecnější postoj bude spíše kladný 

nebo spíše záporný. Postoj je tedy součet valencí k objektu (viz obrázek 1). Při setkání 

s objektem postoje se automaticky vybaví kladné či záporné hodnocení podle toho, které 

v celku převládá. Toto hodnocení (směr postoje) však může být, v případě dostatečného času 

a motivace, korigováno vědomým úsilím. 

Obrázek 1: Výsledná valence hodnocení postojového objektu 

„rychlost vyjádření postoje". Z pojmového hlediska odráží přístupnost sílu asociace mezi 

reprezentací objektu postoje a hodnocením uloženým v paměti. Tedy jak rychle je hodnocení 

aktivováno při setkání s objektem postoje. Velmi přístupné postoje jsou charakterizovány 

silnou hodnotící asociací, a proto se mnohem snadněji „vlamují" do mysli v přítomnosti 

postojového objektu. 

Poznámka k terminologii: Pro další práci s pojmy implicitní a explicitní bych ráda 

osvětlila možné nejasnosti. V literatuře jsem se často setkala s drobnými odlišnostmi 

v chápání toho, co patří do explicitních a co do implicitních postojů. V souvislosti se složkami 

postojů, implicitní postoje můžeme v podstatě ztotožnit s emocionální složkou, explicitní 

postoje jsou pak výsledkem interakce emocionální (automaticky aktivované) složky a 

kognitivní složky. Někteří autoři ovšem explicitní postoje ztotožňují spíše z celým 

komplexem emoce-kognice-chování. Domnívám se, že přesnější a méně matoucí je, když 

složku chování vyčleníme mimo postoj. Jak totiž uvidíme později, v chování se zároveň 

mohou projevovat jak implicitní, tak explicitní postoje. 
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2. MĚŘENÍ POSTOJŮ 

Jak už bylo předestřeno, pojímání konceptu postoje je velmi spjato se způsoby měření 

postojů. V této části bych ráda osvětlila explicitní a implicitní techniky měření postojů, 

principy na kterých jsou založené, vlivy, které na tato měření působí. 

„Když několik respondentů označí postoj k někomu na škále - 3 až 3 ve stejné bodě, 

nemusí to vůbec vyjadřovat totéž. Někdo se rozhodl v tu chvíli, jiný hodnotí daného jedince 

takto již dlouho, někdo vycházel z pocitu, jiný z toho, jak souhlasí s názory daného jedince, 

postoj jednoho může být mnohem silnější než druhého" (Fazio a Olson, 2003, s. 141). Tímto 

poukázáním na rozdíly v pozadí rozhodnutí o postoji vůči někomu Fazio a Olson trefně 

ilustrují nesmírnou složitost zkoumání postojů. 

2.1 Možné způsoby zjišťování postojů a jejich vztah ke kategoriím 

„explicitní" a „implicitní" 

Měření postojů sahá až do roku 1928, kdy Thurstone uveřejnil článek „Postoje lze 

měřit". Následně bylo vytvořeno mnoho metod měření postojů. Větší část tvoří 

sebeposuzovací dotazníky. Postoje ale nebyly zjišťovány jen analýzou subjektem udávaných 

výpovědí. Olivierus (in Janoušek, 1986, s. 129) uvádí výčet možných způsobů zjišťování 

postojů podle Cooka a Sellitzové: 

1. Měření, ve kterých jsou závěry o postojích odvozovány z výpovědí o vlastních 

názorech, míněních, cítění, chování atd. k objektu nebo třídě objektů. 

2. Měření, v nichž jsou závěry odvozovány z pozorovaného zjevného chování vůči 

objektu. 

3. Měření, ve kterých jsou závěry odvozovány z reakcí individua na částečně 

strukturované materiály relevantní k objektu nebo z interpretace těchto materiálů 

(různé projektivní metody). 

4. Měření, v nichž jsou závěry odvozovány z výkonů v objektivních úkolech, kde 

činnost může být ovlivněna určitými dispozicemi individua k objektu. 

5. Měření, ve kterých jsou závěry odvozovány z fyziologických reakcí na objekt. 

Nejvíce a nejtypičtěji bylo při výzkumech postojů užíváno měření uvedených pod 

bodem jedna, tedy odvození postoje z výpovědí probandů. Tento způsob zjišťování se 
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překrývá s kategorií explicitních postojů, proto bychom tato měření mohli nazvat explicitní. 

Od druhé poloviny osmdesátých let 20. století se ve výzkumech postojů začíná prosazovat 

nový způsob měření postojů, který bychom mohli přiřadit pod bod čtyři - postoje jsou 

odvozovány z výkonů v úkolech, kde je činnost ovlivněna vztahem probanda 

k postojovému objektu. Tento způsob zjišťování se překrývá s kategorií implicitních 

postojů, proto bychom tato měření mohli nazvat implicitní. Zbylé kategorie měření postojů 

(tj. měření uvedené pod body 2, 3, 4) - postoje odvozované z chování, z fyziologických reakcí 

a z interpretace projektivních materiálů jsou náročnější na realizaci, a proto méně využívané. 

Z pohledu kategorií explicitní a implicitní bychom mohli říci, že fyziologické reakce a 

projektivní metody souvisí s implicitními postoji, chování souvisí s obojím (s implicitními i 

explicitními postoji), přičemž, co převažuje, záleží na konkrétní situaci. Mimo metod 

zjišťování postojů, které uvádí Cook a Sellitzová, jsem se setkala ještě s metodou, kde jsou 

postoje odvozovány ze subjektivních pocitů subjektu postoje po interakci s probandem a s 

analýzou rozhovoru /zvláště emočního zabarvení/ (Eiser, 1983). Oboje souvisí více 

s implicitními postoji. 

Měření, která bychom mohli, podle výše uvedeného, nazvat explicitní se vyznačují 

tím, že se víceméně výslovně ptají na respondentův názor na konkrétní postojový objekt. 

Některé se ptají přímo („Jaký je váš postoj k příslušníkům této minority?"), jiné se ptají 

nepřímo („Vadilo by vám, kdyby příslušník této minority bydlel ve stejné ulici?"). Některé se 

ptají jednoduše a stručně, jiné velmi komplexně. Nejznámější z těchto metod jsou například 

Likertova škála (1932), Sémantický diferenciál (Osgood, Suci a Tannenbaum, 1957) či 

Bogardova škála sociální vzdálenosti (1925). V současnosti se hojně využívá škály The 

Modern Racism Scale (McConahay, 1986), kterou představím později v souvislosti 

s novodobým pojetím rasismu. 

Hlavní nevýhodou explicitních metod je, že podléhají sociální desirabilitě - tedy 

respondent vědomě kontroluje to, co vypovídá o svých postojích. Vědci si velmi záhy 

uvědomili, že mezi tím, co respondent říká a jak se chová, může být velký rozdíl. Ukazují se 

tendence prezentovat se sociálně akceptovatelnější než skutečně jsme. Navíc tyto stylizační 

tendence jsou u jedinců patrné dokonce i mimo volně (Manstead a Semin in Hewstone, 2006). 

Implicitní techniky se snaží tuto probandovu kontrolu obejít, aby odhadly postoje více 

související s reálným chováním. 

O explicitních technikách měření postojů je hodně dostupných materiálů i v českém 

jazyce (viz např. Hewston, 2003; Oliverius in Janoušek, 1986), proto bych se dále chtěla 
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věnovat především implicitním technikám měření postojů, principům, na kterých jsou 

založeny, vlivům, které na ně působí, možnostech jejich využití. 

3. IMPLICITNÍ MĚŘENÍ 

Implicitních měření postojů je několik druhů. Všechny jsou si v jistých ohledech 

podobné, ale mají také určité odlišnosti, kterým se budu věnovat v samostatné kapitole. 

Implicitní měření (Implicit measure) je definováno jako: „Měření konstruktů typu postoje a 

stereotypy, jež vychází ze způsobu chování probandů (doba potřebná k tomu, aby se 

proband rozhodl; jak dlouho mu trvá odpověď na otázku apod.), nikoli z obsahu odpovědí 

na jasně formulované otázky týkající se daných konstruktů. Patří do kategorie 

neprojevujících se opatření respektive skrytých měření (unobtrusive measure)" (Hewstone, 

2006, s. 138). Implicitní měření dokáže získávat informace neovlivněné sebekontrolou 

člověka. Například vysokoškoláci si dávají velký pozor na to, aby se nechovali nebo 

nevyjadřovali jako rasisté či jako netolerantní vůči nějaké skupině, a aby neupřednostňovali 

„svoji" skupinu (tamtéž). 

Svými kořeny sahá tato metoda měření do roku 1950, kdy byla Campbellem 

publikovaná stať o nepřímých způsobech měření. Rozvoj implicitního měření je ale v podstatě 

vázán na výpočetní techniku, takže byl logicky možný až v posledních dvou desetiletích 20. 

století. Počítačové programy se používají k prezentaci experimentálních materiálů (fotografie, 

obrázky, slova,...) a především k přesnému měření aspektů reakcí probandů na prezentované 

podněty. Nejčastěji jde o latenci mezi zobrazením podnětu a probandovou reakcí. Tento 

druh měření pak nabízí určitý náhled do kognitivních struktur a procesů (viz dále). 

Pro ilustraci uvedu příklad studie Gaertnera a McLaughlina (1983, in Hewstone, 

2006). Výzkumníci sledovali automatické uplatňování myšlenkových stereotypů u vlastností 

lidí - a to bělochů a černochů, podle rychlosti vytvoření a vyjádření úsudku o dvojicích slov. 

Probandi měli odpovědět „ano", pokud shledali, že mezi párem slov existuje vztah. Probandi 

běloši reagovali významně rychleji na slova, která pozitivně hodnotili bělochy (př. běloch -

chytrý), než na slova pozitivně hodnotící černochy (př. černoch - chytrý). 

Implicitní měření umožňuje i výzkum způsobu, jak kognitivní struktury ovlivňují 

nevědomé, automaticky probíhající procesy. Metody výzkumu sociálně-kognitivních procesů 

vycházejí z primingu (viz později). Dochází při něm k dočasné aktivaci kategorie nebo 

reprezentace ovlivňující způsob (nejčastěji rychlost), jakým pak proband hodnotí různé 
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situace. Ovšem o tom, že navozený kontext působí na jeho interpretaci, respektive reakční 

čas, proband neví. Společným jmenovatelem jsou vyskytující se podněty působící na 

myšlenky, pocity a chování. Hezkým příkladem toho, jak tento princip funguje, je Nuttinův 

výzkum z roku 1985, jehož závěrem je, že lidé dávají přednost písmenům abecedy, která jsou 

součástí jejich jména, před ostatními písmeny, aniž by si spojení mezi jménem a písmeny 

uvědomovali (Nuttin in Hewstone, 2006). 

Tím, že implicitní měření sleduje procesy neovlivněné vědomou kontrolou, se vyhýbá 

zkreslením. To je hlavní výhoda a důvod, proč se tento způsob měření stále více využívá. 

Někteří autoři však poukazují na problém prozatímně ne zcela dostatečně osvětleného pozadí 

celého procesu. Otázka je například, nakolik se do probandovi reakce promítají individuální 

rozdíly v práci s jazykem (Hewstone, 2006). 

3.1 Co měří implicitní měření? 

Díky implicitním měřením můžeme odhadovat implicitní postoje (implicit attitudes). 

Ty jsou definovány jako hodnotící tendence, které mohou ovlivnit hodnocení či chování, 

aniž by si jejich vliv daná osoba uvědomovala (Hewstone, 2006, s. 284). Implicitní postoj 

j e v podstatě pozitivní či negativní konotace k předmětu postoje, která je reprezentována 

v paměti a která je ve chvíli setkání s předmětem postoje vybavena tak, že ovlivní hodnotící 

reakci. Pro připomenutí Fazio et al. (1982) definuje postoj jako asociaci v paměti mezi 

postojovým objektem a jeho celkovým hodnocením. Implicitní postoje jsou tedy postoji, 

které se automaticky aktivují při setkání s postojovým objektem a které při vhodných 

podmínkách můžeme dále vědomě korigovat (Fazio, 1995). 

Implicitní měření dokáže identifikovat nejen valenci (pozitivní či negativní) 

implicitního postoje, ale také sílu tohoto postoje. Například když měli participanti rychle 

hodnotit (rád versus nerad) prezentované obrázky či názvy vztahující se k postojovému 

objektu, odpovídali mnohem rychleji v případě silného postoje (než v případě slabého 

postoje), protože silné postoje vyžadují méně kognitivní práce k posouzení. U silného postoje 

pouhá prezentace postojového objektu ihned vyvolá pozitivní či negativní postoj (Powell a 

Fazio, 1984). Čím silnější je asociace, tím méně práce (a tedy času) s jejím vyvstáním 

v přítomnosti postojového objektu, a tím také rychlejší reakce. 
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3.2 Otázka terminologie 

Jistým terminologickým problémem je určení významu pojmu „implicitní". Jak 

upozorňují Fazio a Olson (2003), jeho význam se totiž nekryje s pojmem „implicitní", tak jak 

je používán v kognitivní psychologii, ačkoliv byl odtud převzat. Podle kognitivní psychologie 

by implicitní postoj měl být takový postoj, který postrádá uvědomění. Jak ale víme, že 

participanti postrádají uvědomění svých postojů, když žádná z implicitních metod nezaručuje, 

že si nejsou svých postojů vědomi? To, že si neuvědomují vliv svého postoje na prováděnou 

činnost neznamená, že si neuvědomují svůj postoj. Ani neshodu mezi skóry implicitního 

a explicitního měření nemůžeme brát jako důkaz toho, že implicitně měřený konstrukt je 

nevědomý (neuvědomovaný). Druhým znepokojujícím aspektem je, že rozlišení na postoje 

implicitní a explicitní (ve smyslu použití v kognitivní psychologii) by pak naznačovalo, že 

v paměti existují dvojí postoje - implicitní a explicitní. Avšak žádné současné explicitní 

měřící procedury negarantují, že explicitní postoje jsou v paměti reprezentovány 

nezávisle. Z obou těchto důvodů autoři upozorňují, že označení implicitní a explicitní postoje 

není úplně šťastné. Techniky implicitního měření poskytují odhady postojů jednotlivců bez 

toho, abychom se přímo ptali na informace týkající se postojů. V tomto smyslu se neliší od 

ranějších projektivních metod a jiných nepřímých měřících procedur. Participanti si 

nemusí být vědomi, že se zjišťují jejich postoje, ale to neznamená, že si neuvědomují, že 

tyto postoje mají. Nepřirovnáváme tedy implicitně měřené konstrukty k nevědomým. 

Ačkoliv může nastat nesoulad implicitních a explicitních postojů, protože implicitní měření 

reflektuje asociace, ke kterým jedinec nemá introspektivní přístup, tento nesoulad může 

nastat také proto, že lidé nejsou ochotní vyjevit při explicitním měření ty tendence, které jsou 

právě implicitním měřením zjišťovány. Sama tato nejednoznačnost je důvodem k tomu být 

obezřetný ve vnímání implicitního jako nevědomého. Z důvodu této konotace k nevědomí 

navrhují Fazio a Olson spíše termíny přímé a nepřímé měření (než implicitní a explicitní). 

Nicméně zmiňují, že pojmy implicitní postoje i implicitní měření jsou v odborné literatuře 

natolik vžité, že by tato terminologická změna byla obtížná, ba dokonce nemožná. Proto je 

potřeba při používání těchto termínů mít na mysli jejich přesný význam. 
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3.3 Priming - proces v pozadí implicitního měření 

Priming je proces, na kterém jsou založeny některé typy implicitního měření. Fazio 

jako první v roce 1986 použil primingovou techniku k zjištění možnosti automatického 

aktivování postoje. Priming (podnícení) je zvýšená dostupnost či vybavitelnost informací 

uchovávaných v paměti, k níž dochází na základě předchozí prezentace relevantních 

vodítek (Atkinson, 2003, s. 698). „Efekt primingu (priming effect, podněcování) je zjištění, 

že snadněji se bude aktivovat schéma, které se prezentovalo nebo bylo použito nedávno" 

(Hewstone, 2003, s. 163). 

V rámci kódování a interpretace zařazujeme podněty do smysluplných kognitivních 

kategorií. Například nápis „STOP" na červeném pozadí umístěný vedle silnice zařadíme do 

kategorie dopravní značky a toto zařazení nám pak umožní snadněji interpretovat význam 

nového podnětu na základě předchozích znalostí o této kategorii. Percepce se odehrává 

v interakci s přístupnými kategoriemi, které obsahují naše znalosti o světě. To jak naložíme 

s novým podnětem, závisí na tom, jaká kategorie je v době jeho vnímání přístupná, zejména 

je-li podnět nejednoznačný, a tedy ho lze interpretovat různými způsoby. Otázkou je, které 

faktory se podílejí na tom, jaká kategorie bude přístupná. Výzkumy potvrzují zvýšení 

pravděpodobnosti přístupnosti u těch kategorií, které se používají častěji, než které se 

používají méně a u těch, které byly použity nedávno, než ty, které byly použity před delší 

dobou. Tyto principy (nedávno či častěji aktivované kategorie jsou přístupnější) jsou 

základem efektu primingu. 

Pro ilustraci primingu uvedu experiment Higginse, Rohlese a Jonese (1977, in 

Hewstone, 2006). Probandi si měli vytvořit představu o charakteru osoby, která byla popsána 

jako velmi sebevědomý jedinec, který se často pouští do riskantních a nebezpečných aktivit. 

Popis byl vytvořen tak, aby umožňoval pozitivní i negativní interpretace (odvaha, autonomie 

x lehkovážnost). Priming byl obsažen v předcházejícím úkolu zaměřeném na verbální učení, 

který s druhým úkolem (představa o charakteru osoby) zdánlivě nesouvisel. Probandi si měli 

zapamatovat na několik vteřin určitá slova a přitom pojmenovat barvu obrázku. Slova, která si 

měli zapamatovat, se lišila hodnotou (pozitivní x negativní) a použitelností v popisu chování 

v druhém úkolu podle čtyř výzkumných podmínek. První skupina slov byly výrazy použitelné 

v pozitivním smyslu - popisovala pozitivní vlastnosti odpovídající popisu osoby 

(dobrodružný, sebevědomý, nezávislý, vytrvalý). Druhá skupina byla slova použitelná 

v negativním smyslu (nedbalý, ješitný, odtažitý, tvrdohlavý). Třetí skupinu tvořila slova 

pozitivní, ale nevztahující se k danému popisu osoby (poslušný, pořádný, vtipný, vděčný). 
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Čtvrtá skupina obsahovala negativní, k popisu nevztahující slova (nemotorný, podlý, 

lhostejný, bezohledný). Efekt primingu se prokázal u kategorií slov vztahujících sc k popisu 

chování dané osoby. Podněcování u nevztahujících se kategorií konečný dojem neovlivnilo. 

Prezentování pozitivních vlastností v prvním úkolu před popisem osoby, která byla podnětem 

k vytvoření dojmu, vedlo k příznivějším představám o této osobě a obdobně prezentování 

negativních vlastností vedlo k nepříznivějším představám. 

Vliv primingu byl prokázán také u nejrůznějších úsudků, úkolů zaměřených na 

vybavování si nebo rozhodování. Priming může mít přímý vliv i na sociální chování. Barghův 

experiment (1997) prokázal vliv podněcování koncepty nezdvořilosti na přerušování 

výzkumníka častěji a rychleji než u účastníků, kteří byly podněcováni neutrálními koncepty a 

ještě častěji než u účastníků podněcovaných koncepty zdvořilosti (viz obrázek 2) (Hewstone, 

2006). 

Obrázek 2: Přerušování experimentátora v závislosti na podněcování různými 

koncepty zdvořilosti 
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3.3.1 Teoretické vysvětlení vlivu primingu 

Teoreticky lze vliv primingu kategorií vysvětlit modelem lidské paměti jako 

asociační sítě, podle něhož jsou pojmy zastoupeny uzly, kde vzdálenost mezi uzly naznačuje 

míru jejich odlišnosti. Čím jsou pojmy významově podobnější, tím menší je vzdálenost mezi 

jejich uzly. Pak priming můžeme chápat jako proces šíření aktivace z jednoho uzlu 

(podněcujícího) na blízké uzly v síti. Síla tohoto účinku se snižuje se vzrůstající vzdáleností 
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od místa aktivace. Jsou-li aktivovány například uzly „dobrodružný" a „sebevědomý" (viz 

experiment s hodnocením charakteru mladíka), pak se aktivace bude Šířit k dalším pozitivně 

laděným uzlům vztahujícím se k dobrodružnému chování. V důsledku by pak pozitivní 

koncepty měly být přístupnější a konečný úsudek by měl být pozitivně zkreslen (Hewstone, 

2006). 

