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Anotácia
Diplomová práca „Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume“ pojednáva o možnosti využitia
techniky voľných konceptových máp v sociálno-vednom výskume. Prácu je možné z obecného hľadiska
rozdeliť na tri časti. Prvá je zameraná na skúmanie teoretického pozadia výskumnej techniky, spolu s
vývojom od mentálnych modelov, z ktorých pochádza. V tejto časti bude predstavená aj terminológia
využívaná v odbornej literatúre a následne i v rámci výskumu práce. Druhou oblasťou je vlastný výskum,
využívajúci túto techniku ako výskumný nástroj. Analýza a interpretácie výsledkov, budú tvoriť podklad
pre, tretiu oblasť, ktorou je porovnanie techniky voľných konceptových máp s dotazníkovým šetrením.
Ku komparácií budú použité výskumy, s podobnou výskumnou témou, akú mal výskum tejto práce:
motivácia študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu. Obe techniky budú porovnané na základe
dopredu stanovených faktorov vyplývajúcich z povahy každej z techník. Výstupom práce je zhrnutie
a kritické vyhodnotenie výskumnej metódy.

Annotation
Diploma thesis „Free concept maps in social research“ deals with the possibility of using the free concept
map technique in social research. To cope with this question, the author defines three domains of
examination. The first one addresses the theoretical background of the research technique along with it‘s
evolution from it’s precursor – the mental models. Terminology used in literature and also later in the
thesis will also be introduced within this domain.The second domain is dedicated to the introduction of
our research, which used the free concept maps as a research tool. The analysis of data and their
interpretations will pose as one of the conditions for the third domain – the comparison of the free concept
map technique with the social survey technique. Research reports with a similar topics as the one we
studied, the motivation od students to apply to university, will be used for comparison. Both techniques
will be compared on the basis of in-advance prepared factors defined on the the basis of individual
chracteristics of each method. The outcome of the paper has the form of summary and critical analysis of
the method.
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Úvod
Táto práca sa venuje otázke, či a do akej miery je vhodné považovať metódu
voľných konceptových máp1 (ďalej iba FCM) za techniku využiteľnú v rámci sociálnevedného výskumu. Odpoveď je založená na troch oblastiach šetrenia, ktoré autorka
využila pre popis a rozbor techniky. Sú nimi podrobný teoretický úvod, vlastný výskum
a analýza a porovnanie s dotazníkovým šetrením na podklade podobnej výskumnej
témy. Druhá a tretia oblasť sa v práci často prelínajú, aby bolo možné vytvoriť čo
najprehľadnejšiu prácu s jasnou vývojovou líniou.
V dôkladne vypracovanom teoretickom úvode je predstavená výskumná metóda
FCM. Čitateľ bude v rámci neho zoznámený s mentálnymi modelmi, z ktorých voľné
konceptové mapy pochádzajú a s celým vývojom od mentálnych modelov cez
konceptové mapy a ich využite vo výskumoch a vzdelávaní, po voľné konceptové
mapy. Úvod bude pre čitateľa okrem popisu metódy i zdrojom metodologickej
terminológie, ktorá bude využívaná v ďalších častiach textu. Výstupom teoretického
úvodu bude súbor hypotéz, ktoré budú v priebehu výskumu a analýzy podrobené
skúmaniu a v záverečnej kapitole budú zodpovedané.
V rámci druhej oblasti zamerania práce vlastný výskum a analýza bude čitateľ
oboznámený s konkrétnym postupom pri tvorbe voľných konceptových máp tak, ako
boli využité pri výskume. Budú predstavené i rôzne postupy tvorby máp, ktoré boli
testované v rámci pilotáže. Čitateľ zistí, aké sú možnosti pri tvorbe máp, ako mapu
vytvoriť a aký typ dát je možné z mapy získať. Následne bude popísaná populácia
výskumu a priebeh zberu dát. Sú popísané analytické metódy, ktoré boli využité pre
potreby výskumu a na akom princípe tieto analýzy fungujú. Bude demonštrovaná nielen
možnosť využiť kvantitatívny a kvalitatívny prístup k analýze dát, ale i možnosť využiť
jednotlivé procedúry z analýzy sociálnych sietí.
V tretej oblasti zamerania porovnanie s dotazníkovým šetrením sa sústredíme na
tému výskumu, ktorá bude tvoriť podklad pre porovnávanie FCM s dotazníkovým
šetrením. Téma výskumu je motivácia študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu.
Predstavíme rozbor troch výskumov, ktoré prebehli v ČR a venovali sa tejto téme. Na
základe týchto výskumov a literatúry budú stanovené výskumné hypotézy, ktoré by
mali byť pomocou vlastného výskumu a analýzy výsledkov zodpovedané.
1

Free concept maps
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Záver práce bude zameraný na zhrnutie poznatkov o metóde a na zodpovedanie
stanovených hypotéz. Následne si priblížime hodnotenie techniky FCM respondentmi a
kritické hodnotenie metódy autorkou práce.

1. Teoretický úvod a vymedzenie pojmov
1.1 Ciele kapitoly
V teoretickom úvode tejto práce si kladieme za cieľ predstaviť výskumnú
metódu voľných konceptných máp, ktorá je odvodená od pôvodného konštruktu mentálnych modelov.
Nasledujúca pasáž bude exkurzom do tejto problematiky s odkazmi na literatúru
podrobnejšie rozvíjajúcu toto téma. Po prečítaní teoretickej časti by mal čitateľ
rozumieť princípom zvolenej výskumnej techniky: voľných konceptových máp (FCM –
free concept maps) a to od jej pôvodu – mentálnych modelov až po súčasné výskumy.
Bude mať možnosť zoznámiť sa s jednotlivými vlastnosťami, ktoré FCM zdieľa
s mentálnymi modelmi a ktoré sú pre túto techniku dôležité ako pre techniku výskumnú.
Úvod by mal čitateľovi slúžiť ako zdroj metodologickej terminológie a mal by tvoriť
podklad pre plnohodnotnú a kritickú reflexiu, využiteľnú pre ďalšie časti textu.
Výstupom teoretického úvodu bude súbor tvrdení, ktoré v rámci analýzy
zozbieraných dát výskumu podrobíme testovaniu a analytickému rozboru.
1.2 Mentálny model a jeho vymedzenie
Úvodom treba

uviesť, že neexistuje jedna obecne akceptovaná definícia

mentálnych modelov. Je to dôsledok vývoja teórií, ktoré predchádzali koncepciu
mentálnych modelov a vznikali v rámci viacerých rozličných odborov filozofie,
kognitívnej psychológie, kognitívnej vedy, a iných. Následne i koncepcie pojednávajúce
priamo o mentálnych modeloch vznikali paralelne na rôznych základoch odvolávajúc sa
na odlišné biologické, či psychologické poznatky. Príkladom môžu byť prístupy
akademika

Donalda

Arthura

Normana

zaoberajúceho

sa

kognitívnou

vedou

a interakciou človeka s počítačom a Philipa N. Johnson-Lairda profesora na fakulte
psychológie Princetonskej Univerzity, ktorý na základe výskumu ľudských aktivít
predstavuje mentálne modely ako funkciu krátkodobej „pracovnej“ pamäte. Mentálne
modely v rámci krátkodobej pamäte fungujú ako pomôcka pre bezprostredné utváranie
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záverov o práve prebiehajúcich udalostiach. Na druhej strane Norman predstavuje
mentálne modely ako funkciu dlhodobej pamäte a popisuje spôsob, akým si človek
ukladá vedomosti a ako ich štruktúruje [zrovnaj van der Veer 2000:11 a 20]. V súčasnej
dobe existujú celé výskumné týmy, ktoré sa snažia zladiť jednotlivé definície tak, aby sa
stali vzájomne kompatibilnými pri porovnávaní výskumov a odborných textov [viď van
der Veer 2000; Cañas, Antolí, Quesada 2001].
Pre potreby práce však budeme využívať najobecnejšie definície a nebudeme sa
púšťať do komplexnejších popisov, pretože naším zámerom je podrobne preskúmať
konceptové mapy z pohľadu výskumných techník a pre tento účel nie je kriticky
dôležité stanoviť najlepšiu definíciu mentálnych modelov. Dôležité je získať obraz
fungovania mentálnych modelov a toho, čo z podstaty mentálnych modelov vyplýva pre
konceptové mapy.
Mentálny model jednoducho v dvoch vetách popisuje Craikovým príkladom
Johnson-Laird: „Miesto toho, aby si postavil most a pozrel či to bude fungovať, si
predstavíš, ako ho postaviť. Mozog takto imituje, či modeluje fyzický proces, ktorý sa
snaží predvídať“ [Johnson-Laird 2004:181]. „...mentálne modely, ... sú štrukturálne
analógie sveta“ [Kurtz 2003:1].
Podľa van der Veera napriek tomu, že neexistuje presná zhoda v definícií
konceptu mentálnych modelov je možné obecne povedať, že mentálny model je
vnútornou reprezentáciou okolia, ktorú si ľudia vytvárajú cez interakciu s ním. Tento
model sa môže interindividuálne líšiť, čo je dopad predchádzajúcich vedomostí ľudí a to
ako tieto vedomosti asociujú s aktuálnymi potrebami a informáciami prichádzajúcimi
z okolia [zrovnaj van der Veer 2000:11-12]. Podľa Johnson-Lairda všetko, čo vyžaduje
našu participáciu ako je napríklad vnímanie, či lingvistické porozumenie je podnetom
pre vznik mentálnych modelov. Rozmýšľanie a odôvodňovanie sú potom formou nášho
interného manipulovania s týmito mentálnymi modelmi [Johnson-Laird 2004:179].
„Princípom modernej teórie mentálnych modelov je, že model má rovnakú
štruktúru ako situácia, ktorú reprezentuje. Ako architektov model, alebo model
molekulárneho biológa, časti modelu a ich štrukturálne vzťahy korešpondujú s tým, čo
reprezentujú. Podobne ako fyzické modely, mentálny model je tiež čiastočný, pretože
reprezentuje iba určitý aspekt situácie.“ [Johnson-Laird 2004:181] Z tohto dôvodu je
podľa uvedeného autora možné vytvoriť mnoho modelov k jednej situácií a záleží na
- 10 -
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pozorovateľovi na aký uhoľ pohľadu sa vedome, či nevedome v daný okamih zameria.
Nech je model akokoľvek komplexný, vždy bude nutne iba parciálny (nebude
obsahovať všetky okolnosti a detaily).
Definícia Kenneth James Williams Craika popisuje mentálny model ako reálne
plne funkčný model fyzickej skutočnosti (fyzických predmetov, ktoré nás obklopujú)
v našej mysli, pomocou ktorého môžeme predvídať budúci stav tejto skutočnosti
a patrične na túto zmenu reagovať. Ako uvádza Craik schopnosť predvídať je
jedinečnou vlastnosťou myslenia a tento proces je možný vďaka modelom. Predvídanie
je produktom nasledujúcich procesov [Craik 1943:50 a 61]:
1) ‚Preklad‘ vonkajších procesov do slov, čísiel, alebo iných symbolov,
2) dospenie k ďalším symbolom pomocou procesu ‚uvažovania‘, dedukcie,
inferencie a pod.,
3) ‚znovu - preloženie‘ týchto symbolov do vonkajšieho procesu (ako pri stavaní
mostu do projektu), alebo aspoň pochopenie súvislosti medzi týmito symbolmi
a vonkajšími udalosťami (ako pochopenie, že sa predpoveď vyplnila).
Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad:
1. Píšem diplomovú prácu. Mám hotových 21 strán zo 70 povinných. Dnes je
9.12., dátum odovzdania je 15.1. ďalší rok. (viď obr. č.1)
Uvedené informácie som však nedostala takto napísané, niektoré
som niekde počula, iné som si našla na webe, ďalšie som
odpozorovala zo svojej činnosti. Do danej podoby slov som ich
„preložila“ až pre potreby svojho modelu.
2. Mám 31-9+15=37 dní. Ak napíšem denne 1,5 stránky (37x1,5=55,5), tak sa
mi podarí prácu s rezervou dopísať do daného termínu 21+55,5=76,5. Napíšem si rozpis
dní tak, aby som priemerne denne napísala 1,5 stránky s ohľadom na iné činnosti, ktoré
musím robiť (chodiť do práce). Preto 1 stránka v pracovný deň a 5,5 stránok cez
víkend.
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Takáto bola moja úvaha a dedukovanie výsledného stavu
pomocou modelu.
3. V deň 15.1. zistím, či mám alebo nemám dopísanú prácu a budem môcť
vyhodnotiť funkčnosť a presnosť svojho modelu a správnosť svojich dedukcií.
Bod č. 3 je vyhodnotením mojej úvahy. Vytvorila som si teda
svoj model, ktorý zahrnuje súčasný stav na jednej strane
a predpokladaný stav na strane druhej. Model nemusí byť
správny, avšak ak som správne predikovala a brala v úvahu čo
Obrázok 1: Schéma písania diplomovej práce

súvislosť

Odovzdanie 15.1.
pracujem

písanie diplomovej
práce

37 dní

1,5 str./denne
1 str./prac deň,
5,5 str./víkend

dopísanie diplomovej
práce

70 strán

súčasný stav

predpokladaný stav
dedukcie

najviac podmienok a možných súvislostí, tak môžem
predpokladať, že sa naplní. Bod č.3 je teda „naviazaním“
modelu, späť na fyzickú realitu, z ktorej bol vytvorený.

Keď na náš model vztiahneme definíciu o parciálnosti modelov tak vidíme, že
väzby v našom modeli reflektujú reálne väzby, rovnako ale vidíme, že model je
čiastočný, pretože neberie v úvahu napríklad povahu študenta, či prípadné aktívne
víkendy, počas ktorých nebude môcť splniť požadovaný limit 5,5 napísaných stránok.
Akokoľvek by bol náš model komplexný, tak nikdy nemôže zahrnúť všetky súvislosti
a preto nikdy nemôže byť kompletný, môže sa však tomuto ideálu viac, či menej blížiť.
Z tohto dôvodu „je dôležité si pripustiť, že konceptová mapa nie je nikdy hotová.“
[Novak, Cañas 2006b:4] Parciálnosť mentálneho modelu je predpokladom možnosti, že
z modelu vyvodené inferencie budú nesprávne. Parciálnosť je spôsobená obmedzenou
kapacitou pracovnej pamäte, ktorá pracuje s mentálnymi modelmi. Preto naše modely
najčastejšie obsahujú iba jednu variantu, či možnosť skutočnosti a to takú, ktorá sa nám
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javí ako najpravdepodobnejšia. V prípade, že musíme pracovať s alternatívami
a slovíčkami ako „alebo“ začíname sa často krát dostávať do problémov [zrovnaj
Johnson-Laird 2008:208].
Ďalšou vlastnosťou mentálnych modelov je, že sú dynamické a menia sa podľa
toho ako jedinec interaguje so systémami, ktoré predstavujú a so systémami, ktorými sú
tieto systémy ovplyvnené [zrovnaj Gwee 2005:2]. Inými slovami, všetky nové poznatky
vkladáme a overujeme pomocou našich modelov a v prípade, že je nový poznatok
nekonzistentný s modelom, revidujeme model a buď nový poznatok odmietneme, alebo
na základe racionálnej úvahy transformujeme samotný model. Podobný proces nastáva
pri overovaní kompatibility medzi našimi vnútorným modelmi. Ak nie sú niektoré naše
modely navzájom kompatibilné nastáva reštrukturalizácia jedného, alebo oboch
modelov. V našom príklade zaznamenáme dynamiku modelu, ak napríklad zistíme, že
sme sa splietli v dátume odovzdania, ktorý nie je 15.1., ale je 10.1. Táto informácia
prišla z oficiálneho zdroja, nemáme teda dôvod ju spochybňovať a musíme tak nutne
transformovať náš model aby vyhovoval novým podmienkam.
Zapamätajme si, že mentálne modely sú vnútornou reprezentáciou okolia, ktoré
nám pomáhajú predvídať. Sú dynamické, čiže reagujú na okolie a v jeho dôsledku sa za
určitých okolností menia a vyvíjajú. Ich vlastnosťou je i nekompletnosť (existuje mnoho
variant modelov k jednej situácií), ktorá je do značnej miery dôsledkom malej kapacity
pracovnej pamäte a preto je možné, že inferencie vyvodené z modelov môžu byť
nesprávne a to hlavne v prípadoch, keď sme nútení zvažovať viacej alternatív.
1.3 Mentálny model – historický prehľad
Pri popisovaní mentálnych modelov sa zameriame najprv na ich pôvod, ktorý
môžeme nájsť vo fyzike, filozofii a psychológií. Následne predstavíme prístup Kenneth
J. W. Craika (1914-1945), ktorý je považovaný zakladateľa konceptu mentálnych
modelov.
Časové obdobie počiatku mentálnych modelov sa u rôznych autorov líši. My
budeme sledovať chronologický vývoj tak ako ho prezentuje Johnson-Laird2, ktorý
študuje ľudskú myseľ a logické myslenie. Časť svojho výskumu venoval práve

2

http://weblamp.princeton.edu/~psych/psychology/research/johnson_laird/index.php
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mentálnym modelom a mnoho autorov (v ČR napríklad Miluše Sedláková3
[Sedláková:1997,2001],

v zahraničí

napríklad

Kurtz

[Kurtz:2003],

Holyoak

[Holyoak:2005], ai.), ktorí sa vedecky zaoberajú mentálnymi modelmi poukazuje na
jeho prácu ako na primárny zdroj informácií ohľadne vývoja teórií mentálnych
modelov.
Johnson-Laird považuje za autora mentálnych modelov Kennetha Craika,
škótskeho psychológa a fyziológa, ktorý základné myšlienky mentálnych modelov
formuloval v knihe „The nature of explanation“ (1943). Pripúšťa však, že Craik mal
i predchodcov, ktorí však na neho podľa Johnson-Lairda nemali priamy vplyv. Týmito
autormi sú fyzici, filozofi a psychológovia 19. a 20. storočia [zrovnaj Johnson-Laird
2004:179-182]. Medzi fyzikov, ktorí vo svojej práci vyzdvihli postavenie mentálnych
modelov patria Ludwig Boltzman (1844-1906), James Clerk Maxwell (1831-1879) a
William Thomson (lord Kelvin of Largs) (1824-1907) avšak myšlienka toho, že časti
mentálnych modelov a ich konkrétne štruktúry odzrkadľujú javy, ktoré reprezentujú, sa
objavuje taktiež u ďalších predchodcov teórie mentálnych modelov. Patrí sem filozof
Ludwig Wittgenstein (1889-1951) s „obrazovou“ teóriou významu [Holyoak 2005:186],
na ktorú ho jedného dňa priviedol článok o prípade súdu, keď boli v súdnej sieni použité
bábky a modely aut pre potreby rekonštrukcie prípadov [zrovnaj Sterrett 2002:1].
Z filozofov môžeme ešte spomenúť Immanuela Kanta (1724-1804), podľa ktorého nie
je možné byť priamo v kontakte s vecami ako takými, tento vzťah je preto
sprostredkovaný konceptmi a konceptualizáciami [Plantinga 1989:185]. Psycholog
Wolfgang Köhler (1887-1967) sa radí medzi predchodcov mentálnych modelov
s princípom psychofyzikálného izomorfizmu: „Pretože mozog a myseľ sú identické,
štruktúra vedomých zážitkov počas vnímania, pamätania, alebo riešenia problémov
nutne odzrkadľuje fyzickú štruktúru aktivity v mozgu“ [Neisser 2002:3]. V ľudskej mysli
podľa neho teda existujú štruktúry ako nástroje pamätania, riešenia problémov
a vnímania, ktoré reálne fyzicky existujú ako súčasť mozgu.
Všetky uvedené prístupy sa snažia objasniť prechod od reálneho sveta do mysli a
naopak. Predkladajú teórie o tom akým spôsobom vnímame svet a prijímame poznatky,
ktoré nám ponúka. Na druhej strane ukazujú, že „komunikácia“ s reálnym svetom môže
byť sprvu experimentálna – využívajúca modely miesto prístupu pokusu a omylu a že
3

Vedecká pracovníčka psychologického ústavu AV ČR, ktorá sa podrobne venovala problematike
mentálnych modelov.
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testovaním týchto modelov poznávame vlastnosti potrebné pre konštrukciu funkčných
systémov.
Nás však zaujímajú hlavne mentálne modely ako myšlienkové štruktúry v našej
mysli a tejto myšlienke sa významne blíži filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914),
ktorý je podľa Keitha J. Holyoaka praotcom teórie mentálnych modelov [Holyoak
2005:186]. Peirce najprv definoval tri podoby znakov:
1) ikonické – obrazové, ktoré s predmetmi zdieľajú ich štrukturálnu podobu
(patria sem všetky vizuálne znaky),
2) indexikálne – reprezentujú veci v priamom fyzickom spojení (patrí sem
ukazovanie na veci)
3) symbolické – reprezentujú tradičné zákony, či stavy objektu (patrí sem
verbálny popis).
Následne predstavil „existenčné“ grafy, ktoré by podľa neho mali byť ikonické
[Johnson-Laird 2004:181]: „Grafy majú byť ikonické, t.j. majú mať analogickú štruktúru
k štruktúre toho, čo reprezentujú. Majú nutne logický dopad a jeden graf môže zachytiť
všetky možné podoby, v ktorých sa skutočnosť môže objaviť. Mentálne modely zdieľajú
tieto vlastnosti.“ [Johnson-Laird 2002:69] Pomocou Peircových „existenčných grafov“
sa približujeme k mentálnym modelom, avšak v reálnom čase ide o skok niekoľko
desaťročí, kým sa témou začal zaoberať škótsky psychológ Kenneth Craik a JohnsonLaird sa dokonca domnieva, že uvedení predchodcovia nemali na tohto autora priamy
vplyv. Nosnou myšlienkou Craikovej práce sú tri body objasňujúce proces predvídania
(popísané v predchádzajúcej podkapitole), ktorých podstatou je to, že človek je schopný
si v mysli vytvoriť model skutočnosti, na základe ktorého je schopný predvídať dopady
svojich činností [zrovnaj Johnson-Laird 2004:197-183].
Súbežne s Craikom sa mentálnym modelom venoval Edward C. Tolman (18661959), americký neobehaviorista, ktorý testoval orientačné schopnosti myší
v bludiskách. Predstavil koncept „kognitívnych máp“, ktoré predstavujú vysvetlenie
orientácie myší v bludiskách a tým je schopnosť mozgu myší zapamätať si niečo, čo by
sa dalo prirovnať mape prostredia [zrovnaj Johnson-Laird 2004:197-184].
Tolman vytvára medzník vo vývoji mentálnych modelov, pretože vydeľuje
mentálne/kognitívne mapy (mapy prostredia) z pôvodnej teórie mentálnych modelov
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a kognitívne mapy sa stávajú samostatnou výskumnou technikou. S vydelením
kauzálnych máp prichádza až približne o 20 rokov neskôr Joseph Novak, ktorý ich
predstaví ako vzdelávací nástroj na organizovanie a znázorňovanie vedomostí [Novak,
Cañas 2006b:1] (podrobnejšie viď kapitolu Konceptové mapy).
V nasledujúcej

podkapitole

sa

budeme

podrobnejšie

venovať

rozpadu

mentálnych modelov na konceptové a kognitívne mapy, ich podobám a odlišnostiam.
1.4 Konceptové a kognitívne mapy
Ako sme uviedli, podľa spôsobu tvorby interného modelu môžeme výskumné
metódy odvodené z teórie mentálnych modelov deliť na kognitívne mapy a konceptové
mapy (viď. obr. 2).
Obrázok 2: Schéma delenia mentálnych modelov

jazyk

příroda
kultura

jídlo
poznávání krajin

lidé
ráda cestuji protože:
řízení auta
způsob dopravy
oddych
létání letadlem
plavba lodí

Kognitívne (mentálne) mapy na rozdiel od konceptových máp nie sú
skonštruované pomocou reality „preloženej“ do konceptov, či znakov. Tento druh
mentálnych modelov má vo svojej konštrukcii odlišný bod č.1 z Craikovej teórie
predvídania – preklad do slov, znakov, či symbolov. Miesto prekladu ide v ich prípade
o selekciu významných bodov, ktoré budú následne „nahrané“ do pamäti. Myslíme tým,
že tieto modely sa do našej mysli obtlačia v tej fyzickej podobe, v akej sú - ako
fotografia, či obraz. Tým sú presnejšie a nepreložené (netransformované na iný znakový
typ, respektíve transformované, na vizuálnym objektom najpodobnejší typ - ikonický)
v porovnaní s konceptovými modelmi. Avšak napriek tomu je tento odtlačok
- 16 -

Diplomová práca

Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume

nedokonalý a neúplný a naša myseľ ho môže zámerne, či nezámerne „pokriviť“ (pretože
výber významných detailov je subjektívne selektívny). Príkladom takýchto modelov sú
geografické mapy, ktoré si v mysli kreslíme napríklad pri ceste do práce. Pamätáme si
ich v obrazoch a keď sa „pozrieme z nadhľadu“ získame geografickú mapu tejto cesty,
ktorá bude do určitej miery pokrivená naším vnímaním (niektoré časti mapy môžu byť
neproporčné – niektoré ulice môžeme vnímať ako dlhšie než iné, napriek tomu, že majú
rovnakú dĺžku).
Kognitívne mapy, využívané predovšetkým v sociálnej geografii vyobrazujú
respondentov pohľad na realitu. Skúmajú spôsob, akým respondent vníma geografické
teritórium, ktoré ho obkolesuje, jeho kvalitu a rozloženie [Drbohlav podľa Siwek,
Bogdová 2007:1042]. Sú záznamom geograficky významných orientačných bodov
v priestore a relatívnej vzdialenosti medzi nimi do podoby obrazu.
Konceptové mapy sú prekladom objektov (nie nutne hmotných) a ich vzťahov
do konceptov, symbolov, či znakov previazaných väzbami. Ich hlavnou výhodou je
schopnosť detailného rozboru a analýzy predmetu záujmu.
Konceptové mapy i kognitívne mapy nasledujú rovnaké pravidlá a procesy
spojené s predvídaním, ktoré boli uvedené vyššie. Pre konceptové mapy je priebeh
predvídania totožný ako u mentálnych modelov, v takej podobe ako sme uviedli vyššie.
V prípade kognitívnych máp zase platí postup ako u obrazových mentálnych modelov,
nenastáva fáza prekladu, ale selekcia detailov pre uloženie do pamäte. Ak by sme ale
chceli ponechať model predvídania totožný pre obe metódy, tak vzhľadom k tomu, že
u obrazových techník ide o triedenie detailov na dôležité, ktoré budú uložené
a nedôležité, ktoré v modeli nebudú, je možné tento priebeh tiež označiť za
druh „prekladu“ (transformáciu do ikonického typu znakov).
Je nutné uviesť, že konceptová mapa neznamená, že ide iba o mapu zloženú zo
slov, kým mentálna mapa je zložená z obrazov. I konceptová mapa môže byť vytvorená
z obrazov, či symbolov, avšak tieto obrazy a symboly musia spolu pomocou prepojení
vytvárať slovné tvrdenia v podobe celých viet, či súvetí [zrovnaj Novak, Cañas
2006b:1-10 ]. „Konceptové mapovanie je generický pojem, ktorý popisuje akýkoľvek
proces znázorňovania nápadov do obrázkov, či máp“ [Kane, Trochim 2007:1].
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Čo sa týka výskumných postupov, analýzy a interpretácie výsledkov, tak sa
konceptové mapy a kognitívne mapy postupom času významne líšia. Obe tieto vetve sa
samy delia na rôzne výskumné postupy a techniky. My sa budeme v našej práci ďalej
venovať iba konceptovým mapám.
Na základe myšlienky konceptových máp začali postupne vznikať samostatné
výskumné, vzdelávacie a porovnávacie techniky, ktoré využívajú grafické zobrazenie
vedomostí a myšlienok (viď Konceptové mapy vo výskume). Všetky tieto techniky
využívajú symbolickú, či konceptuálnu reprezentáciu toho, ako respondent usporadúva
získané informácie a ako s nimi vo svojej mysli nakladá.
1.5. Od konceptových máp po voľné konceptové mapy
1.5.1 Konceptové mapy
Konceptové mapy boli predstavené v 70. rokoch Josephom Novakom a jeho
kolegami a tento prístup bol postavený na teórii učenia Davida P. Ausubela amerického
psychológa, zaoberajúceho sa vzdelávaním. Ten definoval „Teóriu zmysluplného
učenia“, podľa ktorej si človek vytvára vedomostnú štruktúru tak, že asimiluje nové
koncepty s existujúcimi konceptuálnymi štruktúrami. Novak preto označil svoj koncept
za „hlavný metodologický nástroj Ausubelovej Teórie zmysluplného učenia“ [Safayeni,
Derbentseva, Cañas 2003:3].
Ako uvádza Novak „Konceptové mapy sú nástroje na organizovanie
a znázorňovanie vedomostí“ [Novak, Cañas 2006b:1], alebo Babbie „Konceptové mapy
(sú) grafickým znázornením konceptov a ich vzťahov, užitočných pri formulovaní teórií“
[Babbie 2010:405].
Vo svojej práci Novak popisuje, z akých prvkov sa skladá konceptová mapa, aká
by mala byť jej podoba a aké sú jej rôzne využitia. V nasledujúcej časti sa preto budeme
čiastočne opierať o tento podrobný výklad, pomocou ktorého objasníme čitateľovi
štruktúru a vlastnosti konceptových máp.
Jednotlivé pojmy a ich podoba v mapách [zrovnaj Novak, Cañas 2006a:175-184; Yin
2005:166]:
•

Otázka/prompt je centrálna otázka, či myšlienka/koncept, na ktorú/-ý
celá mapa odpovedá, či ktorej/-ému sa celá mapa venuje. Na mape sa
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nachádza z hierarchického hľadiska „najvyššie“, či „najcentrálnejšie“
(nie nutne graficky, ale nutne významovo).
•

Koncepty sú vnímané zákonitosti a majú podobu označenia (najčastejšie
slova, slovného spojenia, prípadne symbolu, ikony a pod.). Nikdy by
však nemali mať podobu vety, pretože to by znamenalo, že by mohla byť
vytvorená celá jedna nová časť mapy. Koncepty sú na mape najčastejšie
zakrúžkované, prípadne „zarámované“ do štvorčekov.
Safayeni tento význam „konceptov“ označuje aj ako „názvy“ konceptov,
pričom slová sú podľa neho jednou z možností ako popísať koncept.
Pripomína, že pomenovanie konceptu spôsobuje, že k nemu budú
priraďované súčasné, ale aj budúce významy tohto pomenovania, či
prípadné iné významy. Pomenovaním sa koncept tak stáva variabilnejší
a tým i komplikovanejší na dešifrovanie pre príjemcu [Safayeni,
Derbentseva, Cañas 2003:8].

•

Propozície predstavujú väzby medzi konceptmi a sú znázornené ako
čiary spojujúce koncepty.

•

Vzťahy definujú väzby a sú znázornené slovami nad čiarami spojujúcimi
koncepty.

•

Tvrdenia môžeme vnímať ako zmysluplné výroky, ktoré v sebe zahŕňajú
minimálne dva navzájom prepojené koncepty a vzťah/y medzi nimi.
Príkladom z obr. č.3 je tvrdenie, že „Konceptové mapy reprezentujú
usporiadané vedomosti“.

Pre tvdrenia Novak uvádza i označenie

„sémantické jednotky“, či „jednotky významu“.
•

Doména tvorí samostatnú oblasť pohľadu na danú otázku/prompt.
Zahŕňa jedno, či viac tvrdení a má podobu samostatnej „vetvi“ v rámci
konceptovej mapy. Príkladom domény z obr. č.3 je veta: „Konceptové
mapy reprezentujú usporiadané vedomosti a sú dôležité pre efektívnu
výučbu a efektívne učenie“.

•

Prepojenia sú propozíciami medzi konceptmi jednotlivých domén
a ukazujú súvislosti medzi týmito doménami. Príkladom prepojenia z
obr. č.3 je veta: „Usporiadané vedomosti podobne ako „otázky záujmu“
sú závislé na kontexte“.
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Úplný prehľad v pojmoch si môže respondent overiť na nasledujúcom príklade:
Obrázok 3 Fungovanie mentálnych máp

[Novak, Cañas 2006b:1]
Využitie konceptových máp vidí Novak ako nástroj na učenie, keď je študentom
preberaná látka podávaná v podobe konceptuálnych máp. Novak s odvolaním na
Andersona tvrdí, že človek je pri učení limitovaný svojou „pracovnou“ krátkodobou
pamäťou, ktorej kapacita sú dva až tri koncepty [Novak 2008:4]. Preto, ak chce jedinec
pojať veľký objem informácií, je nutné, aby ich vedel efektívne štrukturalizovať do
veľkých prehľadných celkov a to je rola konceptových máp. Študent týmto spôsobom
ľahšie pochopí kontext a je pravdepodobnejšie, že si tieto vedomosti uchová po dlhšiu
dobu než neštruktúrované informácie [zrovnaj Novak;2006:2-3].
Konceptové mapy môžu predstavovať i prostriedok na vyhodnocovanie
získaných vedomostí, to však iba v prípade, že má respondent skúsenosti s tvorbou
konceptových máp. Novak uvádza, že študenti, ktorí sú zvyknutí učiť sa „spamäti“
môžu mať problémy s tvorbou konceptových máp. V prípade, že existujú rozdiely
v schopnosti tvoriť konceptové mapy, je viac pravdepodobné, že ide o rozdiel v spôsobe
učenia, než o rozdiel v štruktúre mozgu [zrovnaj Novak;2006:4].
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Naopak keď používame koncepotové mapy ako nástroj výskumný a nie
vyhodnocovací, tak nachádzame tri výhody: 1) metóda ich tvorby je jednoduchá na
pochopenie pre respondentov, 2) nepredstavujú emočnú hrozbu, pretože neexistujú
správne a nesprávne konceptové mapy a 3) sú úsporné na administratívu i analýzu
[zrovnaj Thomas, Pfister, Peterson 2004:5].
V nasledujúcom texte sa vzhľadom k zameraniu práce budeme venovať iba
konceptovým mapám ako výskumnému nástroju a nie ako vzdelávacej pomôcke.
Uvedieme rôzne možné varianty tohto výskumného nástroja a rovnako sa zameriame
i na štruktúry, ktoré môžu konceptové mapy vo výskume nadobudnúť a aký to má
dopad pre ich analýzu, či interpretáciu. Vzhľadom k tomu, že hodnotiace techniky
a výskumné techniky využívajú obdobné postupy, využijeme v niektorých prípadoch
popisy hodnotiacich techník pre potreby techník výskumných.
Yin sa vo svojej práci podrobne zaoberá jednotlivými variantmi použitia
konceptových máp ako výskumného nástroja. Podľa tejto štúdie môžu byť mapy
vytvorené nasledujúcimi spôsobmi [zrovnaj Yin 2003:167]:
1) respondent dostane predkreslenú mapu a vpisuje do nej koncepty zo
zoznamu,
2) respondent dostane zoznam konceptov a zoznam vzťahov a je požiadaný aby
ich navzájom usporiadal,
3) respondent dostane zoznam konceptov a je požiadaný aby doplnil vzťahy
medzi nimi,
4) variantom, ktorý Yin vo svojej práci neuvádza je ten, keď respondent
nedostane ani koncepty ani vzťahy. Túto metódu nazývame voľné
konceptové mapy (free concept maps) [zrovnaj Gwee 2005] a budeme ju
využívať v rámci nášho výskumu.
V prípade bodu č.1 máme vopred jasnú predstavu o štruktúre máp a výsledkom
pre nás bude pravdepodobne potvrdenie, či vyvrátenie hypotéz (koľko ľudí zvolilo...,
koľko ľudí si myslí...). V prípade bodu č.4 ide skôr o exploračnú analýzu a výhodou
výstupu môže byť komplexný popis problematiky. Ako postupujeme od bodu č.1
k bodu č.4 dávame respondentovi stále väčší priestor k tomu, aby sám vyjadril svoje
vedomosti a myšlienky na základe vlastného presvedčenia. Čím sa bod viac blíži bodu
č.4, tým viac platí, že daná technika [zrovnaj Yin 2003:167]:
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1) presnejšie reflektuje rozdiely v mentálnych štruktúrach respondentov
2) dáva respondentom možnosť uviesť vlastné konceptuálne rámce a ich
percepciu
3) vyzýva k vyšším kognitívnym procesom ako je odôvodňovanie, či
plánovanie
Podobne sa však smerom od bodu č.1 po bod č.4 komplikuje možnosť
vyhodnotenia a komparácie máp rôznych respondentov. „... je výzvou ich hodnotiť,
pretože dielo študentov sa značne líši. Celkový počet propozícií konštruovaný študentom
je neistý a štruktúra mapy nie je pevne daná. Preto, aby sme mohli charakterizovať
študentovu konceptovú mapu adekvátne, potrebujeme viac ako dvojdimenzionálny
hodnotiaci systém pre ucelené vyhodnotenie mapy“ [Yin 2003:168] . Vidíme teda, že
čím viacej priestoru ponechávame respondentovi k vlastnému vyjadreniu, tým
zložitejšie avšak i informačne bohatšie bude následné vyhodnotenie máp.
Ďalším

zdrojom

informácií

a vyhodnotenia

je

štruktúra

respondentmi

vytvorených konceptových máp. Na základe toho, akým spôsobom mapu kreslia, je
možné odhadnúť, do akej miery sú oboznámení so skúmanou témou, či o ňu majú
záujem a či o nej vedia komplexne premýšľať. Existujú rôzne typológie štruktúr. My si
predstavíme tie najčastejšie:
1) hierarchické – podľa Novaka [Novak 2008:1-2] by mali byť konceptové
mapy vždy hierarchické, pričom najobecnejší/-ie koncept/-y by mali byť
najvyššie a smerom dole by mali byť koncepty čím ďalej tým menej obecné
a viac

konkrétne.

Respondent

v takomto

prípade

rozvíja

niekoľko

základných myšlienok týkajúcich sa otázky na podrobnejšie vysvetlenia
a spresnenia. Čím je mapa komplexnejšia, tým je respondent lepšie
oboznámený s témou a má na ňu jasne definovaný názor.
2) papršlekovité (lúčovité) – majú iba jedinú úroveň a všetky koncepty sú
naviazané priamo na otázku/prompt. Pridávanie ani mazanie konceptov
nemá vplyv na zvyšok štruktúry [Kinchin 2000:41]. Respondent nemá
záujem ďalej rozvádzať a upresňovať svoje myšlienky, ide iba o zoznam
nápadov, ktoré sa priamo týkajú otázky.
3) reťazovité – majú veľa nevhodných úrovní a akékoľvek pridávanie, či
mazanie vo vyšších úrovniach (bližšie otázke/promptu) spôsobuje značné
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problémy v štruktúre [tamtiež]. V tomto prípade respondent vedie svoje
myšlienky lineárne od určitého začiatku po jeden určitý koniec a nevyužíva
tak jeden z najdôležitejších potenciálov konceptových máp, ktorým je
komplexnosť a podrobnosť vyjadrenia. Jeho odpoveď vedie priamo od
otázky k odpovedi tou najjednoduchšou cestou.
4) sieťové – majú veľké množstvo prepozícií medzi konceptmi, obsahujú
obhájiteľný počet úrovní [tamtiež] a dávajú respondentovi voľný priestor
k prejavu. Platí pre ne podobný popis respondenta ako pre hierarchické.
Podľa štruktúry, akú vo svojej mape respondent primárne využíva, môžeme
určiť, nakoľko mal o tému záujem a venoval sa jej podrobne (sieťová mapa), či len
spisoval zdanlivo nesúvislé nápady a vytvoril tak papršlekovitú (lúčovitú) mapu, alebo
nasledoval jeden určitý cieľ, bez potreby hlbšieho vysvetľovania – reťazovitá mapa.
1.5.2 Voľné konceptové mapy
Voľné konceptové mapy sa od ostatných typov konceptových máp líšia tým, že
nie je presne stanovený zoznam pojmov, ktoré vo svojich mapách môžu, či musia
účastníci použiť. Podľa Kenjiiho Gwee majú preto idiosynkratickú povahu (jedinečnú
vzhľadom k respondentovi) a sú tak príjemnejším nástrojom pre účastníkov [Gwee
2005:1]. Avšak obľúbenosť pre respondentov nie je hlavným dôvodom pre ich
využívanie. Dôležitá je jedinečná komplexnosť výpovede pri ich využití: „Ak majú
jedinci možnosť voľne odpovedať, často ponúknu komplexné kauzálne vysvetlenia, ktoré
sa podobajú na prepracované siete prepojených uzlov charakterizované blízkymi
i vzdialenými

vplyvmi,

priamymi,

či

sprostredkovanými

kauzálnymi

cestami

a jednosmernými, či dvojsmernými kauzálnymi prepojeniami medzi konceptmi. Veľká
časť tohto bohatstva sa stratí keď je respondent nútený sa podriadiť pevnému formátu
tradičného paradigmatu“ [Hine, Montiel, Cooksey, Lewko 2005:285].
Hine ďalej uvádza, že voľné konceptové mapy umožňujú i následné zrovnávanie
počtu pojmov a komplexnosti štruktúry medzi respondentmi. Napríklad v prípade
otázok na fungovanie technických systémov by sme podľa komplexnosti modelov
mohli respondentov rozdeliť na expertov a laikov [zrovnaj Hine, Montiel, Cooksey,
Lewko 2005:300].
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1.6 Konceptové mapy vo výskume
Ako sme naznačili, využitie konceptových máp vo výskume je rôznorodé.
Zameriame sa na 3 najčastejšie oblasti výskumu (konceptové mapy ako technika zberu
dát, konceptové mapy ako nástroj vzdelávania a hodnotenia, konceptové mapy ako
forma sekundárnej analýzy textu), ktoré konceptové mapy využívajú a predstavíme
konkrétne príklady s popisom metodológie a metodologických záverov z daných
výskumov.
1.6.1. Konceptové mapy ako technika zberu dát
Jedným z možných využití konceptových máp pri zbere dát je využiť ich ako
pomôcku pri interview. Respondent je u nosných otázok interview požiadaný, aby si
k danej otázke nakreslil konceptovú mapu. Následne odpovedá na otázku a odpoveď by
mala byť štruktúrovanejšia a elaborovanejšia ako v prípade bez využitia konceptových
máp [zrovnaj Rye, Rubba 1998:524].
James A. Rye vo svojom výskume zrovnával nakoľko sa líšia interview na téma
globálnych atmosférických zmien, ktoré ako súčasť využili a nevyužili konceptové
mapy. Svoje vyhodnotenie zameral hlavne na rozsah explikácie v interview na dané
téma. Skúmal, nakoľko obsiahlejšie, vysvetľujúcejšie a prepracovanejšie budú
odpovede respondentov, ktorí využili konceptové mapy. Zistil, že napriek tomu, že
respondenti, u ktorých boli konceptové mapy súčasťou výskumu uvádzali, že mapy boli
značnou pomôckou pri ich odpovediach, neexistujú signifikantné rozdiely medzi
respondentmi využívajúcimi a nevyužívajúcimi konceptové mapy. Uvádza, že
vysvetlením môže byť to, že všetci respondenti mali pred interview trochu času, aby si v
pokoji pripravili svoju odpoveď, alebo fakt, že vytvorené konceptové mapy mohli byť
prostým prekreslením máp, ako si ich študenti pamätali z prednášok, čím sa stratili ich
hlbšie explikačné vlastnosti [zrovnaj Rye:1998].
Bežnejším využitím vo výskume sú konceptové mapy ako primárny výskumný
nástroj. Respondenti vytvárajú konceptové mapy, z ktorých následne vzniká primárny
dátový súbor (na rozdiel od máp využitých pri interview). Existuje niekoľko rôznych
postupov, pre vytváranie konceptových máp v interview. Tieto postupy budú podrobne
popísané neskôr, môžeme však uviesť, že základné delenie vzniká podľa toho, či je
respondent nútený použiť všetky koncepty z dopredu stanoveného zoznamu, či môže
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zvoliť ľubovoľné koncepty z dopredu stanoveného zoznamu, alebo, či má priestor
zvoliť si úplne jedinečné koncepty [zrovnaj Yin 2003:167].
V prípade výskumu Donalda W. Hinea týkajúceho sa vnímania dôvodov
chudoby, bola zvolená technika výberu 8 najdôležitejších konceptov zo 40 možných.
Hine následne zvolil pre výskumníka zjednodušujúcu techniku tvorby máp. Miesto
kreslenia máp v podobe obrázku požiadal respondentov, aby svojich 8 konceptov vpísali
do matice 9x9 pričom prvým vpísaným konceptom bola samotná problematika
„Chudoba tretieho sveta“. Respondenti potom vpisovali do každej bunky či koncept
v riadku, spôsobuje korešpondujúci koncept v stĺpci. Ak áno, respondenti doplnili i silu
tohto pôsobenia od 1 – najslabšia po 3 – najsinejšia. Ak neexistoval vzájomný vzťah
medzi bunkami, respondent uviedol „0“. Týmto spôsobom výskumník získal dáta
priamo pripravené k analýze bez nutnosti náročnej transformácie obrázkov do matíc.
Hine tvrdí, že takto koncipovaný výskumný nástroj prináša podklady pre komplexné
pochopenie problematiky, ktoré nie je možné pomocou bežných prístupov využívaných
v tejto oblasti [zrovnaj Hine:2005].
1.6.2. Konceptové mapy ako nástroj vzdelávania a hodnotenia
Konceptové mapy využité na zrovnávanie a hodnotenie nadobudnutých
vedomostí existujú vo výskume pomocou kauzálnych máp od jeho počiatku, nadväzujúc
na pôvodný impulz vzniku konceptových máp ako nástroja na organizovanie vedomostí
[zrovnaj Novak, Cañas 2006b:1].
Trish Stoddart mapy vo svojom výskume využíva ako komparačnú techniku
nadobudnutých vedomostí študentov pred a po výukovom projekte. Evaluáciou máp sa
zaoberali rôzni experti na danú problematiku a Stoddart venovala značnú pozornosť
zrovnateľnosti tejto evaluácie medzi jednotlivými expertmi. Vo svojej práci sa podrobne
venuje problematike komparácie hodnotení rôznymi expertmi a jej možnými riešeniami
[zrovnaj Stoddart, Abrams, Gasper, Canaday 2000].
1.6.3. Konceptové mapy ako forma analýzy textu
Podľa Josepha D. Novaka bolo prekvapujúce zistenie, že je možné informácie
z rozhovorov jednoducho transformovať do konceptových máp a že: „15-20 stránkový
prepis interview sa dá konvertovať na jednostránkovú konceptovú mapu, bez toho aby
sa stratili hlavné konceptové a propozičné významy vyjadrené respondentmi. Veľmi
skoro sme pochopili, že ide o mocný a presný nástroj na reprezentovanie vedomostí,
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nástroj, ktorý od tohto okamžiku ďalej zmenil náš výskumný program.“ [Novak, Cañas
2006a:179].
Podobné využitie dokumentuje Ariel Levi vo výskume, tak že získané dáta
v podobe textu transformuje do máp, ktoré sú následne vyhodnocované. Témou práce je
analýza súkromných i oficiálnych stanovísk japonských zákonodarcov k japonskému
rozhodnutiu viesť vojnu v roku 1941. V rámci textov, bola z každého odstavca
vytvorená konceptová mapa a takto vytvorené mapy boli následne analyzované so
zameraním na výpovedi o komplexnosti jednotlivých rozhodnutí [zrovnaj Levi, Tetlock
1980].
Z uvedených príkladov je zrejmé, že využite konceptových máp je naozaj
rôznorodé a že ani metodologické prístupy nie sú unifikované. Pripomeňme si, že
využite máp sa osvedčilo na redukciu interview na lepšie analyzovateľný rozsah jednej
stránky, pričom nestratíme žiadne hlavné myšlienky rozhovoru, osvedčilo sa ako
porovnávacia a vyhodnocovacia technika pri vzdelávaní, ako výskumný nástroj
zaobstaráva veľké množstvo dát, ktoré sú respondentom podrobne odôvodnené
a vysvetlené a je možné ich využiť pri rozhovoroch ako pomôcku pre respondenta.
1.7 Výskumné hypotézy a zámery vyplývajúce z teórie
Technika voľného konceptového mapovania bola zvolená ako najvhodnejšia
spomedzi všetkých uvedených techník využívajúcich metódu grafického znázornenia
pomocou myšlienkovej mapy, pre vyhodnotenie problematiky reflexie motivácie
stredoškolských študentov k vysokoškolskému štúdiu. Dôvodom danej voľby je hlavne
možnosť komplexnej výpovede každého študenta, ktorá bude rešpektovať jeho osobné
priority, záujmy a výnimočnosti. Pri tejto voľbe berieme do úvahy i väčšiu náročnosť
vyhodnotenia máp v porovnaní s inými technikami konceptového mapovania práve
vzhľadom k prínosu v podobe komplexných výpovedí.
V nasledujúcej časti predstavíme päť postulátov, ako krátke zhrnujúce tvrdenia
vyplývajúce z teoretickej časti a z nich vyvodené hypotézy, ktoré by sme chceli v rámci
výskumu overiť:
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postulát subjektívnej selekcie (signifikancie) - respondenti majú priestor
prezentovať vlastné koncepty, nie sú nútení vyberať si koncepty
z dopredu pripraveného zoznamu [zrovnaj Gwee 2005; Hine, Montiel,
Cooksey, Lewko 2005].
Hypotéza: Mapy študentov budú vzhľadom ku konceptom značne
variabilné, pričom bude existovať malá skupina často zdieľaných
konceptov.

•

postulát nelinearity – respondent má možnosť kedykoľvek sa vrátiť
k ľubovoľnému konceptu a ďalej s ním pracovať [zrovnaj Kinchin 2000]
Hypotéza: Študenti budú vytvárať veľké množstvo prepojení medzi
doménami.

•

postulát štruktúrovanej reflexie – respondent si pomocou štruktúrovania
vlastných konceptov do grafického znázornenia objasňuje vzťahy medzi
týmito konceptmi a agreguje ich do logických celkov s väzbami [zrovnaj
Johnson-Laird 2004; van der Veer 2000; Craik 1943; Kinchin 2000].
Hypotéza:

Študenti

budú

vytvárať

komplexné

mapy

s veľkým

množstvom vysvetľujúcich konceptov a spresnení – budú vytvárať tzv.
sieťové mapy
•

postulát rozsahu – sám respondent určí, koľko informácií je potrebných
na objasnenie jeho postoja [Hine, Montiel, Cooksey, Lewko 2005].
Hypotéza: Počty konceptov a prepozícií sa budú v extrémnych prípadoch
značne líšiť (študenti s najviac a najmenej konceptmi, študenti s najviac
a najmenej prepozíciami).

•

postulát atraktivity – ak je téma pre respondenta zaujímavé, podnecuje
jeho vôľu odpovedať na otázku [zrovnaj Gwee 2005].
Hypotéza: Bude rozdiel medzi rozsahom a komplexnosťou máp tých,
ktorým prišlo téma, zaujímavé a tých, pre ktorých bolo naopak
nezaujímavé.

V rámci predstavenia jednotlivých postulátov sme si zhrnuli najdôležitejšie
vlastnosti konceptovyćh máp, ktoré sú priamo relevantné pre náš výskum. Pripomeňme
si však i to, že sa konceptové mapy vyvinuli z teórie mentálnych modelov, podľa ktorej
si človek z poznatkov vytvára komplikované štruktúry objektov a vzťahov medzi nimi
a pomocou nich je schopný predikovať.
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Mentálne modely sa stali súčasťou sociálno-vedného výskumu nielen v podobe
konceptových máp, ale aj ako kognitívne mapy, ktoré predstavujú obraz okolia,
využívaný človekom pre ľahšiu orientáciu.
Samotné konceptové mapy sa potom využívajú v rôznych odvetviach výskumu
(vzdelávanie a vyhodnocovanie, rozhodovacie procesy, a v rôznych oboroch ako
pomôcky pri interview, či ako pomôcky na analýzu textu).
Podľa zvolenej výskumnej metódy so zameraním na štruktúru môžeme zvoliť
buď pevnú štruktúru s dopredu pripravenými konceptmi, ktoré musí respondent využiť
a skúmame potom hlavne rozdiely medzi respondentmi, prípade mapy porovnávame
s mapou experta, alebo zvolíme voľnejšie, či dokonca priamo „voľné konceptové
mapy“, ktoré majú skôr exploratívny charakter.
V našom výskume budeme využívať štruktúru konceptových máp, ako ju
definoval Novak [Novak, Cañas 2006b] súčasne s vyššie uvedenou terminológiou a ako
výskumnú štruktúru použijeme „voľne konceptové mapy“.
V kapitole

Metodológia

podrobnejšie

rozoberieme

využitie

uvedenej

terminológie a štrukturálne uchopenie v našom výskume.