3.4 Co priming a implicitní měření ovlivňuje? 

Priming se ukazuje nejsilnější u adekvátních kategorií, protože jsou si vzájemně 

blízkými uzly v síti. Posouzení je ovlivněno současnou aktivací uzlů specificky použitelných 

(adekvátních) kategorií. Teorie však nevylučuje účinek primingu neadekvátních kategorií, 

které obsahují pouze pozitivní či negativní hodnocení, ale nejsou pro popis relevantní. Při 

použití takových všeobecných pozitivně či negativně podněcujících slov, by měl být efekt 

primingu rozsáhlejší a méně specifický. „Předložení pozitivních podnětů (oproti 

negativním) usnadňuje následnou percepci a zpracování dalších podnětů stejné pozitivní 

(versus negativní) valence" (Hewstone, 2006, s. 165). 

Druhý bod v problematice použitelnosti primingu je jeho načasování. Ve výše 

zmiňovaném experimentu byly kategorie rysů aktivovány před prezentací a kódováním 

popisu chování. I další studie poukazují na to, že zvlášť citlivé na priming je právě stádium 

kódování. Ve studii Srulla a Wyera (1980), kde byl použit podněcující úkol, prezentace 

podnětové informace a hodnotící úsudek, se efekt primingu dostavil pouze když priming 

předcházel podnětové informace a ne když podněcování následovalo až poté. Nicméně jiné 

výzkumy naopak dokazují, že za určitých podmínek se může zformovaný dojem změnit i 

tehdy, když jsou kategorie podněcovány dodatečně. Po určité době, kdy probandům byl 

předložen mírně pozitivní popis ženy, dostali tytéž probandi informaci, že tato žena je 

lesbička. Aktivace této kategorie vedla u většiny k přehodnocení úsudku a celkový dojem 

z této ženy nebyl již tak příznivý díky negativnímu stereotypu lesbiček. Za určitých podmínek 

tedy může mít dodatečná informace zpětný vliv na již exitující paměťovou reprezentaci 

(Hewstone, 2006). Při použití méně specifického efektu primingu je dokonce důležité, aby 

doba mezi prezentací primingového úkolu a prezentací podnětové informace (a jejím 

hodnocením) byla co nejkratší (Fazio, 1995; viz dále). 

Třetím problémem jsou zásahy uvědomění do procesu primingu. Interpretace 

podnětu z hlediska primingu kategorií nevyžaduje záměrný či vědomý proces. Ba naopak 
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příliš vysoký stupeň uvědomění může efekt primingu výrazně oslabit, či dokonce zvrátit. 

Experimenty prokázaly, že když lidé prohlédnou podněcující postupy, získají dojem, že 

mohou být ovlivněni. Proto svůj úsudek korigují opačným směrem. Efekt primingu je 

odstranitelný či dokonce zvratitelný na opačnou stranu, pokud je probandům podněcující 

epizoda připomenuta - tj. stává se vědomou a je s ní tedy počítáno. 

V případě, že chceme pomocí primingové procedury měřit postoje k určité kategorii 

(skupině), je validita takového měření závislá na reprezentativnosti stimulů vybraných jako 

podněcující podněty (primes) vůči této kategorii. Takové exempláře musí být prototypické 

pro danou skupinu, abychom měřili vztah k celé skupině a nejen ke specifickému exempláři 

(Fazio, 2003). Například pro měření postojů k černochům je nutné vybírat fotografie takových 

jedinců, kteří na první pohled neevokují výrazněji jinou kategorii, než kategorii své rasy. 

Průměrná odezva na sadu prototypických exemplářů pak reprezentuje postoj ke skupině 

zájmu jako celku. 

3.4.1 Vliv kategorizace 

Prezentace postojového objektu nevyvolá v paměti jednu, ale hned několik kategorií, 

do kterých může být daný objekt přiřazen. Která z těchto kategorií převládne záleží na 

jejich významnosti pro daného jedince. Pravděpodobně převládne ta, která má nejvíce 

dostupné (tj. nejsilnější) asociované postoje. Tato kategorie povede pozornost vůči 

relevantním aspektům daného objektu a povzbudí zařazení objektu právě do této kategorie. 

Takže můžeme říci, že obdobně jako objekty, které evokují postoj, přitahují pozornost, tak 

kategorie, které evokuji postoj, zvyšují pravděpodobnost svého užití ke kategorizaci 

objektů (samozřejmě jen těch, které jsou do nich skutečně zařaditelné) (Smith et al., 1996, in 

Fazio a Olson, 2003). Smith ve svých výzkumech ověřil, že kategorie vůči nimž mají 

participanti více přístupné postoje, jsou efektivněji vyvolávány pomocí postojových objektů, 

které by mohly být členy dané kategorie. Problematiku kategorizace také zkoumali Fazio a 

Dunton (1997) a došli k obdobným závěrům. 

Kategorizace ovlivňuje výsledky testování ještě v jednom směru. Při srovnávání 

různých technik implicitních měření postojů se přišlo na to, že různé výsledky jsou dány 

odlišným zvýraznění kategorie rasy v zadání. V případě, kdy je participantům zdůrazněno, 

aby se soustředili na rasu prezentovaných lidí, jsou výsledné postoje vyhraněnější, než když 

participanti nemají instrukci, soustředit se na tento rys. Tedy tím, že určitou kategorii 
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záměrně zvýrazníme, výrazně zvyšujeme pravděpodobnost jejího vlivu. Více v kapitole 

3.4.2 Motivace a příležitost ke kontrole předsudečných reakcí 

Olson a Fazio (2004) testovali studenty pomocí primingového měření automaticky 

aktivovaných postojů a pomocí Škálv motivace ke kontrole předsudečných reakcí. 

(Dunton a Fazio, 1997). Při jiné příležitosti ti samí participanti posuzovali fotografie lidí 

různých ras. Automaticky aktivované rasové postoje, získané z primingového měření, 

korelovaly s hodnocením lidí na fotografiích, nicméně toto hodnocení bylo zmírněno 

motivací ke kontrole předsudečných reakcí. Participanti silně motivovaní kontrolovat své 

předsudečné reakce (vysoké skóre na Škále motivace ke kontrole předsudečných reakcí), ať 

už s hodně negativními či hodně pozitivními postoji vykazovali korekci svých postojů 

v posuzování konkrétních fotografií. Naopak participanti méně motivovaní kontrolovat své 

předsudečné reakce takovouto korekci nevykazovali. Motivace kontrolovat své 

předsudečné reakce je u různých lidí zastoupena různě a ovlivňuje jejich explicitní 

postoje. To jakým způsobem a kdy se může uplatnit souvisí šířeji s fungováním stereotypů. 

Na nich si vysvětlíme, jak společně fungují motivace a příležitost ke kontrole svých postojů. 

Stereotypy pomáhají šetřit kognitivní energii. Díky přiřazení jedince k určité 

kategorii/skupině, nemusíme vytvářet nový úsudek a postoj k tomuto člověku, ale přiřadíme 

mu automaticky vlastnosti dané skupiny. Tento způsob využíváme především je-li naše 

motivace ke zpracování informací nízká (Fiske a Neuberg, 1990). Spíše ve výjimečných 

případech se pouštíme do náročnějšího zpracování individualizujících informací, které jsou 

relevantní pro konkrétní objekt zájmu. Stereotypy mají velký vliv tehdy, je-li motivace a 

schopnost jedince zpracovávat informace nízká. Vliv stereotypů se snižuje, je-li tato 

motivace a schopnost dostatečně vysoká (Fiske a Neuberg, 1990). Stereotypy mají také větší 

dopad, je-li snížen čas na zpracování informace (Kruglanski a Freund 1983). Další autoři 

poukazují i na jiné proměnné, jako třeba únava, náročnost situace (in Hewston, 2003). Tento 

vliv motivace, schopností a možností přímo souvisí s tím, jak s automaticky aktivovaným 

postojem posléze nakládáme. Blíže to osvětluje Faziův MODE model (Fazio 1990, Fazio a 

Towles-Schwen 1999). 

MODE model je jedním ze třídy dvou procesních modelů, zaměřuje se na procesy, 

kterými postoje ovlivňují mínění a chování. Podle tohoto modelu mohou postoje projevit svůj 
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vliv buď skrze spontánní nebo skrze kontrolované procesy. Spontánní proces spočívá v tom, 

že se při setkání s objektem postoje bezprostředně automaticky aktivuje hodnocení tohoto 

objektu. Na rozdíl od něj kontrolovaný proces zahrnuje námahu s rozborem nákladů a výnosů 

užitečnosti specifického chování. Jestli proces od implicitního postoje k chování bude 

spíše spontánní nebo spíše zvážený (kontrolovaný), vysvětluje Fazio na základč MODE 

modelu. MODE je zkratka pro „motivation and opportunity as determinants" (motivace a 

příležitost jako determinanty), což označuje faktory, které se podílejí na tom, který proces 

více vstoupí do výsledného chování. Příležitost v tomto modelu označuje čas a zdroje nutné 

k tomu, aby mohla proběhnout reflexe potřebná pro proces zvážení. Příležitost však není 

dostačující, musí být přítomna také motivace k tomuto procesu. Když chybí příležitost nebo 

motivace, pak nastává spontánní varianta, implicitní postoje naplno ovlivní chování. Když je 

dostatečná příležitost i motivace, pak budou implicitní postoje velmi kontrolovány a ve 

výsledném chování se (téměř) nemusí projevit. MODE model předpokládá i různé varianty 

smíšených procesů, které zahrnují jak automatické, tak kontrolované komponenty. Tyto 

smíšené procesy budou v běžném životě pravděpodobně nejčastější. 

Aby člověk ovlivnil své chování, musí být tedy jednak motivován, aby do procesu 

vstoupil kognitivním úsilím, ale také k tomu musí mít příležitost (a to jak čas, kapacitu, tak 

třeba i uvědomění, že jde právě o proces, do kterého chce vstoupit). Implicitní měření je 

založeno právě na tom, že člověku bere především příležitost do procesu vstoupit, a to tím, 

že omezuje čas. Některé implicitní techniky pak skrývají to, co skutečně měří (např. BFP; 

Fazio, 1995) čímž nepřichází ke slovu ani motivace vstupovat do procesu. Postačuje však 

omezení času, jako například u Greenwaldova Implicit Association Test (IAT; 1998). 

3.5 Nejvýznamnější techniky implicitního měření 

Implicitní měření se netýká jen zjišťování postojů, ale také stereotypů, sebeúcty, 

blízkých vztahů nebo třeba i zdravého chování. Techniky implicitního měření jsou různé. 

Autoři, kteří v této oblasti zkoumají a publikují, jsou například Banaji, De Houwer, Hermans, 

Pessner, Banse, Devine, Cunningham, Gaertner, Dovidio, Dunton, Olson, Greenwald, Fazio a 

mnoho dalších. Nejznámějšími technikami je nepřímé měření založené na primingu, někdy 

nazývané „bona fide pipeline", jehož autorem je výzkumná skupina vedená R. H. Faziem 

(BFP; Fazio, Jackson, Dunton, a Williams, 1995) a Implicit Association Test vytvořený A. 

Greenwaldem a spolupracovníky (IAT; Greenwald, McGhee, a Schwartz, 1998). 
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Nepřímé měření založené na primingu, funguje na principu, že již prezentace 

nějakého objektu postoje automaticky aktivuje z paměti hodnocení tohoto objektu. Faziův 

tým v roce 1995 realizoval výzkum, který potvrdil, že „připravení" participantů pomocí 

primingových fotografií černochů a bělochů, ovlivňuje rychlost plnění následných úkolů. 

Úkolem participantů bylo třídit přídavná jména na pozitivní a negativní, jak nejrychleji 

dovedou. Účelové vysvětlení (cover story) tohoto výzkumu je upozornilo, že tuto, po jisté 

době, již zautomatizovanou činnost dovedou dělat stejně rychle, i když mezitím budou muset 

dělat ještě něco jiného. Před každým přídavným jménem, které třídili, jim byla na krátkou 

dobu prezentována portrétní fotografie, kterou si měli zapamatovat pro pozdější vybavení. 

Černošské a bělošské tváře použité jako primes ve výsledcích vykazovaly jiné důsledky pro 

latenci, se kterou participanti hodnotili následující adjektivum. 

Technika implicitního měření Implicit Association Test, vytvořená v roce 1998 

Greenwaldem, určuje sílu asociace mezi cílovým objektem (např. rasa, náboženské vyznání, 

postižení, kouření, sexuální orientace a další) a přisuzovanou vlastností podle latence, se 

kterou participanti používají dvě odpovědní klávesy. Každé klávese je instrukcemi přiřazen 

nějaký význam - reprezentují určité kategorie (černý/bílý, able/disable, dobrý/špatný atd.), do 

nichž participanti zařazují stimuly, hned jak se objeví na monitoru. Například při měření 

postojů vůči lidem s postižením participanti nejprve třídí piktogramy, které se vztahují ke 

kategoriím „s postižením" a „bez postižení", přičemž klávesy jsou označeny „able" a 

„disable". Dále pak třídí slova s jasnou pozitivní či negativní valencí (např. jed, dárek) do 

kategorií „příjemný" a „nepříjemný". V hlavní fázi experimentu jsou tyto dvě třídění 

(piktogramy a slova) zkombinovány dvěma způsoby. První tak, že klávesy označují 

„disable/příjemný" a „able/nepříjemný" a podruhé tak, že klávesy označují 

„disable/nepříjemný" a „able/příjemný". Participanti co nejrychleji střídavě hodnotí jak 

piktogramy, tak slova, podle toho, jak se jednotlivě objevují na obrazovce. Podstatný je čas, 

který participanti potřebují ke zmáčknutí správné klávesy. (V tomto konkrétním experimentu 

je většina participantů výrazně rychlejší při kombinaci kláves „disable/nepříjemný" a 

„able/příjemný".) 

3.6 Porovnání dvou hlavních technik měření implicitních postojů 

V předchozí kapitole jsme si představili dvě nejvýznamnější techniky implicitního 

měření. Tyto techniky se od sebe liší nejen způsobem zkoumání, ale jak vědci zjistili, také do 
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jisté míry rozdílnými výsledky při testování stejné skupiny studentů. Tento rozdíl ve 

výsledcích otevřel otázku, co přesně měří tyto techniky a jaký je mezi nimi vztah 

(Cunningham, Preacher, a Banaji, 2001). Obecně lze říci, že IAT vykazuje vždy vyšší 

procento probandů, kteří mají (rasové) předsudky. Fazio a Olson (2003) uskutečnili 

výzkum, který odkryl příčiny rozdílných výsledků těchto technik. 

V tomto výzkumu IAT měřil u participantů sílu asociací mezi dvěma cílovými 

kategoriemi (běloši a černoši) a dvěma atributy (příjemný a nepříjemný). Participanti nejprve 

rozřazovali etnicky typická jména do kategorií běloch a černoch. Dále rozřazovali slova 

s jasnou konotací (př. pavouk, smrt, květina, miminko) do kategorií příjemný a nepříjemný. 

V hlavní testovací části byly dvě kategorie seskupeny pod stejnou „hodnotící" klávesu tímto 

způsobem: varianta 1: „běloch/příjemný" a „černoch/nepříjemný"; varianta 2: 

„běloch/nepříjemný" a „černoch/příjemný". Na obrazovce se po jednom náhodně zobrazovala 

jak slova tak jména, které participanti hodnotili jednou ze dvou kláves. Zaznamenána byla 

latence mezi zobrazením slova či jména a odpovědí participanta. Výsledky ukázaly, že když 

je pod jedním tlačítkem černoch/nepříjemný a pod druhým tlačítkem běloch/příjemný (tedy 

varianta 1), participanti častěji odpovídají rychleji než při variantě 2. To znamená, že 

kategorie černoch a atribut nepříjemný (jakož i kategorie běloch a atribut příjemný) je 

v paměti větší části respondentů asociována silněji než kategorie černoch a atribut příjemný 

(jakož i kategorie běloch a atribut nepříjemný). Z toho je usuzováno na negativní postoje vůči 

černochům. 

Měření pomocí nepřímého měření BFP v tomto výzkumu vypadalo takto. Po 

zobrazení primingového obrázku (fotografie bělochů, černochů a zástupců dalších ras) 

následovalo adjektivum (př. hezký, zlý, chytrý), které participanti třídili do kategorií pozitivní 

a negativní. O předsudcích vůči černochům je usuzováno z toho, že po primingové fotografii 

černocha hodnotí participant negativní adjektivum rychleji než pozitivní adjektivum. To 

znamená, že se díky primingové fotografii v paměti automaticky aktivovalo negativní 

hodnocení, které je kongruentní s negativním adjektivem avšak interferuje s pozitivním 

adjektivem, což zrychluje resp. zpomaluje zhodnocení tohoto adjektiva. (Podrobněji o této 

technice později.) 

Obě metody dokázaly predikovat chování související s rasismem a obě do jisté míry 

korelovaly, nicméně jejich výsledky nebyly totožné, což vedlo k předpokladu, že měří odlišné 

psychologické konstrukty. Zvážení mechanismů v pozadí měření poskytlo následující 

výsledky a úvahy. V metodě BFP je pozitivní či negativní hodnocení automaticky aktivováno 

díky primingovému objektu. Jako primingové objekty jsou použity konkrétní exempláře 
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zkoumaných kategorii (běloši/černoši). Kategorii tedy zastupují jednotliví jedinci a 

participanti nejsou instrukcemi nijak tlačeni k tomu, aby si uvědomili tyto jedince jako členy 

kategorie černoch/běloch. Citlivost ke specifickým exemplářům ilustrovali Livingston and 

Brewer (2002, in Fazio a Olson, 2003), když pozorovali mnohem silnější automaticky 

aktivovanou negativitu v odpovědi na typické obličeje černochů oproti obličejům ménč 

typickým. Tuto rozdílnost eliminovalo, když byly participant instruováni, aby dávali pozor 

především na rasu. IAT je založen na předpokladu, že kategorie, které jsou v paměti dobře 

asociovány - např. černoch a nepříjemný - budou snadněji reprezentovány stejnou klávesou 

než ty, které v paměti takto sdruženy nejsou. Participanti jsou instrukcí výslovně vedeni 

k zaměření na konkrétní kategorie, které používají k třídění podnětového materiálu. V této 

metodě jsou tedy kategorie mnohem důležitější než specifické exempláře, a tedy mnohem 

více záleží na hodnotících asociacích k dané kategorii, než na hodnocení, které vyvolává 

konkrétní exemplář. BFP zakládá odhad postojů na automaticky aktivovaném hodnocení 

ve vztahu ke konkrétním exemplářům, které ovšem mohou nebo nemusí „nést" 

informace o celé kategorii. Fazio a Olson (2003) se proto domnívali, že když budou 

participanty vést k explicitnímu uvědomění si exempláře jako člena kategorie, pak by 

výsledky BFP a IAT měly více korespondovat. K potvrzení tohoto předpokladu vytvořili 

kategorizovanou verzi BFP. Místo zapamatovávání obličejů měli participanti počítat kolik 

viděli Asiatů, černochů, bělochů, Hispánců, aby si uvědomili právě onu příslušnost jedince ke 

kategorii. Výsledky dopadly takto (Fazio a Olson, 2003, s. 637): „Předsudky vůči černochům 

byly zaznamenány v 52% v případě testování pomocí klasické verze BFP, v 74% v případě 

kategorizované verze BFP a v 79% v případě IAT." Výsledky tedy potvrdily, že hlavní rozdíl 

dvou nejvýznamnějších technik implicitního měření rasových postojů způsobuje rozdíl mezi 

hodnocením konkrétního jedince (BFP) a hodnocením kategorie (IAT). 

Rozbor testování vedl autory k názoru, že černoši jsou mnohem negativněji 

hodnocení, když jsou hodnoceni jako kategorie než když jsou hodnoceni jako 

jednotlivci. Což odpovídá výsledkům dřívější studie (Sears, 1983, in Fazio a Olson, 2003), 

kdy na základě implicitního měření byly vždy lépe hodnoceni jedinci oproti kolektivům. 

Takové hodnocení v případě černochů nejspíše souvisí též s informacemi o této skupině. 

Černoši jakožto skupina jsou mnohem častěji prezentováni negativně bez přihlédnutí 

k referencích o jednotlivcích a naopak jednotlivé černošské význačné osobnosti jsou často 

prezentovány v pozitivním světle bez referencí o kategorii, jejímiž jsou členy. 