2. Výskumná téma: Motivácia študentov k podaniu prihlášky na
vysokú školu
Cieľom tejto diplomovej práce je skúmanie voľných konceptových máp ako
techniky sociálno-vedného výskumu. Ako jedno z hľadisiek, na základe ktorého je
možné výskumnú techniku definovať je jej porovnanie s niektorou z techník, ktoré sú
v sociálno-vednom výskume už pevne a štandardne využívané. Zvolené výskumné téma
(zameranie), ktoré bude tvoriť „zázemie“ pre komparáciu by nemalo byť úplne
neznáme, ale naopak, pokiaľ možno, dobre popísané a definované v rámci už
existujúcich výskumov. Zázemím komparácie tejto práce je výskumné zameranie:
motivácia študentov k podaniu si prihlášky na vysokú školu. Bežný spôsob uchopenia
uvedeného

výskumného

zámeru

je

dotazníkové

šetrenie

s uzatvorenými,

či

polootvorenými otázkami, z tohto hľadiska ide o najvhodnejšiu techniku k relevantnej
komparácií.
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2.1 Ciele kapitoly
V podkapitole 2.3 Podobné výskumy budú predstavené relevantné výskumy
pojednávajúce o tejto téme, so zvláštnym prihliadnutím k prieskumu Masarykovej
Univerzity, ktorý je vzhľadom k obsahu, cieľovej skupine, kvalite spracovania
a krátkemu časovému odstupu od nášho výskumu najrelevantnejší. Na základe týchto
výskumov a literatúry budú stanovené výskumné hypotézy zamerané na uchopenie
výskumného zámeru pomocou výskumnej metódy konceptových máp.
Cieľom práce je podrobná štúdia a testovanie konceptových máp ako výskumnej
metódy. K samotnému zameraniu výskumu (motivácie študentov k podaniu prihlášky
na vysokoškolské štúdium) sa preto budeme stavať hlavne z pozície zrovnávania
rôznych výskumných metód. Budeme skúmať nakoľko je možné odpovedať na otázky
rozoberané v iných výskumoch pomocou zvolenej metódy, prípadne aké ďalšie
odpovede nad rámec podobných výskumov metóda prináša. Pre tento účel je však
dôležité podrobne sa s témou výskumu zoznámiť, definovať si oblasti, z ktorých sa
skladá a spôsoby, akými je na ňu možné nahliadať.
Čitateľ by mal po prečítaní nasledujúcej kapitoly získať prehľad o problematike
motivácie študentov ku vstupu na VŠ, o podobných relevantných výskumoch, ktoré
prebehli na území ČR, a o výstupoch, ku ktorým dospeli. Tieto informácie budú
podkladom pre výskumný problém: testovanie metódy voľných konceptových máp.
2.2 Definovanie výskumného zamerania
Výskumnou témou práce je objasniť motivácie študentov prvého ročníku
sociológie k tomu, že si podali prihlášku na odbory Sociológia a sociálna politika (ďalej
iba SOSP) a Sociológia a sociálna antropológia (ďalej iba SOSA). Jedná sa teda
o úspešných uchádzačov, ktorí študovali aspoň do obdobia začiatku druhého semestra
v prvom ročníku, kedy prebehol zber dát pre náš výskum (detailne o zbere dát viď
kapitolu 3.7 Zber dát). Zaujíma nás komplexná súhra rôznych faktorov, ktoré na
záujemcov môžu mať vplyv, keď sa o štúdiu rozhodujú.
Využite voľných konceptových máp ako výskumného nástroja je v tomto
prípade prínosné vzhľadom ku komplexnosti a rôznorodosti motívov, ktoré môžu mať
jednotliví uchádzači pri podávaní prihlášky na školu. Z teoretickej časti práce vieme, že
voľné konceptové mapy dávajú respondentom väčší priestor uviesť vlastné názory a táto
vlastnosť robí voľné konceptové mapy exploratívnou výskumnou technikou. Môžeme
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teda predpokladať, že sa pomocou nej dá urobiť ucelenejší obraz problematiky
podávania prihlášky na SOSP/SOSA z pohľadu študentov prvého ročníku, než
v prípade, že by sme využili konceptové mapy s presne definovaným zoznamom
použiteľných konceptov, ktoré by sa skôr podobali dotazníkom s uzavretými otázkami.
K zamysleniu nad problematikou a lepšiemu pochopeniu dôvodov k voľbe metódy je
dôležité si uvedomiť, že „rozhodovanie o vstupe na vysokú školu je však veľmi
komplexný proces, ktorý nie je založený na čisto racionálnom zrovnaní ekonomických
výhod a nevýhod, vstupujú do neho ďalšie aspekty, ktoré sú navyše vzájomne
previazané. Medzi ne patrí napr. socioekonomický status rodiny, osobné ašpirácie
a motivácie, študijné výsledky, referenčné skupiny, rodinný pôvod, socio-kultúrny
kontext atď. Jednou z možných premenných je tiež kvalita a dostatočnosť informácií
o možnostiach budúceho štúdia, pretože študenti sú v rozhodovaní závislí na
informáciách „zvonku“ (t.j. od vysokých škôl, rodinných príslušníkov, učiteľov, atď.)“
[Basovníková, Klvaňová, Hofírek, Hartlová 2007:4].
2.3 Podobné výskumy
Medzi výskumy venujúce sa téme motivácie ku štúdiu na vysokej škole, ktorého
respondentmi sú tiež študenti prvých ročníkov, patrí výskum pod názvom Motivace
a očekávání studentů prvních ročníků na MU, ktorý sa už po dva roky (2007 a 2009)4
uskutočnil na Masarykovej Univerzite (ďalej iba MU). Cieľom výskumných tímov je
získavať porovnateľné dáta za reprezentatívnu vzorku študentov prvých ročníkov
k následnej možnej komparácií. Výskum sa okrem motivácie k podaniu prihlášky na VŠ
podrobne venuje i procesu voľby a porovnaniu vybraných univerzít [Hofírek, Fučík
2009]. Ako ďalší možno uviesť výskum z roku 2008

z Prírodovedeckej fakulty

Univerzity Palackého (ďalej iba Pf UP) v Olomouci zameraný nielen na motiváciu ku
štúdiu, ale napríklad aj na názory na vedeckú činnosť, či predstavy o budúcom povolaní
[Galvasová et al. 2008]. V tomto kontexte je cenná aj dotazníková štúdia Centra pre
štúdium vysokého školstva (ďalej iba CSVŠ) Sociálny portrét vysokoškolských
študentov v ČR – V. z obdobia 2003-2005, ktorá sa venuje sa študentom a ich motivácií
na štátnych i súkromných vysokých školách [Menclová, Baštová 2006].

4

V prípade výskumov MU, ktorých podkladom je ten istý dotazník vyberieme novšie výsledky (2009)
a na staršie (2007) budeme odkazovať iba v odôvodniteľnom prípade, ak sa navzájom významne líšia.
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Tieto štúdie5 sú dôležité z hľadiska porovnávania nielen s našimi výstupmi, ale
i z hľadiska porovnávania metodológií. Vzhľadom k rôznym časovým odstupom od
nášho výskumu, rôznym výskumným populáciám a rôznym okruhom tém týkajúcim sa
motivácie, ktorým sa výskumy venujú, nebude cieľom diplomovej práce presné
porovnávanie výsledkov, skôr analýza toho, v akých oblastiach majú výskumy
tendenciu k podobným výstupom a u ktorých je to naopak a z akých dôvodov.
Charakteristika respondentov a cieľových populácií výskumov
Charakteristika respondentov je prvým dôležitým vymedzením okolností
výskumu a je významným porovnávacím faktorom pri porovnávaní výskumov. Na
uvedených výskumoch uvidíme, že napriek tomu, že sú cieľové populácie odlišné,
niektoré výstupy sa budú značne podobať. Na druhej strane nájdeme i významné
odlišnosti, ktoré budú jasne odôvodniteľné okrem iného práve vzhľadom k špecifičnosti
tej ktorej populácie.
V prípade výskumného šetrenia na MU ide o rozsiahly projekt oslovujúci
10 994 študentov prvých ročníkov na deviatich fakultách, pričom návratnosť dotazníkov
bola 41,4%. Počet oslovených a respondujúcich študentov značne presahuje výskumnú
populáciu nášho projektu a i napriek tomu, že z hľadiska spracovávania a interpretácie
dát ide o odlišné metódy je do určitej miery možné predpokladať, že zrovnanie týchto
výskumov prinesie ako možnosť vecného porovnania odpovedí študentov, tak
i porovnanie metodologických prístupov a pomocou nich získanú kvalitu dát.
Výskum sa najprv zameriava na charakteristiku študentov prvých ročníkov.
Uvádza, že viac ako tretina respondentov má vysokoškolsky vzdelaného aspoň jedného
rodiča, ak sa zameriame iba na respondentov z prezenčného štúdia ide až o 52%.
Väčšina študentov prezenčného štúdia je plne podporovaná rodičmi. Čo sa týka počtu
podaných prihlášok, autori uvádzajú, že ide o klesajúci trend, rozdiely sa však dajú

5

Medzi výskumné správy zaoberajúce sa motiváciou ku štúdiu patria i Štúdium na univerzitách tretieho
veku – podpora kvality života [Hrapková;2002] a Motivácia účasti dospelých v ďalšom vzdelávaní
[Babinský, Uhrová 2007]. Cieľová populácia týchto štúdií je značne odlišná (seniori) a napriek tomu, že
existujú určité motivátory, ktoré študenti vyššieho veku zdieľajú s mladými študentmi (napr. záujem
o rozšírenie vedomostí, o túžbu študovať na VŠ, či sebavzdelávanie, priateľská atmosféra, spoločenské
kontakty, sebauspokojenie), existuje mnoho ďalších, ktoré sú pre danú populáciu špecifické (absencia
skúšok, cítiť sa mladšie a zdravšie, oddych od rodinných problémov, zabudnutie na vlastné zdravotné
problémy, a iné) a nevyskytujú sa u študentov mladej generácie. [zrovnaj Babinský, Uhrová 2007;
Hrapková 2002]. Tieto výskumy nebudeme z dôvodu značnej odlišnosti cieľovej populácie a zamerania
ďalej využívať.
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nájsť hlavne medzi študentmi podľa sociálnych tried, vzdelanosti rodičov a pohlavia.
Študenti vzdelanejších a socioekonomicky lepšie postavených rodičov si častejšie
podávajú viac prihlášok. Autori tento fakt odôvodňujú výdajmi spojenými s výberom
vysokej školy mimo bydlisko, čo zužuje možnosť výberu študentov z ekonomicky
horšie situovaných rodín. Autori ďalej uvádzajú, že ženy majú sklon podávať si viac
prihlášok ako muži. Vzhľadom k metodológií nášho výskumu nebolo možné získať od
respondentov informáciu o počte prihlášok, túto otázku sme však zaradili do krátkeho
socio-demografického dotazníka, ktorý respondenti vyplnili po nakreslení máp
a odpoveď na túto otázku zodpovedali. Predpokladáme, že počet prihlášok môže
významne korelovať s niektorými z motivačných faktorov ku štúdiu (napr. nejasná
predstava o tom, čo chce študent študovať, či záujem o inú školu, ktorá má náročné
prijímacie skúšky apod.), preto sa v analýze budeme venovať i rozpadu faktorov podľa
počtu prihlášok.
V rámci šetrenia Pf UP sa výskumu zúčastnilo 29% študentov zvolenej cieľovej
skupiny. Cieľovou populáciou sú všetci prezenční študenti všetkých ročníkov Pf UP a to
ako bakalárskeho, tak aj magisterského stupňa. V batérii týkajúcej sa motivačných
faktorov je značná časť otázok totožná s otázkami z dotazníku MU a rozširuje tak
priestor na ich komparáciu.
Cieľovou populáciou výskumu CSVŠ boli prevažne študenti 2. a 4. ročníkov
verejných (VVŠ) a 1. a 3. ročníkov súkromných vysokých škôl (SVŠ), teda študenti
bakalárskeho i magisterského zamerania s výnimkou umeleckých odborov. Pre VVŠ,
bol výskum vzhľadom k odborovému zameraniu, lokalite a pohlaviu reprezentatívny
a zastúpením respondentov odpovedal rozloženiu na jednotlivých VVŠ. Výskumný
súbor SVŠ bol reprezentatívny iba vzhľadom k odborovému zameraniu. Na VVŠ išlo
o 1500 respondentov z 18 vysokých škôl a 52 rôznych fakúlt. Na SVŠ o 450
respondentov z 9 škôl.
Keďže sa domnievame, že motivácia ku štúdiu má dynamický charakter
(„...aspekt motivácie: má dynamický charakter a často sa mení“ [zrovnaj Benson,
Nunan 2005:23] ) tak môžeme predpokladať, že vzhľadom k odlišným ročníkom, do
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ktorých respondenti v rámci školy patria, sa výsledky výskumov Pf UP a CSVŠ budú do
určitej miery líšiť6 ako od nášho, tak aj od výskumov MU.
2.3.1 Okruhy motivačných faktorov vstupu na VŠ
Nasledujúca časť popisu výskumného zamerania na základe štúdií, bude
štruktúrovaná do tematických celkov, v rámci ktorých sa budeme venovať jednotlivým
výskumom (v prípade, že sa konkrétnou témou zaoberali). Ako podklad pre delenie na
tematické celky využijeme výskum MU a spôsob štrukturalizácie otázok do sekcii, ako
je popísané nižšie.
V dotazníkoch MU s Pf UP sú otázky zamerané na motivačné faktory pre vstup
na VŠ

založené na pevných zoznamoch formovaných do batérií, kde má študent

možnosť, na päťbodovej škále vybrať dôležitosť motivu. V dotazníku MU je pre nás
z komparačného hľadiska významných osem okruhov [zrovnaj Hofírek, Fučík 2009]:
•

rozhodujúce faktory pre štúdium,

•

dôvody podania prihlášky konkrétne na MU,

•

zdroje informácií o vysokých školách a hodnotenie prezentácie MU
(webové stránky, deň otvorených dverí, brožúry, ...),

•

príprava na prijímacie skúšky7,

•

očakávaná študijná záťaž8,

•

záujem osvojiť si konkrétne znalosti a schopnosti,

•

subjektívne hodnotenie vybraných českých univerzít9

•

predpokladané budúce profesijné zameranie

Napriek tomu, že sú batérie obsiahle, tak študenti nemajú možnosť uviesť
vlastné motivátory, ktoré na zoznamoch nie sú uvedené. V rámci analýzy sa preto
zameriame na porovnanie hlavných motivátorov, ktoré uviedli študenti vo forme
voľných odpovedí v našom výskume v porovnaní s motivátormi uvedenými v batériách
výskumu MU a Pf UP. Budú nás zaujímať prípadné „nové“ motivátory, ktorým sa ani
jeden z výskumov nevenoval a tiež to, či študenti v rámci nášho výskumu niektorý zo

6

Správy Pf UP a CSVŠ sa v rámci analýz nevenujú pohľadom na odpovede z hladiska ročníka v rámci
štúdia, ani z hľadiska veku respondentov.
7
Typ otázky: dichotomická batéria
8
Typ otázky: štvorbodová škála
9
Typ otázky: batéria vlastností pre každú univerzitu
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skúmaných motivátorov uvedených v dotazníkoch týchto škôl vôbec neuviedli, prípadne
ho označili za marginálny.
Rozhodujúce faktory pre štúdium
Výskumné tímy MU a Pf UP uvádzajú, že ako najdôležitejšiu motiváciu
označujú študenti rozvoj svojich schopností, vzdelanosti a znalostí i v danom odbore,
následne zisk titulu a možnosť dobrej kariéry. Podľa Galvasovej [Galvasová et al.
2008:14] až dve tretiny študentov uviedlo, že nimi zvolený odbor bol ich koníčkom už
skorej.
Na základe odpovedí z batérie rozradili výskumníci MU pomocou faktorovej
analýzy odpovede z batérií do štyroch celkov (viď obr.4) [zrovnaj Hofírek, Fučík 2009]:
1) Ľudský kapitál
2) Spoločenský úspech
3) Príjemný život
4) Tlak okolia
Obrázok 4 Štruktúra faktorov motivácie

[Hofírek, Fučík 2009:14]
Za najdôležitejší študenti považovali ľudský kapitál a následne spoločenský
úspech. Ako skôr nedôležité naopak označovali príjemný život a tlak okolia. Podobné
výsledky udáva i správa Pf UP, mierne rozdiely autori uvádzaujú v prípade delenia na
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mužov a ženy, pričom muži sa menej často snažia naplniť prianie rodičov
a osamostatniť sa. Očakávateľným, avšak dôležitým zistením výskumu na MU je, že
tlak okolia častejšie pociťovali študenti vysokoškolsky vzdelaných rodičov. Ľudský
kapitál je najčastejšie volený ako najdôležitejší ženami. U ostatných faktorov
výskumníci nenašli významnejšie rozdiely medzi jednotlivými skupinami.
V šetrení CSVŠ sa do popredia rebríčka motivátorov dostáva „možnosť dobrej
profesionálnej kariéry“ (62% VVŠ, 74% SVŠ) a „dobre platené zamestnanie“ (62%
VVŠ a 70% SVŠ) a nasledujú faktory „získať vysokoškolský titul“ a „získať dobré
postavenie v spoločnosti“. Správa ponúka nasledujúce delenia do faktorov: zamestnanie
a kariéra,

vysokoškolský

titul

a postavenie

v spoločnosti

a rozvoj

vzdelanosti

a študentský život. Ak sa v rámci tohto výskumu zameriame výlučne na pedagogické,
poľnohospodárske a humanitné fakulty, tak vidíme, že pre respondentov týchto fakúlt je
významne dôležitejšie získanie titulu (60%) v porovnaním s celkom (52%). Čo sa týka
odstupu doby od ukončenia strednej školy po nástup na vysokú školu, tak 70% VVŠ
študentov pokračuje priamo zo strednej školy, u SVŠ je to iba 50%.
Očakávanie študentov od vysokých škôl je smerované hlavne k získaniu
vedomostí

v zvolenom

odbore

a osvedčenia

o týchto

vedomostiach

(titul),

následne k získaniu predpokladov pre dobrú, často i dobre platenú kariéru. Napriek
tomu, že študenti (hlavne tí s vysokoškolsky vzdelanými rodičmi) vnímajú tlak okolia
a hlavne rodičov, naplnenie ich prianí nepatrí obecne medzi hlavný motivačný rys
študentov.
Dôvody podania prihlášky na konkrétnu školu
Ako sme spomenuli vyššie, druhým okruhom (batériou otázok) motivačných
faktorov, ktorým sa výskumníci venovali boli dôvody podania prihlášky konkrétne na
MU. Respondenti uvádzali ako najdôležitejšiu možnosť študovať odbor, ktorý ich
zaujíma, prestíž univerzity, dostupnosť školy a jej vybavenie (viď obr.5). V prípade
výskumu Pf UP išlo o podobné faktory, konkrétne: miesto bydliska, prestíž univerzity,
zaujímavosť a výnimočnosť odboru a ponúkaných predmetov.
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Obrázok 5 Kritéria pre výber konkrétnej fakulty

[Hofírek, Fučík 2009:17]
Výskum CSVŠ sa venuje iba voľbe školy z pohľadu VVŠ proti SVŠ. Kým na
oba typy škôl zároveň sa hlásilo iba veľmi málo respondentov, časť študentov SVŠ
(40%) uviedla, že voľba súkromnej školy pre nich bola alternatívnym, alebo dokonca
núdzovým riešením. Zhruba štvrtina SVŠ uviedla, že si podala prihlášku na tento typ
školy až po neúspech na VŠV.
Pre študentov je obecne dôležitý konkrétny odbor, prestíž, dostupnosť
a vybavenie školy v porovnaní s odporučením od rôznych ľudí (rodičov, priateľov,
známych, či učiteľov). „Z odpovedí sa dá usudzovať, že sa študenti v prevažnej miere
rozhodujú samostatne, na základe vlastných preferencií a priorít“ [Galvasová et al.
2008:5]. Vidíme aj, že časť študentov volí niektorú zo súkromných škôl ako
alternatívnu, či záchrannú školu.
Zdroje informácií o vysokých školách a hodnotenie prezentácie školy
Prezentácií a propagácií svojich odborov sa v súčasnosti venuje stále viacej
vysokých škôl a už „klasické“ letáky, deň otvorených dverí, či prezentáciu v novinách
postupne dopĺňajú prepracované webové stránky fakúlt s konkrétnym priestorom, či
samostatným webom10 zameraným na záujemcov o štúdium, či facebookové stránky, so
snahou priblížiť sa záujmom dnešných študentov a touto cestou im poskytovať
zaujímavé informácie o škole, či odbore. „Moderná marketingovo riadená škola by
10

napr. stránky SOCIOPORTÁL Insitutu sociologických studií, Fakulty sociálnich věd UK, dostupné
z www.socioportal.cz
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mala predovšetkým reagovať na aktuálne zmeny a trendy na trhu a ísť s dobou. Kľúčové
pre školy je nielen obecne komunikovať, ale vybrať taký prostriedok komunikácie, ktorý
práve používa cieľová skupina, napr. študenti. Taká škola by mala okamžite zareagovať
a mať svoju stránku na Facebooku“ [Kolínková, L. podľa Vodáková 2010]. Na
komplexnejšiu štúdiu zaoberajúcu sa internetovou propagáciou škôl v Českej republike
budeme musieť ešte počkať, no už v rámci výskumu MU uvidíme dôležitosť webovej
komunikácie so záujemcami o štúdium.
V okruhoch zdroj informácií o vysokých školách a hodnotenie prezentácie MU
sa dozvedáme, že za najčastejší a pre študentov najdôležitejší zdroj informácií sa dá
považovať internet a ide tak ako o fakultné webové stránky, ako aj o rôzne portály
o vysokých školách. V druhom rade študenti najčastejšie „dajú na radu“ kamarátov
a známych. Za menej častý zdroj informácií môžeme považovať informácie od rodiny,
dni otvorených dverí, či odporučenia učiteľov zo stredných škôl. Ako najlepší
informačný kanál v prípade MU boli študentmi označené webové stránky. V rámci
výskumu Pf UP sa zdrojom informácií o škole venuje iba jediná položka batérie:
„Oslovila ma prezentácia UP (napr. Na Gaudeamu, jarmarku apod.)“ [Galvasová et al.
2008:20] a pätina študentov uviedla odpoveď „určite áno“ alebo „skôr áno“.
Príprava na prijímacie skúšky (a ich priebeh)
Podľa výskumu MU sa príprave na prijímacie konanie venovala prevažná časť
študentov a to hlavne vyplňovaním skúšobných SCIO testov a čítaním relevantnej
literatúry. Značný rozdiel v prístupe k príprave vidíme v rozdelení podľa pohlavia. Ženy
sa príprave venovali význame častejšie ako muži. V správe z výskumu MU z roku 2007
vidíme, že podľa študentov bolo v rámci prijímacích skúšok (väčšina mala podobu
SCIO) najdôležitejšie logicky myslieť, používať zdravý rozum a inteligenciu a mať
všeobecný prehľad.
So zameraním na prijímacie skúšky zo záverov CSVŠ vyplýva, že väčšina
študentov VVŠ bola presvedčených, že prijímacie skúšky „boli objektívne zhodnotené“
a polovina mala pocit, že „preverili schopnosti potrebné hlavne pre štúdium“.
Zdá sa teda, že značná časť študentov sa na skúšky pripravuje a to hlavne
skúšaním podobných testov a čítaním literatúry. Starostlivejšie v tomto ohľade sú podľa
výskumov ženy.
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Očakávaná študijná záťaž
Očakávaná študijná záťaž vypovedá o tom, že študenti MU vnímajú štúdium na
VŠ ako značne odlišné od SŠ, že sa v ňom ale napriek tomu boli schopní zorientovať
a že väčšina nemá problém so štúdiom. Na druhej strane študenti v polovine prípadov
uviedli, že často nevedia, čo sa od nich očakáva.
Záujem osvojiť si konkrétne znalosti a schopnosti
Medzi konkrétne znalosti a schopnosti, ktoré by si študenti MU chceli osvojiť
patria praktické skúsenosti a schopnosti, schopnosť argumentovať a myslieť kriticky,
schopnosť orientovať sa a osvojovať si nové poznatky, komunikačné schopnosti,
všeobecné znalosti a rozhľad, samostatnosť a schopnosť sebareprezentácie. Obecne sa
pre ženy ukazovali byť znalosti a schopnosti rôzneho druhu dôležitejšie ako pre mužov.
Ide o logické požiadavky vyplývajúce z hlavných motivačných faktorov rozhodnutia pre
štúdium, ktorými, ako sme už spomínali, sú snaha získať vedomosti, titul a dobré
uplatnenie.
Subjektívne hodnotenie vybraných českých univerzít
Autori z MU pomocou batérie vlastností pre jednotlivé univerzity (7) vytvorili
nástroj na subjektívne hodnotenie vybraných českých univerzít, v rámci ktorého mal
respondent k vybraným univerzitám možnosť vybrať vlastnosti, ktoré ju podľa neho
najlepšie vystihujú. Následne pomocou korešpondenčnej analýzy vytvorili „brand
image“ mapu, v rámci ktorej je univerzita vždy situovaná relatívne k „image atribútom“
(respondentmi vnímaným vlastnostiam univerzity). Na mape platí, že čím ďalej je
univerzita od stredu, tým menej je priemerná naprieč všetkými hodnotami (tj. niektoré
vlastnosti pre ňu budú viac špecifické ako iné), čím ďalej je výrok od stredu, tým lepšie
diskriminuje (špecifickejšie popisuje), jednu, či menší počet univerzít. Na obr.6 vidíme,
že Univerzita Karlova (UK) má podľa študentov medzinárodný charakter, je prestížna,
má dlhoročnú tradíciu, kvalitných učiteľov a je centrom špičkového výskumu.
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Obrázok 6 Brand image mapa