V klasické verzi BFP vnímají participanti obličeje tak, jak to dělají běžně a nemusí je 

kategorizovat podle rasy. Rasa je sice dominantní znak, probandi se však mohou 
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soustředit na jiné významné znaky, jako například pohlaví, věk, atraktivitu. U lidí, kteří si 

primárně spontánně neuvědomují rasu jedince, bude odhad implicitních postojů narušen 

jinými vlivy, což však na druhou stranu může lépe předpovídat chování v takových 

situacích, kdy není rasa nikterak „zvýrazněna". Takoví lidé pak v klasické verzi Bl-P 

budou vykazovat nízké nebo žádné rasové předsudky, avšak v IAT je mohou vykazovat 

mnohem vyšší. Naopak lidé, kteří si spontánně uvědomují rasu jedince, budou vykazovat 

obdobné výsledky jak v BFP, tak v IAT. Tomuto názoru odpovídá i starší zjištění, že lidé 

s extrémními rasovými předsudky naměřenými v BFP rozsáhleji kategorizují sociální cíle 

podle rasového kritéria (Fazio a Dunton, 1997). Celkově tedy rozdílné výsledky BFP a IAT 

odpovídají skutečným rozdílům ve spontánní kategorizaci podle ras. V případě, kdy je 

kategorizace vynucena (kategorizovaná verze BFP), výsledky vykazují dobrou shodu 

s výsledky IAT. 

Co se týče predikce chování pomocí obou testů, uvedený rozdíl mezi měřením 

postojů k exempláři (BFP) oproti ke kategorii (IAT) způsobuje, že klasický BFP lépe 

predikuje chování vůči černochům jednotlivcům když není nikterak zvýrazněna rasa a 

IAT (i kategorizovaná verze BFP) lépe predikuje chování vůči černochům jakožto 

kategorii (skupině) nebo vůči černochům jednotlivcům ve chvílích, kdy je zdůrazněna 

rasa. 

3.7 Vztah mezi implicitním a explicitním měřením 

V literatuře se vyskytuje množství diskusí o vztahu mezi implicitním a explicitním 

měřením. Výzkumy mnoha autorů ukazují, že v oblasti předsudků a stereotypů bývají 

korelace mezi těmito měřeními nízké, ačkoliv jiní autoři píší o občasných signifikantních 

korelacích. Některé z prvních výzkumů, kdy byl použit priming nebo IAT jasně ilustrují 

korespondenci implicitních postojů s explicitními postoji vůči sociálně nekontroverzním 

objektům. Například Greenwald (1998) při použití IAT zjistil mnohem pozitivnější asociace 

ke květinám než ke hmyzu, což bylo zcela v souladu s tím, jak o tom jedinci explicitně 

vypovídali. Obdobný soulad zjistil Nosek (2000) mezi implicitním a explicitním postojem k 

matematice a umění a (2002) k prezidentským kandidátům. Tato zjištění problematizují 

otázku po korelaci mezi implicitním a explicitním (nepřímým a přímým) měřením. Otázka by 

měla spíše znít, za jakých podmínek a pro jaký typ lidí souvisí zjištění z implicitního a 

explicitního měření. Rozdíly se ukazují u sociálně citlivých témat oproti sociálně 
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neutrálním (nonsensitive), což je ve shodě s dříve zmíněným MODE modelem. Míra 

korelace mezi výsledky implicitního a explicitního měření záleží tedy na motivaci a 

příležitosti ke zvážení svých odpovědí. U citlivějších témat je mnohem větší 

pravděpodobnost, že budou vyvolány motivační faktory a člověk vynaloží úsilí ovlivnit 

(zjevné) odpovědi v explicitním měření. Jestliže je motivace a příležitost při explicitním 

vyjádření relativně nízká, pak by explicitní měření měla korelovat s implicitními. Když však 

motivace i příležitost jsou relativně vysoké, pak by měření měla korelovat málo. 

3.7.1 Co predikují výsledky explicitního a implicitního měření 

Aspekt neshody mezi implicitními a explicitními měřeními poukazuje na určitý 

„zmatek" v konceptu postojů. Vyvstává totiž otázka, zda „reálné" postoje jsou spíše 

reprezentovány výsledky implicitních měření nebo je spíše reflektují explicitní měření. Jinak 

řečeno, co jsou vlastně ony „reálné" postoje. V této otázce panuje stále značná neshoda. 

V tomto bodě se vracíme k dříve načaté myšlence, proč je vhodné aby chování bylo 

vyčleněno mimo samotný postoj. Například Fazio (1995) či Dovidio (1997) totiž poukazují na 

to, že jak implicitní, tak explicitní měření mohou predikovat rozhodování a chování. Ve 

shodě s MODE modelem záleží, nakolik bude aktivovaný postoj zvážen a upraven. Když 

jsou motivace a/nebo příležitost nízké, chování bude značně podmíněno automaticky 

aktivovaným postojem, a z toho důvodu ho bude lépe predikovat implicitní měření. Když 

jsou motivace a příležitost vysoké, pak bude chování lépe předpovídat explicitní měření. 

To proto, že explicitní měření je ovlivněno stejnými motivačními silami, jako situace, kdy 

mám možnost rozhodovat se, jak se zachovám. Tedy, když má jedinec možnost v dané 

situaci se rozhodovat, jeho chování predikuje spíše explicitní měření. Pokud tuto možnost 

nemá, jeho chování predikuj spíše implicitní měření (Fazio a Olson, 2003). 

Několik výzkumů poukazuje také na to, že výsledky explicitního měření souvisí 

s jinou částí reality interakce mezi bělochem a černochem než výsledky implicitních 

měření. Dovidio et al. (2002) zkoumali, jak latence v odpovědi implicitního měření a 

výpovědi o vlastních předsudcích v rámci explicitního měření predikují předsudky a percepci 

předsudků ve verbálním a neverbálním chování během interakce bělocha s černochem. Autoři 

došli k závěru, že výpověď o vlastních rasových postojích bělochů signifikantně predikuje 

předsudky a zaujatost ve verbálním chování vůči černochům. Tyto explicitní postoje také 

predikují, jakou náklonnost cítil respondent běloch, když komunikoval s respondentem 
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černochem oproti tomu, když komunikoval s respondentem bělochem. Naopak latence 

odpovědi implicitního měření signifikantně predikuje nonverbální chování v interakci 

bělocha vůči černochovi a také stupeň náklonnosti, které si při této interakci povšimnou 

pozorovatelé. 

Towles-Schwen a Fazio (2003) zkoumali vztah mezi automaticky aktivovanými 

rasovými postoji, motivací ke kontrole předsudečných reakcí a vyjadřovanou ochotou 

vstupovat do interakcí s Afroameričany. Studenti běloši byli testováni pomocí implicitního 

primingového měření a vyplnili škálu Motivace ke kontrole předsudečných reakcí (MCPR). 

V dalším setkání hodnotili ochotu vstupovat do různých interakcí s lidmi a předpokládaný 

komfort v těchto situacích. Interakce se lišily stupněm důvěrnosti a scénářem. Posléze 

znovuhodnotili každou z osmi interakčních situací, zatímco jim byli představováni různí 

interakční partneři, včetně černochů. Výsledky ukázaly, že když je situace formální (tedy 

s jasně načrtnutými pravidly) nebo participant dosáhl nízké skóre na škále potřeby 

kontrolovat své reakce, pak participanti vyjadřovali ochotu k interakci s černochy. Když je 

situace neformální (tedy bez jasných pravidel) a participant dosáhl vysoké skóre na škále 

potřeby kontrolovat své reakce, pak takoví participanti vyjadřovali neochotu k interakci 

s černochy. Předvídaný komfort v těchto situacích varioval jako funkce automaticky 

aktivovaných rasových postojů. Tento výzkum tedy poukazuje na to, že implicitní měření 

predikuje předvídaný komfort v interakci. Předvídaný komfort pak jistě ovlivňuje 

rozhodnutí do této interakce vejít či ne, má-li člověk možnost volby. Z dalších zjištění také 

vyplývá, že chování lidí, kteří mají nízké skoré na škále Motivace ke kontrole 

předsudečných reakcí, dobře predikuje jak implicitní, tak explicitní měření. MCPR byla 

vytvořena, aby dovedla identifikovat motivaci, tak jak byla popsána v rámci MODE modelu, 

jako nejvýznamnějšího činitele korekce automaticky aktivovaných postojů. 

3.8 Kritické připomínky k implicitnímu měření 

Vzhledem k nárůstu popularity implicitních měření nejen v oblasti předsudků, ale i 

v mnoha jiných částech psychologie, vyvstávají rovněž kritické připomínky a studie, které se 

zabývají právě přezkoumáváním samotných technik implicitního (nepřímého) měření a jejich 

předpoklady. Fazio a Olson (2003) upozorňují, že implicitní měření jsou stále ještě 

v počátcích a že i navzdory velkému rozvoji v této oblasti zatím chybí dostatečný a ucelený 

teoretický podklad. Velmi diskutované téma je především nevědomost (neuvědomovanost) 
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implicitních postojů (viz také kapitola 3.2) a dále pak velké metodologické téma ohledně 

validity a reliability implicitních měření. Uvedu zde několik příkladů studií zabývajících se 

těmito otázkami. 

Jedna z takových (Gawronski, LeBel a Peters, 2007) přezkoumává tři nejrozšířenější 

předpoklady ve výzkumech implicitního měření. (Nutno ale dodat, že ne všichni autoři na 

poli implicitních technik s nimi souhlasí.) Jsou to a) implicitní měření poskytují přístup k 

nevědomým či introspektivně nepřístupným mentálním reprezentacím; b) hlavní rozdíl 

mezi implicitními a explicitními měřeními je, že implicitní jsou rezistentní či méně citlivé 

na sociální vhodnost (desirabilitu), tedy na motivovanou deformaci; c) implicitní měření 

reflektují velmi stabilní reprezentace, které mají kořeny v dlouhodobých socializačních 

zkušenostech. Autoři přezkoumali dostupné studie s jejich důkazy a došli k závěru, že 

platnost všech těchto tří předpokladů je nejistá a může docházet k určitým přizpůsobení 

v rámci interpretace. Poukazují především na neexistující empirické ověření, že mentální 

reprezentace odhadnutelné pomocí implicitního (nepřímého) měření jsou nevědomé. 

Gawronski et al. (2006) se otázce uvědomování si postojů měřených implicitními 

technikami věnuje šířeji. Kritizuje rozdělení na „self-reported"/explicitní/vědomé versus 

nepřímo hodnocené/implicitní/nevědomé. Na základě přezkoumání dostupných důkazů 

týkajících se nevědomých rysů implicitních postojů upozorňuje, že chybějící vědomé 

povědomí o původu svých postojů není rozlišovací znak implicitních a explicitních 

postojů a že nejsou žádné důkazy o tom, že lidem chybí vědomé vnímání implicitních 

postojů. 

Jiná studie, věnující se konzistenci, stabilitě a konvergentní validitě v rámci měření 

implicitních postojů (Cunningham, Preacher a Banaji, 2001) upozorňuje, že je věnována malá 

pozornost reliabilitě a validitě implicitních měření. Proto autoři vybrali tři nej používanější 

implicitní techniky měření (response-window evaluative priming - tj. BFP, Implicit 

Association Test a response-window Implicit Association Test) a jednu explicitní (Modern 

Racism Scale). Každé dva týdny otestovali stejnou skupinu respondentů jednou z těchto 

metod. Testování se týkalo postojů bělochů vůči černochům ve srovnání s bělochy. Autoři 

oproti svému očekávání došli k povzbudivým výsledkům ohledně stability a konzistence. 

Všechna implicitní měření mezi sebou výrazně korelovala a faktorová analýza vykázala 

samostatný faktor latence. Psychometrické vlastnosti latence odpovědí mají podle této studie 

větší integritu, než se očekávalo. 
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4. RUSSEL H. FAZIO - AUTOMATICKÁ AKTIVACE POSTOJŮ 

Russell H. Fazio je profesorem psychologie na státní univerzitě v Ohio. Se svojí 

výzkumnou skupinou se zabývá především postoji. Je jedním z průkopníků v oblasti 

implicitního měření. Studuje fenomény jako formace postojů, změny postojů, vztah mezi 

postoji a chováním, automatické a kontrolované kognitivní procesy, které jsou vodítkem 

našeho sociálního chování. Dále, jak se tyto fenomény uplatňují například v rasových 

předsudcích, při „přibližování se" novým objektům či ve vztazích ve skupině. Jak již bylo 

zmíněno, Fazio se zaměřuje na model postojů jako asociací v paměti mezi podnětovým 

objektem a hodnocením tohoto objektu. Jeho výzkumný zájem se týká pravděpodobnosti, že 

tato hodnocení budou při setkání se s podnětovým objektem automaticky aktivována z paměti 

a jaké jsou determinanty i důsledky dostupnosti hodnocení objektu z paměti. Dále se zabývá 

měřením implicitních postojů, jejich vlivem na pozornost, kategorizaci, úsudky a chování, 

funkční hodnotou těchto postojů, vlivem automatických a kontrolovaných procesů na úsudky 

a chování týkající se rasových předsudků. V neposlední řadě také sleduje, jak se implicitní 

postoje utvářejí a formují. Více informací je možné získat na http://faculty.psy.ohio-

statc.edu/lazio/ a http://fazio.socialpsycholouv.ors>/. 

Fazio si vypůjčil z kognitivní psychologie koncept automatické aktivace a vytvořil 

techniku měření, která je založena na faktu, že když krátká prezentace postojového objektu 

automaticky aktivuje pozitivitu, tato pozitivita facilituje odpověď na pozitivní položku a 

inhibuje odpověď na negativní položku. Naopak, když prezentace postojového objektu 

aktivuje negativitu, tato negativita inhibuje odpověď na pozitivní položku a facilituje 

odpověď na negativní položku (Fazio et al., 1986). Tohoto principu využil především pro 

měření postojů k Afroameričanům. V následujícím textu si představíme dva Faziovy 

výzkumy v této oblasti, stěžejní jak pro celou oblast implicitních měření, tak pro praktickou 

část mé práce. Výzkum z roku 1986 přibližuje cestu k technice měření postojů pomocí 

primingu a výzkum z roku 1995 obsahuje primingovou techniku v její dodnes využívané 

podobě. Tuto techniku jsem s drobnými úpravami použila pro měření implicitních postojů 

k Romům. 
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4.1 Výzkum z roku 1986 

2 
Tento výzkum byl prvním, ve kterém Fazio et al. prokázal fungování automatické 

aktivace postojů. Potvrdil hypotézu, že postoje, charakterizované silnými asociacemi mezi 

objekty postojů a hodnocením těchto objektů, jsou aktivovány z paměti automaticky při 

pouhé prezentaci objektu, kterého se tyto postoje dotýkají. Experimentátoři použili 

podněcovací proceduru (priming), aby vyzkoušeli, jestli později prezentované cíle mají 

pozitivní či negativní konotaci k prezentovaným postojovým objektům. Zkoumali jednak sílu 

asociace (tedy sílu postoje) pomocí rychlosti, kterou facilituje objekt postoje následné 

hodnocení, a jednak možnosti manipulace se silou asociace. 

V prvním pokusu byl objekt postoje zastoupen slovem (např. dítě), které se na 

monitoru zobrazilo na dvě desetiny vteřiny. Po tom se objevilo adjektivum (celkem 10 

pozitivních a 10 negativních, proložených nesmyslnými slovy), které proband co nejrychleji 

třídil na pozitivní a negativní. Konkrétní adjektivum tedy bylo v souladu nebo naopak 

v nesouladu s tím, jak proband „hodnotil" předcházející objekt. Rychlost (latence) odpovědi 

ukázala, že pokud je adjektivum silně kongruentní s postojem k objektu, pak tato 

kongruence urychluje hodnotící odpověď a naopak silná inkongruence zpomaluje 

hodnotící odpověď. Přičemž zrychlení a zpomalení je přibližně stejné. V případě slabé 

kongruence či inkongruence není rozdíl statisticky významný, ale odpověď trvá vždy o trochu 

déle než u nesmyslných slov. 

Druhý pokus ověřil, že v případě, kdy je zobrazení primingového slova prodlouženo 

na vteřinu a více, začíná se efekt facilitace a inhibice vytrácet. Procesy přestávají 

interferovat a začínají být na sobě nezávislé. 

Třetí pokus manipuloval se silou vazby k objektu pomocí různě častého použití 

testovacích slov (5x, 3x, lx stejné slovo v jedné testovací sadě). U postojových hodnocení se 

častějším vystavováním objektu zvyšuje rychlost reakce, zvyšuje se tedy síla vazby 

paměťové asociace. Před a po testu hodnotili probandi na sedmistupňové škále použité 

objekty postoje. I zde se potvrdila změna v síle postoje. 

Fazio tento výzkum shrnuje takto. Při prezentaci objektu postoje se automaticky 

vybaví postoj k tomuto objektu. Tento postoj má charakter afektu k objektu. Rychlost 

aktivace postoje závisí na síle tohoto postoje. Z valence a síly vazby se pak částečně dá 

predikovat chování. 

2 Fazio, R. H.; Sanbonmatsu, D. M; Powell, M. C.; Kardes F. R. On the Automatic Activation of Attitudes. 
Journal of Personality and Social Psychology, 1986, vol. 50, no. 2, s. 229-238. 
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4.2 Výzkum rasových předsudků z roku 1995 

Faziův výzkum rasových předsudků3 z roku 1995 (zejména jeho první část) je stěžejní 

inspirací pro praktickou část této práce, proto jej představím podrobněji. 

Studie se zúčastnilo 53 jednotlivců (45 bělochů; 8 černochů) - za peněžní odměnu 

nebo za částečné splnění studijních povinností v úvodním psychologickém kurzu. Byli 

vybráni z 479 studentů dříve testovaných pomocí Modern Racism Scale (skóry od -14 do 

+14). 25 studentů patřilo do horních 10% procent (skór 2 až 12); 28 v dolních 10% (-14). 

Sedm z osmi černochů patřilo do druhé skupiny. 

Jako primingové stimuly byly použity barevné fotografie (48) bělochů, černochů a 

dalších etnik (Hispánci, Asiaté...) různého pohlaví. Fotografie pocházely z ročenky 

University v Indianě (z roku 1991). 

Průběh experimentu vypadal následovně. Probandům bylo řečeno (mladou Asiatkou), 

že jde o experiment, který zkoumá významy slov jakožto automatickou dovednost a že jim 

bude v rámci experimentu předloženo několik úloh skrze počítačový program. Celý 

experiment se sestává z šesti fází, přičemž čtvrtá byla fází primingu. 

První úkol sloužil k zjištění základní latenční doby u probandů. Probandům bylo na 

obrazovce počítače postupně zobrazováno dvanáct pozitivních a dvanáct negativních adjektiv 

v náhodném pořadí. Tato adjektiva probandi, podle instrukce v úvodu, co nejrychleji třídili 

stiskem příslušné klávesy na pozitivní a negativní. (Adjektiva byla volena tak, aby měla 

podobný počet slabik, byla obdobně obtížná a zároveň aby byla součástí základní slovní 

zásoby.) Na nové adjektivum upozorňovalo krátké předchozí objevení se řady hvězdiček. 

Adjektivum bylo zobrazeno, dokud pokusná osoba neodpověděla, maximálně však po dobu 

1,75 s. Interval mezi jednotlivými slovy byl 2,5 s. Doba, za kterou proband odpověděl 

(latence), byla zaznamenávána s přesností na milisekundy. Probandi tuto sadu 24 adjektiv 

opakovali 2x. Průměrná latence z těchto dvou sérií sloužila jako standart daného jedince pro 

další fáze testu. 

Druhý úkol byl zdánlivě zaměřen na schopnost zapamatovat si prezentované obličeje 

pro pozdější vybavení. Probandi se pouze dívali na obličeje prezentované na obrazovce 

3 Fazio, R. H.; Jackson, J. R.; Dunton, B. C.; Williams, C. J. Variability in automatic activation as an 
unobtrusive measure of racial attitudes: A bona fide pipeline? Journal of Personality and Social Psychology, 
1995, vol. 69, no. 6, s. 1013-1027. 
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s instrukcí, že v dalším úkolu si je budou potřebovat vyvolat z paměti. Prezentovaných 

fotografií - obličejů lidí (různých ras i pohlaví) - bylo celkem 16. Prezentovány byly ve dvou 

blocích, tedy se každá tvář na obrazovce objevila dvakrát. Další obličej se objevil vždy po 

stisku příslušné klávesy, které byly odlišné od hodnotících kláves v prvním úkolu. 

Ve třetím úkolu, který napomáhal účelovému vysvětlení („cover story"), měli 

probandi rozpoznat, které z fotografií viděli v předchozí části a které ne. Když se proband 

domníval, že obličej v předcházejícím úkolu viděl, stiskl klávesu „ano", pokud nikoli, stiskl 

klávesu „ne". Každý obličej zůstal na obrazovce po dobu, dokud proband neodpověděl, 

nejdéle však 5 s. Mezi jednotlivými fotografiemi byl interval 2,5 s. Probandi posuzovali 32 

obličejů (16 známých a 16 nových). 