[Hofírek, Fučík 2009:19]
V našom výskume sa budeme venovať tomu, či respondenti uviedli podobné
charakteristiky školy a ak áno, o aké charakteristiky išlo a nakoľko boli dôležité v rámci
ostatných motivačných faktorov. Na základe týchto výsledkov budeme môcť zistiť,
nakoľko sa pohľad našich študentov na Univerzitu Karlovu podobá uvedenej mape.
Predpokladané budúce profesijné zameranie
Predpokladané

profesijné

zameranie

je

špecifikovaním

jedného

z najdôležitejších faktorov uvedených v spomínaných výskumoch: záujem o dobrú
kariéru. Ako vidíme z výskumu MU, iba tretina študentov prvých ročníkov má jasnú
predstavu o konkrétnej profesii. Keďže v prípade MU sú cieľovou skupinou študenti
prvých ročníkov, nie je prekvapivé, že sa tejto téme výskum MU venuje iba okrajovo
a výstupom je iba informácia o tom, koľko študentov sa už rozhodlo pre konkrétnu
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profesiu (30%), koľko sa ešte iba rozhoduje, ale chce sa venovať odboru, ktorý študuje
(50%) a koľko sa zatiaľ nerozhodlo (20%)11.
Väčšiu pozornosť tejto otázke venuje Pf UP, ktorá sa zameriava v samostatných
otázkach i na prácu vo výskume a dôvody študentov pre a proti tejto voľbe. Vzhľadom
k cieľovej populácií (študenti prírodovedeckej fakulty) je tento záujem pochopiteľný
a umožňuje pohľad do študentského uvažovania nad touto problematikou. V správe je
uvedené, že 48% respondentov by sa chcelo po štúdiu venovať praxi v odbore, avšak
mimo vedu a výskum. 25% by chcelo pokračovať ďalej v štúdiu v danom odbore a 4%
mimo neho. Záujem venovať sa v praxi vede a výskumu, či pedagogickej činnosti
uviedlo 17% respondentov. Dôvody prečo sa študenti po škole nechcú venovať vede
a výskumu sú presvedčenie, že toto uplatnenie „Neodpovedá mojej povahe. Nebavilo by
ma bádať.“ (70%) a fakt, že „vedecká činnosť predpokladá neustále štúdium, čo kladie
veľké nároky na usporiadanie ostatných životných aktivít a obmedzenie iných“ (67%)
[Galvasová et al. 2008:14].
Vzhľadom k tomu, že cieľovou skupinou nášho výskumu sú takisto študenti
prvého ročníka, môžeme predpokladať, že v prevažnej väčšine prípadov nebudú
uvádzať konkrétne kariérne predstavy a pravdepodobne iba uvedú, že je pre nich budúce
povolanie dôležitým motivátorom pre štúdium. Avšak v prípade, že nájdeme skupinu
študentov, ktorá má jasne definovaný pohľad na budúce uplatnenie môžeme sa pozrieť,
akými inými rysmi sa títo študenti vyznačujú.
2.4 Zhrnutie
2.4.1 Zhrnutie metodologického prístupu
V predchádzajúcej časti boli predstavené najdôležitejšie okruhy skúmanej témy
motivácie k podaniu prihlášky na VŠ a zhrnuté výstupy, týkajúce sa tejto témy,
z niekoľkých výskumov, ktoré boli s podobným zameraním usporiadané v ČR. Na
tomto mieste bude definované spôsoby, akými boli jednotlivé okruhy z hľadiska
výskumnej techniky uchopené a aké typy záverov tieto techniky poskytli.
V dotazníkovom šetrení dôležitosť jednotlivých okruhov a otázok v rámci nich
určuje výskumník. Z popisu výskumu MU je zreteľné delenie na okruhy12 a otázky,
11

Otázka nie je vhodne položená, pretože neponúka vyčerpávajúci zoznam možností a spojuje dve otázky
do jednej: či sa študent už rozhodol o profesii a či sa bude jednať o profesiu v odbore. Študent nemá
napríklad možnosť uviesť, že sa zatiaľ rozhoduje, ale že sa nebude venovať odboru.
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ktoré respondent nemôže ovplyvniť (nemôže ovplyvniť počet otázok v konkrétnom
okruhu, nemôže odpovedať na otázku, ktorá mu nebola položená, i keď si myslí, že je
dôležitá a naopak, často nemá možnosť vynechať odpoveď na „pre neho nepodstatnú“
otázku). Okruhy sú však dôležité ako samostatné podtémy a definujú „zaostrenie“ na
konkrétnu charakteristiku témy a to tak podrobne, ako si výskumník sám určí.
Prvou technikou využitou v dotazníkoch rozoberaných výskumov sú uzatvorené
otázky. Podľa typu uzatvorených otázok je možné presne určiť, z akého pohľadu
výskumník tému uchopuje. Dotazníky MU a Pf UP vo väčšine prípadov využívajú
štvorbodovú škálu (1- rozhodne áno, 4-rozhodne nie) občasne doplnenú o možnosť
„neviem“. Výskumník tak vie, že získa „úhľadné“ dáta, ktoré je možné medzi
respondentmi okamžite porovnávať13. Nevýhodou skúmania na základe vopred
definovaných výrokov v batérii je to, že sa výskumník nedozvie, či sú tieto dôvody
najdôležitejšie, ale iba to, či sú najdôležitejšie z uvedeného zoznamu. V prípade
spomínaných výskumov, by najsprávnejším záverom u každej otázky bolo nasledujúce
znenie: „Spomedzi položiek v batérií ide o najdôležitejší motív“ a pod.
Druhou technikou využívanou vo výskume MU je batéria charakteristík. K 11
charakteristikám môže respondent priradiť 0-7 univerzít z batérie. Výskumník tak
prinúti respondenta premýšľať o prepojení konkrétnych významov s uvedenými
univerzitami a to s ohľadom na iné univerzity. Ide o komplexnú požiadavku, ktorá
prehľadne definuje, čomu sa má respondent v daný okamih venovať, pretože v podobne
komplikovanej otázke by sa bez využitia vizuálnej pomôcky iba ťažko orientoval.
Prvá dotazovacia technika je skôr určená na definovanie významnosti dopredu
známeho javu. Druhá technika dáva priestor na komplexnejšie porovnanie, kde je
dôležitá nielen samotná položka (univerzita) a jej charakteristika (výrok), ale
i podobnosť/rozdielnosť položiek medzi sebou s tým spojená relatívna voľba
charakteristík.
2.4.2 Zhrnutie výstupov
Vzhľadom ku štruktúre z predošlej kapitoly budú definované hlavne závery
ôsmich okruhov. Z hľadiska rozhodujúcich faktorov pre štúdium sa uvedené výskumy
12

Prakticky totožné delenie na okruhy sme zaznamenali v podobe tématicky podobných otázok
i u ďalších dvoch výskumov, avšak nemali taký počet a rozsah.
13
V ideálnom prípade samozrejme keď neberieme v úvahu chýbajúce hodnoty, prípadné preklepy pri
prepise dát a pod.

- 41 -

Diplomová práca

Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume

viac-menej zhodujú, na hlavných troch motívy ku štúdiu: rozvoj schopností, vzdelanosti
a znalostí v danom odbore i mimo neho, zisk titulu a možnosť dobrej kariéry, u ktorých
vieme, že študenti najčastejšie volili odpovede z kladnej časti škály. V rámci okruhu
dôvody podania prihlášky na konkrétnu školu, ako dva najdôležitejšie okruhy motívov
v rámci podávania prihlášky boli identifikované motívy zamerané na obor (fakultu)
a motívy zamerané na vlastnosti vysokej školy. Za najčastejšie zdroje informácií o
vysokých školách študenti považujú internet (fakultné webové stránky, portály
o vysokých školách, ...), alebo kamarátov či známych a väčšina študentov uvádzala, že
sa na prijímacie skúšky pripravovala a to pomocou SCIO testov a odbornej literatúry.
Študenti si uvedomujú, že štúdium na VŠ sa líši od štúdia na SŠ, ale väčšina z nich sa
v tomto VŠ systéme vie orientovať. Praktické skúsenosti a schopnosti, ktoré si chcú
študenti MU osvojiť sú hlavne, schopnosť argumentovať a myslieť kriticky, schopnosť
orientovať sa a osvojovať si nové poznatky, komunikačné schopnosti, všeobecné
znalosti a rozhľad, samostatnosť a schopnosť sebaprezentácie. Univerzita Karlova je
podľa študentov medzinárodná, prestížna, má dlhoročnú tradíciu, kvalitných učiteľov
a je centrom špičkového výskumu. Ako vidíme z výskumu MU, iba tretina študentov
prvých ročníkov má jasnú predstavu o konkrétnej profesii.

3. Výskumný problém: využitie voľných konceptových máp
v sociálne-venom výskume
3.1 Ciele kapitoly
Cieľom kapitoly je definovať výskumný problém práce, jeho okolnosti
a hypotézy. Na základe záverov z predchádzajúcich dvoch kapitol bude možné
definovať presnú podobu a pravidlá komparácie výskumných techník a to v podobe
dvoch podkapitol, definujúcich vlastnosti oboch prístupov. Tieto poznatky závere
kapitoly vyústia do hypotéz určujúcich porovnávacie kritériá.
3.2 Definovanie výskumného problému
Zámerom práce je charakterizovať vlastnosti voľných konceptových máp
z hľadiska sociálne-vedného výskumu. V rámci teoretickej časti práce boli predstavené
všeobecné vlastnosti voľných konceptových máp, v analytickej časti budú uvedené
vlastnosti volných konceptových máp porovnávané s vlastnosťami dotazníku a ich
výhodami, či nevýhodami v porovnaní s touto metódou. Porovnanie bude založené na
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výsledkoch prípadovej štúdie využívajúcej techniku konceptových máp na objasnenie
motivácií študentov prvého ročníku ISS FSV UK k podaniu prihlášky na vysokú školu
a dotazníkových šetrení MU, Pf UK a CSVŠ venujúcich sa tej istej téme pre iné
výskuné (a cieľové) populácie.
V nasledujúcich dvoch podkapitolách si na základe podrobných rozborov
v predošlom texte definujeme základné vlastnosti oboch prístupov.
3.2.1 Vlastnosti dotazníkového šetrenia pri skúmaní daného výskumného
zámeru
Zo správy dotazníkového šetrenia MU je patrné, že sa výskumníkom podarilo
zachytiť komplexný obraz skúmanej problematiky, obsahujúci nielen priame
posudzovanie motivácií k podaniu prihlášky ku štúdiu, ale i okolnosti, akými sú
napríklad vzdelanie rodičov, financovanie nákladov na štúdium, či vnímanie
jednotlivých univerzít, ktoré majú na motiváciu prihlásiť sa na VŠ, vplyv. Výskumníci
boli schopní definovať základné okruhy motivácií, či vplyvov na tieto motivácie a už pri
príprave dotazníku ich rozdeliť na jasne definované relevantné okruhy motivácií
a vplyvov, ktoré boli využité ako vhodná štruktúra i pre text popisujúci výskumné
šetrenia v tejto práci.
Výstupy z výzkumu MU umožňujú rôzne analytické prístupy a pohľady na
datový súbor. Umožňujú napríklad zoraďovanie motívov podľa dôležitosti, pričom táto
vlastnosť je nenahraditeľná v porovnávaní jednotlivých motivácií. Zmienená podoba dát
dáva priestor pre náročnejšie štatistické analýzy. Ďalej umožňujú nachádzanie štruktúr
v dátach, napríklad faktorov, či zhlukov, na základe ktorých je možné porovnávať
skupiny motívov, či respondentov. Taktiež je možná komparácia subpopulácií, ktoré sú
definované sociodemografickými ukazateľmi obsiahnutými ako špeciálny okruh otázok
v rámci dotazníku.
Nezanedbateľnou vlastnosťou dotazníkov je možnosť stanoviť velké výběrové
soubory. Ako bolo uvedené, výskum CSVŠ mal skoro 2000 respondentov, pričom
v rámci metódy nejde o extrémnu hodnotu. U veľkých súborov dotazníkových šetrení
nerastú požiadavky na spracovanie dát (hlavne ich kódovanie a prepis) tak významne,
ako u iných techník výskumu, akými sú napríklad rozhovory, či focus groups a pod.
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Bežným prístupom v dotazníkovom šetrení je pevný zoznam položiek (skúmaný
pomocou uzavretých otázok, či batérií), ktorý je najvodnejší, keď je oblasť výskumu
verne známa a výskumník má istotu, že do neho zahrnie všetky dôležité položky.
Využitie uzatvorených otázok značne uľahčuje spracovávanie dát, čo je značne prínosné
hľavne v prípade veľkého výskumného súboru. V prípade uvedených šetrení boli všetky
otázky zamerané na motiváciu podania prihlášky na vysokú školu stanovené vo forme
batérií otázok. Napriek výhodám, aké uzatvorené otázky prinášajú, nedostáva
respondent možnosť uviesť vlastnú odpoveď, ak sa nenachádza na ponúkanom
zozname. Z tohto hľadiska nemá respondent v uvedených šetreniach možnost uviesť
vlastné motivátory.
Z technického hľadiska dotazníkového výskumu vyplýva, že výskumník presne
vie, aký typ odpovedí získa a akú bude mať podobu datový súbor. Tento fakt je
obzvlášť relevantný pre dotazníky s uzatvorenými otázkami, kedy je jedinou neznámou
pre výskumníka to, „akú zo štyroch možností“ respondent zvolí. Znie to síce triviálne,
ale výskumník presne vie, čo získa. Na druhej strane napríklad v prípade rozhovoru, či
analýzy textu je len veľmi ťažko možné zaistiť, aby pozornosť bola rovnomerne (či
dokonca proporčne vzhľadom k významnosti) rozdelená naprieč jednotlivými témami.
Uvedený text nie je kompletným výčtom výhod dotazníkov, ide o technické
zhrnutie vlastností dotazníkov využitých v uvedených správach, ako relevantných
komparačných prístupov. Ako výstup tejto podkapitoly je uvedený zoznam
relevantných komparačných položiek:
1. komplexný obraz skúmanej problematiky
2. jasne definované relevantné okruhy motivácií a vplyvov
3. zoraďovanie motívov podľa dôležitosti
4. náročnejšie štatistické analýzy
5. nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu respondentov
6. nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu motívov
7. komparácia subpopulácií
8. velké výběrové soubory
9. skúmanie pevného zoznamu položiek
10. výskumník presne vie, aké dáta za aké oblasti získa
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3.2.2 Očakávané vlastnosti konceptových máp pri skúmaní daného
výskumného zámeru
Vzhľadom k teoretickej části tejto práce popisujúcej vlastnosti mentálych
modelov a z nich vyvodených konceptových máp bude vytvorený podobný zoznam
charakteristik konceptových máp, aký bol v predchádzajúcej kapitole vytvorený pre
dotazníky uvedených šetrení. Formulujeme obecné vlastnosti konceptových máp a
z tohto dôvodu sa môže stať, že i zdánlivé výhody kauzálnych máp, ktoré budú uvedené
nižšie, sa môžu ukázať ako nerelevantnými pre uvedený typ výskumu14.
Prvou významnou charakteristikou voľných konceptových máp je možnosť
respondenta uviesť vlastné koncepty (myšlienky/odpovede) bez nutnosti vyberať
z pevného zoznamu položiek, či dokonca iba zoraďovať položky bez možnosti výberu.
Výskumník má z tohto dôvodu možnosť získať ucelenejší vhľad do problematiky, než
v prípade uzatvorených otázok.
V prvej kapitole boli uvedené tri vlastnosti voľných konceptových máp
Thomasom, Pfisterom a Petersonom, z ktorých dve sú vhodne ako porovnávacie
položky pre našu prácu. Konktétne ide o presvedčenia autorov, že metóda tvorby máp je
pre respondentov jednoduchá na pochopenie a že mapy ako výskumná technika sú
úsporné na administratívu i analýzu [zrovnaj: Thomas 2010:5].
Pri pohľade na technické vlastnosti máp je možné zamerať sa na vzhľad
a podobu výstupov a ako jeden z bodov, pre porovnávanie výskumných techník.
V prípade voľných konceptových máp je uvedené porovnávanie možné, pričom
jednotlivé podoby máp sú i pomenované a charakterizované (viď obrázok 7 Typy
mapových šturktúr).
Ako vlastnosť máp bude ďalej uvedená možnosť ich spracovania pomocou
analýzy sociálnych sietí, ktorá je založená na takom type dát, ktoré obsahujú jednotlivé
položky a vzťahy medzi nimi. U dát s touto podobou je následne možné robiť výpočty
zamerané na centralitu mapy, na jej hustotu, či na vlastnosti konkrétnych položiek, vo
vzťahu s inými, či všetkými položkami.

14

Pri voľbe výhod bude prihliadnuté k téme výskumu a nebudú tak uvádzané výhody voľných
konceptových máp, ktoré z evidentých dôvodov nemôžu byť pre tento typ výskumu relevantné.
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Komparačné faktory vstupujúce do porovnávania z pohľadu konceptových máp
sú:
1. možnosť uviesť vlastné motívy/odpovede
2. metóda je pre respondentov jednoduchá na pochopenie
3. metóda je úsporná na administratívu
4. metóda je úsporná na analýzu
5. možnosť skúmať vzhľad a podobu výstupov
6. spracovanie pomocou analýzy sociálnych sietí
Podobne ako v prípade faktorov pre dotazníky, nie je ani uvedený zoznam
faktorov pre mapy všezahňujúci. Vypísané vlastnosti sú významné s prihliadnutím
k využitiu máp ako výskumnej techniky a vzhľadom k skúmanej téme.
3.3 Hypotézy vyplývajúce z definície výskumného problému
V nasledujúcej časti budú zhrnuté komparačné faktory, ktoré budeme hľadať vo
výstupoch analýz vytvorených v rámci práce. Budú prezentované vo forme tabuľky
(tab. č.1), ktorá bude následne využitá pri porovnaní vlastností s technikovu
dotazníkového šetrenia v rámci výstupov z analýz.
Tabuľka 1 Komparačné faktory

komparačné faktory
1. komplexný obraz skúmanej problematiky
2. jasne definované relevantné okruhy motivácií a vplyvov
3. zoraďovanie motívov podľa dôležitosti
Vlastnosti
4. náročnejšie štatistické analýzy
vyplývajúce z
5. nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu respondentov
uvedených štúdií
6. nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu motívov
MU, Pf UP,
7. komparácia subpopulácií
CSVŠ
8. velké výběrové soubory
9. skúmanie pevného zoznamu položiek
10. výskumník presne vie, aké dáta za aké oblasti získa
1. možnosť uviesť vlastné motívy/odpovede
Vlastnosti
2. metóda je pre respondentov jednoduchá na pochopenie
vyplývajúce z
3. metóda je úsporná na administratívu
teoretického
4. metóda je úsporná na analýzu
rozboru voľných
5. možnosť skúmať vzhľad a podobu výstupov
mentálnych máp
6. spracovanie pomocou analýzy sociálnych sietí
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Vzhľadom k podstate zamerania nášho výskumného problému – testovanie
voľných konceptových máp ako sociálne-vedného výskumu, budú na tomto mieste
stanovené i tri obecné hypotézy, ktorých odpovedanie povedie k potvrdeniu alebo
zamietnutiu predpokladu tejto štúdie, že voľné konceptové mapy sú vhodné ako
výskumný nástroj sociálne-vedného výskumu.
H1: Konceptové mapy sú využiteľnou výskumnou technikou na skúmanie
motivácie študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu.
H2: Konceptové mapy dokážu „odpovedať“ na všetky otázky venujúce sa
motivácii študentov k podaniu prihlášky na VŠ uvedených vo výskumnom
dotazníku MU15.
H3: Konceptové mapy prinášajú informácie o skúmanej téme nad rámec
výstupov z výskumu MU.
Po zoznámení sa so zoznamom faktorov a následne stanovenými hypotézami by
mal mať čitateľ predstavu, akým smerom sa v diplomovej práci bude uberať samotný
výskum, analýza a komparácia výsledkov.

4. Metodológia
4.1 Ciele kapitoly
Cielom kapitoly 3. Metodológia, je oboznámiť čitateľa s konkrétnym postupom
pri tvorbe voľných konceptových máp tak, ako boli využité pri výskume. Jednotlivé
kroky tvorby máp budú odôvodnené a vizuálne znázornené. Budú predstavené i rôzne
postupy tvorby máp, ktoré boli testované v rámci pilotáže. Bude objasnený výber jednej
varianty, ktorá sa s menšími úpravami ukázala byť najvhodnejšia. Čitateľ bude mať po
prečítaní prvej časti kapitoly jasnú predstavu o tom, aké sú možnosti pri tvorbe máp,
ako mapu vytvoriť a aký typ dát je možné z mapy získať.
V druhej časti bude popísaná populácia výskumu a priebeh zberu dát. Čitateľ si
tak urobí obraz o tom, kto boli respondenti výskumu, kedy a kde sa výskum uskutočnil
a za akých podmienok (popis materiálu, potrebného času, ...).

15

Dotazník MU bol zvolený z toho dôvodu, že ide o najkomplexnejší dotazník venujúci sa danej téme.
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4.2 Názorná inštruktáž tvorby máp
Respondent je vyzvaný aby na výkres formátu A3 do strednej časti papiera
opísal centrálny prompt a zakrúžkoval
ho. Centrálny prompt16 bude hlavná
myšlienka, alebo otázka, ktorej sa budú
týkať následné odpovede.
V našom prípade sme si zvolili
príklad týkajúci sa dôvodov cestovania a hlavnou myšlienkou sa tak stáva veta „Rada
cestujem pretože:“.

Odpovede týkajúce sa témy respondent uvádza ako jednoslovné, či krátke
koncepty17 vyjadrujúce túto odpoveď.
odpove
Ak by mal respondent pocit, že koncept
nie je dostatočne jasný,
jasný môže ho označiť
hviezdičkou a vysvetliť
vysvetli ho na rube
papiera.
V našom prípade je pre nás
n z hľadiska
adiska cestovania relevantné poznávanie nových
krajín. Uvedieme pre to koncept „poznávanie krajín“.

Respondent by mal následne poznačený
pozna ený dôvod zakrúžkovať a spojiť s hlavnou
témou,

prípadne

s iným

dôvodom,

s ktorým má bližší, či
č priamejší vzťah.
Týmto
ýmto prepojujúcim čiaram hovoríme
„propozície“18.
Zakrúžkujeme
krajín“ a spojíme ho s centrálnym promptom.

16

viď „prompt“ v kapitole 1.4.1 Concept Maps
„koncept“ tamtiež
18
„propozícia“ tamtiež
17
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Ku každému spojeniu
spojeni (propozícií) respondent uvedie vzťah19 (silu propozície),
aký

pre

neho

tento

koncept

má

v súvislosti s nadradeným20 konceptom
(alebo centrálnym promptom),
prompt
s ktorým
nový koncept spojil. Hodnota 5 je
najsilnejší vzťah,, hodnota 1 najslabší.
Vysvetlenie: Medzi najdôležitejšie
najdôležitejši dôvody prečoo cestujem patrí „poznávanie
„
krajín“ a preto som k tejto väzbe uviedla vzťah
vz
5.

Respondent pridáva ďalšie a ďalšie dôvody a navzájom ich prepája a vpisuje
vzťahy.
Pre nás je súčasťou
súč
poznávania
krajín „jedlo“ a „jazyk“.

Ak má koncept, priamo spojený s centrálnym promptom
omptom nízku hodnotu väzby,
môžu mať konceptyy druhej a vyššej
úrovne na tento koncept napojené zase
hodnotu
tu vyššiu, pretože sa nevzťahujú
nevz
priamo na centrálny prompt, ale iba
práve k tomuto konceptu a vyjadrujú tak
svoju dôležitosť v rámci neho. Uvidíme
to na „spôsobe dopravy“ a „šoférovaní auta“.

19

V Novakovskom pojatí má „vzťah“
„vz
skôr tendenciu definovať smer vzťahu
ťahu medzi prepojenými
konceptmi, čii slovný popis funkcie vzťahu.
vz
V našom prípade je „vzťah“ číselným
íselným vyjadrením sily väzby
medzi konceptmi. Túto odchýlku od definície nepovažujeme za zásadnú,
zásadnú, priam naopak obhájiteľnú,
obhájite
pretože i sila vzťahu je určitou
čitou formou jeho definície. Pre detailnejší popis hesla „vzťah“
„vz
viď kapitolu
1.4.1 Concept Maps.
20
Najbližším napojeným konceptom, ktorý je bližšie k „centrálnemu promptu“ než skúmaný koncept.
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Najdôležitejšie
dôležitejšie v rámci poznávania krajín je podľaa príkladu „jedlo“. Zaujímam
sa do určitej miery i o „jazyk“ i keď je pre mňaa len málo dôležitý, ale je to pre mňa
m
súčasť poznávania krajín.
„Spôsob dopravy“, nie je pre mňa
m veľmi
mi dôležitý dôvod cestovania, ale
al je to pre
mňa jeho súčasťou. V rámci spôsobov dopravy je pre mňa
m a najdôležitejšie „šoférovanie
auta“, na druhej strane z „plavby loďou“
lo
mi je často
asto zle od žalúdku, ale je to pre mňa
m
súčasť cestovania.
Po dokreslení mapy je respondent požiadaný, aby ceruzkou
ceruzkou alebo perom doplnil
aj druhotné propozície medzi konceptmi
všade tam, kde uváži za vhodné.
K týmto propozíciám doplní i vzťahy.
V našom prípade sa môžeme
rozhodnúť,, že „šoférovanie auta“ by
malo

byť

spojené

s

„poznávaním

krajín“, pretože šoférovaním po krajine ju aj spoznávame.
4.3 Nástroj a jeho varianty
V rámci prípravy výskumnej techniky boli zvolené dve varianty prevedenia
výskumného nástroja, ktoré sme testovali ako súčasť
sú
pilotáže. Obe podoby podrobne
popíšeme a vysvetlíme dopad pilotáže na záverečnú
nú podobu výskumného nástroja.
4.3.1 Neštruktúrovaný nástroj
Prvým variantom bola neštruktúrovaná metóda, vyzerajúca nasledovne:
Respondent dostál prázdny výkres A3, ktorý mohol
ľubovoľne otočiť.. Následne do strednej časti
č
vpísal presne
daný prompt a podľaa vlastného uváženia mohol do voľného
vo
priestoru vkladať koncepty, ktoré sa mu zdali byť
by relevantné
k centrálnej otázke.
V rámci pilotáže respondenti s neštruktúrovaným
nástrojom ocenili možnosť venovať zvolenej téme, či oblasti
toľko priestoru, koľko
ko sa im osobne zdalo vhodné.
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4.3.2 Pološtruktúrovaný nástroj
Nástroj testovaný v rámci pilotáže ako pološtruktúrovaný vyzeral nasledovne:
Na výkres formátu A3 bol do centrálnej časti vpísaný
prompt a od neho bol výkres vejárovite rozdelený na 5 častí
nadpísaných: vedomosti, rodina, budúcnosť,
budúcnos
vlastnosti
školy, iné. Uvedeným témam sa mal následne respondent
venovať. Do časti nadpísanej „iné“, mohol vpisovať všetky
koncepty,, ktoré boli pre neho dôležité, ale nehodili sa do
vymedzených kategórií.
Technika je označovaná
ovaná za pološtruktúrovanú,
polo
pretože udáva respondentovi, akým témam sa má venovať.
venova
Je to teda alternatíva k položeniu otázky (napríklad v našom prípade pre časť „rodina“:
„Aké dôvody spojené/ ovplyvnené s Vašou rodinou ste mali na podanie prihlášky na
Sociológiu a sociálnu politiku/ sociálnu antropológiu na FSV?“.
V rámci pilotáže sa táto technika však ukázala
ukázala ako nevhodná,
nevhodná pretože
niektorí respondenti deklarovali, že vymedzené segmenty boli obmedzujúce a nedávali
priestor na voľnú
nú odpoveď,
odpove
v niektorých prípadoch respondentom prišli názvy
segmentov i nejasné (prípad segmentu „vedomosti“).
„vedomosti“). Tento nedostatok je daný veľkou
ve
šírkou témy a veľmi
mi bohatým rozsahom oblastí, ktorým sa respondent v súvislosti
s prihlásením na školu môže venovať.
venova Ak by však skúmaná téma, bola jasne ohraničená
ohrani
určitými oblasťami,
ami, alebo by sa výskumník chcel venovať
venova iba niektorým konkrétnym
oblastiam danej témy, bude mať
ma táto technika prínos v tom, že vzniknú najhrubšie
kódovacie kategórie (budú nimi názvy častí), ktoré následne
sledne výskumníkovi aj značne
uľahčia
ia proces kódovania.
V jednom prípade však respondentka uviedla: „Určite
„Ur ite mi pomohlo delenie na
segmenty“ a v diskusii nasledujúcej po pilotáži sa respondenti zhodli na tom, že určitá
ur
podobná pomôcka by mohla pomôcť
pomôc pri tvorení máp, mala by však mať
ma inú podobu.
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Druhým dôvodom, pre to, že sa celkom nevzdáme predpísaných tém je ten, že
v rámci pilotáže respondenti, ktorí dostali pološtruktúrovaný nástroj uviedli v priemere
40 konceptov (4 respondenti) a tí, ktorí dostali neštruktúrovaný nástroj uviedli
priemerne iba 21 konceptov (5 respondentov). Respondentov v rámci pilotáže bolo málo
a mohlo sa stať, že pološtruktúrovaný nástroj sa dostal do ruky tým „výrečnejším“,
avšak napriek tomu môžeme tvrdiť, že je veľmi pravdepodobné, že štruktúrovanie nemá
negatívny vplyv na kvantitu konceptov. Podľa respondentov je negatívne ovplyvnená
skôr kvalita – tým, že respondent napríklad nerozumie významu konkrétneho segmentu,
alebo je negatívne ovplyvnená štruktúra – respondent má pevne dané, že bude vytvárať
domény21 v rámci ktorých všetky koncepty budú súvisieť hlavne s témou segmentu.
Prípadne vytvorí prepojenia22 konceptov rôznych domén, avšak toto je v záujme
prehľadnosti mapy možné iba na vzdialenosť dvoch najbližších segmentov. Naopak
v neštruktúrovanom nástroji môže sám voliť pozíciu jednotlivých domén a uľahčovať si
tak možnosť grafického prepojenia medzi nimi.