Čtvrtý úkol byl stěžejní částí testu. Probandům bylo řečeno, že nyní budou předchozí 

úkoly zkombinovány, neboť se bude zjišťovat, nakolik si zautomatizovali třídění adjektiv 

z prvního úkolu. Experimentátor řekl, že jestli je jejich třídění adjektiv opravdu automatickou 

dovedností, tak by měli daná slova třídit stejně rychle jako v prvním úkolu, i když u toho 

budou dělat ještě něco jiného - budou se snažit zapamatovat si prezentované obličeje pro 

pozdější vybavení, jako v druhém úkolu. Instrukce a proces byly stejné jako v prvním úkolu s 

jednou změnou. Řada upozorňujících hvězdiček byla nahrazena 48 fotografiemi lidí různých 

ras. Fotografie se zobrazila na 315 ms, následována 135 ms intervalem, po kterém se objevilo 

adjektivum. Mezi jednotlivými celky byla mezera 2,5 s. Jeden blok fotografií a adjektiv byl 

procvičovací, po něm následovaly 4 testovací. Každý blok se skládal ze 48 fotografií 

následovaných 24 adjektivy, přičemž ke každé fotografii bylo přiřazeno jedno pozitivní nebo 

jedno negativní adjektivum. Během 4 bloků byla tedy každá fotografie spárována se 2 

pozitivními a 2 negativními adjektivy. Každý portrét černocha a portrét člověka jiné rasy (než 

běloch či černoch) byl náhodně spárován s obličejem bělocha stejného pohlaví. Tyto páry 

byly následovány identickým setem 4 adjektiv (2 pozitivních a 2 negativních). Celkem tedy 

12 párů obličejů černoch - běloch a 12 párů obličejů ,jiný" - běloch. Druhých 12 párů 

sloužilo jako výplň, aby redukovaly celkovou proporci portrétů černochů a minimalizovali tak 

náhodu, že probandi pochopí, že ve skutečnosti se test týká měření postojů k černochům. 

Pátý úkol měl naplnit očekávání probandů ze 4. úkolu, a to rozpoznávat tváře již 

viděné mezi novými. Probandům bylo prezentováno 48 fotografií, které viděli ve 4. úkolu, 

společně se 48 novými fotografiemi. Úkolem bylo stisknout „ano", pokud obličej znali z 

předchozího úkolu, a stisknout „ne", jestliže se v předchozím úkolu nevyskytl. Fotografie se 

objevila na maximálně 5 s a interval mezi jednotlivými celky byl 2,5 s. Každá fotografie byla 

prezentovaná pouze jednou. 
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V posledním, šestém, úkolu probandi hodnotili atraktivitu jednotlivých fotografií. Tuto 

fázi experimentátor uvedl tak, že atraktivita obličeje determinuje roztržitost, se kterou pak 

proband hodnotí dané adjektivum (ve 4. fázi), proto je důležité ji zjistit. Probandi byli 

dotazování na stupeň atraktivity každé fotografie na stupnici 1-zcela neatraktivní až 9-velmi 

atraktivní. Každá fotografie byla na obrazovce k ohodnocení maximálně 15 s. 

Po skončení hlavního testování následovala dvě dodatečná měření, která měla za cíl 

ozřejmit, jestli a jak by výsledky jednak z explicitního měření (Modern Racism Scale) a 

jednak z implicitního měření postojů mohly předvídat reálné chování studentů k černochům. 

První měření vypadlo tak, že po skončení práce na počítači byli studenti odesláni 

k druhému experimentátorovi, černošské ženě, která jim měla blíže vysvětlit smysl celého 

experimentu a zaplatit jim či zapsat splněnou studijní povinnost. Tato experimentátorka 

nevěděla, jakých výsledků dosáhly. Během debriefingu jim podala vysvětlení v souladu 

s účelovým vysvětlením a odpovídala na jejich dotazy. Každý takovýto debriefing trval 

zhruba 10 minut. Na základě interakcí sprobandy experimentátorka hodnotila každého na 

dvou škálách (-3 až 3) co do jeho přátelskosti a zájmu. Při vytváření úsudku o každém 

studentu si zvláště všímala takových faktorů, jako je úsměv, oční kontakt, prostorová 

vzdálenost a řeč těla. Účelem tohoto měření bylo získat nějaké indicie, které by odkazovaly 

k povaze chování probanda během interakce s černošskou osobou a zjistit jestli souvisí 

s výsledky v Modern Racism Scale a s výsledky z implicitního měření, případně jestli mohou 

tyto dvě metody chování v interakci předvídat. 

Druhé dodatečné testování probíhalo tak, že když studenti opouštěli laboratoř po 

debriefingu, první experimentátor zastavil každého z nich a požádal o vyplnění výzkumu, 

který zdánlivě vůbec nesouvisel s předchozím výzkumem. Jednalo se o vyplnění krátkého 

dotazníku určeného kolegům z jiné univerzity. Tento „výzkum názorů studentů vysokých 

škol" obsahoval několik položek týkajících se procesu s Rodney Kingem (v roce 1992) a 

následujících nepokojů v Los Angeles. Studenti měli odpovědět, v jakém rozsahu souhlasí či 

nesouhlasí s verdiktem soudu a s následným hněvem černošské komunity po vyhlášení 

verdiktu. Dále určit stupeň odpovědnosti, kterou na vypuknutí nepokojů měly tyto skupiny: 

běloši, černoši, Korejci, média a policie. Když student dotazník dokončil, zalepil jej do obálky 

a tuto obálku vložil do velké obálky na nástěnce, která byla jasně adresována vědci z jiné 

univerzity. 
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Výsledky 

První bylo vyhodnoceno, zda studenti v testu znovurozpoznávali tváře, které si měli 

zapamatovat. Průměrné hodnoty znovurozpoznání statisticky významně potvrzují 

nenáhodnost v identifikování tváří. Dále byla u každého studenta zjištěna základní úroveň 

zpoždění (latence) pro každé adjektivum z průměru obou měření v prvním úkolu. Druhým 

údajem bylo zpoždění (latence) odpovědi v případě objevení tváře před adjektivem (priming). 

Obě skóre byly od sebe odečteny, čímž bylo získáno facilitační skóre. Pro každou tvář bylo 

zjištěno průměrné skóre latence pro pozitivní a pro negativní adjektivum. Každému 

probandovi byla spočtena střední pozitivní a střední negativní hodnota pro každou buňku 

tabulky 2x2 (2x rasa, 2x pohlaví). Latence úkolů, ve kterých probandi udělali chybu (3,52%), 

nebyly do výzkumu zahrnuty. 

Vliv rasy probanda 

Z 53 probandů bylo osm černochů. První analýza testovala vliv rasy probanda. Data 

byla analyzována multifaktorovou analýzou dat ANOVA, která zahrnovala jednu „mezi-

subjektovou proměnnou" (rasa studenta) a tři „mezi-subjektové proměnné" (rasa fotografie, 

pohlaví fotografie, valence adjektiva). Tato celková analýza odhalila hlavní vliv rasy 

fotografie (F (1,51) = 5,67, p = 0,21) a valence adjektiva (F (1,51) = 5,29, p = 0,026). Avšak, 

oba hlavní vlivy byly podmíněny významnou troj-cestou „rasa probanda x rasa na fotografii x 

valence interakce adjektiva (F (1,51) = 25,88, p < 0,001). Pohlaví neprokázalo významný 

vliv, a proto dále nebylo zahrnováno do analýzy. 

Obrázek 3: Souvislosti mezi rasou fotografie a valencí adjektiva u bílých a černých 

probandů 

White Subjects Black Subjects 
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Analýza mezi bělošskými probandy odkryla významnou interakci mezi rasou 

podnětové fotografie a valencí cílového adjektiva (F (1,43) = 32,49. p < 0,001). Průměrné 

hodnoty viz levý panel obrázku 3. Větší facilitace se objevila, když pozitivnímu adjektivu 

předcházela bílá tvář (nežli černá) a když negativnímu adjektivu předcházela černá 

tvář. Tyto výsledky ukazují, že studenti běloši mají v průměru vůči černochům negativní 

postoje. 

Mezi černošskými probandy analýza znovu odkryla významnou souvislost mezi 

rasou podnětové fotografie a valencí cílového adjektiva (F (1,7) = 9,36, p = 0,18). Avšak 

v tomto případě měla facilitace opačný směr. Průměrné hodnoty viz pravý panel obrázku 3. 

Větší facilitace se objevila, když pozitivnímu adjektivu předcházela černá tvář (nežli 

bílá) a když negativnímu adjektivu předcházela bílá tvář. Studenti černoši mají tedy 

v průměru vůči bělochům negativní postoje. 

Celkově tedy bělošští a černošští probandi vykazují vysoce signifikantně rozdílné 

zákonitosti facilitace v závislosti na rase fotografie a valenci adjektiva. 

Vliv úrovně rasismu naměřeného pomocí Modern Racism Scale 

Další analýzy se zaměřovaly pouze na bělošské studenty, zjišťovaly, jestli a jak 

souvisí úroveň rasismu, tak jak jej měří Modern Racism Scale, s výsledky implicitního 

měření. Smíšený model analýzy ANOVA odkryl, že úroveň rasismu nesouvisí s žádnou další 

proměnnou (rasa tváře, pohlaví tváře, valence adjektiva). Pro obě skupiny - málo-

předsudečných a vysoce-předsudečných bělošských probandů se větší facilitace objevila, 

když pozitivním adjektivům předcházely bílé podnětové tváře a když negativním adjektivům 

předcházely černé. Tedy způsob facilitace neměl vztah s úrovní rasismu, jak ho měří Modern 

Racism Scale. 

Odhady postojů založené na facilitačním skóru 

Rozložení četností odhadů postojů potvrdily předchozí výstupy smíšené analýzy 

ANOVA. Studenti běloši měli v průměru negativní postojové skóre (průměrné skóre -0,26, 

což je signifikatně odlišné od nuly, t(44) = 6,33, p < 0,001)., studenti černoši měli v průměru 

pozitivní postojové skóre (průměrné skóre 0,33, t(7) = 2,51, p < 0,05). Tyto dva průměry se 

od sebe signifikantně lišily (t(51) = 5,32, p < 0,001). Krom tohoto velkého rozdílu, také 

existovaly významné rozdíly mezi samotnými bělošskými studenty. Někteří měli extrémně 

negativní odhadované implicitní postoje, někteří měli naopak až dokonce stejná data jako 

někteří černošští studenti. 
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Predikce rozhodování a chování 

Jedním z cílů studie bylo prověřit, jak dobře odhady postojů založené na facilitačním 

skóru, tak i Modern Racism Scale (MRS), mohou sloužit jako prediktory rozhodování a 

chování. Tedy jak implicitní a explicitní postoje korelují s dalšími měřeními, která byla 

provedena. Korelace byly počítány pouze u studentů bělochů. 

První byly porovnány odhady postojů z obou metod s hodnocením interakce 

experimentátorkou černoškou. Samo toto hodnocení se skládalo ze dvou oblastí - míra 

přátelskosti a míra zájmu každého studenta během debriefíngu. Výsledky těchto oblastí spolu 

signifikantně korelovaly (r = 0,37, p < 0,02). Po standardizaci jejich průměr sloužil jako 

celková indikace interakce. Výsledky implicitního měření s tímto hodnocením interakce 

korelovaly signifikantně, zatímco výsledky MRS ne. 

Dále byly odhady postojů z obou metod porovnány s hodnocením aféry kolem Rodney 

Kinga. Studenti hodnotili verdikt soudu a následný hněv černošské komunity. Tato dvě 

hodnocení mezi sebou signifikantně korelovala (r = 0,42, p = 0,005). Ohodnocení verdiktu 

dobře korelovalo s výsledky dosaženými v MRS, ale nekorelovalo s nepřímo odhadovanými 

postoji. Hodnocení zodpovědnosti za stupňující se napětí a násilí po vynesení verdiktu 

dobře korelovalo jak s nepřímými odhady, tak se skórem dosaženým v dotazníku MRS. 

Z hodnocení atraktivity obličejů vyšla více negativní skóre pro tváře černochů, a tedy 

jejich menší atraktivita než tváří bělochů. Toto hodnocení signifikantně koreluje s výsledky 

v MRS (Více předsudeční častěji hodnotili tváře černochů jako méně atraktivní.), ale 

nekoreluje s výsledky nepřímého měření. 

Faktorová analýza všech těchto výše uvedených proměnných ukázala, že úroveň 

dosažená v MRS dotazníku a výsledky nepřímého měření jsou zřetelně podloženy jinými 

faktory, což zdůrazňuje nezávislost MRS a automaticky aktivovaného hodnocení. Hodnocení 

interakce je pak mnohem více podloženo tímtéž faktorem, co nepřímé odhady postojů, 

zatímco verdikt v případu Rodney Kinga a atraktivita obličejů mnohem více faktorem 

odpovídajícím MRS. „Zodpovědnost za nepokoje" je zatížena oběma faktory přibližně stejně. 

Shrnutí získaných výsledků 

Získaná data mají jak teoretický, tak metodologický význam. Velmi podstatné je, že 

podpořily validitu implicitní techniky založené na primingu. Z tohoto hlediska jsou 

významná zejména tato dvě zjištění. Za prvé, odhady postojů černochů a bělochů se 

významně liší - tyto dvě skupiny studentů vykazovaly velmi odlišné způsoby facilitace 

v odpovědích na podněty (primes). Zatímco probandi běloši vykazovali větší negativitu 
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v odpovědích na černošské tváře než na bělošské, probandi černoši vykazovali větší negativitu 

vůči bělochům než vůči černochům. Za druhé, variabilita, která existuje mezi probandy 

bělochy, se zdá být smysluplná v předvídání rasově vázaných úsudků a chování. Ačkoliv 

odhady postojů probandů bělochů v průměru svědčily o negativitě vůči černochům, někteří 

dávali najevo větší negativitu než jiní. Navíc tyto odhady postojů významně souvisely 

s hodnoceními, která dávala černošská experimentátorka za kvalitu interakcí s probandy v 

průběhu debriefmgu. Ti, kteří měli více negativní postoje vůči černochům podle implicitního 

měření, se chovali méně přátelsky a méně zaujatě. Implicitní měření také poskytlo předpověď 

rozsahu, ve kterém studenti připisovali zodpovědnost černochům (oproti bělochům) za 

nepokoje po rozsudku procesu Rodney Kinga. „Celkově vzato máme mnoho ukazatelů, že 

nepřímé měření získané ze způsobu facilitace založené na úkolech, které zahrnují 

pozitivní a negativní adjektiva, vytvářejí platné, nenápadné měření postojů vůči 

černochům" (Fazio, 1995, s. 1023). 

Výsledky ilustrují význam hodnocení, které je automaticky aktivováno zpaměti. 

Smysluplná variabilita vysledovaná mezi bělošskými probandy ukazuje, že při setkání 

s černošskou osobou je spíše automaticky aktivováno osobní hodnocení než sociálně sdílené 

kulturní stereotypy. To ale neznamená, že by motivace ke kontrole vlivu automaticky 

aktivované negativity, byla nepodstatná. Je pravděpodobné, že někteří jedinci mají zkušenost 

s automaticky aktivovanou negativitou vůči černochům. Nicméně se nejspíše snaží, aby 

nebyli vnímáni jako předsudeční (a to druhými nebo dokonce i sebou). Přičemž v některých 

situacích je monitorování a kontrolování svých úsudků a chování náročnější než v jiných. V 

obtížněji kontrolovatelných situacích se více uplatňuje efekt osobního automaticky 

aktivovaného hodnocení (Fazio, 1995). 

Zjištění této studie obsahují jeden matoucí aspekt, a to nedostatek zjevného vztahu 

mezi nepřímým (implicitním) měřením a metodou, která je pravděpodobně nejvíce 

používaným sebeposuzovacím (explicitním) měřením rasových předsudků Modern Racism 

Scale. Pro účast ve studii byly vybráni studenti, kteří v MRS dosahovaly extrémních skóre 

(skórovali v nejnižších a nejvyšších 10% škály), a ačkoliv tyto dvě skupiny skórovali tak 

výrazně rozdílně, tato rozdílnost se nijak neodrazila ve výsledcích nepřímého měření. 

Z tohoto důvodu později Fazio realizoval další výzkumy, aby objasnil příčinu nesouladu. 

V jedné z nich se prokázalo, že nepřímé odhady (implicitních) postojů dobře predikují 

výsledky v MRS u jedinců, kteří jsou relativně nemotivovaní kontrolovat své zaujaté 

reakce. 
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Shrnutí výzkumu vzhledem k načrtnuté teorii 

Celkově tento výzkum prezentuje hodnotu užití primingu ve studiu automaticky 

aktivovaných postojů jakožto nenápadného měření rasových postojů. Výsledky zřetelně 

dosvědčují variabilitu, která existuje mezi lidmi co do hodnocení, které se automaticky 

aktivuje zpaměti při setkání sjedincem jiného etnika. Tato variabilita zahrnuje tři typy lidí 

(s ohledem na automaticky aktivované hodnocení a na kontrolované procesy). První typ. 

označený jako lidé skutečně bez předsudků, je charakteristický tím, že při setkání 

s černochem se mu z paměti neaktivuje negativní hodnocení. Druhý typ jsou lidé 

s opravdovými předsudky, kterým se při takovém setkání aktivuje negativní hodnocení a 

zároveň tito lidé nemají obavy ani výčitky explicitně cítit a vyjadřovat negativitu a předsudky 

vůči černochům. Třetí typ jsou lidé, kterým se negativní hodnocení automaticky aktivuje, 

ale jsou motivováni odporovat účinkům této negativity. Tato motivace je v rozsahu od 

potřeby zbavit se nepříjemného pocitu, který automaticky vyvstane při setkání s černochem, 

až po strategickou sebeprezentaci diktovanou vnímáním sociálních norem specifické situace, 

ve které se toto setkání odehraje. Někteří jedinci se snaží utlumit a kontrolovat automaticky 

aktivovanou negativitu, protože jsou nespokojeni s tím, že cítí negativní postoj. Jiní opatrně a 

záměrně sledují své mínění i zjevné chování, aby se vyhnuli společensky nežádoucí 

předsudečné reakci. 

Ve shodě s MODE modelem (Fazio, 1990), poskytujícím výzkumu určitý teoretický 

rámec, víme, že snaha kontrolovat automaticky aktivovanou negativitu je v různých 

okolnostech různě úspěšná. K ovlivnění automaticky aktivované negativity potřebujeme 

motivaci a příležitost. V oblasti rasových předsudků je motivovaný zájem vyhnout se 

předsudečným reakcím častý, nicméně některé chování nemůže být monitorováno a 

kontrolováno tak dobře jako jiné. Podobně některé situace (například když jedinec je pod 

časovým tlakem) nabízejí menší příležitost pro motivovaný vstup pomocí kontrolované snahy 

než jiné situace. Zda tato motivace přijde ke slovu záleží také na individuálním vnímání a 

interpretaci dané situace. Úsudky a chování, které poskytují příležitost ke kontrolování 

své reakce, jsou predikovatelné z interakce vlivu automaticky aktivovaných postojů a 

motivace kontrolovat svou zaujatost, tedy zde ze skóre dosažené v Modern Racism Scale. 

Tyto kontrolované odpovědi jsou také dobře predikovatelné z jiných, MRS podobných metod. 

Tato měření jsou jednoduše pod vlivem rozsahu, do jakého chce jedinec vyjadřovat odpovědi, 

které jsou identifikovatelné jako předsudky. Úsudky a chování, které neposkytují příležitost 

kontrolovat své reakce (situace limitující příležitost), jsou predikovatelné z vlivu automaticky 

aktivovaných postojů. Při nízké či nulové příležitosti využít motivaci ke kontrole 
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předsudků, je chování mnohem více predikovatelné z odhadů postojů založeném na 

automaticky aktivovaném hodnocení. Případ omezené příležitosti bylo právě 

„nonverbální" chování, které hodnotila černošská experimentátorka. Navzdory jedincově 

snaze chovat se bezpředsudečně, zažívaná negativita snadno „prosakuje" do nonverbálních 

projevů. Studenti, kterým se při prezentaci obličeje černocha automaticky aktivovalo 

negativní hodnocení, se během interakce s černoškou chovali mnohem více neurčitě 

(distantly). V nonverbálních projevech je tedy automaticky aktivovaná negativita velmi 

obtížně zatajitelná. Zdá se tedy, že toto implicitní měření postojů založené na primingu může 

přímo predikovat chování, především když je obtížně kontrolovatelné a je tedy velmi 

ovlivněno automaticky aktivovanými postoji nemírněnými motivovanou kontrolou. 

6. POSTOJE K ETNICKÝM MENŠINÁM 

5.1 Moderní rasismus a novodobá diskriminace 

Rasismus je závažný společenský problém, který předpokládá nerovnost lidských ras a 

projevuje se jako nepřátelský postoj a předsudky vůči příslušníkům jiné rasy či etnika, který 

může přerůst až v rasovou diskriminaci, která spočívá v omezování práv příslušné rasy či 

etnika (Mandáková, 2006). Rasismus se obvykle dělí do dvou kategorií - tvrdý a měkký 

rasismus. Tvrdý je méně obvyklý a společností jednoznačně odsuzovaný a potíraný. Patří do 

něj fyzické útoky, posměšné nadávky, degradující výroky, výhrůžky, zastrašování a podobně. 

Měkký rasismus je naproti tomu mnohem více rozšířený a často tolerovaný. Patří sem vědomé 

i nevědomé upozorňování na odlišnosti a z nich vyplývající odmítavý či ignorantský přístup, 

vylučování a neakceptování, podezřívavé, neochotné či lhostejné jednání. 

V roce 1981 publikovali Gartner a Dovidio studii, ve které upozorňují na významnou 

změnu v projevování rasismu v americké společnosti. V dřívějších dobách byla samotná rasa 

důvodem předsudků a diskriminace, dnes už ovšem „není možné" někoho diskriminovat na 

základě rasy. Zhruba od druhé poloviny 20. století souhlasí většina bílých Američanů s tím, 

že diskriminace černochů je špatná a že černoši nejsou méněcenní. Přesto je jejich 

diskriminace ve Spojených státech stále velmi rozšířená. Tento stav autoři vysvětlují teorií 

moderního rasismu (Modern Racism). Ten se projevuje ambivalencí v postojích i 

v chování, které jsou způsobeny tím, že bílí Američané mají vůči Afroameričanům negativní 

pocity a postoje, avšak zároveň se chtějí chovat podle národního přesvědčení o rovnosti 
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všech lidí. Tento koncept popsán již dříve (Myrdal, 1944, American race relations, in Gartner 

a Dovidio, 1981), v této studii byl experimentálně demonstrován. Chování předpojatých (resp. 

ambivalentních) bělochů velmi ovlivňuje kontext, ve kterém se projeví, zatímco chování 

málo předpojatých či nepředpojatých bělochů je více konzistentní napříč kontexty. U 

předpojatých bělochů pozitivní kontext vede k pozitivnímu chování a negativní kontext 

k negativnímu chování. Předpojatí Američané tedy v sobě mají ambivalenci (negativní 

postoj versus rovnost všech) a zachovají se pozitivně či negativně podle toho, co podpoří 

situace, ve které se ocitnou. Nepředpojatí či málo předpojatí Američané tuto ambivalenci 

nemají, proto se chovají obdobně, ať už je situace jakákoliv. Jedinci s ambivalentním 

postojem se chovají mnohem negativněji než jedinci s neambivalentním postojem 

v podmínkách motivujících k negativnímu chování a mnohem pozitivněji v podmínkách 

motivujících k pozitivnímu chování. Faktory kontextu motivující k negativnímu chování 

jsou dle autorů pravděpodobně tyto: 

1) ideologická nejednoznačnost, kde nerasové hodnoty či politické názory mohou být 

snadno užity k vysvětlení negativního chování (př. nevolím černošského kandidáta, 

protože je příliš liberální) 

2) situační nejednoznačnost, kde jsou nerasové atributy vhodné k vysvětlení chování 

(př. nepomohu černochovi na ulici, protože je zde spousta jiných lidí, kteří mu mohou 

pomoci) 

3) nestrukturované situace či situace bez norem, kde nejsou jasné kotevní body pro 

hodnocení či vedení příslušného chování 

4) situace, kde rasa není hlavní rys kontextu 

Tedy jedinci s ambivalentním postojem vyjádří negativní stranu své ambivalence 

v takovém rozsahu, v jakém situace minimalizuje pravděpodobnost, že jejich jednání bude 

připsáno na vrub jejich rasovým předsudkům. Naopak pozitivní stranu své ambivalence 

vyjádří v takových situacích, které naopak maximalizují pravděpodobnost, že jejich jednání 

bude připsáno na vrub jejich rasovým postojům. To jsou situace s jasnými normami, situace, 

kde je možné sociální srovnání, kde je význačná rasa a nerasové ideologické či jiné atributy 

nejsou snadno dostupné. Čím větší ambivalence, tím větší inkonzistence v chování v různých 

kontextech. 

Podle teorie moderního rasismu, diskriminují bílí Američané Afroameričany na 

základě zautomatizované emocionální reakce a své diskriminující chování následně 

racionalizují atributy, které jsou s černochy spojeny - v současné době zejména 

hodnotami („Černoši nežijí v souladu s hodnotami vyznávanými americkou společností." 
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Jedná se hlavně o konzervativní hodnoty.). Pro bělochy Američany není již přijatelný důvod 

diskriminace rasa, nicméně diskriminují v souladu s rasou vždy, když je diskriminace sociálně 

přijatelná a zdůvodnitelná na základě jiných než rasových argumentů. 

Domnívám se, že obdobná situace se týká Romů v ČR Také atributy připisované 

Romům jsou velmi podobné těm, které jsou v USA připisovány černochům - špatná pracovní 

morálka, lenost, agresivita, kriminalita, tendence žít na podpoře atd. (viz Hnilica, 2008) 

Koncept ambivalence v postojích užil McConahay (1983) k demonstraci konstruktové 

validity, dnes hojně využívané, škály rasových předsudků - the Modern Racism Scale (MRS; 

McConahay, Hardee a Batts, 1981). Studenti běloši byly otestováni touto škálou a o dva 

týdny později hodnotili kandidáty na zaměstnání s identickými posudky, avšak rozdílnou 

fotografií, v kontextech motivujících k vyjádření pozitivní či negativní strany jejich 

ambivalence. Respondenti hodnotili tři kandidáty na sedmibodové škále (od „rozhodně bych 

přijal do zaměstnání" po „rozhodně bych nepřijal"). K těmto třem popisům kandidátů bylo 

variováno 6 fotografií (3 běloši a 3 černoši). Když byl kandidát černoch, výsledky MRS 

negativně korelovaly s negativním hodnocením kandidáta v negativním kontextu a pozitivně 

korelovaly v pozitivním kontextu. Když byl kandidát běloch, kontext a výsledky MRS neměly 

vztah k hodnocení kandidáta. Výsledky experimentu významně podpořily validitu MRS jako 

škály vhodné k měření rasových předsudků. Jedinci s většími předsudky se cítí více 

ambivalentně, a proto vykazují větší inkonzisteci v chování napříč kontexty (konstruovanými 

k vyvolání pozitivního či negativního chování). Čím vyšší skóre na škále MRS (tj. více 

předsudků), tím větší tendence hodnotit černého kandidáta výše než bílého v pozitivním 

kontextu a černého kandidáta níže než bílého v negativním kontextu. Čím nižší skóre na 

škále MRS (tj. méně předsudků), tím vyšší konzistence v hodnocení kandidátů napříč rasou a 

kontexty. Když byly kontexty měření ideologicky nejednoznačné, umožnily projevení 

negativní strany ambivalence. Přičemž ideologická nejednoznačnost je právě charakteristikou 

škály moderního rasismu. Odpovědi na některé položky mohou být „ospravedlněny" 

odvoláním se na jasně rasově neutrální hodnoty či politické názory. Tuto škálu jsem v mé 

práci použila pro explicitní měření postojů k Romům (viz příloha 3.3). 

Katz a Hass (1988) dále rozpracovali teorii moderního rasismu (tedy koncept 

ambivalence). Tvrdí, že rasové postoje bělochů se staly komplexem náklonnosti a odmítání 

bok po boku. Přičemž tento konflikt pocitů vnímají jako následek dvou převážně nezávislých 

jádrových hodnotových orientací Americké kultury - humanitářství-rovnostářství 

(všichni jsou si rovni) a protestantská pracovní etika. Pro ověření této domněnky autoři 

vytvořili čtyři škály: pro-black, anti-black, protestant ethic (PE) a humanitarianism-
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egalitarianism (HE). Tyto škály zadali studentům-bělochům z osmi vysokých škol. Výsledky 

ukázaly, že signifikantně pozitivní korelace byla obvykle mezi škálami pro-black a HE a 

mezi anti-black a PE. Tedy lidé vyznávající humanitářsko-rovnostářské hodnoty 

vykazují nepředsudečné explicitní postoje vůči černochům. Lidé vyznávající hodnoty 

spadající pod koncept protestantské pracovní etiky vykazují předsudečné explicitní 

postoje vůči černochům. Tento koncept byl ověřen na americké populaci, je ovšem otázka, 

jestli je použitelný i za hranicemi USA. Rozhodla jsem se v praktické části mé práce hledat, 

jestli obdobná souvislost existuje i mezi předsudky a hodnotami u nás. K tomuto účelu jsem 

použila přeložené škály „protestant ethic" a „humanitarianism-egalitarianism" (viz příloha 

5.2 Averzivní rasismus 

Averzivní rasismus (Dovidio a Gaertner, 1998, 1986; Dovidio, Gaertner a Hodson, 

2004) je jeden z konceptů novodobých předsudků, tak jako výše uvedený moderní rasismus 

(McConahay, 1986) či symbolický rasismus (Sears, 1988). Jde o formu předsudků typickou 

pro liberální vzdělané jedince. Averzivní forma rasismu vzniká následkem střetu 

negativních pocitů „pod povrchem" vědomí vůči inkriminované skupině a společností 

uznávaných hodnot rovnosti a spravedlnosti mezi rasovými skupinami. Výsledkem je, 

důvtipná avšak zákeřná forma rasismu. Averzivní rasisté diskriminují v situacích, které jim 

umožňují zachovat si pozitivní náhled na sebe (tj. nemám předsudky = jsem spravedlivý 

vůči skupinám). Jejich předsudky se dostávají ke slovu v situacích, kde postoje či chování, 

které znevýhodní jiné etnikum, může být připsáno jiným příčinám než předsudkům či 

může být vysvětleno a ospravedlněno nerasovou příčinou. Obtížnou rozpoznatelnost těchto 

předsudků podporuje i druhý základní rys averzivního rasismu - tito lidé spíše favorizují 

vlastní skupinu, než že by snižovali jiné skupiny. 

Konkrétní příkladem může být výzkum, který podle autorů (Hodson, Hooper, Dovidio 

a Gaertner, 2005) přináší experimentální důkaz averzivního rasismu. Ačkoliv model 

averzivního rasismu byl nejprve vytvořen na základě testování předsudků bílých Američanů 

vůči Afroameričanům, tento výzkum testoval Brity ve vztahu k černochům. Probandi 

hodnotili právní případy obžalovaných bělochů a černochů. Ve shodě s teorií averzivního 

rasismu hodnotili obžalované černochy jako více vinné (a ukládali delší trestní doporučení) 

tehdy, když u nich bylo uvedeno, že již předtím spáchali závažný zločin. Výsledek nesouvisel 
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s tím, jak respondenti explicitně vypovídali o svých rasových postojích. Situace předchozího 

trestného činu umožnila projevit negativní postoj vůči černochům, právě proto, že umožnila 

svést horší hodnocení na nerasovou příčinu. 

Za zmínku stojí jistě i výzkum „Averzivní versus moderní rasismus a politická 

orientace" (Nail, Harton a Decker, 2003). Autoři experimentálně konfrontovali novodobé 

způsoby rasismu s politickou orientací Američanů. Ověřili integrovaný model rasismu 

(Dovidio a Gaertner, 1998), který předpokládá že politicky liberální Američané běloši 

vyjadřují rasismus odlišně než konzervativní - liberálové demonstrují averzivní rasismus a 

konzervativci moderní nebo symbolický rasismus. První část experimentu ukázala, že 

liberálové vykazují zaujatost ve prospěch stíhaného Afroameričana vzhledem k stejné 

situaci bělocha, zatímco konzervativci hodnotili ve prospěch stíhaného bělocha oproti 

černochu. Druhá část experimentu pak přinesla důkaz pro intrapsychický konflikt 

předpokládaný v pozadí teorie averzivního rasismu - pouze liberálové vykazovali vysoké 

psychické vybuzení (arousal) v momentě dotyku černocha oproti dotyku bělocha. 

v 

5.3 Postoje k etnickým menšinám v CR 

Domnívám se, že v České Republice bude situace poměrně obdobná, jako v USA a 

zemích západní Evropy. Většina Čechů nejspíše také souhlasí s tím, že není možné 

diskriminovat či považovat za méněcenného člověka kvůli odlišné rase. V našich podmínkách 

však toto téma není komplexněji zkoumáno, přesto se jisté náznaky objevují. Novák (2003) 

ve svém článku „Já nejsem žádný rasista!?!" i Mandáková (2006) poukazují na fenomén 

latentního (tj. skrytého) rasismu, který se u nás masivně vyskytuje. Dávno totiž v našich 

končinách minula doba, kdy bylo možné bez rizika, veřejně a jednoznačně formulovat 

předsudky. Z oficiálního hlediska se zdá být vše v pořádku, nicméně nenápadné formy 

předsudků se vyskytují velmi často. Prozrazují jej například rádoby dobře míněné formulce: 

„Je to Rom, ale jinak slušný člověk." „Jeho tatínek je Vietnamec, ale není to ani moc poznat." 

Takové projevy vytváří pro rasové předsudky sice latentní, ale úrodné podhoubí (Novák, 

2003, s. 20). Novák tento latentní rasismus dokazuje i na jednoznačné nechuti párů, 

potenciálních osvojitelů, adoptovat romské dítě. V případě, že už tak někdo učiní, rozhodně 

nechce, aby se dítě učilo romsky či si později přivedlo romského partnera. Často na důkaz 

svých výchovných kvalit říkávají: „Roma by vněm nikdo nehledal." Zajímavým sociálním 

jevem u nás je i koexistence striktních výhrad proti určité rase či národu jako celku a 
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víceméně upřímná akceptace některých jednotlivců, kteří do dané skupiny přísluší. 

Příslušník minority si mnohem více než příslušník majority musí i částečnou akceptaci či 

toleranci nějak zasloužit. 

r O 5.3.1 Výzkumy postojů k menšinám v CR 

V této části bych ráda uvedla některé výsledky výzkumů, které mapovaly postoje 

obyvatel České republiky k národnostním či etnickým menšinám žijícím na území ČR, tak jak 

je shrnul Mišovič (1995). Postoje byly zkoumány dotazníky, jde tedy o explicitní postoje. 

V roce 1989 byli respondenti tázání na sociální distanci nejprve obecně na člověka 

jiné barvy pleti. 

nevadilo by 

52% 

52% 

46% 

21% 

trochu by vadilo 

23% 

24% 

24% 

23% 

velmi by vadilo 

8% 

8% 

13% 

34% 

Kdyby se takový člověk: 

stal sousedem 

stal spolupracovníkem 

objevil v okruhu přátel 

stal příbuzným 

V další otázce byla tato otázka specifikována na Romy. 

Kdyby se Rom: nevadilo by 

stal sousedem 18% 

stal spolupracovníkem 31 % 

objevil v okruhu přátel 25% 

stal příbuzným 8% 

Přibližně polovina veřejnosti se prezentovala jako tolerantní vůči lidem jiné barvy pleti 

v sousedských, pracovních a přátelských vztazích. Zhruba u desetiny se objevila silná averze. 

Nicméně nepříznivé pocity vůči Romům ve srovnání s obecnou kategorií lidí jiné barvy pleti 

byly daleko vyšší. 

Z dalších průzkumů (1991, 1992, 1993, 1994) vyplývá, že rasová a národnostní 

nesnášenlivost u nás je nejčastěji spojována s romským etnikem. Lidé, kteří uváděli, že 

pociťují tento typ nevraživosti, v 74% uvádělo Romy, v 8% Vietnamce, 6% Němce, 4% 

obyvatele balkánských států, 4% občany bývalého SSSR, 2% Araby a muslimy, 1% Slováky. 

Podle uváděných odpovědí (týkajících se Romů) 48% popuzuje hlučné a nevhodné chování 

na veřejnosti (na ulicích a v dopravních prostředcích), 22% kriminalita, 8% chování ve 

trochu by vadilo 

30% 

33% 

29% 

19% 

velmi by vadilo 

25% 

25% 

36% 

62% 
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volném čase (diskotéky, zábavy, dovolené), 8% toulavý způsob života, bezdomovectví a 

obtěžování, 8% cítí nevraživost na základě informací sdělovacích prostředků. 

Údaje z března 1995 naznačují, že většina lidí s pocitem nepříznivého vztahu k jiné 

národnosti nebo rase spojuje své negativní hodnocení s vnímáním nedostatečného 

naplňování běžných společenských „norem" těmito skupinami, zejména Romy. Tento fakt 

by mohl odkazovat k tendenci racionalizovat své diskriminující postoje skrze atributy, které 

jsou s těmito skupinami spojeny, především hodnotami které Češi vyznávají a oni je 

nenaplňují (viz teorie moderního rasismu). 

Česká veřejnost zaujímá tradičně nejlepší vztahy ke Slovákům. Vůči Polákům, 

Němcům a Židům se projevuje rovněž spíše příznivě. Přibližně třetina má velké výhrady vůči 

Vietnamcům, Rusům, Ukrajincům a obyvatelům balkánských zemí. Romské etnikum 

jednoznačně negativně vyčnívá - téměř 70% dotázaných k němu má negativní vztah (viz 

tabulka 1). Je také zajímavé, že k Romům mají obyvatelé ČR vyhraněnější vztah než k jiným 

skupinám. Z výzkumu také vyplynulo, že nejméně příznivé vztahy k jiným skupinám udávají 

mladí lidé od 20 do 29 let. 

Tabulka 1: Hodnocení vlastního vztahu k národnostem žijícím u nás (údaje v % 

z listopadu 1994) 

Dobrý Ani dobrý ani špatný Spatný Nemá vztah 

Ke Slovákům 65 25 7 3 

K Polákům 37 39 11 13 

K Němcům 35 38 20 7 

K Židům 36 33 7 24 

K Vietnamcům 14 42 33 11 

K Rusům, 

Ukrajincům 
13 37 35 15 

K občanům 

balkánských 

států 

10 37 36 17 

K Romům 5 21 68 6 

V roce 1991 hodnotili respondenti konkrétní výroky vůči Romům, z nichž jsem 

vybrala tyto: 

„Většina Romů je schopna se přizpůsobit životu ostatních." 24% souhlasí, 72% nesouhlasí; 

„Romové jsou schopni se uplatnit stejně jako ostatní." 22% souhlasí, 76% nesouhlasí; 
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„Na Romy platí jedině hrubá síla." 60% souhlasí, 34% nesouhlasí. 

Jsem si vědoma, že tyto údaje jsou jen úzkým výběrem, nicméně snad posloužily jako 

sonda do charakteristiky vztahu české veřejnosti k lidem jiných národností a etnik. Tato data 

jsou pro nás zajímavá i vzhledem k praktické části této práce, kde se budeme zabývat 

explicitními a implicitními postoji Čechů k Romům. „Situace před listopadem 1989 nesla 

mnohé příznaky národnostní a rasové nesnášenlivosti. Ty v průběhu 90. let ve změněných 

společenských podmínkách částečně oslabily, nicméně se posléze začaly objevovat v jiné, 

zejména protiromské podobě. Česká společnost si postupně zvyká na Romy, dále rovněž na 

běžence, uprchlíky a přistěhovalce. Ve svém souhrnu desetina české veřejnosti intenzívně, 

další čtvrtina méně intenzívně reaguje na takto vzniklou situaci rasovou nevraživostí. Mezi 

mladými lidmi jsou tyto hodnoty ještě o něco vyšší" (Mišovič, 1995, s. 25). 

Nutno dodat, že tyto výpovědi respondentů, jak víme, podléhají motivaci ke kontrole 

předsudečných reakcí. Nemáme však žádné údaje, z kterých bychom si mohli vysoudit, 

nakolik je tato motivace v naší společnosti podporována snahou o politickou korektnost či 

potřebou nebýt vnímán jako předsudečný (ostatními nebo i sebou samým), takže ani nevíme 

jak ovlivnila dané výsledky a o kolik horší je skutečné chování vůči jiným 

etnikům/národnostem. Ve srovnání s USA se domnívám, že je motivace ke kontrole 

předsudečných reakcí u nás menší, aleje to pouze domněnka. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6. MĚŘENÍ POSTOJŮ K ROMŮM 

Soubor 

Výzkumu se zúčastnili studenti humanitních oborů vysokých škol. Soubor se sestával 

z 11 (tj. 24%) studentů a 35 (tj. 76%) studentek, celkem tedy 46 respondentů. Studenti uvádčli 

pouze věk a pohlaví. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí 19 až 33 let, průměrně 22,4 

let. Výzkumu se účastnili buď za částečné splnění jedné varianty studijních povinností nebo 

dobrovolně. Výzkum byl realizován v krátkém časovém rozmezí v únoru 2009. 

Metody 

Studenti byly nejprve testováni implicitní metodou měření postojů, aby se 

minimalizovalo prohlédnutí záměru výzkumu. Toto testování probíhalo formou PC programu. 