historické

geografické

jazyk
Nové vědomosti

kultura

5
3

4

Obrázok 7 Témy výskumného záujmu

4

příroda
1

jídlo

poznávání krajin
5

4

lidé

ráda cestuji protože:
3
1

řízení auta

způsob dopravy

oddych
1

1

létání letadlem

plavba lodí

V reálnom výskume sme preto využili pomôcku – „témy výskumného záujmu“
(obr. 7). Ide o zoznam tém, ktoré z hľadiska zamerania výskumu považujeme za
kľúčové a to i vzhľadom k výsledkom podobných štúdií23.
Rozhodli sme sa preto, na základe pilotáže, doplniť dotazovací nástroj (výkres)
o niekoľko inštrukcií, ktoré respondentovi ponechávajú voľbu toho, či a nakoľko sa
bude témam výskumného záujmu venovať. Urobili sme to tak, že respondent bol po 30
21

viď „domény“ v kapitole 1.4.1 Concept Maps.
„prepojenia“ tamtiež
23
napr. Motivace a očekávání studentů prvních ročníků na MU
22
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minútach24 požiadaný, aby zvýrazňovačom obkrúžil všetky koncepty tak, aby vznikla
množina všetkých pojmov, mimo ktorej sa už nič nenachádza. Následne získal zoznam
tém, ktoré nás z výskumného hľadiska zaujímali a v priestore mimo zakrúžkovanú
oblasť mohol pripisovať koncepty, ktoré ho napadli buď v súvislosti, alebo na základe
uvedených tém. Tieto potom podľa základných pravidiel pripojil pomocou prepozícií
k už existujúcej mape tak, aby prepojenie bolo logické a uviedol i vzťahy ako
u ostatných konceptov. Takéto témy mal možnosť pripojiť i na centrálny prompt. Vo
výsledku sa mapa podobala obrázku.
4.4 Pilotáž
Pilotáž prebehla dňa 29.01.2010 za účasti 9 respondentov prevažne študentov
vyšších ročníkov SOSP a SOSA na FSV, UK, ktorí sú charakterovo najpodobnejší
výskumnej populácií.
Neprehliadnutý by mal ostať fakt, že vysokoškolský študent ako reflexívny
respondent je prínosom pre testovanie novej dotazovacej techniky, pretože poskytuje
možnosť relevantnej kritiky z pohľadu respondenta. V našom prípade sme získali
odborné pripomienky ako od respondentov pilotáže, tak i od respondentov samotného
výskumu.
Ako už bolo uvedené, boli testované dva rôzne varianty výskumnej techniky:
pološtruktúrovaný a neštruktúrovaný inštrument25. Respondenti po pilotáži uviedli, že
presne vymedzené segmenty pre nich boli obmedzujúce a niekedy pre nich uvedená
oblasť nebola dostatočne dôležitá, aby ju využili. Zhodli sa na tom, že by uvítali variant
zoznamu tém po tom, čo popíšu všetky pre ne dôležité témy. Tento postup sme pri
výskume následne využili tak ako je uvedené v Nástroj a jeho varianty.
V rámci pilotáže bol testovaný i potrebný čas na nakreslenie mapy. Respondenti
na začiatku vpísali do pravého horného rohu čas začiatku a až potom začali písať
koncepty. Po 30 minútach boli požiadaní, aby obkrúžili už napísané pojmy
zvýrazňovačom a aby pokračovali v písaní hesiel mimo tento priestor. Tento postup sa
znova opakoval po 15 minútach. Po ukončení písania, ktoré mohlo nastať kedykoľvek
24

Tento čas sa v rámci pilotáže ukázal byť postačujúci na to, aby väčšina respondentov uviedla všetky
koncepty, ktoré uviesť chceli. Ďalej k technike testovania času potrebného na odpovede viď 3.1.2
Názorná inštruktáž tvorby máp
25

K týmto technikám viď Nástroj a jeho varianty
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v priebehu uvedených 45 minút, ale i po tomto čase, mal respondent za úlohu uviesť
konečný čas pod čas začiatku.
Porovnanie skupín respondentov na základe času, ktorý venovali kresleniu mapy
vidíme v nasledujúcej tabuľke:
Tabuľka 2 Čas potrebný na nakreslenie mapy

čas potrebný na
počet
nakreslenie
respondentov
mapy
do 30 min
0
31-45 min
5
46+ min
4

Z uvedenej tabuľky vidíme, že významnú časť konceptov respondenti napíšu za
prvých 30 minút, kým málo konceptov respondenti vymyslia po 45 minútach. Čas 30
minút sme preto zvolili ako vhodný čas, kedy respondentom rozdať „témy výskumného
záujmu“, ktoré im umožnia si spomenúť na koncepty, ktoré ešte neuviedli ale mohli by
byť pre nich dôležité.
Vyskytuje sa nám i situácia, keď respondent síce mapu ešte neodovzdá, ale už
ani nepíše koncepty. Tento stav môžeme charakterizovať ako „čakanie na nápad“

26

a vysvetliť ho tak, že respondent očakával, že si ešte spomenie na koncept, ktorý by
chcel do mapy uviesť, na záver si však na žiadny nespomenie a mapu odovzdá s
„oneskorením“. V prípade tých, ktorí mapy kreslili 46 a viac minút vidíme, že 3 zo 4 po
45 minúte už iba „čakali na nápad“. Väčšine účastníkov pilotáže teda stačilo
k nakresleniu mapy do 45 minút. Rozdanie tém záujmu je preto vhodné po 30 minútach
i z toho dôvodu, že značná časť respondentov v tomto čase začína prechádzať do štádia
„čakania na nápad“ a môžu začať strácať záujem o ďalšie kreslenie mapy. Rozdaním
tém môžeme krátkodobo záujem ešte zvýšiť a podporiť ich k dopísaniu niekoľkých
dodatočných myšlienok.
Metodologicky ideálnym riešením by bolo, ak by si respondent mohol sám
zvoliť, kedy už sám nový koncept nevymyslí a vtedy by si vzal „témy výskumného
26

Poznáme ho tak, že si vypočítame celkový čas kreslenia mapy (i počiatok i koniec kreslenia je uvedený
na výkrese) a pozrieme sa, koľko pojmov je vpísaných do zakrúžkovaných zón 30 min, 45 min, ktoré
napočítaný čas presahuje.
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záujmu“ pre inšpiráciu. Avšak takýto postup by bol značne zdĺhavý a neprehľadný pre
výskumníka a mohol by sa objaviť značný počet respondentov, ktorí by nemali záujem
sa dlhšie zamýšľať a siahli by po zozname tém „príliš skoro“.
Ďalší zaujímavý poznatok sme získali v rámci pilotáže, keď mal respondent
problém vyjadrovať myšlienky v konceptoch a uvádzal celé vety, prípadne i viac viet
miesto jednoslovného, či krátkeho konceptu27. Tento problém zrejme nastal v dôsledku
nepochopenia inštrukcií28. Z toho vyplýva, že podrobné a presné inštrukcie sú veľmi
dôležité, ďalej však je nutné uvážiť, či sú zvolení respondenti schopní hľadať výstižné
zástupné pojmy pre svoje myšlienky. Tento typ výskumu sa môže preukázať ako
nevhodný napríklad pre malé deti. V rámci samotného výskumu sa podobný prípad
neobjavil a preto môžeme túto tému uzavrieť s hodnotením, že respondenti zvolení pre
náš výskum sú schopní abstrahovania zástupných pojmov z myšlienok a že z tohto
hľadiska boli postačujúce i inštrukcie, ktoré správne pochopili.
4.5 Výskumný súbor
Pre potreby výskumného zámeru boli zvolení respondenti prvého ročníku, ktorí
vzhľadom k času od podávania prihlášok, majú najlepšiu šancu reflektovať svoju voľbu
študovať na vysokej škole a jednotlivé dôvody, ktoré túto voľbu sprevádzali.
Táto práca nemá ambíciu stanovovať základnú populáciu na širšiu skupinu, ako
na samotných študentov prvého ročníku zameraní SOSP a SOSA. Táto populácia je
zvolená ako vhodná vzhľadom k výskumnej téme a podobný základný súbor
nachádzame i u iných výskumov zaoberajúcich sa danou problematikou (napr. MU, Pf
UP, CSVŠ).
Výberovým súborom sú študenti, ktorý sa zúčastnili na seminári k povinnému
predmetu pre prvý ročník „Základy praktického sociologického skúmania“ 25.02.2010.
Výberový súbor (82 respondentov) tak tvorí 51% zvoleného základného súboru 16229
študentov prvého ročníka (103 zamerania SOSP, 59 zamerania SOSA). Konkrétne 54%
(56) pre SOSP a 46% (27) pre S0SA30. Študenti vyšších ročníkov, ktorí boli prítomní na

27

Tejto problematike sa venuje i Novak [2006:5].
Respondent neprišiel včas a inštrukcie mu boli vysvetlené v kratšej forme.
29
Informácia uvedená v súkromnej emailovej komunikácií so študijným oddelením.
30
Jedna študentka študuje oba odbory a je preto zaradená v oboch súboroch.
28
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seminári a zúčastnili sa výskumu boli vyradení z analýzy, aby nedošlo k skresleniu
výsledkov31.
4.6 Zber dát
Zber dát prebiehal v rámci seminára

k predmetu „Základy praktického

sociologického skúmania“ v deň 25.02.2010 v piatich paralelných skupinách za
asistencie pracovníkov školy, vedúcich jednotlivé skupiny seminára. Povinný seminár
pre prvý ročník sa javil ako najvhodnejšia možnosť osloviť čo najviac študentov
zvoleného výberového súboru.
Paralelný výskum bol najvhodnejším variantom, ktorý zaisťoval, že sa
respondenti navzájom budú čo najmenej ovplyvňovať (nemajú sa možnosť stretnúť tí,
ktorí už výskum absolvovali, s tými ktorí ešte nie). Využitie vedúcich seminárov ako
moderátorov skupín zabezpečuje zrozumiteľnosť a reprodukovateľnosť inštrukcií.
Moderátori skupín boli podrobne inštruovaní iba cca hodinu pred začiatkom samotného
výskumu. Celý priebeh im bol názorne vysvetlený a dostali presné inštrukcie rozdelené
na časti inštrukcií pre nich samotných (čo majú kedy urobiť a povedať) a na časť
inštrukcií pre respondentov,

ktoré mohli v prípade potreby i doslova čítať

32

respondentom .
Tabuľka 3 Potreby pre výskum

potreby

Počet kusov

Výkres A3

200

Farebné fixky (nie žlté)

750

Ceruzky a perá

100

Zvýrazňovače

70

Dotazníky s inštrukciami pre respondentov

200

Zoznamy tém

200

vlastnú miestnosť s dostatočným

Obálky A4

200

množstvom pracovných stolov pre

Diktafón

5

Každý moderátor skupiny
bol

vybavený

materiálom

a mal

potrebným
zabezpečenú

všetkých respondentov.

Moderátor skupiny bol najprv v inštruktáži vyzvaný, aby zapol diktafón
a nahrával priebeh celého výskumu. Toto opatrenie bolo prijaté za účelom kontroly
priebehu za predpokladu, že by sa výsledky jednotlivých skupín značne líšili. V takomto
31

Prípadné následné porovnanie by mohlo ukázať odlišnosti v prístupe a v obsahu máp respondentov
z vyšších ročníkov oproti respondentom z prvých ročníkov. Podobne, ako by mohlo byť zaujímavé
porovnávať mapy tých istých respondentov na tú istú tému s odstupom jedného, či dvoch rokov.
32
Viď prílohu Inštrukcie pre moderátorov skupín
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prípade by sa zisťovalo, či boli správnym spôsobom vysvetlené inštrukcie, prípadne aký
iný faktor mohol spôsobiť tieto rozdiely.
Ďalej moderátor skupiny predstavil účel výskumu a potom uviedol pripravený
príklad, na ktorom demonštroval postup, ktorý mali respondenti dodržiavať.
Príklad sa venoval cestovaniu a centrálnym promtom bol výrok: „Rád cestujem
pretože:“. Pri analýze výsledkov výskumu sme zistili, že napriek tomu, že sa tento
príklad zdá byť tematicky nesúvisiaci s témou nášho výskumu motivácie ku štúdiu,
niekoľko respondentov uviedlo ako dôvod pre štúdium i možnosť cestovať.
Domnievame sa, že tento frekventovanejší výskyt (9 tj.11%) je dôsledkom uvedeného
príkladu. Z toho vyplýva, že pri voľbe príkladu je nutné venovať značnú pozornosť
voľbe takého, ktorý nemá ani vzdialenú spojitosť s témou, alebo aspoň pri analýze
výsledkov reflektovať možnosť ovplyvnenia príkladom a v prípade podozrenia, že
k ovplyvneniu došlo, uviesť túto možnosť v správe.
Pre presný popis inštrukcií a príklad viď kapitolu FCM pasáž Inštrukcie.
Po inštrukciách moderátor skupiny rozdal výkresy a fixky a požiadal
respondentov aby do horného pravého rohu uviedli svoju skupinu (iniciály vedúceho
seminára) a čas začiatku. Potom mali do stredu papiera napísať centrálny prompt „Moje
dôvody podania prihlášky na Sociológiu a sociálnu politiku/sociálnu antropológiu na
FSV, UK“ avšak iba s vlastným zameraním a následne mohli začali písať. Po 30
minútach ich vyzval aby obkrúžili svoju mapu, rozdal im zoznamy tém a znovu
požiadal o dokresľovanie mapy. Respondenti potom mali ľubovoľný čas na dopísanie
hesiel, po ktorom do pravého horného rohu vpísali čas ukončenia a vyplnili dotazník.
Celý výskum bol vedený ako anonymný a respondent moderátorovi odovzdával mapu
s dotazníkom v obálke, mal však i možnosť uviesť svoje meno a kontakt v prípade, že
súhlasil, aby ho výskumník v prípade potreby ďalej kontaktoval. Respondentov, ktorí sa
rozhodli pre anonymnú verziu (neuviesť meno a kontaktné údaje) bolo iba 24%(20).
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5. Metódy spracovania dát
5.1 Ciele kapitoly
Cieľom kapitoly je popísať analytické metódy využité pre potreby výskumu.
Hlavným zameraním bude definovanie ich postupov a charakteristika typu výstupov,
ktoré generujú. Po prečítaní kapitoly bude čitateľ pripravený na skúmanie záverov
z výskumu a bude mať presnú predstavu o tom, akým spôsobom k datám pristupovať
(ako ich „čítať“).
Za hlavné delenie analytických prístupov je možné považovať kvantitatívny
a kvalitatívny prístup. Pri analýze konceptových máp nie je nutné voliť iba jeden
z uvedených prístupov spracovania dát, pretože vzhľadom k povahe dát je často možné
využiť oba súčasne a je už iba rozhodnutím výskumníka zvoliť ten správny, alebo ich
kombináciu. V popisoch výskumov využívajúcich konceptové mapy boli popísané ako
štatistické [viď napr. Markoczy, Goldberg 1995; Thomas, Pfister, Peterson 2004;
Stoddart, Abrams, Gasper, Canaday 2000], tak i kvalitatívne postupy spracovávania dát
[viď napr. Novak, Cañas 2006a; Chrobak, Sobrino, Ponzoni 2008]. V tejto práci budú
predstavené oba prístupy tak, ako boli využité pre potreby výskumu. Ďalším predmetom
pozornosti bude analýza sietí, ktorá pracuje na baze konceptov a vzťahov: „Hlavnou
vlastnosťou teórií, či propozícií sociálnych sietí je, že vyžadujú koncepty, definície
a procesy, v ktorých sa sociálne jednotky spájajú s inými na základe rôznych vzťahov.
Štatistické aj popisné využitia analýzy sietí sú odlišné od štandardnejších analýz
v sociálnych vedách a vyžadujú koncepty a analytické procedúry, ktoré sú odlišné od
tradičnej štatistickej a datovej analýzy.“ [Wasserman, Faust 1994:5] Bude v krátkosti
predstavená a ukázaný jej prínos pri analýze konceptových máp. Keďže z predošlej
citácie vyplýva, že analýzu sietí je možné robiť na štatistickej, aj kvalitatívnej bázi,
bude popísané jej využitie v oboch prístupoch.
5.2 Kvantitatívny prístup
Pomocou kvantitatívneho prístupu je možné mapy vzájomne porovnávať
z rôznych štatistických hľadisiek, venovať sa popisom jednotlivých konceptov, či
analyzovať koncepty v rámci jednej mapy. Vhodným prístupom k analýze
konceptových map je analýza sietí, v rámci ktorej je každý koncept skúmaný ako uzol v
sieti, prepojený vzťahmi.

- 58 -

Diplomová práca

Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume

5.2.1 Analýza sociálnych sietí33
„...analýza sociálnych sietí je založená na predpoklade dôležitosti
vzťahov medzi interagujúcimi jednotkami.“ [Wasserman, Faust 1994:4], z tohto dôvodu
je možné ju vnímať ako analyzu vhodnú pre vyhodnotenie dát získaných z kazuálnych
máp, ktorých podstatou sú vzťahy medzi konceptmi. Predpokladom pre analýzu je súbor
dát, ktorý obsahuje „jednotky“, či „uzly“ (pre potreby tejto práce „koncepty“), medzi
ktorými existujú „vzťahy“, či „prepojenia“ („propozície“) [porovnaj Wasserman, Faust
1994; Mardsen 2005]. Datový súbor s uvedenými vlastnostami umožňuje skúmať mapy
samostatne, aj ako celok a definovať jeho hlavné sieťové vlastnosti. Najčastejšie
využívanými výpočtami v rámci analýzy sietí sú miery centrality, tak ako ich rozdelil
Linton C. Freeman: degree (počty vzťahov pre uzol), closeness (blízkosť polohy
k ostatným uzlom tj. cez koľko iných vzťahov sa uzol dostane k ostatným uzlom)
a betweenness (medzipoloha – počet uzlov, ktorý cez neho musí „prejsť“ aby sa dostal
k inému uzlu) [porovnaj Mardsen 2005:57-63].
Najprínosnejším pohľadom z hľadiska štatistiky je skúmať konceptové mapy
pomocou analýzy sietí z pohľadu konceptov a nie respondentov. Je samozrejme možné
porovnávať vlastnosti máp z hľadiska respondentov, avšak výstupom sú informácie
o forme mapy a nie o jej obsahu (zistené informácie by uvádzali rôzne miery máp
respondentov, ako napríklad to, nakoľko sú uzly na mape vzájomne prepojené, ale nie
to, aké koncepty s akými vzťahmi medzi nimi existujú). So zameraním na koncepty
budú odkryté vzťahy a prepočítané výstupy, pomocou ktorých je možné odpovedať na
mnohé otázky, týkajúce sa skúmanej témy.
V práci bude využitá hodnota betweenness pre každý koncept, ktorá poukazuje
na mieru začlenenia konceptu do iných vzťahov. Definuje, koľkokrát bude koncept
predstavovať tranzitný bod na najkratších cestách medzi ostatnými konceptmi. Keďže
konceptové mapy predstavujú hierarchické schéma, kde prompt je umiestnený
„najvyššie“ a smerom od neho je každá úroveň stále detajlnejšie špecifikovaná vieme,
že najväčšiu hodnotu closeness budú mať koncepty v prvých úrovniach, na ktoré je
naviazané väčšie množstvo ďalších špecifikujúcich konceptov (viď obr.8).

33

social network analysis
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Obrázok 8 Schéma betweenness

nízka hodnota
betweenness

vysoká hodnota
betweenness

Betweenness tak bude nápomocná pri identifikovaní najvýznamnejších
konceptov, ktoré respondenti pomocou iných konceptov popisovali.
Degree a closeness nie sú v tomto prípade natoľko prínosné, pretože najvyšší
počet vzťahov (počítaný ako degree) neznamená nutne najvýznamnejší koncept.
Podobne ani closeness (ako blízko má koncept najkratšou cestou k ostatným
konceptom) nepredstavuje definovanie najvýznamnejšieho konceptu.
5.2.2 Hierarchická analýza34
„Jednou formou analýzy by bolo skúmanie vzorcov vo výbere konceptov. Je
pravda, že ľudia, ktorí si zvolili jeden koncept (...), zvolili zároveň aj druhý (...)? Tento
typ problému je rutínne zodpovedaný faktorovou a zhlukovou analýzou“ [Markoczy,
Goldberg 1995:314]. Zhluková analýza je exploračnou analýzou a zaisťuje: „rozdelenie
objektov do určitého systému kategorii, ktorý zachycuje podobnosť objektov patriacich
do tej ktorej kategórie na jednej strane a nepodobnosť objektov patriacich do ostatných
kategórií na strane druhej.“ [Hendl 2006:460] Pomocou zhlukovej analýzy (konkrétne
zhlukovania premenných) je teda možné zistiť, ktoré koncepty sa z hľadiska výskytu
v jednotlivých mapách chovajú podobne a tým umiestniť významovo podobné koncepty
do rovnakých skupín. Vstupom do tohto typu zhlukovej analýzy sú údaje o konceptoch
za jednotlivých respondentov. Aby sme získali zhluky podobnosti výskytov, použijeme
dichotomické premenné (uviedol/neuviedol koncept v mape) pre každého respondenta.
V prípade ich spracovania je v rámci hierarchickej zhlukovej analýzy vhodne zvoliť
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binárnu analýzu, ktorá je špeciálne upravená pre potreby spracovávania dichotomických
dát35.
To však nie je všetko. Tým, že je možné konceptom priradiť aj iné
charakteristiky, než je samotný výskyt u konkrétneho respondenta na mape, napríklad
priemernú silu väzby akú respondenti k danému konceptu uvádzali, či jeho betweenness
medzi všetkými ostatnými konceptmi, je možné rozradiť koncepty i podľa ich
parametrov. Vstupom sú tak údaje z pohľadu konceptov ako prípadov (rozradenie podľa
respondentov v tomto prípade neberieme v úvahu). Týmto spôsobom sa dá zistiť,
z akých iných pohľadov, okrem využitia jednotlivými respondentmi, sa koncepty
podobajú, či líšia. Skupiny v takomto prípade už nebudú niesť vecný význam týkajúci
sa priamo témy výskumu, ale budú zdieľať podobné parametre (napríklad sa spoja také
koncepty, ktoré sú blízke k promptu aj majú značnú významnosť väzieb).
Podľa Hendla [2006:461] existujú tri ciele zhlukovej analýzy:
1. Cieľ je nájsť dopredu definované množstvo zhlukov.
2. Cieľ je nájsť množiny zhlukov, pričom ich počet nie je špecifikovaný.
3. Cieľom je vytvoriť hierarchický strom.
Záleží na výskumníkovi, ktorú zvolí za najvhodnejšiu. Prípadne je možné spojiť
body 2. a 3., na základe vecného významu určiť najvodnejší počet zhlukov a následne
pomocou stromu demonštrovať, ako sa skupiny tvorili a ak je to z hľadiska témy
významné, popísať i tento priebeh.
5.3 Kvalitatívny prístup
Podľa Markoczyovej a Goldberga [1995:316] je jedným z legitímnych prístupov
k analýze máp jednoduché preskúmanie máp pohľadom, pričom je dobré zamerať sa
napríklad na to, či sa niektoré témy (koncepty) objavujú častejšie ako iné, alebo obecne
na štruktúru a hustotu máp a vzťahov. Závery z preskúmania nám môžu slúžiť ako
hypotézy pre následnú analýzu.
So zameraním na štruktútu máp, je možné rozlišovať medzi mapami
hierarchickými, ktoré obsahujú väčší počet úrovní a bohato sa rozvetvujú,

35

Následne je ešte nutné zvoliť vhodný koeficient, ktorý špecifikuje výpočet. Výsledky by však mali
u väčšiny ostať viac-menej podobné (podrobnejšie k tejto téme viď [Finch 2005]. V tejto práci bol
využitý Jaccardov koeficient.
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papršlekovitými, kde je prevážna väčšina konceptov viazaná priamo na prompt,
reťazovitými, ak respondent uvádza niekoľko úrovní konceptov avšak bez ich
rozvetvovania, sieťové, ak existuje významnejší počet prepojení medzi doménami (obr.
9).
Obrázok 9 Typy mapových štruktúr

hierarchické

papršlekovité

reťazovité

sieťové

Nie je vždy nutné určiť presne jeden konkrétny tvar, môže ísť i o kombináciu,
ako napríklad hierarchické sieťové, podstatným záverom z uvedeného skúmania je
definovať, ako respondent k mape pristupoval. V prípade papršlekovitých napríklad,
nemal záujem bližšie špecifikovať jednotlivé koncepty a ich prepojenie pre neho nie je
významné. V prípade reťazovitých dochádza k lineárnej špecifikácií, keď respondent
rozvíja iba jeden pohľad na koncept. Hierarchické mapy vytvárajú bohatý popis témy
s patričnou konkretizáciou, kým sieťové sú snahou uceleného popisu a charakteristiky
pridávaním vzťahov medzi doménami. Uvedené rozdelenie môže tiež ukázať, ako dobre
respondent rozumie téme na ktorú je tázaný, či to, nakoľko ho téma zaujíma.
5.3.1 Analýza sociálnych sietí36 a zobrazovacie techniky
Okrem prehliadania máp respondentov je možné pomocou niektorých
programov37, vytvoriť mapu všetkých konceptov a ich vzťahov (takáto mapa by bola pri
36
37

social network analysis
V této práci byl využit program UCINET
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väčšom počte konceptov značne neprehľadná), či mapu z pohľadu jedného konkrétneho
konceptu a jeho vzťahov s ostatnými konceptmi (tzv. ego network [viď Everett, Borgatti
2005:31]), u ktorej pohľadom zistíme, ktoré koncepty sú s ním významovo prepojené
a aké majú vzťahy (smer). Ako súčasť analýzy sociálnych sietí je možné zvoliť si
aj skupinu konceptov (group), ktorej podobu (zahrnutie jednotlivých konceptov), by
mal výskumník byť schopný odôvodniť [viď Wasserman, Faust 1994:19] a skúmať
vzťahy a ich hustotu v rámci nej. Takouto skupinou môže byť pre potreby výskumu
konceptových máp napríklad zhluk získaný pomocou zhlukovej analýzy.
5.4 Zhrnutie
Boli popísané prístupy k analýze kauzálnych máp, ktoré budú využité na
vyhodnocovanie dát získaných pre potrebu tejto práce. Výklad bol zameraný na jednej
strane na kvantitatívnu analýzu dát v podobe prístupov v rámci analýz sociálnych sietí
a zhlukovej analýzy. Na strane druhej na kvalitatívne spracovanie dát, ktoré je možné
mimo iné i pomocou analýzy sociálnych sietí a konkrétne pomocou zobrazovacieho
a analytického programu UCINET. Nad rámec uvedených analýz bolo predostreté
i možné prepojenie kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v podobe zobrazovania
zhlukov získaných zo zhlukovej analýzy.