Po skončení byly testováni explicitními metodami měření postojů formou dotazníkového 

šetření. Vše vyplňovali anonymně. Metody budou podrobně popsány dále. 

Cíle 

Obě metody měření - implicitní a explicitní a jejich konkrétní podobu jsem zvolila pro 

vícestranné ozřejmění postojů Čechů vůči Romům, vzájemných vztahů a souvislostí v rámci 

těchto postojů. Krom samotných explicitních a implicitních postojů vůči této skupině, mě 

zajímá jejich vzájemná korelace, souvislosti mezi hodnotovou orientací na škálách 

humanitářství-rovnostářství, protestantská etika a implicitními / explicitními postoji a jak 

s výsledky explicitních a implicitních měření souvisí normativní ochrana a Škála moderního 

rasismu. 

Problém 

Z dříve uvedených zjištění máme důvod předpokládat, že v naší populaci k Romům 

přetrvávají negativní postoje. Chtěla jsem zjistit, jestli jsou tyto postoje identifikovatelné 

metodou automatické aktivace postojů, jak výsledky této metody souvisí s výsledky 

explicitních měření, jako valence stereotypu Romů, Škála moderního rasismu, normativní 

ochrana a hodnotová orientace. Jaké další souvislosti můžeme najít mezi jednotlivými 

položkami? 
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6.1. Explicitní měření 

Pro měření explicitních postojů Čechů k Romům jsem použila dotazníkové šetření. 

Toto šetření mělo za cíl odhalit explicitní postoje za pomocí valence stereotypu Romů a Škály 

moderního rasismu. V rámci explicitních měření jsem zjišťovala také normativní ochranu, 

která je Romům poskytována a hodnotovou orientaci respondentů v souvislosti s jejich 

postoji. 

Dotazníkové šetření se skládalo z následujících částí.4 

Pro zjištění valence stereotypu jsem potřebovala, aby respondenti nejprve uvedli obsah 

svého stereotypu Romů. Obsah stereotypu zjišťovala tato položka: „Zamyslete se, prosím, nad 

tím, jaké osobnostní vlastnosti jsou typické pro příslušníky níže uvedených skupin. Uvedše 

takový počet charakteristik, který je postačující k rozpoznání dané skupiny. Můžete užít 

jednoslovné výrazy {spravedlivý) nebo kratší výrazy složené z několika slov (rád se baví)." 

Následovaly čtyři bloky o osmi řádcích pro tyto etnické/národnostní skupiny: Češi, Romové, 

Slováci, Vietnamci. Na základě uvedených charakteristik jsem zjišťovala valenci stereotypu 

následovně. Po uvedení obsahu stereotypů všech čtyře skupin měli respondenti uvést u každé 

charakteristiky její žádoucnost (na stupnici od - 3 /velmi nepříznivá/ do +3 /velmi příznivá/). 

(Viz příloha 3.1.) 

Škála moderního rasismu (MRS; McConahay, 1986) obsahovala deset položek. 

Každou položku respondenti hodnotili na sedmibodové stupnici (1 - naprosto souhlasím,..., 7 

- naprosto nesouhlasím). Položky této škály jsou uvedeny v příloze 3.3. 

Normativní ochranu zjišťovaly tyto dvě položky (viz Franco a Maass, 1999): 

„V menší skupině přátel při nějaké neformální příležitosti pronese jeden z vašich přátel 

negativní hodnocení týkající se některé z níže uvedených skupin. Je zřejmé, že jeho 

hodnocení je výrazem jeho negativního postoje k této skupině. Jak byste ohodnotil/a jeho 

chování?" ... „Nyní si představte, že tento váš přítel pronese stejné negativní hodnocení 

týkající se některé z níže uvedených skupin v rámci referátu přeneseného na přednášce na vaší 

katedře. Jak byste ohodnotil/a jeho chování nyní?" Obě položky byly následovány stupnicí 1 

- zcela přípustné chování až 7 - zcela nevhodné chování. Respondenti hodnotili těchto sedm 

národností/etnik: Češi, Poláci, Romové, Rusové, Slováci, Ukrajinci, Vietnamci. (Viz příloha 

4 Položka zjišťující obsah stereotypu, jeho valenci a intenzitu a položka zjištující normativní ochranu jsou 
převzaty z výzkumu K. Hnilici (2008). 
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V poslední části jsem zjišťovala hodnotovou orientaci respondentů na škálách 

humanitářství-rovnostářství (HE) a protestantská etika (PE) (Katz a Hass, 1988). Škály 

obsahují celkem 21 položek a respondenti každou hodnotili na sedmibodové stupnici (1 -

naprosto souhlasím,..., 7 - naprosto nesouhlasím). Položky jsou uvedeny v příloze 3.4. Škála 

PE zahrnuje položky 1,4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, škála HE položky 2, 3, 5. 6. 9, 11, 

13, 15, 17, 20. Skrze tuto část jsem zjišťovala možnou existenci vztahu mezi preferovanými 

hodnotami a postoji vůči Romům. 

6.2 Implicitní měření 

Pro měření implicitních postojů Čechů k Romům jsem použila modifikovaného 

Faziova testu (viz Fazio et al., 1995), který byl popsán v kapitole 4.2. Metoda je založena na 

skrytém měření, tj. probandi nevědí, že jsou měřeny jejich postoje. Původní test zjišťoval 

automaticky aktivované postoje k černochům a k bělochům skrze portrétní fotografie. V mé 

modifikaci testu zjišťuje postoje k Romům (reprezentovanými fotografiemi příslušníků této 

menšiny). Testování proběhlo prostřednictvím PC programu. 

6.2.1 Modifikace Faziova testu rasových předsudků 

Test je celkově zkrácen, díky omezenému počtu dostupných vhodných fotografií a 

omezenému času pro testování. Při zachování všech stěžejních procedur jsou některé fáze 

zredukovány či vypuštěny (viz dále). Test byl zadáván individuálně /na rozdíl od původního 

skupinového zadávání v laboratoři/, proto jsou instrukce vepsány do samotného PC programu, 

aby nedocházelo k odlišnostem v zadávání. Test se ve výsledku skládal z čtyř částí. Každou 

část předcházel blok instrukcí. (Viz příloha 1.) 

První úkol je téměř shodný s původním testem. Slouží k zjištění základní latenční 

doby u probandů. Probandům je na obrazovce počítače zobrazováno dvanáct pozitivních a 

dvanáct negativních adjektiv po jednom v náhodném pořadí. Tato adjektiva proband podle 

instrukce v úvodu co nejrychleji třídí (hodnotí) stiskem příslušné klávesy na „pozitivní" a 

„negativní". Adjektiva jsem vybírala tak, aby byla součástí základní slovní zásoby, obdobně 

obtížná a aby pokrývala tři oblasti možných předsudků vůči lidem: 

vzhled: hezký / ošklivý, atraktivní / neatraktivní, sympatický / nesympatický, čistý / špinavý 
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povaha: příjemný / nepříjemný, milý / protivný, přátelský / hrozivý , oblíbený / neoblíbený 

schopnosti: šikovný / nešikovný, schopný / neschopný, chytrý / hloupý, pracovitý / líný 

Adjektivum zůstává zobrazeno dokud proband neodpoví. Doba než proband odpoví (tedy čas 

mezi objevením adjektiva a stiskem klávesy) je zaznamenávána s přesností na milisekundy. 

Probandi hodnotili každé z 24 adjektiv dvakrát. Průměrná latence z těchto dvou sérií slouží 

jako základní latenční doba daného jedince pro další fáze testu. Mezi odpovědí probanda a 

zobrazením dalšího adjektiva je vložena pauza ls, kdy na obrazovce nic není. 

Druhý a třetí úkol původního testu jsem vynechala kvůli omezenému počtu vhodných 

fotografií a omezenému času pro testování. Oba úkoly nejsou pro testování nezbytné. Druhý 

úkol v mém testu tedy odpovídá až původní čtvrté části. Tato část zahrnuje stěžejní 

primingový úkol. Probandům bylo řečeno, že se k prvnímu úkolu (hodnocení adjektiv) přidá 

další úkol (zapamatovávání portrétních fotografií), abychom mohli zkoumat rozdělování 

pozornosti a kvalitu i rychlost práce při provádění dvou odlišných činností. Instrukce a proces 

je stejný jako v prvním úkolu s jednou změnou. Před každým adjektivem se na velmi krátkou 

dobu objeví jedna fotografie. Fotografií je celkem 24 (viz příloha 2.1), z toho 8 fotografií 

Čechů, 8 Romů, 8 Vietnamců. (Přičemž dále jsou tyto fotografie děleny takto: od každé 

kategorie 4 ženy, 4 muži; 2 mladí lidé, 4 lidé středního věku, 2 staří lidé; 2 lidé reprezentující 

vysoký socioekonomický status a 2 lidé reprezentující nízký socioekonomický status.) 

Fotografie se zobrazuje na 500 ms, následována 135 ms pauzou, po které se objeví 

adjektivum, které proband hodnotí. Mezi odpovědí probanda a zobrazením další fotografie je 

pauza 1,5 s, kdy na obrazovce není nic. Tato pauza je vložena z toho důvodu, aby příslušná 

fotografie s adjektivem vytvářely jeden celek a neiterferovaly s ostatními celky. Co se týče 

času zobrazení fotografie, prodloužila jsem původních 315 ms na 500 ms kvůli obtížnější 

rozpoznatelnosti (z důvodu menší velikosti) oproti původním portrétům. Každá fotografie 

Čecha byla spárována s obdobnou fotografií Roma a Vietnamce. Tato trojice je následována 

identickou sadou dvou pozitivních a dvou negativních adjektiv. V testu se však jednotlivé 

fotografie se „svými" adjektivy objevují v náhodném pořadí. Zaznamenává se latence na 

nejbližší ms a správnost odpovědi. 

Třetí úkol odpovídá původnímu pátému úkolu. Naplňuje očekávání probanda 

z druhého úkolu, a to že bude rozpoznávat fotografie již viděné mezi novými, tedy že bude 

vyzkoušeno nakolik si prezentované fotografie zapamatoval. Celkem je v této části 

prezentováno 20 fotografií (4 fotografie Čechů, 4 Romů, 4 Vietnamců a 8 nových, které se 

zatím v testu nevyskytly - viz příloha 2.2). Zaznamenává se správnost odpovědi. Tato část 

slouží také jako kontrolní, zda proband opravdu dával pozor na zobrazované fotografie. 
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Závěrečný čtvrtý úkol byl, obdobně jako u Faziova testu, ohodnocení fotografií 

použitých pro priming (tedy v druhém úkolu). Všech 24 fotografií se po jedné zobrazují na 

obrazovce, přičemž každá je zobrazena dokud jí proband neohodnotí na stupnici 1 - 5 (1-

velmi sympatický/á, 5-velmi nesympatický/á). Probandům je řečeno, že nás zajímá nakolik 

sympatie ovlivňují zapamatování. 

Přesné zadání testuje uvedeno v příloze 1. 

Operacionalizace 

Romové: v zastoupení portrétními fotografiemi příslušníků romského etnika. 

Polarita implicitního postoje: srovnání latenční doby u pozitivních a negativních adjektiv 

předkládaných bezprostředně po prezentovaní postojového podnětu (fotografie). 

Proměnné 

Nezávisle proměnou je konkrétní pozitivní nebo negativní adjektivum a fotografie, 

která adjektivu předchází, závisle proměnná je doba mezi prezentací adjektiva a jeho 

ohodnocením probandem. 

Pro tento projekt není třeba sestavovat experimentální a kontrolní skupinu, neboť 

procedura je intraindividuálně reliabilní i validní (viz Fazio a kol., 1995 a 1986). 

7. VÝSLEDKY 

Výstupní data implicitního měření (kvalita odpovědi a její latence) byla zaznamenána 

vlastním počítačovým programem, se kterým participant pracuje. Společně s daty 

z explicitních dotazníkových měření byly zpracovány do databáze a analyzovány pomocí 

statistického programu SPSS. 

v 

7.1 Skála moderního rasismu 

Jako první jsem analyzovala výsledky Škály moderního rasismu (MRS). V následující 

tabulce 2 jsou jednotlivé položky MRS, jejich medián, směrodatná odchylka, minimum a 

maximum (1 = naprosto souhlasím, ... , 7 = naprosto nesouhlasím). Položky označené (R) 

jsou položky s obráceným skórováním. Barevné označení rozčleňuje položky do tří kategorií, 
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podle předpokládaných faktorů. Položky označené stejnou barvou by spolu měly kladně 

korelovat. Korelace jednotlivých položek MRS jsou pak v tabulce 3 (položky jsou označeny 

čísly 1-13, barevné označení opět podle předpokládaných faktorů). 

Tabulka 2: Jednotlivé položky MRS a jejich hodnoty 

M SD Min Max 

1 Je snadné porozumět, proč se romské asociace stále věnují otázkám 
omezováni příležitostí Romů ve společnosti. 

2,98 1,69 1,00 7,00 

2 Společnost dosáhla bodu, kdy mají Češí i Romové stejné šance na úspěch. (R) 5,63 1,16 1,00 7,00 
3 Romové jsou schopni uvažovat logicky stejně dobře Jako Češi. 3,04 1,41 1,00 5,00 
4 Romové jsou díky diskriminaci často zbaveni příležitosti na dobrou práci. 3,43 1,47 1,00 7,00 
5 Během posledních let si Romové polepšili v ČR více, než si zaslouží. (R) 4,96 1,52 2,00 7,00 
6 Není těžké porozumět nespokojenosti Romských iniciativ v ČR. 3,24 1,54 1,00 7,00 
7 Jen zřídka je možné vidět v televizi diskriminaci Romů. (R) 3,57 1,47 1,00 6,00 

8 Během posledních několika let se vláda a sdělovací prostředky věnovaly 
problematice Romů více, než si tato problematika zaslouží. (R) 

4,98 1,37 2,00 7,00 

9 Romové obvykle nejsou tak bystří jako Češi. (R) 2,96 1,43 1,00 7,00 
10 Diskriminace Romů dnes již není v ČR problémem. (R) 5,76 1,08 2,00 7,00 
11 Jsem stejně spokojený/á, je-li mým vedoucím Rom, Jako Je-li jfm Čech. 3,24 1,65 1,00 7,00 
12 V průměru pokládají lidé v naší společnosti Romy a Čechy za sobě rovné. (R) 5,83 1,35 1,00 7,00 

13 Dost by mně vadilo, kdyby se do mého sousedství nastěhovala stejně majetná a 
vzdělaná romská rodina, jako Je naše. (R) 

1,57 1.24 1,00 7,00 

Tabulka 3: Korelace položek MRS 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 0,400* 0,177 0,182 0,355* 0,583* 0,004 0,306* 0,147 0,319* -0,022 0,118 0,249 

2 0,017 0,190 0,331* 0,460* 0,047 0,454* 0,050 0,655* -0,047 0,438* 0,191 

3 -0,020 0,175 0,220 -0,127 0,286 0,639* 0,066 0,424* -0,143 0,226 

4 0,389* 0,346* 0,609* 0,138 0,168 0,297* 0,084 0,162 0,155 

5 0,614* 0,210 0,276 0,379* 0,509* 0,235 0,093 0,340* 

6 0,150 0,376* 0,349* 0,394* 0,091 0,033 0,254 

7 0,017 0,094 0,311* -0,035 -0,050 -0,052 

8 0,317* 0,236 0,410* 0,058 0,331* 

9 0,266 0,382* -0,134 0,227 

10 0,117 0,351* 0,129 

11 -0,128 0,399* 

12 -0,126 

* p < 0,05 

Jak je vidět z tabulky 3, korelace jen některých položek se stejným předpokládaným 

faktorem, jsou dostatečně vysoké, proto jsem pro přesnější identifikaci tří kategorií v rámci 

MRS jsem použila faktorovou analýzu. Výsledky faktorové analýzy, ukázaly čtyři faktory 

(viz tabulka 4). Faktor 1, nejvíce zastoupen položkami 3, 9, 11 (a = 0, 727), jsem nazvala 

škála tradičního rasismu (TRS). Faktor 2, nejvíce zastoupen položkami 1, 5, 6 (a = 0, 759), 

jsem nazvala škála moderního rasismu - odpírání afirmativních akcí (podpory) / 

nechápání (MRS A). Faktor 3 a 4 jsem sloučila pod název škála moderního rasismu -
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popírání diskriminace (MRSD). Zastupují jej položky 2, 4, 7, 10, 12 (a = 0, 665). Škálu 

moderního rasismu jsem tedy rozdělila na tři podškály (dimenze), které lépe vypovídají o typu 

rasismu. Tyto podškály jsem nazvala podle obsahu položek, které je zastupují. Položky 8 a 13 

jsem vyřadila, protože vztah k příslušnému faktoru není dostatečně jednoznačný. 

Tabulka 4: Výsledky faktorové analýzy (PCA, VAR1MAX) 

Vysvětlená variance = 66,85 %. 

komponenty 
1 2 3 4 

1 Je snadné porozumět, proč se romské asociace stále věnují otázkám 
omezování příležitostí Romů ve společnosti. 

0,025 0,841 0,146 -0,039 

2 Společnost dosáhla bodu, kdy mají Češi i Romové stejné šance na 
úspěch. 

0,039 0,437 0,780 0,021 

3 Romové jsou schopni uvažovat logicky stejně dobře jako Češi. 0,758 0,126 -0,101 -0,118 

4 Romové jsou díky diskriminaci často zbaveni příležitosti na dobrou 
práci. 

0,058 0,177 0,131 0,820 

5 Během posledních let si Romové polepšili v ČR více, než si zaslouží. 0,324 0,541 0,199 0,408 
6 Není těžké porozumět nespokojenosti Romských iniciativ v ČR. 0,199 0,816 0,130 0,236 
7 Jen zřídka je možné vidět v televizi diskriminaci Romů. -0,074 -0,022 -0,012 0,898 

8 Během posledních několika let se vláda a sdělovací prostředky 
věnovaly problematice Romů více, než si tato problematika zaslouží. 0,551 0,296 0,352 -0,045 

9 Romové obvykle nejsou tak bystří jako Češi. 0,741 0,168 -0,055 0,205 
10 Diskriminace Romů dnes již není v ČR problémem. 0,170 0,273 0,673 0,376 
11 Jsem stejně spokojený/á, je-li mým vedoucím Rom, jako je-li jím Čech. 0,820 -0,144 0,029 0,045 

12 V průměru pokládají lidé v naší společnosti Romy a Čechy za sobě 
rovné. 

-0,182 -0,090 0,822 -0,010 

13 Dost by mně vadilo, kdyby se do mého sousedství nastěhovala stejně 
majetná a vzdělaná romská rodina, jako je naše. 0,491 0,363 -0,023 -0,012 

7.2 Valence stereotypu Romů 

Dále jsem hodnotila valenci stereotypu Romů. Respondenti uvedli u Romů v průměru 

5,57 charakteristik (SD = 1,57). Z valencí těchto charakteristik jsem vypočetla pro každého 

jedince průměr. Například jedna respondentka uvedla tyto charakteristiky (v závorkách 

uvádím jejich valence): hluční (-2), drží při sobě (1), chudí (-1), špinaví (-2), neasimilovatelní 

(-2), nevzdělaní (-2). Průměrná valence těchto šesti atributů činí -1,33. Údaje za celý soubor 

uvádí následující tabulka 5. Průměr -0,21 ukazuje na mírně negativní stereotyp Romů. 

Tabulka 5: Valence stereotypu Romů - údaje za celý soubor 

průměr -0,21 

standardní odchylka 1,02 

minimum -3,00 

maximum 1,60 
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Obrázek 4 ukazuje rozložení valence stereotypu Romů. Na jednom pólu (minimum) je 

respondent, jehož stereotyp sestával ze čtyř silně negativně hodnocených (-3) charakteristik. 

Na opačném pólu (maximum) je jedinec, jehož stereotyp se stává z několika kladně a několika 

záporně hodnocených atributů. (N označuje počet respondentů.) 

Obrázek 4: Rozložení valence stereotypu Romů 

7.2.1 MRS a valence stereotypu Romů 

Valence stereotypu Romů vykázala silnou korelaci s tradičním rasismem (r = -

0,505), nižší korelaci s moderním rasismem - odpíraní afirmativních akcí / nechápání 

(MRS A) (r = 0,329). S moderním rasismem - popírání diskriminace (MRS D) valence 

stereotypu nesouvisí (r = 0,042). Viz tabulka 6. Tedy, čím více jsou jedinci tradičně 

předsudeční, tím negativnější atributy Romům připisují. 

Tabulka 6: Korelace MRS a valence stereotypu Romů 

VS_Rom 

TRS -0,505** 

MRS. A -0,329* 

MRS. _D 0,042 
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Korelace mezi valencí stereotypu Romů a tradičním rasismem je vynesena do 

následujícího grafu (obrázek 5). Čím větší předsudky (tj. vyšší číslo na ose X), tím nižší 

celková valence stereotypu. 