6. Analýza dát
6.1 Ciele kapitoly
Cieľom kapitoly je poukázať na možné dátové výstupy, aké technika voľných
konceptových máp umožňuje, počnúc počtami konceptov a väzieb po komplexnejšie
analýzy a zobrazovaciu techniku. Čitateľ sa zoznámi s postupom, akým boli koncepty
upravené, aby mohli následne byť analyzované a porovnávané. Záverečné analýzy majú
za cieľ demonštrovať niektoré z možných prístupov k voľným konceptovým mapám.
6.2 Charakteristika dát
Výstupom výskumu je na jednej strane FCM s pojmami a na druhej strane
demografický dotazník zachycujúci najzákladnejšie charakteristiky respondenta.
V dotazníku zisťujeme: pohlavie, vek, miesto dlhodobého bydliska, typ strednej školy,
iné prihlášky (počet), predchádzajúce vysokoškolské štúdium, vzdelanie rodičov. Ako
súčasť tohto krátkeho dotazníka bolo možné uviesť aj pocity, dojmy a pripomienky
k práve uskutočnenému výskumu. Vzhľadom k základnému prehľadu a vedomostiam
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respondentov o technikách sociálno-vedného výskumu, ktoré získali v priebehu prvého
semestra, je zrejmé, že majú schopnosť kritickejšieho nadhľadu k pre nich novej
výskumnej metóde než aký by mohol mať respondent-laik.
6.2.1 Charakteristika respondentov
Respondenti boli v školskom roku 2009-2010 študentami prvého ročníka SOSP,
alebo SOSA na FSV, UK v Prahe a 25.02.2010 sa zúčastnili cvičenia k povinnému
predmetu pre prvý ročník „Základy praktického sociologického zkoumání“.
Základné charakteristiky získané z dotazníku uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka 4 Základné charakteristiky respondentov

predchádzajúce počet iných
štúdium
prihlášok
SOSP SOSA obě ženy muži 19-20 21+ gymnázium SOS Praha iné ano
ne
0 1 2 3+
55
26 1 61 21 70 12
77
5
48 34 10
72
10 27 25 20
zameranie

pohlavie

vek

škola

bydlisko

Vyššie zastúpenie žien vo vzorke je dané vyšším celkovým zastúpením žien na
štúdiu sociológie. Vek 19-20 približne určuje počet ľudí, ktorí na štúdium nastúpili
priamo po maturite. V prípade premennej „predchádzajúce štúdium“ potom vidíme, pre
koľkých prvákov ide o prvé („nie“), či ďalšie štúdium („áno“) na vysokej škole. „Počet
iných prihlášok“ udáva počet prihlášok na inú školu či zameranie (než SOSP, SOSA).
Tabuľka 5 Vzdelanie rodičov respondenta

SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
vzdelanie
VŠ
rodičov
neuvedené
total

matka otec
6 12
41 27
34 42
1
1
82 82

Z uvedenej tabuľky vidíme, že otcovia respondentov častejšie dosiahli
vysokoškolské vzdelanie, kým matky majú najčastejšie stredoškolské vzdelanie
s maturitou.
6.2.2. Charakteristika výstupov z máp
Pre väčšinu respondentov sa formát A3 ukázal ako vyhovujúci a využili iba
určitú centrálnu časť, pričom značne veľké nevyužité „okraje“ dávali, v prípade potreby,
priestor na uvedenie dostatku ďalších kódov. Jeden respondent by túto plochu v prípade
možnosti prekročil. Z toho môžeme usúdiť, že uvedený formát výkresu je primeraný
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a postačujúci, ponechávajúci respondentovi možnosť, zvoliť si ľubovoľný počet
odpovedí.
82 respondentov spolu uviedlo 2131 konceptov, pričom po odstránení presných
duplicít (23% konceptov) zostalo 1651 jedinečných pojmov. Medián pre respondentmi
uvedený počet konceptov je 24 pojmov, pričom minimum bolo 11 a maximum 6238.
Obrázok 10 Počty uvedených kódov

Počty uvedených kódov
počet respondentov

8
6
4
2
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Počet uvedených kódov

K uvedeným pojmom vytvorili spolu 4099 väzieb. Priemerne 50, minimálne 17,
maximálne 174. Ide v priemere o 1,9 väzby k jednému konceptu.
Obrázok 11 Počty väzieb

Počty väzieb
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Priemerná hodnota väzby, ktorá sa mohla pohybovať od 1 (najslabšia) po 5
(najsilnejšia) bola 3,61. Respondenti najčastejšie využívali hodnôt 4 a 5 a následne
užitie priamo úmerne klesalo s poklesom sily (obr. 12).
Obrázok 12 Hodnôty vazieb

38

Tento počet sa od predposlednej hodnoty líšil o 14 pojmov a ide tak o extrémnu hodnotu.
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Podľa

Využitie väzieb

1500

týchto

výsledkov

vidíme, že respondenti častejšie
zahrnovali dôvody, ktoré mali pre

1000

silnejšie väzby (silnejšie vzťahy
500

medzi sebou) ako tie so slabšou

0

väzbou. Toto je možné vysvetliť
1

2

3

4

5

dvomi

spôsobmi:

respondent

uvádzal iba najdôležitejšie dôvody a existuje určitý priestor, ktorý by mohli vyplniť
ďalšie menej dôležité dôvody, ktorý však v našom prípade ostal nevyplnený. Na druhej
strane existuje možnosť, že väčšinu dôvodov, pre prihlásenie sa na vysokú školu
respondent považuje za veľmi dôležité a iné dôvody v tomto rozhodovaní nebral
v úvahu.
6.2.3.1 Podobnosť kódov a zástupné pojmy
Markoczyová upororňuje, že je dôležité uvedomiť si, že podobnosť jednotlivých
konceptov sa môže líšiť. Niektoré si budú veľmi podobné, môžu sa vyskytnúť
i synonymá. Iné budú zase značne vzdialené čo do významu. Tento faktor je významný
hlavne pri porovnávaní jednotlivých máp [porovnaj Markoczy, Goldberg 1995:312].
V prípade zberu dát pomocou voľných konceptových máp sme získali 2131
pojmov. Ako už bolo uvedené, po odstránení presných duplicít sme získali 1651
jedinečných pojmov, medzi ktorými sa však nachádzajú synonymá a značne podobné
koncepty, ktoré bolo vzhľadom k neskoršej analýze spojiť. Išlo o najnáročenjšiu časť
úpravy dát a v závere bolo vytvorených 119 zástupných skupín39, ktoré zlučujú značne
podobné koncepty. Tieto zástupné skupiny (ďalej koncepty) je dôležité vnímať ako
zástupné pre určitú skupinu aj v priebehu analýzy a interpretácie výsledkov.
6.2.4.2 Nahradenie chýbajúcich hodnôt
Pri tvorbe máp občas dochádzalo k vynechaniu záznamu sily väzby. V prípade,
že išlo o malý počet chýb v rámci jednej mapy (pod 10% chýb na daný počet väzieb),
tak boli chýbajúce väzby doplnené o priemernú hodnotu väzby na danej úrovni od
centrálneho promptu. V prípade, že respondent neuviedol žiadnu silu väzby (1 prípad).
Tak bol z analýzy vylúčený.

39

Príslušnosť do jednotlivých skupín je súčasťou priloženého CD, vzhľadom k veľkému rozsahu nebola
pridaná ako príloha do práce.
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6.3 Postup analýzy dát
6.3.1. Kvalitatívne porovnanie máp
V rámci kvalitatívneho porovnania máp, budú demonštrované rozdiely v podobe
máp a možnosť určenia ich typov. V teoretickej česti práce boli identifikované štyri
podoby,

aké

môžu

mapy

nadobudnúť

(hierarchická,

sieťová,

reťazovitá

a

papršlekovitá). Všetky tieto typy sa objavili i medzi mapami nášho výskumu. V prílohe
7 sú niektoré z máp, na ktorých budú demonštrované vlastnosti jednotlivých podôb.
Prvá mapa je hierarchická. Je dobre viditeľné, že respondent štruktúroval svoje
myšlienky do viacerých úrovní a jednotlivé domény tak značne rozšíril. V konkrétnom
okamihu sa však vždy sústredil iba na špecifikovanie jednej domény a nevnímal mapu
ako celok, prípadne sa mu vzťahy medzi doménami nejavili významné, avšak to je
u podobne komplexného problém nepravdepodobné. Hierarchické mapy majú veľmi
blízko k sieťovým mapám, no chýbajú im prepojenia medzi dimenziami. Druhá mapa je
sieťovitá. Medzi konceptmi existuje i hierarchia (aj keď nie v toľkých úrovniach ako v
predošlej mape), doplnená je však o značný počet prepojení medzi konceptmi rôznych
domén. Uvedený respondent teda posudzoval problematiku podávania prihlášky na VŠ
ako ucelenú skupinu dôvodov, ktoré spolu navzájom súvisia. Na tretej mape je medzi
konceptmi zrejmá linearita. Každá úroveň v rámci domény nesie iba jeden koncept
a tým pádom sa doména nevetví. Študent sa vždy zameral iba na jednostrannú
charakteristiku svojich dôvodov a stále viac ich špecifikoval, ale ďalšie „pohľady“ už
neposkytol. Štvrtá mapa je papršlekovitá a vyznačuje sa veľkým počtom konceptov,
ktoré sú priamo naviazané na prompt a samy o sebe tvoria domény (nie je na ne
naviazaný žiaden ďalší koncept). Študent iba uvádzal dôvody, nepovažoval však za
významné ich akokoľvek špecifikovať, či navzájom prepojiť. U poslednej podoby máp
je otázkou, či respondent naozaj nemá svoje rozhodnutie viac premyslené, alebo či je
téma, či postup kreslenia máp natoľko nezaujímavý, že ním respondent chce stráviť čo
najmenej času.
Pri vizuálnom skúmaní máp je možné zamerať sa aj na rozsah. Ako pomôcku, či
doplnenie, si pre tento účel môžme k mapám priložiť komentáre týkajúce sa
výskumného nástroja FCM, ktoré respondenti uviedli ako feedback v rámci sociodemografického dotazníka. Budeme porovnávať dve mapy. Komentár respondenta prvej
mapy: „Zajímavý typ výzkumu, ale otázka nezajímavá.“ Mapa je reťazovitá až
hierarchická a obsahuje 19 konceptov. Zdá sa, že študent uviedol hlavné dôvody spolu
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s ich charakteristikami, avšak téma ho ďalej nemotivuje podrobnejšie skúmať problém.
Respondent druhej mapy uviedol: „Podle mého názoru se jedná o typ výzkumu, který
tázaného baví i zaujme, což jsou plusové body. Člověk může lépe předvést svou
osobnost, své preference.“ Jeho mapa je hierarchická až sieťovitá a nachádzame 43
kódov. Respondent sa o popis problému zaujímal a mal záujem predložiť svoje osobné
hľadisko. Počet pojmov mapy je jedným zo základných porovnávacích prvkov, ktoré je
možné pri hodnotení mapy využívať. Významnejšie rozdiely sú zrejmé na prvý pohľad
a štúdiom podoby mapy (ako bolo uvedené vyššie), či pomocou skúmania využitých
konceptov je možné prísť k predpokladu respondentovho záujmu/nezáujmu. Rôzne
prístupy k odpovedi na otázku formou FCM naznačuje i veľký rozdiel medzi
minimálnym a maximálnym počtom využitých konceptov a vzťahov medzi nimi
v mapách respondentov nášho výskumu. Rozdiel medzi min. a max. počtom konceptov
je 51! V prípade počtu vytvorených vzťahov dokonca až 157. Vidíme teda, že prístup
respondenta ku kresleniu mapy sa môže líšiť i vzhľadom k tomu, aké téma mu bolo
zadané. Z tohto hľadiska by bolo vhodné respondenta vždy po nakreslení mapy
požiadať o krátku spätnú väzbu ohľadne metódy a témy.
V nasledujúcom texte sa zameriame na štatistické spracovanie dát a následne sa
vrátime k názorným ukážkam kvalitatívnych vyobrazení, ktoré sú využiteľné pre
vizuálne doplnenie výstupov a záverov z analýz.
6.3.1. Fáza 1 – Zhluková analýza konceptov na základe ich výskytu v
mapách
Na tomto mieste sa práca bude venovať popísaniu konkrétneho postupu analýzy
dát s využitím metód, ktoré boli definované v kapitole 5. Metódy spracovania dát.
Postup bude, pre ľahšie porozumenie a predstavenie niektorých výstupov, doplnený
o schémy a tabuľky.
V rámci podkapitoly 6.2.2. Charakteristika výstupov z máp bol charakterizovaný
postup, akým boli dáta očistené a pripravené k analýze. Z takto upravených dát bola pre
zhlukovú analýzu vytvorená matica (82 respondentov x 119 konceptov) dichotomických
premenných (využil/nevyužil kód v mape) s ohľadom na jednotlivých respondentov
(viď tab.6).

- 68 -

Diplomová práca

Voľné konceptové mapy v sociálno-vednom výskume

Tabulka 6 Schéma matice pre zhlukovú analýzu

respondent
R1
R2
Rn

kódy
K1 K2
0 1
1 0
0 1

kx
0
1
1

Vzhľadom k typu dát, bola zvolená binárna hierarchická zhluková analýza
(Wardova metóda zhlukovania) premenných40 na základe Jaccardovho koeficientu,
ktorá zohľadňuje dichotomickú povahu dát. Bol zadaná požiadavka na 2 až 11 zhlukov.
Výsledkom je schéma, znázorňujúca, ako sa jednotlivé koncepty postupne spájali41 (viď
obr. 13 a pre detailné rozradenie konceptov prílohu č.4).
Obrázok 13 Schéma zhlukov podobnosti výskytu konceptov v mapách respondentov
11 zhlukov
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8 zhlukov
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štúdium a
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našiel som presne to, čo chcem študovať a
prácu v
ktoré ma
cieľavedomosť a
neskôr i pracovať v obore
danom
zaujímajú
ambície
odbore
a týkajú
iná škola
sa ľudí
budúce uplatnenie kde môžem pracovať s ľuďmi
pragmatické faktory
pragmatické faktory a zázemie školy
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40

V hierarchickej zhlukovej analýze je možné zhlukovať nielen prípady (cases), ale aj premenné
(variables). Ak by sme v našom prípade zvolili možnosť cases, získali by sme zhluky respondentov, ktorí
zvolili podobné kombinácie kódov. Požadovaný výsledok by sme získali i pomocou transformácie matice
a využitia zhlukovania prípadov.
41
Princípom hierarchickej metódy je postupné spájanie jednotlivých položiek. Pričom na začiatku patrí
každá položka do samostatnej skupiny, na konci sú všetky položky spojené do jediného zhluku.
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Zhluky vypovedajú o tom, ktoré kódy sa spolu najčastejšie vyskytujú v mapách.
Jednotlivé zhluky sú popísané na základe významov, ktoré spolu koncepty vytvárajú.
Vidno, že smerom k dvom zhlukom sú skupiny stále obecnejšie, až ťažko
definovateľné. Posledný zhluk najčastejšie sa objavujúce kódy je kategória obecne
platná pre všetkých respondentov v menšej či väčšej miere a pretrvávajúca v priebehu
celého procesu zhlukovania. Jej zastúpenie, medzi respondentmi je absolútne (aspoň
jeden z konceptov patriacich do tohto zhluku nechýba u žiadneho respondenta). Tento
zhluk predstavuje 12 obecných kódov (humanitné štúdium, nové skúsenosti/vedomosti,
záujem o odbor, Praha, prestiž a tradícia univerzity, jednoduché prijímacie skúšky,
SCIO, sociológia, titul, Univerzita Karlova, voľný čas/záujmy, záujem o spoločnosť),
ktoré sú často uvedené blízko promptu a sú detailnejšie definované kódmi na vyšších
úrovniach.
Pri zameraní na 11 zhlukov je zobrazené podrobnejšie delenie kódov, na
významovo podobné skupiny, ktoré tvoria jeden zo spôsobov, ako dáta získané
z kauzálnych máp deliť na okruhy. Než však popíšeme jednotlivé okruhy, zameriame sa
na výpočet zhlukov ešte z jedného pohľadu – ich „mier“.

6.3.2. Fáza 2 – Výpočet betweenness
Jednou z mier, ktoré budeme využívať pri zratúvaní druhého typu zhlukov je
betweenness, ktorá bola podrobnejšie popísaná v podkapitole 5.2.1 Analýza sociálnych
sietí. Pre výpočet tejto hodnoty využijeme program UCINET.
Vstupnou maticou vloženou do programu je matica (120 x 120 konceptov
včítane promptu) počtov priamych vzťahov medzi konceptmi. V riadkoch sú uvedené
koncepty, ktoré môžeme označiť ako zdrojové, pretože sú v rámci skúmaného vzťahu
bližšie k promptu. V stĺpcoch sú potom koncepty, ktoré je možné chápať ako
charakteristiky, či podrobnejšie definovanie zdrojových konceptov (viď obr.14).
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Obrázok 14 Schéma zdrojové/charakterizujúce

Med je zdrojový kód vzhľadom ku
konceptu lúčny. Lúčny je charakteristikou,
či špecifikovaním medu.

LÚČNY

MED
Voľbou procedúry betweenness je táto hodnota napočítaná pre každý jednotlivý
koncept. Betweenness ako jednu z definícií konceptov následne vložíme do druhej
zhlukovej analýzy.
6.3.3. Fáza – Zhluková analýza podľa parametrov konceptov
Mimo betweenness budú do analýzy vstupovať i iné parametre konceptov, ktoré
je možné z máp získať. Pre potrebu tejto analýzy boli napočítané:
•

počet výskytov, ktorý je súčtom všetkých výskytov vo všetkých mapách

•

priemerná sila, je priemer vzťahov (síl vzťahov medzi konceptmi, ktoré
respondenti uvádzali) vo všetkých mapách

•

priemerná veľkosť mapy výskytu, ktorá definuje priemerný počet
konceptov, ktoré mali mapy, v ktorých sa tento koncept vyskytol (táto
premenná nebola následne využitá pre analýzu, z dôvodu, že sa ukázala
ako nevýznamná pri prvých pokusoch zhlukovania)

•

priemerná pozícia bola vypočítaná pomocou multiple response analysis42,
pomocou ktorej bola nájdená priemerná pozícia každého kódu v mape (tj.
úroveň od stredu na ktorej sa nachádza)

•

betweenness kódu, ktorá je mierou toho, ako často sa nachádza kód na
„ceste“ medzi inými kódmi

42

Metóda spracovania viacnásobných odpovedí.
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Pomocou hierarchického clustrovania Wardovou metódou bolo napočítaných 37 clustrov (viď príloha č.6). Tieto clustry popisujú, ako sa premenné chovajú v rámci
máp. Nedefinujú teda „význam“ kódu, ale jeho „miery“. Nasledujúca tabuľka (tab. č.7)
udáva priemerné hodnoty za jednotlivé koncepty v rámci uvedených piatich zhlukov.
Tabuľka 7 Priemerné hodnoty konceptov v zhlukoch

počet
výskytov

priemerná sila

priemerná
pozícia

betweenness

1

10,4

3,1

1,9

79,2

2

12,0

4,0

2,0

154,4

3

9,5

4,4

3,0

266,3

4

25,3

3,5

2,0

522,5

5

49,8

3,8

1,7

992,3

zhluk

Konceptom v prvom zhluku respondenti pridelovali pomerne malý význam
a podľa stĺpca betweenness vidíme, že sú „okrajové“ (ako posledné v rámci domén).
Druhý zhluk je vzhľadom k svojím charakteristikám skôr priemerný, jeho koncepty
majú častejšie vyššiu váhu, ale podľa parametra betweenness je vidieť, že i v tomto
prípade ide viac-menej o okrajové koncepty v doménach. Koncepty v treťom zhluku sa
vyskytujú pomerne zriedka v mapách respondentov (všimnime si však i pomerne malý
výskyt konceptov z prvého a druhého zhluku), no keď už si na ne respondenti spomenú
a uvedú ich, tak ich často aj ohodnotia silnejšiou väzbou. Z priemernej pozície vidíme,
že sú tieto koncepty najvzdialenejšie od promptu, čo by potvrdzovalo, že ich
respondenti doplňujú neskoršie, keď si na ne spomenú. Podľa betweenness je zrejmé, že
ich po pridaní prepoja s ostatnými konceptmi. Štvrtú skupinu charakterizuje značná
prepojenosť týchto konceptov s ostatnými konceptmi a frekventovaný výskyt v mapách
respondentov. V prípade piateho zhluku ide viac-menej nezmenenú podobu klastru
najčastejšie sa objavujúce kódy, z prvej zhlukovej analýzy (viď tab. č.2). Vidíme, že sa
tieto zhluky objavujú naozaj najčastejšie, z ich priemernej pozície je zrejmé, že majú
k promptu spomedzi všetkých ostatných konceptov najbližšie a sú najčastejšie „v ceste“
medzi inými konceptmi, ako je vidieť z betweenness.
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Tabuľka 8 Krížová tabuľka zhlukov

zhluky vlastností
zhluky
1 2 3 4 5 spolu
výskytov
5
1
3 1 1
27
2
9 11 5 1 1
20
3
12 4 4
4
30
10 12 3
5
5
16
5 8 2 1
9
6
1 5 3
7
12
1 3 8
spolu
40 42 21 10 6 119

Pomocou prieniku oboch analýz bol identifikovaný zhluk, najvýznamnejších
konceptov z hľadiska pozície k ostatným konceptom v rámci domén a s najčastejším
výskytom (aspoň jeden je u každého respondenta). Pri preskúmaní máp je jednoznačné,
že ide o koncepty, ktoré najčastejšie „začínajú“ domény. Sú teda konceptmi, ktoré
respondenti najčastejšie uvádzajú ako prvý koncept po prompte a až na naň nadväzujú
ostatné koncepty. Tieto koncepty môžeme označiť za hlavné okruhy záujmov, ktorým
sa respondenti venujú, ak majú priestor sami si voliť štruktúru odpovede. Patria sem:
humanitné zameranie štúdia, záujem o odbor, Praha, prestiž a tradícia univerzity,
jednoduchosť prijímacích skúšok, SCIO, sociológia, titul. K týmto okruhom je vhodné
pridať ešte jeden s označením „ostatné“, kam patria špecifiká jednotlivých respondentov
pri voľbe tém, ktoré tvoria začiatky domén. Patrí sem prienik prvého a druhého zhluku
(zhlukovanie podľa parametrov), tvorených konceptmi „na okraji“, na ktoré
nenadväzuje mnoho iných konceptov. Tieto koncepty sú aj pozične bližšie k promptou
v porovnaní, napríklad s tretím zhlukom, častejšie sa tým pádom objavujú v blízkosti
promptu.
Ak sa pozrieme na jednotlivé okruhy (viď obr.15), vidíme ich relatívnu
dôležitosť pre respondentov. Je udávaná ako priemerná sila väzby a počet výskytov.
Ako najmenej významnú označovali respondenti prestíž a tradíciu univerzity. Podobne
málo dôležité v rámci skupiny okruhov pre nich boli prijímacie skúšky a to fakt, že sú
jednoduché a že mali podobu SCIO. So stále podpriemernou silou a pomerne nízkym
výskytom je uvedená sociológia. Najvyššia dôležitosť bola pripisovaná okruhu
humanitné štúdium. Ako obecne najdôležitejšie je však možné považovať položky
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v pravej hornej časti grafu, ktoré majú ako nadpriemernú silu väzieb, tak i nadpriemerný
počet výskytov43.
Obrázok 15 Dôležitosť konceptu

dôležitosť konceptu
4,4

priemerná sila väzby

4,2

humanitní

obor - zájem

4

Praha

titul
3,8

sociologie
3,6

scio
prestiž/tradice
univerzity

přijímačky jednoduché

3,4
3,2
3
35

40

45

50

55

60

65

70

počet výskytov

Pomocou zobrazovacích techník sa môžeme následne zamerať na skúmanie
vzťahov konceptov tvoriacich hlavné okruhy. Bude nás zaujímať, akým témam sa
študenti v rámci týchto okruhov venovali, prípadne to, ako sú okruhy medzi sebou
navzájom prepojené.
6.3.4. Fáza 4 – Vyobrazenie a analýza identifikovaných zhlukov
Pomocou využitia ego network, ktorú je možné pri analýze v programe UCINET
zvoliť, sa dá zobraziť sieť z pohľadu ľubovolného konceptu. Je možné definovať
nakoľko vzdialené, či blízke koncepty budú zobrazené a taktiež, ktoré koncepty budú
zvolené podľa smeru vzťahov („from ego“ smerujúce od ega k ostatným a „to
ego“ smerujúcim od ostatných konceptov k egu). Ako príklad pre zobrazenie môže
poslúžiť jeden z okruhov, ktorým je získanie titulu. Uvedené zobrazenie predstavuje
všetky vzťahy smerujúce od titulu (obr. 16), k jednotlivým konceptom, ktoré sú od
konceptu titul (obr. 17) vzdialené o jeden stupeň (majú s ním priamy vzťah).
43

Dôležité prihliadnuť k faktu, že sa jedná o značne malý výberový súbor a tak napríklad priemerná sila
väzby je častejšie vychýlená v dôsledku okrajových hodnôt. Príklad má za cieľ hlavne demonštrovať
následnú prácu s významnými zhlukmi.
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Obrázok 16 Ego network - získanie titulu (OUT)

Vidíme, že študenti považujú titul za dôležitý vzhľadom k budúcemu uplatneniu
a budúcnosti obecne, sú presvedčený, že titul má vplyv na získanie vyššieho príjmu.
Potreba získať titul je ďalej motivovaná vlastným uspokojením, tlakom okolia
a vlastnou povahou.
Pri zobrazení ego network titulu s prvou a druhou úrovňou44 sa graf už značne
zneprehľaní (viď prílohu 6). Je však možné pozrieť sa napríklad aj na pohľad, kedy sú
vyobrazené iba vzťahy s konceptmi smerujúce k titulu (tj. do centra), alebo vzťahy
obojstranné (nie však smerujúce od titulu).

44

Keď sú zobrazené už i koncepty, ktoré s titulom nemajú priamy vzťah a prepojuje ich niektorý
z konceptov prvej úrovne.
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Obrázok 17 Ego network - získanie titulu (IN)

Titul je viazaný na formu štúdia. Pri pohľade na mapy, ktoré kreslili respondenti, je
vidieť, že forma štúdia (jednotlivé stupne), sú pre respondentov dôležité z toho
hľadiska, že po troch rokoch získajú bakalársky titul a potom sa rozhodnú, či chcú
študovať ďalej, alebo sa rozhodnú pre úplnú zmenu.
Keďže cieľom práce nie je získanie konkrétnych výstupov ohľadne motivácie
respondentov k podaniu prihlášky na VŠ a táto téma bola zvolená iba ako prostredie pre
komparáciu, nebudeme sa podrobne venovať popisu jednotlivých okruhov. Niektoré
techniky a prístupy boli v práci predstavené a s dátami priloženými na CD má čitateľ
možnosť preskúmať túto problematiku podrobnejšie.
6.4 Výstupy z analýzy
Najzákladnejším typom analýzy konceptových máp je ich preskúmanie
pohľadom. Budú sa navzájom líšiť ako počtom uvedených konceptov, tak i počtom
vzťahov medzi konceptmi. Ďalej je z podoby máp možné definovať štruktúru, podľa
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ktorej (spolu s počtom uvedených kódov) je možne odhadovať mieru „participácie“, či
vedomostí/názorov

respondenta

pri

tvorbe

mapy.

Vzhľadom

k následným

interpretáciám podôb máp je vhodné požiadať respondenta po nakreslení mapy
o stručnú spätnú väzbu ohľadne kreslenia mapy a zvolenej témy výskumu. Výskumník
tak bude mať jasné vysvetlenie k výskytom konkrétnych typov štruktúr medzi
získanými mapami.
Dôležitým zistením kapitoly je náročnosť prípravy konceptov pre potrebu
analýzy. Vzhľadom k uskutočnenému výskumu môžeme odhadovať, že so vzrastajúcim
počtom respondentov bude vzrastať i náročnosť spracovania a to z toho dôvodu, že
jeden respondent v prípade našej štúdie využil priemerne 24 kódov. Môžeme preto
predpokladať, že v prípade skúmania podobnej témy s rovnakým časom pre tvorbu máp,
budú respondenti v priemere vytvárať podobný počet konceptov. Tento počet je preto
nutné násobiť počtom očakávaných respondentov a odčítať zhruba 23% konceptov
(platné pre náš výskum) ako predpokladaných presných duplikácií. V prípade väčšieho
počtu respondentov sa počet duplikácií bude pravdepodobne zvyšovať, avšak taktiež sa
bude zvyšovať počet menších nuancí v pravopise, či syntaxi, v ktorej si respondent
slovo podvedome predstavuje a mení tak jeho tvar (napr. ružová, ružovou, ružovými).
Vo voľbe väčšieho počtu respondentov by mal preto výskumník byť ostražitý a brať
v úvahu veľké množstvo dát, ktoré bude treba pred analýzou upraviť (očistiť
a okódovať. Pri práci s dátami je, podobne ako u kvalitatívneho výskumu, nutné
neustále reflektovať fakt, že kódy (zástupné analytické koncepty) predstavujú skupinu
a nie iba jeden pojem. Návrat späť k jednotlivým konceptom môže byť prínosný pri
interpretácií analýz a odôvodňovaní konkrétnych výsledkov.
Redukovaním konceptov na zástupné analytické koncepty sa súbor premenných
výrazne zmenšil (na 7% pôvodnej veľkosti, pričom každý zástupný koncept pojal
priemerne 14 pôvodných konceptov), avšak stále ide o značne veľký súbor, v rámci
ktorého nie je evidentná presná štruktúra. Pre jej definovanie je možné využiť napríklad
hierarchickú zhlukovú analýzu, podľa ktorej sa dá určiť, ktoré koncepty sú si z pohľadu
konkrétnych charakteristík podobné. V prípade našej analýzy sme pomocou dvoch
prístupov k zhlukovej analýze získali jeden nemenný zhluk, ktorý bolo možné pri
následnej interpretácií označiť ako zhluk hlavných zdrojových konceptov, ktoré sme pre
potreby ďalšieho popisu označili ako najdôležitejšie okruhy, ktorým sa respondenti
venovali.
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Takto získané okruhy, či inak odôvodniteľné významné koncepty je možné
následne analyzovať i pomocou analýz sociálnych sietí a vyobrazovať ich vzťahy
s ostatnými konceptmi pomocou špeciálnych programov určených na analýzu sietí45.
Voľné konceptuálne mapy ako výskumná technika sú bohatým zdrojom dát, ku
ktorým je možné pristupovať z rôznych pohľadov a to ako pomocou kvantitatívnych aj
kvalitatívnych prístupov. Základom oboch sú však pozorne pripravené dáta
a definovanie ich základnej štruktúry, ktoré sme si v tejto kapitole predstavili.

7. Komparácia výskumných techník
7.1 Ciele kapitoly
Výskumným

problémom

diplomovej

práce

je

vyhodnotenie

voľných

konceptových máp ako vhodného nástroja pre sociálne-vedný výskum. Porovnanie s
inou výskumnou technikou je jedným z možných prístupov k tomuto vyhodnoteniu,
pričom podobnosť výskumnej témy, na základe ktorej budú techniky porovnávané, je
dôležitou podmienkou kvalitnej komparácie. Výskumnou témou využitou na
komparáciu FCM s dotazníkovým výskumom je motivácia študentov k podaniu
prihlášky na vysokú školu. Nasledujúca kapitola predstaví jednotlivé faktory, ktoré boli
definované v predchádzajúcom texte46, pripomenie, akú myšlienku nesú a popíše, ako k
ním pristupovali obe výskumné techniky. Výstupom bude jednoduchá tabuľka
zhrnujúca silné a slabé miesta oboch techník z pohľadu skúmania uvedenej témy.
7.2 Komparácia
Faktory určené na komparáciu výskumných techník, ktoré boli definované (viď
tab.č.9), sú rozdelené do dvoch celkov. Prvým sú faktory, ktoré predstavujú výhody
výskumu pomocou dotazníkového šetrenia a boli definované na základe štúdia
výskumných správ a dotazníkov predstavených v predchádzajúcom texte47. Druhý celok
predstavujú predpokladané výhody výskumu pomocou voľných konceptových máp,
ktoré, s prihliadnutím na výskumné téma, vyplývajú z teoretického úvodu. Postupne
budú vyhodnocované jednotlivé faktory, tak ako sú uvedené v tabuľke a bude

45

V našom prípade UCINET
podkapitola 3.3 Hypotézy vyplývajúce z definície výskumného problému
47
MU, Pf UP, CSVŠ
46
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odôvodnené ich potvrdenie, či zamietnutie ako vlastností danej výskumnej techniky (s
prihliadnutím k téme výskumu).
Tabuľka 9 komparačné faktory (vyhodnotenie)

komparačné faktory
1.
2.
3.
Vlastnosti
4.
vyplývajúce z
5.
uvedených štúdií
6.
MU, Pf UP,
7.
CSVŠ
8.
9.
10.
1.
Vlastnosti
2.
vyplývajúce z
3.
teoretického
4.
rozboru voľných
5.
mentálnych máp
6.

dotazníkové voľné konceptové
šetrenie
mapy

komplexný obraz skúmanej problematiky
jasne definované relevantné okruhy motivácií a vplyvov
zoraďovanie motívov podľa dôležitosti
náročnejšie štatistické analýzy
nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu respondentov
nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu motívov
komparácia subpopulácií
velké výběrové soubory
skúmanie pevného zoznamu položiek
výskumník presne vie, aké dáta za aké oblasti získa
možnosť uviesť vlastné motívy/odpovede
metóda je pre respondentov jednoduchá na pochopenie
metóda je úsporná na administratívu
metóda je úsporná na analýzu
možnosť skúmať vzhľad a podobu výstupov
spracovanie pomocou analýzy sociálnych sietí

7.2.1 Komplexný obraz skúmanej problematiky
Dotazníkové šetrenie umožňuje zachytiť komplexnosť výskumnej problematiky
(popísať tému čo najpodrobnejšie v pomerne širokom kontexte) v prípade, že
výskumník dôsledne zvolí vhodné okruhy otázok, ktoré v prípade motivácie podania
prihlášky na VŠ nie sú iba otázkami pýtajúcimi sa na dôvody, ale napríklad aj otázky
týkajúce sa vnímania vysokých škôl študentmi (výskumné šetrenie MU), alebo predstáv
o budúcej práci študentov (výskum CSVŠ). Komplexnosť pohľadu na tému je z tohto
hľadiska rozhodnutím výskumníka.
FCM popisujú komplexnosť v plnej miere tak, ako ju vníma respondent. Ak by
výskumnou populáciou bol iba jediný človek, komplexnosť popisu témy by bola
obmedzená z hľadiska jeho vnímania. Uvádzal by iba dôvody, ktoré sú významné pre
neho samotného. Narozdieľ od toho, ak by vyplnil podrobný dotazník (napríklad
dotazník MU), získal by výskumník pravdepodobne omnoho viacej informácií. Je to
evidentné i z počtov uvedených kódov. Minimálny počet, ktorý bol zaznamenaný
v rámci nášho výskumu bol 11 konceptov, tie je možné v lepšom prípade (pretože nie
každý koncept nutne nesie samostatný význam – niektoré slúžia výhradne ku
špecifikácií iných) prirovnať k 11 otázkam dotazníku. Pritom výskum MU obsahoval 19
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otázok pričom väčšina z nich boli batérie, takže by tento počet bolo možné rozšíriť ešte
o počet jednotlivých položiek. Z tohto hľadiska je i dosť nepravdepodobné, aby
respondent, ani ak uviedol 62 konceptov (najviac v našom výskume) obsiahol téma tak
podrobne ako zmienený dotazník. Avšak s počtom pribúdajúcich respondentov sa
pokrýva stále väčšia a väčšia časť skúmanej témy a je pravdepodobné, že 1651 rôznych
konceptov, pokryje všetkých 19 otázok i v prípade, že sa jedná o batérie a nad rámec
toho predstaví i nové témy, ktoré výskumník zostavujúci dotazník nebral v úvahu (v
našom prípade napríklad nemožnosť študovať vytúženú školu, alebo osobné nezhody
s rodičmi). Komplexnosť informácií doplňujú i vzťahy medzi jednotlivými konceptmi,
ktoré sú v prípade FCM súčasťou dátového súboru. FCM tým pádom neodpovedá na
otázku formou voľby možností, ani škálou (spíš významný - spíš nevýznamný), ale
celkovým popisom so vzájomnými väzbami a prepojeniami dohľadateľnými naprieč
celou mapou (vieme cez ktoré koncepty sú prepojení napríklad rodičia s titulom48).
Najviac je tieto vzťahy možné sledovať ako pre jednotlivca, tak i pre celú výskumnú
skupinu, či konkrétne podskupiny. Z uvedeným odôvodnením je možné prísť k záveru,
že FCM dokážu sprostredkovať komplexný obraz skúmanej problematiky.
7.2.2 Jasne definované relevantné okruhy motivácií a vplyvov
Dotazníkové šetrenie dokáže definovať relevantné okruhy motivácií a vplyvov.
Výskumník ich spravidla určuje už samotným rozmiestňovaním otázok a položiek do
jednotlivých batérií, či jasne vymedzených väčších okruhov ako je zrejmé z dotazníku
MU. Stratégie pri tvorbe okruhov môžu byť rôznorodé od štúdia odbornej literatúry po
kvalitatívny výskum, pomocou ktorého je možný lepší náhľad na problematiku a tak aj
usudzovanie na príslušnosť jednotlivých batérií či otázok do vytvorených okruhov.
FCM dokáže v určitej miere definovať relevantné okruhy motivácií a vplyvov,
avšak je vhodné ich definovať až pri analýze dát. Ako bolo uvedené v rámci
podkapitoly 4.4 Pilotáž i v rámci výskumu, ktorý sa konal ako súčasť tejto práce boli
testované varianty FCM, ktoré mali preddefinované výskumné okruhy. Respondenti ich
však považovali za výrazne obmedzujúce. Tento variant výskumnej techniky bola
z tohto dôvodu zamietnutá. Avšak rovnakým spôsobom ako sa okruhy definujú dopredu
v prípade dotazníkových šetrení, je možné v rámci FCM rozradiť jednotlivé dôvody
(koncepty), podľa logickej príslušnosti do skupín. V našom výskume sme dospeli k
48

Jeden z prípadov: rodičia – tlak okolia – študovať VŠ - titul
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jednotlivým relevantným okruhom motivácií až následne, pomocou analýz a jednotlivé
koncepty (motívy) do nich boli v rámci daných analýz priradené. Je vhodné poukázať
i na to, že okruhy motívov vo FCM nemajú tak pevne definované hranice, ako v prípade
dotazníkových šetrení. Často sa totiž stáva, že koncepty z určitého okruhu majú
významný počet silných väzieb i s konceptmi z ostatných okruhov. Môže sa to zdať ako
nevýhoda, ale ak si čitateľ uvedomí, že i zdanlivo stabilné okruhy z dotazníkov sú
navzájom prepojené, len tieto väzby dotazník nedokáže zachytiť49 (pokiaľ ich
výskumník explicitne neskúma) pochopí, že nejde o nevýhodu.
7.2.3 zoraďovanie motívov podľa dôležitosti
Dotazníkové šetrenie umožňuje zoraďovanie motívov podľa dôležitosti, ak bola
zvolená otázka v podobe škály (napr. rozhodne dôležité - rozhodne nedôležité), alebo
iná komparačná technika (napr. prideľovanie poradia podľa dôležitosti). V prípade
dotazníkov MU boli volené škály.
FCM umožňuje zoraďovať motívy a to na základe počtu respondentov, ktorí ich
uviedli a/alebo síl väzieb, ktoré im pridelili. Príkladom zoraďovania, či definovania
motívov podľa dôležitosti je obrázok č. 15 (Dôležitosť konceptu).
7.2.4 náročnejšie štatistické analýzy
Náročnejšie štatistické metódy je možné robiť na dátach z oboch typov techník.
Pričom každá technika môže mať niekoľko typov rôznych dát (iné pre škály a iné pre
bežné uzavreté otázky). Voľbu metódy je preto nutné voliť vzhľadom k vstupnému
dátovému súboru. V rámci analýzy tejto práce bola napočítaná zhluková analýza
a analýza mnohonásobných odpovedí50.
7.2.5 nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu respondentov a motívov
V tejto časti analyzujeme dva faktory nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu
respondentov aj motívov, pretože technicky ide o rovnaké procedúry, jediné, čo sa líši
sú vstupné dáta, ktoré sú pre jeden pohľad za respondentov a pre druhý za motívy.

49

Je napríklad veľká pravdepodobnosť, že pre niektorých študentov bude existovať silná väzba medzi
položkami ponuka kurzov (okruh Študijné plány a očakávania) a prehĺbiť svoje vedomosti v odbore, ktorý
ma zaujíma (okruh Okolnosti voľby štúdia a prijatia na vysokú školu), avšak tento vzťah nemôže
v dotazníku MU respondent uviesť.
50
Multiple response analysis
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V dotazníkovom šetrení je nachádzanie štruktúr v dátach z pohľadu
respondentov a motívov jedným z hlavných typov analytických výstupov. Typickými
analýzami pre tento pohľad sú faktorová, či zhluková analýza, v prípade skúmania
niekoľkých charakteristík naraz napríklad multidimenzionálne škálovanie.
U FCM je možné hľadať štruktúry v dátach z pohľadu respondentov a motívov
za pomoci rovnakých analýz, avšak nad rámec toho je možné využiť vizuálne
a štatistické analýzy v rámci analýzy sociálnych sietí. Už jednoduchým vizuálnym
preskúmaním sietí vytvorených z ľubovoľného pohľadu (ego network - kde centrom
siete je ľubovoľný koncept, alebo prompt) je možné sledovať konkrétne prepojenia,
vzťahy a zhluky (viď obr. č. 16-17 a prílohu 6).
7.2.7 komparácia subpopulácií
Komparácia subpopulácií je bežnou súčasťou dotazníkového šetrenie
a najčastejšie je založená na socio-demografických údajoch o respondentoch, ktoré sú
zisťované v rámci dotazníku. Delenie na subpopulácie je však možné i na základe
ľubovoľných zmysluplných otázok (napr. podľa toho, koľko kníh za mesiac respondent
prečíta a pod). Delenie na subpopulácie je často dôležité pre dôkladné pochopenie
skúmaného problému, pretože práve takéto delenie môže odhaliť pravé príčiny
niektorých javov.
FCM

umožňuje komparáciu subpopulácií z pohľadu socio-demografických

charakteristík iba v prípade, že je k mape prikladaný krátky dotazník so základnými
charakteristikami respondenta. V opačnom prípade je možné respondentov deliť iba
podľa uvedených konceptov. V rámci nášho výskumu, bol k mapám priložený sociodemografický dotazník.
7.2.8 veľké výberové súbory
Dotazníkové šetrenie je najvhodnejšiu technikou pre získavanie dát za veľké
výberové súbory. Po zozbieraní dát nevyžaduje, okrem ich prepisu a očistenia o chyby,
žiadne výraznejšie úpravy pred samotnou analýzou (až na určité výnimočné prípady, či
dotazníky s otvorenými otázkami).
FCM predstavuje z hľadiska spracovávania dát za veľký počet respondentov,
značne náročnú techniku. V našom výskume 82 respondentov uviedlo 1651 kódov, pre
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ktoré sme mali dáta o sile ich väzieb s inými kódmi a o ich úrovni v rámci máp
a podobne. Ide o značné množstvo informácií, ktoré sa stáva, neprehľadným. Jednotlivé
koncepty je nutné kódovať, podobne ako v kvalitatívnom výskume a až potom sa stáva
práca s dátami jednoduchšia a prehľadnejšia. Ak by bolo možné vytvoriť spôsob akým,
by bolo možné jednoduchšie kódovať jednotlivé koncepty, tak by veľké výberové
súbory boli pre FCM len prínosom. Umožňovali by detailnejšie a presnejšie rozbory
a poskytovali viac informácií o vzťahoch medzi javmi vo výskumnom probléme.
7.2.9 skúmanie pevného zoznamu položiek
Skúmanie pevného zoznamu položiek je podstatou dotazníkového šetrenia.
Dotazníky v prevažnej väčšine prípadov plnia účel overovania hypotéz, skôr než ich
vytvárania (z niektorých odpovedí môžu samozrejme vyvstať nové otázky/hypotézy,
avšak v tomto ohľade nejde o primárnu charakteristiku dotazníkov). K uvedenému účelu
slúžia uzatvorené otázky skúmajúce voľby z pevných zoznamov, alebo batérie položiek,
ktoré respondent hodnotí a ďalšie techniky, ktoré majú za účel vyhodnocovanie
konkrétnych dopredu daných vecí, či rysov.
Pevne dané položky sú v rámci FCM skôr nežiaduce, pretože potláčajú jeho základný
princíp, ktorou je v prvom rade absolútna voľnosť respondenta uviesť vlastnú odpoveď.
Je možné respondentom dať za úlohu zapracovať do FCM mimo iné koncepty i položky
z pevného zoznamu, avšak nie je isté, či by tento postup splnil požadovaný cieľ. Ak
však výskumník trvá na pevnom zozname, je vhodné zvážiť využitie konceptových
máp, ktoré sa od FCM líšia tým, že sú založené práve na tvorbe máp na základe
konceptov z pevne daného zoznamu. Buď majú za úlohu využiť všetky, alebo majú
možnosť vybrať si z týchto položiek určitý počet ľubovoľných konceptov (viď výskum
Donalda W. Hinea v podkapitole 1.6 Konceptové mapy vo výskume). Od toho sa potom
odvíja i spracovanie takýchto máp, kde i „nezvolenie“ určitej položky môže niesť
významnú informáciu z hľadiska interpretácie. V prípade nášho výskumu bol
respondentom predložený zoznam tém (príloha 3), ktoré mohli v mapách využiť
a v rôznej miere ho využili tri štvrtiny respondentov (viď tab.10).
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Tabuľka 10 Počty využitých pomôcok

počet položiek počet resp.
0
19
1
15
2
19
využitie
3
15
pomôcky
4
3
5+
11
total
82

%
23
18
23
18
4
13
100

7.2.10 výskumník presne vie, aké dáta za aké oblasti získa
V dotazníkovom šetrení, je na základe otázok (hlavne pri uzatvorených
otázkach a batériách) úplne zrejmé, akú podobu (koľko položiek, aké možné odpovede)
bude mať výstupný dátový súbor. Výskumník dopredu vie, že sa v rámci jeho dotazníku
bude respondent venovať v piatich položkách okruhu A a v siedmych otázkach okruhu
B. Proporciu otázok v okruhoch definuje sám a má tak možnosť uprednostniť tému,
ktorá je vzhľadom k výskumnému zámeru dôležitejšia a venovať sa jej v niekoľkých
možných prístupoch (buď len z hľadiska položiek, alebo i z hľadiska typu otázok –
môže kombinovať škály a výbery položiek a podobne).
Vo FCM výskumník nemôže dopredu odhadnúť, koľko položiek ktorý
respondent uvedie (pokiaľ dopredu nedefinuje požadovaný počet), nemá teda predstavu
o rozsahu dát. Ďalej nevie určiť, ktorej téme sa respondent bude primárne venovať
a ktorú vyhodnotí ako okrajovú. Navyše nemôže ani zaručiť (pokiaľ respondentom nedá
pevný zoznam), či respondent niektorú z významných položiek uvedie. V tomto ohľade
je výskumník závislý od respondentov a ich úsudku a voľbe konceptov. Akákoľvek
snaha definovať dáta dopredu by znamenala obmedzenie respondenta v jeho možnosti
voľne odpovedať.
7.2.11 možnosť uviesť vlastné motívy/odpovede
Dotazníkové šetrenie v prevažnej väčšine prípadov neumožňuje respondentovi
uviesť vlastné motívy, či odpovede. Ako sme spomínali vyššie, dotazník plní prevažne
účel potvrdzovania, či zamietania hypotéz. Využíva preto často uzavreté otázky, či
batérie, kde sú uvedené pevné zoznamy položiek, z ktorých si respondent môže vyberať,
alebo ktoré môže hodnotiť. Napriek tomu, že by mali otázky obsahovať všetky
možnosti, ktoré by mohol respondent chcieť uviesť, často sa stáva, že niektoré možnosti
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chýbajú. Respondent má preto možnosť uviesť vlastnú odpoveď iba v tom rozsahu,
v akom sa táto odpoveď nachádza medzi preddefinovanými odpoveďami. Výnimkou sú
polootvorené a otvorené otázky, ktoré dávajú respondentovi viac priestoru na vlastné
odpovede. Ďalším dôvodom, prečo respondent nemusím mať možnosť odpovedať je
ten, že otázka, ktorá je z jeho pohľadu závažná sa v dotazníku vôbec nevyskytuje.
FCM je zo svojej podstaty založené na možnosti respondentov uvádzať vlastné
odpovede. Nie sú obmedzení ani otázkami ani pevne danou formou a ich osobný prístup
je žiadanou súčasťou využívania FCM. V rámci pilotáže sme si overili, že respondenti
preferujú možnosť absolútnej voľnosti, bez definovania okruhov, ktoré v tomto prípade
môžu predstavovať určitú podobu otázky51 ( viď 4.3.2 Pološtruktúrovaný nástroj).
7.2.12 metóda je pre respondentov jednoduchá na pochopenie
Dotazníkové šetrenie je štandardnou výskumnou technikou, preto v bežných
prípadoch využitia býva absolútne jednoduchý na pochopenie a vyplnenie.
Pri pilotáži a výskume sme si overili jednoduchosť pochopenia inštrukcií
k tvorbe FCM, študenti boli inštruovaní moderátormi skupín v prvých 15 minútach
výskumu pomocou presných inštrukcií s názorným príkladom tvorby mapy (viď prílohu
2 Inštrukcie pre moderátorov skupín). Žiaden z moderátorov nezaznamenal problémy
respondentov s tvorbou máp, nikto tieto problémy neuviedol v komentároch k technike
v dotazníkoch a iba v prípade jedného respondenta boli nedostatočné dáta dôvodom
vylúčenia z analýz (respondent neuviedol sily väzieb). Z tohto dôvodu je možné FCM
vyhodnotiť ako jednoduchú na pochopenie a vytvorenie.
7.2.13 metóda je úsporná na administratívu
Dotazníkové šetrenie

je značne úsporné na administratívu. Voľba

respondentov, príprava, vytlačenie a rozoslanie, či rozdanie dotazníkov nepredstavuje
významnejšie administratívne nároky. V prípade výskumu MU boli študenti oslovení
priamo v škole a požiadaní o vyplnenie dotazníku na mieste. Tým bola značne
zjednodušená

administratíva

rozosielania

dotazníkov

a následných

upozornení,

v prípade, že by respondent neodpovedal.