Obrázek 5: Korelace valence stereotypu Romů a tradičního rasismu 
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7.3 Hodnoty 

Analyzovala jsem dále hodnotové škály. V tabulce 7 jsou jednotlivé položky škál 

hodnot humanitářsko-rovnostářských (HE) a protestantské etiky (PE), jejich medián, 

směrodatná odchylka, minimum a maximum (1 = naprosto souhlasím, ... , 7 = naprosto 

nesouhlasím). Položky označené podbarvením měří protestantské hodnoty. Nepodbarvené 

položky měří humanitářsko-rovnostářské hodnoty. 

Tabulka 7: Jednotlivé položky HE a PE škál a jejich hodnoty 

M SD Min Max 

Většina lidi tráví příliš času nerentabilní zábavou. 3,52 1.72 1,00 7,00 

Rovnoprávnost by měla být pro každého - protože všichni jsme lidské bytosti. 1,58 0,87 1,00 5,00 

Měl bych být vlídný (laskavý) na všechny lidi. 2,93 1,58 1,00 7,00 

Lidé, kteří selhávají ve své práci, se obvykle dostatečně nesnaží. 4,46 1,15 2,00 6,00 

Těm, kteří nejsou schopni obstarat si základní potřeby, by měli ostatní pomoci. 2,80 1,00 1,00 5,00 

Člověk by měl mít obavu o blaho ostatních. 3,20 1,20 1,00 6,00 

Naše společnost by měla méně problémů, kdyby lidé měli méně volného času. 5,83 1,16 2,00 7,00 

Život by měl velmi malý smysl, kdybychom nikdy nemuseli něco vytrpět (snést). 3,20 1,77 1,00 7,00 

Chránit práva a zájmy ostatních členů komunity je hlavní povinnost všech lidí. 2,89 1,14 1,00 6,00 
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Jestliže lidé budou dostatečně usilovně pracovat, s velkou pravděpodobnosti si 
vytvoří dobrý život. 3,37 1.51 1,00 7,00 

Každý by měl mit rovné příležitosti a stejný hlas ve většině záležitostech. 2,30 1,38 1,00 6,00 

Peníze získané snadno, jsou obvykle nerozumné utraceny. 3,50 1,60 1,00 7,00 

Člověk by měl najít způsoby, jak pomoci lidem, kteří měli méně štěsti než on 
sám. 2,57 1,20 1,00 6,00 

Člověk, který přistupuje k nepříjemným otázkám s entuziasmem, je člověk, který 
bude úspěšný. 3,53 1,10 1,00 6,00 

Prosperující národy mají morální povinnost sdílet část svého bohatství 
s chudými národy. 

3,17 1,32 1,00 6,00 

Většina lidí, kteří nejsou úspěšní v životě, jsou prostě líní. 5,26 1,22 2,00 7,00 

Dobrá společnost je taková, ve které lidé cití zodpovědnost za jeden druhého. 2,74 1,00 1,00 6,00 

Cítím se nesvůj, když mám málo práce. 3,98 1,96 1,00 7,00 

Kdokoliv, kdo je ochotný a schopný usilovně pracovat, má dobrou šanci na 
úspěch. 2,83 1,20 1,00 6,00 

V jednáni s kriminálníky by soudy měly připustit, že mnozí jsou oběťmi okolností. 3,91 1,26 1,00 6,00 

Odpor k usilovné práci obvykle odráží slabost charakteru. 4,17 1,50 1,00 7,00 

Z vyznačených položek jsem sestavila škály. Reliabilita obou škál je dostatečně 

vysoká (škála PE a = 0,748; škála HE a = 0,746). 

7.3.1 Hodnoty, MRS a valence stereotypu Romů 

V analýzách jsem stupnice obrátila, takže čím vyšší hodnoty ve škále PE nebo HE, tím 

důležitější hodnota. V tabulce 8 jsou korelace jednotlivých dimenzí MRS, valence stereotypu, 

protestantských a humanitářských hodnot. Škály HE a PE spolu nekorelují (r = 0,072), to 

znamená, že jde o dvě na sobě nezávislé škály hodnot. Směry korelací jednotlivých dimenzí 

MRS s hodnotami (PE i HE) jsou v souladu s očekáváním (PE hodnoty pozitivně souvisí 

s vyjadřovaným rasismem a HE hodnoty negativně), avšak signifikantně s nimi korelují 

pouze HE hodnoty. Se škálou tradičního rasismu r = -0,305, se škálou moderního rasismu -

odpírání afirmativních akcí / nechápání r = -0,398 a se škálou moderního rasismu - popírání 

diskriminace r = -0,314. Protestantské ani humanitářské hodnoty nekorelují s valencí 

stereotypu Romů Ope = -0,170, The = 0,198). 

Tabulka 8: Korelace hodnotových škál, dimenzí MRS a valence stereotypů 

MRS_A MRS_D VS_Rom PE HE 

TRS 0,425" 0,045 -0,505** 0,250 -0,305* 

MRS_A 0,461** -0,329* 0,233 -0,398" 

MRS_D 0,042 -0,180 -0,314* 

VS_Rom -0,170 0,198 

PE 0,072 
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7.4 Implicitní postoje k Romům 

První, co jsem vyhodnotila, bylo, zda respondenti rozpoznávali použité fotografie 

mezi novými ve třetí části testování. To znamená, jestli se během testu soustředili nejen na 

slova, ale i na fotografie. Rozpoznání bylo v naprosté většině stoprocentní. Nicméně i 

v případě, že by respondenti na obličeje nedávali pozor, přesto by měly tyto fotografie působit 

primingový efekt. Dále jsem odstranila všechny latence chybných reakcí z první a druhé části 

testu a to takové latence, které byly mimo rozmezí 300 - 3000 ms. 

U každého jedince byl zjištěn průměr a standardní odchylka základní úrovně zpoždění 

(latence) pro pozitivní a negativní adjektiva z průměru obou měření v prvním úkolu. Totéž 

bylo zjištěno pro adjektiva z druhého primingového úkolu. Účinek primingu (facilitační 

skóre) jsem vypočetla jako rozdíl latencí samotných adjektiv a latencí adjektiv po primu 

(tj. prezentaci fotografie) Romů. Před výpočty jsem všechny hodnoty u jedinců vystředila. 

Vystředění jsem provedla pro každou etapu zvlášť, takže průměrné reakční časy v obou 

etapách jsou pro všechny jedince stejné (= 0). V tabulce 9 jsou uvedeny získané údaje. 

Reakce po kladných adjektivech jsou v 1. i ve 2. etapě průměrně rychlejší, než reakce po 

adjektivech záporných. Rozdíl činí v 1. etapě asi 90 ms a ve 2. etapě asi 13 ms. 

Tabulka 9: Údaje pro kladná a záporná adjektiva před a po primech 

M SD Min Max 

1. etapa, kladná adjektiva -46,67 71,08 -336,82 80,73 

1. etapa, záporná adjektiva 48,37 75,02 -80,73 336,82 

2. etapa, kladná adjektiva, prime (Rom) -1,29 106,72 -198,71 427,68 

2. etapa, záporná adjektiva, prime (Rom) 11,59 113,26 -427,01 291,88 

Výsledky ukazují, že v 2. etapě při primingových fotografiích Romů došlo ke 

změnám v průměrných reakčních časech. Po prezentaci fotografií Romů se rozpoznání 

kladných adjektiv zpomalilo o 45,4 ms. Tento rozdíl je statisticky signifikantní (t(45) = 2,58; 

p < 0,01). Naopak rozpoznání záporných adjektiv se po prezentaci Romů zrychlilo o 36,8 

ms. Tento rozdíl je rovněž statisticky signifikantní (t(45) = 1,89; p < 0,05). Oba údaje 

vypovídají ve stejném směru a poukazují na to, že respondenti mají k Romům negativní 

implicitní postoje. Facilitace a inhibice reakce na kladná a záporná adjektiva bez a s primem 

Romů názorně vidíme na obrázku 6 (RT = reakční čas v ms.) 
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Obrázek 6: Reakční časy adjektiv před a po primech 
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7.4.1 Implicitní postoje k Romům, hodnoty, MRS a valence stereotypu 

Romů 

Z obou údajů o reakčním čase po primingu fotografií Romů jsem vytvořila jeden index 

implicitního postoje k Romům, který označuji jako PRE_Rom (= priming efekt). Čím vyšší 

hodnota tohoto indexu, tím kladnější implicitní postoj k Romům. Následující tabulka 10 

ukazuje korelace mezi implicitními postoji, MRS, valencí stereotypů a hodnotami. Z hodnot 

v tabulce je zřejmé, že implicitní postoj s žádným z explicitních údajů nekoreluje. 

Tabulka 10: Korelace mezi implicitními postoji, MRS, valencí stereotypů a hodnotami 

PRE_Rom 

TRS 0,076 

MRS_A 0,168 

MRS_D 0,054 

VS_Rom -0,049 

PE 0,101 

HE 0,053 
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7.5 Analýza souvislostí mezi proměnnými 

Obě položky normativní ochrany Romů spolu vysoce korelovaly (r = 0,545; p < 

0,01), proto jsem z nich vytvořila jednu škálu. Pohled do tabulky 11 ukazuje, že valenci 

stereotypu Romů signifikantně predikuje pouze škála tradičního rasismu (B = -0,473; p 

< 0,01). Čím více jsou jedinci předsudeční, tím negativnější atributy Romům připisují. 

Současně je zřejmé, že implicitní postoje (PRERom) valenci stereotypu Romů vůbec 

nepredikují. Jak však ukazuje pohled do předposledního řádku (B = 0,002; p < 0,05), 

moderují implicitní postoje účinek jedné ze škál moderního rasismu (MRS_A). Průběh 

této interakce je patrný z obrázku 7. Ostatní položky (hodnoty, škály moderního rasismu a 

normativní ochrana) valenci stereotypu Romů také nepredikují. 

Tabulka 11: Výsledky regresní analýzy 

Závisle proměnnou je valence stereotypu Romů (VSRom). V tabulce jsou ve sloupci B 

hodnoty nestandardizovaných parciálních regresních koeficientů. 

Parameter B SE (B) t Sig. 

I n t e r c e p t ( p r ů s e č í k ) - 0 , 1 8 3 1 , 7 9 8 - 0 , 1 0 2 0 . 9 1 9 

NO_Rom 0,190 0,108 10,767 0,086 

PE -0,076 0,196 -0,387 0,701 

HE -0,027 0,237 -0,115 0,909 

TRS -0,473 0,148 -3,186 0,003 

MRS_A 0,077 0,176 0,437 0,665 

MRS_D 0,206 0,212 0,974 0,337 

PRE_Rom 0,000 0,003 0,060 0,953 

TRS * PRE_Rom -0,001 0,001 -1,766 0,086 

MRS A * P R E Rom 0,002 0,001 2,582 0,014 

MRS_D * PRE_Rom -0,001 0,001 -0,646 0,522 
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Obrázek 7: vztah mezi valencí stereotypu a primingovým efektem (implicitním 

postojem) u více a méně předsudečných jedinců 

U předsudečných respondentů (jejiohi hodnoty v této dimenzi MRS A jsou nad 

mediánem) jsou reakce kongruentní - čím kladnější implicitní postoj, tím kladnější 

charakteristiky jsou Romům připisovány. Celkově jsou jim těmito jedinci ovšem připisovány 

charakteristiky především negativní. U méně předsudečných jedinců (jejich hodnoty 

v této dimenzi MRS_A jsou pod mediánem) jde o překompenzování - čím negativnější 

mají k Romům implicitní postoj, tím kladnější charakteristiky jim připisují. Celkově 

připisují charakteristiky spíše kladné. 

8. INTERPRETACE A DISKUZE 

Výsledky potvrdily očekávané negativní postoje Čechů k Romům. A to jak 

výsledky implicitního, tak výsledky explicitního měření. Přesto, je zajímavé, že výsledky 

implicitního a žádného z explicitních měření mezi sebou nekorelují. Z toho vyplývá, že 

implicitní měření zjišťuje opravdu něco jiného než explicitní měření. Fotografie Romů 

významně facilitovaly rychlost reakce na negativní adjektiva a inhibovaly rychlost reakce na 

pozitivní adjektiva. Tyto změny v latencích poukazují ve shodě s načrtnutou teorií na 

negativní implicitní postoje Čechů k Romům. Jak víme, výsledky implicitního měření by 

měly dobře predikovat například neverbální části interakce Čechů s Romy, chování 

k jednotlivci v situacích, kdy není zdůrazněna rasa, situace, které neposkytují dostatečnou 

příležitost a motivaci kontrolovat své reakce nebo jakou náklonnost Čecha si při interakci 

uvědomuje Rom i další pozorovatelé. 

64 



Nutno podotknout, že do výsledků nepřímého měření založeného na primingu se 

mohly promítnou různé nerasové vlivy. K měření postojů tato technika využívá portrétní 

fotografie bez konkrétního upozornění na rasu. V tom se skrývá její silná stránka, ale zároveň 

i slabina. Konkrétní exempláře totiž mohou, ale i nemusí dobře reprezentovat celou kategorii. 

Nebo mohou více reprezentovat jinou kategorii než rasu. Rasa je velmi výrazná 

charakteristika, ale například věk, vzhled a pohlaví jsou také výrazné atributy. Přičemž 

z testování nedokážeme identifikovat, jestli je rasa hlavní charakteristikou, které si participant 

všímá, eventuelně jak spolu tyto výrazné atributy interagují a jak se to promítá do výsledku. 

Tento problém jsem částečně řešila tím, že jsem použila co nejvíce typické zástupce Romů, a 

také jsem se snažila o stejnoměrné zastoupení „vedlejších" kategorií věku, vzhledu, pohlaví 

apod. Tyto vlivy mírně snižují výsledek, oproti situaci, kdy participanti kategorizují pouze 

podle rasy. Na druhou stranu jsou takové výsledky více podobné běžné realitě, když není rasa 

nějak výslovně zvýrazněna. Co se týče dalších vlivů, které implicitní měření mohlo částečně 

ovlivnit, jde především o výkyvy pozornosti participanta během testování. Možnou kolísavost 

pozornosti příliš ovlivnit nelze. Externím vyrušením jsem se při testování snažila předcházet, 

ale přesto se jistě nějaká objevila. Částečně jsem tento problém řešila nezapočítáním 

extrémních hodnot. Nutno také podotknout, že všech 46 participantů bylo mnou považováno 

za typické Čechy, ale na eventuelní příbuznost s Romy dotazováni nebyli. 

K odhalení a popsání explicitních postojů nám posloužila především valence 

stereotypu Romů a Škála moderního rasismu. Valence stereotypu vykázala mírně negativní 

stereotyp Romů. Tento výsledek, jak víme, je do jisté míry zatížen příležitostí a motivací 

kontrolovat své výpovědi, protože postoje k Romům jsou sociálně citlivé téma. Už sama 

rozdílnost implicitních a explicitních výsledků ukazuje, že celkově u respondentů byla 

přítomna motivace kontrolovat své výpovědi. Tato motivace byla u jednotlivých 

respondentů pravděpodobně od nulové až po velmi vysokou, to jsem konkrétněji nezjišťovala. 

Výsledky analýzy Škály moderního rasismu ukázaly, že MRS obsahuje tři různé 

dimenze rasismu. Nazvala jsem je škála tradičního rasismu, škála moderního rasismu -

odpírání afirmativních akcí (podpory) / nechápání a škála moderního rasismu - popírání 

diskriminace. Tradiční rasismus se projevuje vnímanou nerovností mezi rasami, 

vyjadřovanou například jako odlišné intelektové či jiné schopnosti. Moderní rasismus -

odpírání podpory a nechápání se projevuje nechápáním toho, proč je potřeba se věnovat 

otázce rovných příležitostí, přičemž podpora je vnímána jako nadbytečná či zbytečně 

zvýhodňující. Moderní rasismus - popírání diskriminace se projevuje popíráním toho, že 
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by Romové měli omezené šance a příležitosti. První dvě dimenze korelují s výsledky 

valence stereotypu Romů. Tradiční rasismus s valencí stereotypu Romů souvisí 

významně, to znamená, že člověk který považuje Romy za nerovné Čechům, připisuje 

Romům negativní vlastnosti. A čím více tradičně předsudečný jedinec, tím negativnější 

atributy Romům připisuje. Moderní rasismus - odpírání podpory a nechápání souvisí 

s valencí stereotypů Romů trochu méně, ale také významně. Tj. ten, kdo považuje podporu 

Romů za zbytečnou, bude připisovat Romům spíše negativní charakteristiky. Dimenze 

diskriminace však s valencí stereotypu nesouvisí. Zdá se, jakoby tato dimenze nejvíce 

vyjadřovala objektivní stav věcí, který respondenti vidí, ať už mají či nemají předsudky. 

Příkladem může být položka „Češi i Romové mají stejné šance na úspěch". I jedinec, který 

má, i ten který nemá předsudky nejspíše objektivně hodnotí, že Češi a Romové nemají stejné 

šance uspět, protože například z médií vidí pro tento fakt mnoho důkazů. Domnívám se, že 

ktomu také přispěla volba respondentů. Vysokoškoláci humanitních oborů nejspíše mají 

relativně velký společenský rozhled (informovanost) a také tendencí hodnotit věci více 

objektivně. 

Analýza škál hodnot (humanitářsko-rovnostářských a protestantských) ukázala 

vzájemnou nezávislost těchto hodnot, což potvrzuje domněnku, že stejný člověk může mít 

zároveň vysoké skóre na každé z těchto škál, takže bude plně pro rovnost všech i pro vysokou 

pracovní morálku. To v případě Romů pravděpodobně podpoří vznik ambivalence v postoji, 

tak jak jsem o ní psala v souvislosti s teorií moderního rasismu. Ač nechci mít předsudky, 

protože Romové mají mít stejné šance jako Češi, vadí mi jejich odlišné pracovní nasazení, což 

zhoršuje můj vztah k nim. 

Z výsledků jsme také viděli, že hodnoty (u tohoto vzorku Čechů zejména 

humanitářsko-rovnostářské hodnoty) korelují záporně se škálami rasismu, ale nemají vliv (v 

regresních analýzách) na valenci stereotypu Romů, tj. vliv hodnot na percepci a hodnocení 

Romů je zprostředkován (explicitními) postoji k nim. Hodnoty tedy ovlivňují explicitní 

postoj k Romům a ten ovlivňuje, jaké charakteristiky Romům připisujeme. 

Zajímavé výsledky přinesla také analýza souvislosti mezi proměnnými. Valenci 

stereotypu Romů signifikantně predikuje pouze tradiční rasismus. Jak již bylo řečeno, 

čím více předsudečný jedinec, tím negativnější atributy Romům připisuje. Implicitní postoje 

samy o sobě valenci stereotypu Romů nepredikují, ale moderují škálu moderního rasismu -

odpírání podpory a nechápání. Tato interakce probíhá rozdílně u předsudečných a 
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nepředsudečných jedinců. U respondentů s předsudky čím kladnější implicitní postoj 

mají, tím kladnější atributy Romům připisují. Ale u respondentů s menšími předsudky 

či bez předsudků čím negativnější implicitní postoj mají, tím kladnější charakteristiky 

připisují. Tedy čím větší negativitu k Romům málo předsudeční jedinci cítí, tím Romům 

připisují lepší atributy. Tyto jedinci se tedy snaží kompenzovat svůj implicitní postoj, 

vykompenzovat zažívanou negativitu. To potvrzuje teorii, že implicitní postoj si respondenti 

do jisté míry uvědomují. Pokud ale nechtějí být předsudeční, snaží se svůj implicitní postoj 

korigovat lepším explicitním náhledem na příslušnou skupinu. 

Z konfrontace výzkumu a teorie vyplynuly ještě další úvahy. Respondenti mohou 

udávat i dobrý stereotyp, nicméně tento stereotyp nesouvisí s moderním rasismem a 

diskriminací, tj. například s odpíráním podpory atd. Příkladem mohou být Vietnamci, kteří 

maji v ČR pozitivní stereotyp (viz Hnilica a Rendlová, 2008) a přesto jsou často 

diskriminováni. Důvod diskriminace tedy není to, za jaké je považujeme, tedy ani to, že mají 

odlišné hodnoty. Přestože hodnoty Vietnamců považujeme za pozitivní (např. pracovitost, 

skromnost), přesto je znevýhodňujeme. Rasismus tedy není (jen) záležitostí hodnot 

zastávaných majoritou a přizpůsobení se těmto hodnotám, jak je dnes velmi často 

veřejností vysvětlován, protože i když určitá skupina hodnoty společnosti, ve které žije, 

naplní, přesto je dále diskriminována. Jedním z faktorů diskriminace je pravděpodobně to, 

že vždy preferujeme vlastní skupinu nehledě na to, jaká je ta druhá skupina. Vidíme, že 

problém rasismu a diskriminace je spletitý a má mnoho faktorů, proto je také velmi obtížně 

odstranitelný. Neexistuje jasný recept, jako například přizpůsobení se hodnotám většinové 

společnosti, který by byl jednoznačnou zárukou úspěchu. 

67 



SHRNUTÍ 

Protože se domníváme, že naše postoje vůči společenským skupinám řídí naše chování 

k nim, je jejich studiu věnována velká pozornost. S novými metodami výzkumu, které 

rozšířily poznatky o postojích, se objevily pojmy jako implicitní (automaticky aktivovaný) a 

explicitní (vědomě korigovaný) postoj. V této práci jsem postoj nahlížela jako paměťovou 

asociaci automaticky vyvstávající při setkání s objektem postoje, jako pozitivní či negativní 

afektivní hodnocení. Takový automaticky aktivovaný postoj může být v případě dostatečné 

příležitosti a motivace korigován vědomým úsilím. Automaticky aktivované postoje ovlivňují 

úsudky či chování, přičemž jejich vliv si různí jedinci uvědomují různě silně, celkově ale 

rozhodně méně či vůbec. 

Zabývala jsme se rozdělením měření postojů na explicitní, které je odvozeno 

z výpovědí participantů, a implicitní, které je odvozeno z výkonu v úkolech, kde je činnost 

ovlivněna vztahem probanda k postojovému objektu. Větší pozornost jsem věnovala 

implicitním technikám, protože jsou poměrně novou metodou zjišťování postojů a u nás je o 

nich zatím minimum informací. Implicitní techniky odbourávají nedostatky explicitních 

technik tím, že obcházejí participantovu sebekontrolu a předcházejí tak zkreslením vzniklým 

snahou prezentovat se sociálně akceptovatelnějším. Snaží se tak získat informace o postoji 

více související s reálným chováním. Implicitní měření odhaduje postoje z doby potřebné 

k tomu, aby participant odpověděl, nikoli z obsahu odpovědi. Při implicitním měření dochází 

při prezentaci objektu postoje k automatické aktivaci kategorie a zároveň valence (afektu) 

vztahující se k této kategorii. Přičemž tato valence interferuje či je kongruentní s úkolem, 

který participant plní, což zpomaluje či zrychluje jeho výkon, ale on o tomto vlivu neví. 

Zmiňovala jsem také nesoulad implicitních a explicitních postojů u sociálně citlivých 

témat oproti sociálně neutrálním, který je způsobem tím, že si jedinec v rámci explicitního 

měření plně neuvědomuje nebo nechce vyjevit ty tendence, které měří právě implicitní 

měření. V souvislosti s vlivy na explicitní postoje jsem mluvila o motivaci ke kontrole svých 

předsudečných reakcí, která je u různých jedinců zastoupena různě a je podstatná pro korekci 

automaticky aktivovaných postojů. Další vlivy na tuto korekci jsou ne/dostatek času, únava, 

obtížnost situace, pochopení situace. Obecně tedy motivace, schopnosti a možnosti mají vliv 

na to, jak nakládáme s automaticky aktivovaným postojem a jaké tedy bude výsledné chování. 

Ve většině případů bude tento proces spíše smíšený, který zahrnuje jak automatické, tak 

kontrolované komponenty. 
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Implicitní metody měření postojů prokázaly dobré psychometrické vlastnosti, ale 

samozřejmě tak jako i jiné metody mají i své slabé stránky. Za důležité považuji především 

uvědomění, co je vlastně například mnou použitá primingová metoda schopna predikovat o 

chování k Romům. Tato metoda predikuje lépe chování k jednotlivci než ke skupině. Také 

lépe predikuje chování v situacích, kdy není zdůrazněna rasa, ve shodě s tím, jak konkrétní 

jedinec spontánně kategorizuje ve shodě s rasou. Výsledky této i jiných implicitních technik 

souvisí s jinou částí interakce než výsledky explicitních měření. Výsledky implicitních měření 

souvisí s nonverbálním chováním, s předvídaným komfortem v interakci a s náklonností, 

které si všimne jak „cílová" osoba, tak pozorovatelé. Výsledky implicitních měření také lépe 

predikují situace, které neposkytují dostatečnou příležitost a motivaci kontrolovat své reakce. 

To souvisí se zmíněným nonverbálním chováním, které je mnohem obtížněji kontrolovatelné 

než verbální chování a je v něm automaticky aktivovaná negativita velmi obtížně zatajitelná. 

Oproti tomu z principů, na kterých jsou založena explicitní měření vyplývá, že jejich výsledky 

lépe predikují verbální chování, chování ke skupině, chování v situacích, kde je zvýrazněna 

rasa a také v situacích, které poskytují dostatečnou příležitost a motivaci kontrolovat své 

reakce. Protože jsou explicitní měření pod vlivem rozsahu, do jakého chce jedinec vyjadřovat 

odpovědi, které jsou identifikovatelné jako předsudky, měly by u jedinců s předsudky, kteří 

nejsou motivováni kontrolovat své reakce, být výsledky implicitních i explicitních měření ve 

shodě. Takových jedinců zřejmě není mnoho, o čemž svědčí častá rozdílnost výsledků 

implicitních a explicitních měření. Větší části lidí se tedy automaticky aktivuje negativita, ale 

jsou motivováni odporovat účinkům této negativity. Problém je, že takoví lidé diskriminují ve 

shodě s rasou v situacích, kdy bude použitelný jiný, nerasový důvod. Tuto skutečnost řeší 

různé teorie zabývající se novodobým rasismem, z nichž jsme si některé představili. 

Například teorie moderního rasismu tvrdí, že někteří jedinci mají negativní pocity vůči 

určitým skupinám lidí, ale zároveň vyznávají rovnost všech lidí. Která strana jejich postoje se 

projeví, záleží na konkrétní situaci. Když je to sociálně přijatelné a zdůvodnitelné, 

diskriminují na základě zautomatizované emocionální reakce a své jednání následně 

racionalizují nerasovými atributy, v současné době zejména hodnotami. Některé teorie vidí za 

problémem novodobé diskriminace právě rozpor hodnot. Jak jsme viděli i ve výzkumu této 

práce, může jedinec zastávat v určitém ohledu protichůdné hodnoty, což vnáší ambivalenci do 

jeho postoje ke skupině, která je v rozporu s částí těchto hodnot. Teorie averzivního rasismu 

také poukazuje na střet negativních pocitů a společností uznávaných hodnot rovnosti a 

spravedlnosti. Podle ní někteří jedinci diskriminují v situacích, které jim umožní zachovat si 

nepředsudečný náhled na sebe, přičemž tito lidé spíše favorizují vlastní skupinu, než že by 
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snižovali jiné skupiny. Obdobných teorií zabývajících se novodobým rasismem a diskriminací 

je více a s přibývajícími výzkumy se jsou i různě modifikovány. Dobře poukazují na 

komplikovanost této problematiky. 

ZÁVĚR 

V ČR je rasová nesnášenlivost spojena především s romským etnikem. Tato 

nesnášenlivost je často vysvětlována skrze odlišnost hodnot. Situace u nás se nápadně 

podobná situaci černochů v USA, kteří se stali objektem velké části implicitních výzkumů. 

Také proto jsem si pro svůj výzkum vybrala Romy. Analýza výsledků ozřejmila postoje 

Čechů (ovšem s přihlédnutí k nereprezentativnosti zkoumaného vzorku) vůči Romům a 

některé souvislostí v rámci těchto postojů. Implicitní i explicitní měření prokázala negativní 

postoje vůči Romům. Přičemž výsledky implicitního měření nekorelovaly s žádnými 

z explicitních měření. Implicitní měření tedy zjišťuje opravdu jinou část postoje než explicitní 

techniky. Výsledky také naznačují existenci motivace kontrolovat své předsudky vůči 

Romům. To, jak negativní Romům připisujeme vlastnosti souvisí především 

s mírou tradičního rasismu, projevující se vnímanou nerovností mezi Čechy a Romy, ale i s 

mírou moderního rasismu, projevující se odpírání podpory Romům. Humanitářsko-

rovnostářské hodnoty prokázaly negativní souvislost s rasismem, to znamená, že mají vliv na 

nižší míru rasismu jedince. HE hodnoty neovlivňují percepci a hodnocení Romů přímo, ale 

zprostředkovaně skrze explicitní postoj. Zastávání obou odlišných hodnot (humanitářských i 

protestantských) vnáší do postoje k Romům ambivalenci. Výsledky odhalily také potřebu 

kompenzovat svůj implicitní postoj u málo předsudečných jedinců pomocí lepších atributů 

připisovaných Romům. 
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RESUMÉ 

This text is concerned with racial attitudes and their studies. The theoretical part points 

at variety in understanding of the term of „attitude" and its elements. Above all it is focused 

on distinction of categories of implicit and explicit attitudes. The issue of implicit attitudes is 

elaborated more in details, including the background theory. In connection with that the thesis 

presents some methods of measurement of attitudes, mainly the implicit technique of 

unobtrusive measure of racial attitudes based on priming procedures. This method 

successfully eliminates the possibility to modify the respondents' attitudes in accordance with 

the social desirability. Techniques of implicit measures provide estimates of individuals' 

attitudes without necessity to ask them directly for such information. They assess attitudes 

unaffected by conscious control. The underlying mechanism is that the respondent has in 

memory evaluative (positive or negative) connotation towards attitude object. This evaluative 

connotation is an implicit attitude. It is automatically activated by the encounter of this 

attitude object. Evaluative connotation does not have to be conscious. In terms of testing 

procedure this connotation facilitates or inhibits the answer. Implicit attitudes, their findings 

and coherency with explicit attitudes and other explicit measures are the main inspiration of 

this work both on theoretical and practical sides. 

The effort to penetrate as deep as possible in the true image of attitudes is represented 

on the example of the relationship of the Czechs towards the Romanies. The practical part of 

this work contains both implicit and explicit measures of attitudes of the Czechs towards the 

Romanies measured among 46 undergraduates. The analysis of results clarified the attitudes 

of the Czechs towards the Romanies and some connections within these attitudes. Implicit as 

well as explicit measures proved negative attitudes towards Romanies whereas the results of 

the implicit measure did not correlate with any of the explicit measures. The implicit measure 

therefore finds out another part of attitude than explicit techniques. Findings also suggest the 

existence of motivation to control prejudiced reactions toward the Romanies. To what extent 

we refer negative features to the Romanies corresponds mainly with the extent of traditional 

racism manifesting through the perceived inequality between the Czechs and the Romanies as 

well as through the extent of modern racism manifesting through the refuse of support to the 

Romanies. Humanitarianism-egalitarianism values proved negative connection with racism 

which means they have influence on lower extent of racism of the individual. Holding both 

different values (humanitarianism as well as protestant ethic) brings ambivalence into the 

attitude towards the Romanies. 
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PŘÍLOHY 

1. ZADÁNÍ IMPLICITNÍHO TESTU 

Výzkum rozdělování pozornosti a kvality/rychlosti práce při provádění dvou 

odlišných činností. 

Testování se skládá ze čtyř částí. Každá část je uvedena instrukcí, jak postupovat. Až 

si instrukci přečtete a budete připraveni, zmáčkněte mezerník, čímž zahájíte testování dané 

části. V testování jde především o rychlost Vašich reakcí, proto prosím pracujte jak 

nejrychleji dovedete. 

1. část 

V této části začnete jednoduchou činností - budete třídit přídavná jména na „pozitivní" 

a „negativní". 

INSTRUKCE: Na obrazovce se budou jednotlivě objevovat slova, která snadno zařadíte do 

kategorie „pozitivní" či „negativní". Pro kategorii pozitivní klikněte na klávesu J, pro 

kategorii negativní klikněte na klávesu F. Učiňte tak, co nejrychleji. Každé slovo budete 

hodnotit dvakrát. 

2. část 

Nyní se k jednoduché činnosti, kterou jste si už dobře zautomatizovali, přidá další 

činnost - bude si snažit zapamatovat fotografie různých lidí, tak abyste je posléze dokázali 

rozeznat. Tyto fotografie se budou zobrazovat na velice krátkou dobu, každou však uvidíte 

několikrát. 

INSTRUKCE: Fotografie k zapamatování se objeví vždy na moment před slovem, které 

budete hodnotit stejně jako v předchozí části - co nejrychleji na pozitivní (klávesa J) a 

negativní (klávesa F). 

3. část 

Nyní budete rozeznávat „známé" fotografie od „neznámých". 

INSTRUKCE: Ty fotografie, které jste již viděli „označte" klávesou J. Ty, které ne, 

„označte" klávesou F. 

4. část 

Prosím odhodnoťte osoby na fotografiích podle toho, jak na vás působí. (Chtěli 

bychom zjistit nakolik sympatie ovlivňují zapamatování.) Tato závěrečná část není na 

rychlost. 

INSTRUKCE: Osobu na fotografii oznámkujte známkou 1, 2, 3 ,4 nebo 5 (jako ve škole). 
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2. F O T O G R A F I E P O U Ž I T É V T E S T U 

2.1 Fotografie použité pro priming 



2.2 Ostatní fotografie 

3. D O T A Z N Í K Y EXPLICITNÍHO MĚŘENÍ 

3.1 Dotazník charakteristik 

Zamyslete se, prosím, na tím, jaké osobnostní vlastnosti jsou typické pro příslušníky 

níže uvedených skupin. Uveďte takový počet charakteristik, který j e postačující k rozpoznání 

dané skupiny. Můžete užít jednoslovné výrazy (.spravedlivý) nebo kratší výrazy složené 

z několika slov (rádse baví). (Výrazy uvádějte do sloupce „charakteristiky".) 

ČEŠI 
charakteristiky + / - charakteristiky + / -
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ROMOVÉ 
charakteristiky + / - charakteristiky + / -

SLOVÁCI 
charakteristiky + / - charakteristiky + / -

VIETNAMCI 
charakteristiky + / - charakteristiky + / -

Nyní se vraťte zpět k jednotlivým charakteristikám a u každé uveďte do sloupečku 

„+/- " hodnocení žádoucnosti uvedené charakteristiky na stupnici od - 3 (velmi nepříznivá) do 

+ 3 (velmi příznivá). 
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3.2 Dotazník normativní ochrany 

V menší skupině přátel při nějaké neformální příležitosti pronese jeden z vašich přátel 

negativní hodnocení týkající se některé z níže uvedených skupin. Je zřejmé, že jeho 

hodnocení je výrazem jeho negativního postoje k této skupině. Jak byste ohodnotil/a jeho 

chování? 

1 zcela vhodné 
4 ani vhodné ani nevhodné 
7 zcela přípustné 

Češi 1 2 3 4 5 6 7 
Poláci 1 2 3 4 5 6 7 
Romové 1 2 3 4 5 6 7 
Rusové 1 2 3 4 5 6 7 
Slováci 1 2 3 4 5 6 7 
Ukrajinci 1 2 3 4 5 6 7 
Vietnamci 1 2 3 4 5 6 7 

Nyní si představte, že tento váš přítel pronese stejné negativní hodnocení týkající se 

některé z níže uvedených skupin v rámci referátu přeneseného na přednášce na vaší katedře. 

Jak byste ohodnotil/a jeho chování nyní? 

Češi 1 2 3 4 5 6 7 
Poláci 1 2 3 4 5 6 7 
Romové 1 2 3 4 5 6 7 
Rusové 1 2 3 4 5 6 7 
Slováci 1 2 3 4 5 6 7 
Ukrajinci 1 2 3 4 5 6 7 
Vietnamci 1 2 3 4 5 6 7 
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3.3 Skála moderního rasismu 

Následující dva dotazníky se týkají Vašeho názoru na problematiku Romů. Pomocí 

čísel 1-7 vyjádřete stupeň svého souhlasu či nesouhlasu s každým tvrzením. Buďte, prosím, 

otevření a upřímní. 

1 naprosto nesouhlasím 
2 nesouhlasím 
3 spíše nesouhlasím 
4 nemohu se rozhodnout 
5 spíše souhlasím 
6 souhlasím 

Je snadné porozumět, proč se romské asociace stále věnují otázkám 
společenského omezování příležitostí Romů. 1 2 3 4 5 6 7 
Společnost dosáhla bodu, kdy Ceši i Romové mají stejné šance na úspěch. 1 2 3 4 5 6 7 
Romové jsou schopni uvažovat logicky stejně dobře jako Češi. 1 2 3 4 5 6 7 
Romové jsou díky diskriminaci často zbaveni příležitosti na dobrou práci. 1 2 3 4 5 6 7 
Během posledních let si Romové v ČR polepšili více, než si zaslouží. 1 2 3 4 5 6 7 
Není těžké porozumět nespokojenosti Romských iniciativ v ČR. 1 2 3 4 5 6 7 
Jen zřídka je možné vidět v televizi diskriminaci vůči Romům. 1 2 3 4 5 6 7 
Během posledních několika let se vláda a sdělovací prostředky věnovaly 
problematice Romů více, než si tato problematika zaslouží. 1 2 3 4 5 6 7 
Romové obvykle nejsou tak bystří jako Ceši. 1 2 3 4 5 6 7 
Diskriminace Romů dnes již není v ČR problémem. 1 2 3 4 5 6 7 
Jsem stejně spokojený/á, je-li mým nadřízeným Rom, jako je-li jím Čech. 1 2 3 4 5 6 7 
V průměru pokládají lidé v naší společnosti Romy a Čechy za sobě rovné. 1 2 3 4 5 6 7 
Dost by mi vadilo, kdyby se do mého sousedství nastěhovala stejně majetná 
a vzdělaná romská rodina, jako je naše. 1 2 3 4 5 6 7 
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3.4 Skála humanitářství-rovnostářství a protestantské etiky 

Následující dotazník se týká Vašeho názoru na určité hodnoty ve společnosti. Pomocí 

čísel 1-7 vyjádřete stupeň svého souhlasu či nesouhlasu s každým tvrzením. Buďte, prosím, 

otevření a upřímní. 

1 naprosto nesouhlasím 
2 nesouhlasím 
3 spíše nesouhlasím 
4 nemohu se rozhodnout 
5 spíše souhlasím 
6 souhlasím 

Většina lidí tráví příliš času nerentabilní zábavou. 1 2 3 4 5 6 7 
Rovnoprávnost by měla být pro každého - protože všichni jsme lidské bytosti. 1 2 3 4 5 6 7 
Měl bych být vlídný (laskavý) na všechny lidi. 1 2 3 4 5 6 7 
Lidé, kteří selhávají ve své práci, se obvykle dostatečně nesnaží. 1 2 3 4 5 6 7 
Těm, kteří nejsou schopni obstarat si základní potřeby, by měli ostatní pomoci. 1 2 3 4 5 6 7 
Člověk by měl mít obavu o blaho ostatních. 1 2 3 4 5 6 7 
Naše společnost by měla méně problémů, kdyby lidé měli méně volného času. 1 2 3 4 5 6 7 
Život by měl velmi malý smysl, kdybychom nikdy nemuseli něco vytrpět 
(snést). 

1 2 3 4 5 6 7 

Chránit práva a zájmy ostatních členů komunity je hlavní povinnost všech lidí. 1 2 3 4 5 6 7 
Jestliže lidé budou dostatečně usilovně pracovat, s velkou pravděpodobností si 
vytvoří dobrý život. 

1 2 3 4 5 6 7 

Každý by měl mít rovné příležitosti a stejný hlas ve většině záležitostech. 1 2 3 4 5 6 7 
Peníze získané snadno, jsou obvykle nerozumně utraceny. 1 2 3 4 5 6 7 
Člověk by měl najít způsoby, jak pomoci lidem, kteří měli méně štěstí než on 
sám. 

1 2 3 4 5 6 7 

Člověk, který přistupuje k nepříjemným otázkám s entuziasmem, je člověk, 
který bude úspěšný. 

1 2 3 4 5 6 7 

Prosperující národy mají morální povinnost sdílet část svého bohatství 
s chudými národy. 

1 2 3 4 5 6 7 

Většina lidí, kteří nejsou úspěšní v životě, jsou prostě líní. 1 2 3 4 5 6 7 
Dobrá společnost je taková, ve které lidé cítí zodpovědnost zajeden druhého. 1 2 3 4 5 6 7 
Cítím se nesvůj, když mám málo práce. 1 2 3 4 5 6 7 
Kdokoliv, kdo je ochotný a schopný usilovně pracovat, má dobrou šanci na 
úspěch. 

1 2 3 4 5 6 7 

V jednání s kriminálníky by soudy měly připustit, že mnozí jsou oběťmi 
okolností. 

1 2 3 4 5 6 7 

Odpor k usilovné práci obvykle odráží slabost charakteru. 1 2 3 4 5 6 7 
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