51

Napríklad v rámci promptu Motivácia ku štúdiu môžeme mať okruh rodina, ktorý bude predstavovať
otázku Ako ovplyvnila rodina Vašu motiváciu ku štúdiu?
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FCM je administratívne ešte menej náročne z toho pohľadu, že nie je ani nutné
zostavovať, tlačiť a rozosielať dotazník, pretože výskumným nástrojom je prázdny
papier. Avšak na druhej strane je administratívne náročnejší z personálneho hľadiska,
pretože vyžaduje niekoľko inštruovaných moderátorov skupín, ktorí by respondentom
vysvetlili metódu a odpovedali na prípadné dotazy.
7.2.14 metóda je úsporná na analýzu
Očistené dáta z dotazníkového šetrenia je možné spracovávať bez problémov
a špeciálnych nárokov. Pre potreby výskumov ako MU stačia základné analytické
procedúry a výsledkom je značné množstvo relevantných odpovedí.
V prípade FCM je spracovanie dát podobne jednoduché v prípade, že sú už
nakódované do zástupných analytických konceptov. Problematika kódovania bola
v texte už niekoľkokrát zmieňovaná, nebudeme ju preto znova uvádzať.
7.2.15 možnosť skúmať vzhľad a podobu výstupov
U dotazníkového šetrenia nemá vo väčšine prípadov skúmanie vyplnených
dotazníkov zmysel. Môžeme pohľadom síce vyhodnotiť, ktorú možnosť respondenti
najčastejšie volili, existujú však rýchlejšie metódy pre vyhodnotenie podobných
záverov. V prípade otvorených otázok sa môžeme zamerať na zrovnanie rozsahu
odpovedí, to je však celý prínos vizuálneho skúmania dotazníkov.
U FCM môžeme v mapách vyhľadávať jednotlivé štruktúry (viď obr. 9), na
základe ktorých je možné odhadovať prístup respondenta k téme, či jeho povedomie
o problematike, ktorej sa má mapa venovať. Ďalej môžeme vizuálne skúmať počet
konceptov a väzieb medzi nimi, ktoré nám napovedia mnoho o tom, nakoľko mal
respondent záujem predstaviť svoje pohľady a myšlienky. V prípade kauzálnych máp je
vizuálne preskúmanie výstupov jedným z dôležitých analytických postupov.
7.2.16 spracovanie pomocou analýzy sociálnych sietí
Výstupy z dotazníkového šetrenia by bolo možné upraviť do podoby vhodnej
pre potreby analýzy sociálnych sietí. Avšak tento výskumný nástroj nie je uspôsobený
na to, aby sprostredkovával dáta pre tieto typy analýz.
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FCM je založená na produkovaní dát v podobe položiek a vzťahov medzi nimi.
Táto podstata predurčuje jej výstupy na vhodné pre skúmanie pomocou analýz
sociálnych sietí. Po zozbieraní a nakódovaní, sú dáta priamo, bez výraznejších úprav, či
iných analýz, použiteľné k výpočtom a zobrazeniam. Analýzy v programoch ako
napríklad UCINET umožňujú výpočty z pohľadu jednotlivých kódov. Pre každý kód je
možné napočítať hodnoty ako betweenness, closeness, alebo degree (viď podkapitolu
5.2.1 Analýza sociálnych sietí), ktoré sú následne využiteľné i v štatistických analýzach
bežných pre dáta z dotazníkov.
7.3 Závery
Pri porovnávaní výskumnej metódy FCM a metódy dotazníkového šetrenia
s uzatvorenými otázkami, sa do popredia dostáva hlavne delenie na FCM ako na typ
výskumnej techniky exploračného charakteru a na dotazníkové šetrenie ako nástroj na
potvrdzovanie, či vyvracanie hypotéz. Toto delenie je založené na povahe dát, ktoré je
možné pomocou výskumných nástrojov získať. V prípade dotazníkového šetrenia je
umožnená voľba výberu, či hodnotenia položiek z pevne daného zoznamu, kým dáta
z FCM sú v plnej miere závislé na respondentovi.
FCM je možné označiť za exploratívnu analýzu, ktorá v závislosti na
respondentovi môže prinášať stále nové poznatky a okruhy tém, týkajúce sa skúmanej
problematiky. Dotazníkové šetrenie s uzatvorenými otázkami na druhej strane, skôr
overuje, či vyvracia platnosť hypotéz. Z uvedeného delenia vyplýva pre FCM skôr
podobnosť s kvalitatívnymi výskumnými technikami, ich výstupmi bývajú veľké
množstvá dát, ktoré je pre potreby analýz nutné kódovať. Na druhej strane majú značný
prínos v preskúmavaní okolností a podrobností zvolených tém so všetkými ich
nuanciami, či extrémnymi hľadiskami.
Po úspešnom kódovaní sa však možnosťami prístupov k dátam FCM zase začína
blížiť technike dotazníkového šetrenia. Výstupy je možné štatisticky vyhodnocovať
a spracovávať. V prípade väčšieho vzorku môže ísť aj o reprezentatívne šetrenia za
určité populácie. Nad rámec možností techniky dotazníkového šetrenia je FCM možné
spracovávať i pomocou analýz sociálnych sietí. Prínosné sú pohľady na štruktúru máp
z hľadiska jednotlivých konceptov, či na vzťahy medzi vybranými premennými.
V porovnaní s dotazníkovým šetrením sa FCM ukázala ako technika využiteľná
pre skúmanie tém akou je napríklad motivácia študentov k podaniu prihlášky na vysokú
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školu. Aj keď v niektorých ohľadoch nedosahuje kvalít dotazníkového šetrenia
(napríklad nutnosti u FCM náročne kódovať dáta, či to, že nie je možnosť položiť
respondentom doplňujúce, či upresňujúce otázky), v ďalších naopak prináša viac
poznatkov a umožňuje komplexnejší pohľad na problematiku (dôsledok možnosti
respondentov voliť si vlastné odpovede a vytvárať medzi nimi vzťahy).

8. Vyhodnotenie na základe hypotéz
8.1 Ciele kapitoly
Cieľom kapitoly je odpovedať na hypotézy z teoretickej a metodologickej časti
práce a tým v krátkosti zhrnúť poznatky získané o FCM zo štúdia odbornej literatúry,
z výskumu, ktorý bol súčasťou diplomovej práce a z porovnania FCM s dotazníkovými
šetreniami popísanými v rámci práce. Zhrnutie bude mať pre lepšiu prehľadnosť podobu
„otázky a odpovede“.
Následne si priblížime hodnotenie techniky FCM tými respondentmi, ktorí
uviedli svoj komentár v dotazníku, ktorý bol súčasťou výskumu. Na záver bude
predstavenie kritické hodnotenie metódy autorkou práce.
8.2 Zhrnutie zistení o metóde
8.2.3 Hypotézy vyplývajúce z teórie
Hypotéza: Mapy študentov budú vzhľadom ku konceptom značne
variabilné, pričom bude existovať malá skupina často zdieľaných konceptov.
Jednou zo základných vlastností voľných konceptových máp je absolútna
sloboda respondenta, uviesť ľubovolné odpovede a názory týkajúce sa témy, vo svojej
mape. Mnoho respondentov uvíta možnosť venovať sa v rámci problematiky
individuálne významným oblastiam. Tento prístup predstavuje značnú výhodu, ak
máme záujem podrobne preskúmať neznáme téma, či v prípade, že chceme nájsť
a pochopiť vzťahy medzi známymi konceptmi. Na druhej strane, vzhľadom k téme,
vždy existuje niekoľko základných konceptov, ktoré sa pravideľne objavujú v rámci
máp. Ide o koncepty, ktoré sú pre problematiku veľmi špecifické, alebo ich mnoho
respondentov zo svojho pohľadu považuje za dôležité. Túto vlastnosť sme si pre
potrebu práce označili ako postulát subjektívnej selekcie. V rámci analýzy sa potvrdil
ako platný, pretože 82 respondentov uviedlo 1651 neduplicitných pojmov. Niektorí
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popisovali i veľmi špecifické okolnosti ako vlastné pocity, či problematické vzťahy
s rodičmi, ktoré vo svojej komplexnosti neobsiahol ani výskum MU. Pomocou
zhlukových analýz konceptov sa potvrdil i výskyt malej homogénnej skupiny, ktorej
koncepty sa v rôznom počte nachádzali vo všetkých mapách. Boli identifikované ako
koncepty, ktoré majú značné množstvo vzťahov a nachádzajú sa v tesnej blískosti
promptu.
Hypotéza: Študenti budú vytvárať veľké množstvo prepojení medzi
doménami.
Postulát nelinearity sa ukázal byť platný iba pre niektorých respondentov
s hierarchickými a sieťovitými typmi máp. Tí využívali možnosť retrospektívne doplniť
vzťahy medzi konceptmi. Typické prejavy lineárneho postupu pri kreslení sa
preukazoval v podobe reťazovitých máp. Je však možné, že ide o zdánlivú linearitu,
pretože nie je jasné, či je tento prístup dôsledkom iného premýšlania pri tvorbe máp,
alebo napríklad dôsledkom nezáujmu o tému.
Hypotéza: Študenti budú vytvárať komplexné mapy s veľkým množstvom
vysvetľujúcich konceptov a spresnení – budú vytvárať tzv. sieťové mapy
Pre niektorých respondentov je platný i postulát štruktúrovanej reflexie, podľa
ktorého vyobrazovanie myšlienok napomáha respondentovi „utriediť“ si ich a prepojiť
ich s inými do komplexnejšieho obrazu problematiky. Medzi mapami sa jednak
objavovali sieťovité štruktúry a za druhé respondenti v komentároch uvádzali, že im
kreslenie máp napomáhalo orientovať sa v téme a prepojovať zdánlivo nesúviseujúce
koncepty. Avšak tento postulát nie je obecne platný a v rámci máp sa vyskytli všetky
štyri definované typy štruktúr.
Hypotéza: Počty konceptov a prepozícií sa budú v extrémnych prípadoch
značne líšiť (študenti s najviac a najmenej konceptmi, študenti s najviac
a najmenej prepozíciami).
Postulát rozsahu popisuje rôzne vnímanie „správneho“ rozsahu (počtu
konceptov). Z tohto hľadiska je i voľbou respondenta, nakoľko sa téme bude venovať
a koľko konceptov a vzťahov medzi nimi, do mapy vpíše. V prípade nášho výskumu bol
rozdieľ medzi extremnymi hodnotami 51 konceptov (min. 11, max. 62). Z uvedeného
porovnania je patrné, že študenti mali o rozsahu rozdielne predstavy.
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Hypotéza: Bude rozdiel medzi rozsahom a komplexnosťou máp tých,
ktorým prišlo téma, zaujímavé a tých, pre ktorých bolo naopak nezaujímavé.
Postulát atraktivity témy bol adresovaný v rámci textu opakovane. Na základe
komentárov respondentov boli skúmané mapy tých, ktorí o tému nejavili záujem a na
druhej tých, ktorí považovali za prínosné sa tejto téme venovať (viď Príloha 8:
Prepojenie máp s komentármi respondentov k výskumnému nástroju). Rozdiely boli
partné na prvý pohľad, avšak v prípade negatívneho hodnotenia sa jednalo o príliš malý
počet respondentov, než aby bolo možné súdiť na nejakú väčšiu populáciu.
8.2.3 Hypotézy vyplývajúce z definície výskumného problému
H1: Konceptové mapy sú využiteľnou výskumnou technikou na skúmanie
motivácie študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu.
Konceptové mapy sa preukázali ako využiteľná technika na skúmanie motivacie
študentov k podaniu prihlášky na vysokú školu. Problematické môže byť spracovávanie
veľkého počtu máp, avšak po úspešnom procese kódovania je možné dáta skúmať aj
z pohľadu vzťahov medzi nimi, čím je možné podrobnejšie obsiahnúť podstatu
problému.
H2: Konceptové mapy dokážu „odpovedať“ na všetky otázky venujúce sa
motivácii študentov k podaniu prihlášky na VŠ uvedených vo výskumnom
dotazníku MU52.
Z podstaty dát by bolo možné odpovedať na všetky otázky s výnimkou sociodemografických otázok a otázok týkajúcich sa iných škôl. Tieto pohľady však neboli
spracované z dôvodu malého rozsahu výskumu a nevýznamnosti parciálnych výsledkov,
ktoré takýto výskum môže priniesť. Tým, že majú respondenti možnosť uvádzať tie
koncepty, ktoré si sami zvolia, nie je pravdepodobné, že by sa všetkým témam venovali
všetci. Je preto nutné brať v ohľad, že výskyt motívu nie je daný iba počtom
respondentov, ale i počtom respondentov, ktorý si zvolili uviesť konkrétny koncept.

52

Dotazník MU bol zvolený z toho dôvodu, že ide o najkomplexnejší dotazník venujúci sa danej téme.
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H3: Konceptové mapy prinášajú informácie o skúmanej téme nad rámec
výstupov z výskumu MU.
Áno, konceptové mapy majú kvalitatívny aj kvalitatívnu dimenziu a zachytcujú
vzťahy, tým sú schopné vytvoriť v rámci témy prepojenia a štruktúry, ktoré dotazník zo
svojej povahy nemôže obsiahnúť. Podobne i z hľadiska možnosti respondentov uvádzať
ľubovolné odpovede, prinášjú FCM možnosť nového vhľadu na problematiku.
8.3 Hodnotenie metódy respondentmi
V rámci socio-demografického dotazníku mali študenti možnosť napísať svoj
komentár ku kresleniu konceptových máp. Niekoľko z nich túto možnosť využilo
a popísali pocity z kreslenia máp, ako túto techniku vnímali a námety na zlepšenie. Tie
sa výhradne týkali času na nakreslenie máp a zvolenej témy, ktorá sa niektorým
študentom zdala byť nezaujímavá.
Obecne študenti kreslenie hodnotili kladne: „Je to super :o)“, „Velmi osvěžující
výzkum (pro respondenta).“, alebo „Určitě je to zajímavý způsob výzkumu. Dokonce
mám chuť si zjistit o něm něco více.“, aj keď niektorí nepovažovali tému za zaujímavu:
„Zajímavý typ výzkumu, ale otázka nezajímavá.“, „Tak mapa sama o sobě zajímavá, ale
čekala bych lepší, poutavější téma, než mé důvody k podání přihlášky.“.
Respondenti si sami uvědomovali, že metóda im pomáha sa podrobne sústrediť
na otázku výskumu a pomáha im spájať svislosti s cieľom získať ucelený obraz
problému (ucelenú odpoveď): „Považuji to za dobré zesumírování myšlenek a postojů.
Možná to využiji sám na sobě ☺.“, „Skvělá metoda reflexe!“, alebo „Přišlo mi velice
zajímavé, jak se některé důvody dali propojit, přitom to na první pohled nebylo zřejmé.“
Z pohľadu študentov bolo hodnotené ako prínosné i to, že respondenti mohli
odpovedať volne a napísať tak to, čo pre nich samotných bolo naozaj významné:
„Člověk může lépe předvést svou osobnost, své preference.“
Z pohľadu času, který mali respondenti k dispozícií sa komentáre značne líša:
„Málo času.“, „Doba na nakreslení mapy byla příliš dlouhá.“,či „Bylo to zajímavé, ale
řekla bych, že bylo k dispozici až moc času.“ Riešením by mohlo byť individualizovanie
času výskumu, kedy by respondent mohol mapu v ľubovolnom čase odovzdať53. Tento
53

V našom prípade druhá časť kreslenia mapy so zoznamom tém začala po 30 minútach, keď sme
predpokladali, že väčšina respondentov vypísala čo najviac zo svojich dôvodov.
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postup by však mohol mať i negatívny vplyv, hlavne ak by sa jednalo o nezaujímavú
tému z pohľadu respondenta. Neboli by tak nútení „ešte sa zamyslieť“. Toto
rozhodnutie vyžaduje

pozornosť

výzkumníka s prihliadnutím

k téme a

typu

respondentov.

8.4 Kritická úvaha
Metóda konceptových máp ako nástroja sociálno-vedného výskumu má radu
výhod, ktoré možno vidieť v možnosti respondentov uvádzať vlastné myšlienky
a dopovede, čo napomáha komplexnému pohľadu na problém. Umožňuje uvádzanie
vzťahov medzi konceptmi a zachytiť tak ich vecné prepojenie a umožňuje tým i využitie
analýz, ktorých podstatou je previazanosť dát. Je možné mapy vizuálne skúmať a na
základe štruktúr a rozsahu identifikovať nezáujem o téma, či jeho neznalosť. Technika
sa naviac javí ako zaujímavá pre respondenta a je určitým „oživením“ v rámci
výskumných metód. Voľné konceptové mapy sú z určitého pohľadu kvantitatívne
a štatisticky spracovávateľné. Na strane druhej majú kvalitatívnu povahu, ponechávajúc
respondentovi priestor ovplyvňovať to, ako sa skúmanie vyvynie a na aké téma sa
podrobnejšie zameria. Mimo výhod veľkého objemu uceleného balíku dát
s kvalitatývnymi výskumami FCM zdieľa i jednu zo zásadných nevýhod – kódovanie.
Spracovávanie dát za väčší počet respondentov môže z tohto hľadiska byť príliš náročné
i napriek prínosu v podobe komplexných štruktúr, ktoré by mohlo byť možné z dát
následne získať. Bolo by vhodné sa tejto problematike podrobnejšie venovať
a definovať spôsobm akým by sa stal proces kódovania jednoduchší.

9. Zhrnutie
Zámerom práce bolo vyhodnotiť využiteľnosť konceptových máp ako techniky
sociálne-vedného výskumu. Pre tento účel bola technika priblížená z troch pohľadov.
Teórie, samostatného výskumu a komparácie s inou výskumnou metódou. V rámci
teórie bol popísaný vývoj od mentálnych modelov po súčasnosť, bola predstavená
terminológia, ktorá bola následne využívaná v práci. Detailne popísaný bol i postup
tvorby máp, využitý vo výskume. Dáta z výskumu boli analyzované pomocou
kvantitatívnych i kvalitatívnych postupov a následne bola technika porovnávaná
s dotazníkovým šetrením. Metóda sa ukázala byť ako vhodná pre daný tym sociálnevedného výskumu a jej prínosom je hlavne komplexnejší a previazanejší pohľad na
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problematiku, spolu s jej výhodou sprostredkovať nové neprebádané pohľady, ktoré sa
niektorým respondentom môžu javiť ako významné. Jej najväčšiou zistenou nevýhodou
je značne časovo náročné kódovanie dát. Z hľadiska svojej povahy sa metóda ukáza
byť vhodná hlavne pre exploračný typ výskumu.
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Příloha 1 - Dotazník
Diplomová práce: Konceptové mapy ako technika sociálne-vedného výskumu
Eva Balážová

Dotazník k výzkumu konceptových map
Na závěr výzkumu bych tě chtěla poprosit o vyplnění, krátkého dotazníku, který bude důležitou součástí analýzy
k mé diplomové práci.

Předem děkuji,
Eva

Pohlaví:

Věk:

žena

muž

___________

Město dlouhodobého bydliště v čase přijímaček (alespoň rok): ___________________________________________

Typ střední školy, kterou jsi absolvoval/a:

Odborné učiliště s maturitou

Střední odborná škola

4leté gymnázium

víceleté gymnázium

Jiná (uveďte) _____________________________
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Eva Balážová

Tvé předchozí vysokoškolské studium

žádné

obor, vysoká škola, délka studia (počet ukončených semestrů):
_______________________________________________________________
bakalářské
navazující
doktorandské
jiné______________________________________

Kam sis kromě Sociologie, FSV podal/a přihlášku na školní rok 2009/2010?

nikam

V případě více škol, vypiš libovolné tři a uveď celkový počet přihlášek včetně přihlášky na sociologii: _________

1._________________________ _____________________ _____________________________

2._________________________ _____________________ _____________________________

3._________________________ _____________________ _____________________________

Vzdělání rodičů:

matky

otce

Základní

Střední bez maturity

Střední s maturitou

Vysokoškolské
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Diplomová práce: Konceptové mapy ako technika sociálne-vedného výskumu
Eva Balážová
Celý výzkum je anonymní, jestli ale budeš ochotná/ý pomoct mi případnou konzultací tvé mapy, budu ráda,
když uvedeš svoje jméno a email. Slibuji, že kontakt nebudu zbytečně zneužívat a že případné konzultace bude
stručná a dobrovolná ☺.

Jméno:_____________________________________________________

Email:______________________________________________________

Na závěr zde můžete napsat své pocity a dojmy z kreslení map, nebo případné připomínky. Za každý postřeh, nebo
názor budu velice vděčná:
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Diplomová práce: Konceptové mapy ako technika sociálne-vedného výskumu
Eva Balážová

INSTRUKCE
1) Do středu papíru napíšete hlavní téma
2) Do pravého horního rohu napíšete čas začátku a číslo skupiny
3) Důvody uvádějte ve slovech nebo krátkých heslech
4) Jestliže máte pocit, že by některé heslo nemuselo být pro výzkumníka
jasné, označte ho hvězdičkou a na opačnou stranu uveďte toto heslo i s
vysvětlením.
5) Každý důvod vždy zakroužkujte a spojte s hlavním tématem, nebo jedním
jiným důvodem, ke kterému má bližší vztah než k samotnému hlavnímu
tématu
6) Ke každému spojení uveďte prosím sílu, jakou pro vás tento důvod má (5 –
nejsilnější důvod, 1 – nejslabší důvod)
7) Po časovém intervalu 30 min vás upozorním, pak zvýrazňovačem
zakroužkujte celou mapu, kterou jste do teď nakreslili
8) Pokračujte dle instrukcí výzkumníka. Zde Vám rozdám papíry s dalšími
tématy na zamyšlení.
9) Po dokreslení mapy se zamyslete, jestli by bylo přínosné jednotlivé
důvody propojit mezi sebou. Toto spojení udělejte TUŽKOU a zapište i sílu
důvodu (spojení).
10) Zapište čas ukončení do pravého horního rohu
11) Vyplňte dotazník a vložte ho spolu s mapou do obálky.

Děkuji za pomoc u výzkumu :)
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Príloha 2: Inštrukcie pre moderátorov skupín
Instruktáž pro tazatele
Udělejte prezenci, ujistěte se, že počty sedí.
Téma výzkumu respondenti nevědí až do začátku výzkumu. Prosím neuvádějte ho dřív,
než těsně před výzkumem (po instruktáži).
Dodržujte prosím uvedenou strukturu vysvětlování postupu včetně užití stejných
příkladů, aby výsledky byly srovnatelné.
Dbejte prosím na to, aby respondenti během instruktáže dávali pozor. V průběhu
rozdávání materiálu prosím maximálně odpovídejte na otázky, ale nevysvětlujte postup, aby
respondentům nic důležitého neuniklo.
Na začátku hodiny, těsně před instruktáží prosím zapněte nahrávač. Zajímají mě
jednotlivé otázky studentů, případně jestli a o čem se v průběhu hodiny baví.

Vysvětlení postupu respondentům
1. Popis výzkumu
„Na dnešním semináři vyzkoušíme techniku dotazování v podobě kreslení
kauzálních map.
Výzkum je součástí diplomové práce studentky magisterského zaměření Sociologie
na FSV, Evy Balážové s názvem Kauzálne mapy ako technika sociálne-vedného
výskumu. Cílem práce je otestovat využitelnost výzkumné techniky kreslení kauzálních
map jako techniku sociálně-vědního výzkumu.“
Klidně si sdělení upravte dle potřeby, ale obsah prosím ponechte.

2. Co se od nich očekává
„Kreslení map není náročné a doufám, že pro Vás bude zábavné. V oblasti
kauzálních map nemusíte mít zcela žádné zkušenosti. Celý postup Vám podrobně
vysvětlím.
Výzkum je anonymní a i přes to, že budete požádáni o vyplnění jména, pro pozdější
kontrolu, nemusíte ho uvést. “
3. Příklad
„Začnu rovnou příkladem a až pak si projdeme pravidla.
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Takže příklad:
Chci zjistit, jaké jsou důvody toho, že cestuji. Mojí centrální otázka nebo motiv tedy
bude:

Rad/a cestuji protože:“
tazatel větu napíše na tabuli/spustí PPT.

„Tuto centrální myšlenku zakroužkuji.“
tazatel větu zakroužkuje.

„Od této centrální myšlenky budu psát jednotlivé důvody ve formě slov, či krátkých
hesel, které mě napadnou. Vždy, když napíši myšlenku, zakroužkuji ji, propojím čárou
s hlavní myšlenkou a snažím se jí rozvést pomocí dalších popisů, které se hodí
k danému heslu v souvislosti s centrální myšlenkou.“
tazatel připíše první heslo, zakroužkuje ho a dopíše k tomuto heslu další související hesla.
Ty propojí s prvním heslem.
jazyk
jídlo

1
4

poznávání krajin
5

ráda cestuji protože:
3
1

řízení auta

způsob dopravy
1
plavba lodí

„Jelikož chceme vědět, nakolik jsou pro mě jednotlivé důvody důležité, napíšu ke každé
přepojovací čáře číslo od 1 do 5, kdy 1 je nejslabší důvod a 5 nejsilnější důvod. Sílu
důvodu vztahuji vždy k heslu, se kterým je přímo spojené.“
Tazatel dopíše k propojovacím čárám sílu vztahu.

„Tady je dobře vidět, že nové heslo vždy vztahuji k heslu, se kterým je spojené. Tak
například způsob dopravy je dost málo důležitý pro to proč rád/a cestuji, proto tento
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vztah bude mít hodnotu 1. Některé způsoby dopravy však mám radši, například řízení
auta a proto vzhledem k způsobům dopravy má pro mě řízení auta hodnotu vztahu 3.
Zde vidíme, že i přes to, že způsob dopravy má jen nejslabší vztah jedna, tak řízení
auta, v úrovní nad způsobem dopravy, může mýt zase hodnotu vyšší.“

4. Instrukce:
Teď vysvětlíme studentům celá pravidla.

„Teď si projdeme podrobně jednotlivá pravidla kreslení map. Kdykoliv mě zastavte
a zeptejte se mě na to, čemu nerozumíte“
Pravidla potom postupně ukazujte na příkladu

„
1)

Do středu papíru napíšete hlavní téma:

2)

Do pravého horního rohu napíšete čas začátku a číslo skupiny.

3)

Důvody uvádějte ve slovech nebo krátkých heslech

4)
Jestliže máte pocit, že některé heslo by pro výzkumníka nemuselo být
jasné, označte ho hvězdičkou a na opačnou stranu uveďte toto heslo i
s vysvětlením.
5)
Každý důvod vždy zakroužkujte a spojte s hlavním tématem, nebo
jedním jiným důvodem, ke kterému má bližší vztah než k samotnému
hlavnímu tématu
6)
Ke každému spojení uveďte prosím sílu, jakou pro vás tento důvod má
(5 – nejsilnější důvod, 1 – nejslabší důvod)
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jazyk
jídlo

příroda
1

kultura

5
3

4

spoznávání krajin
5

4

lidé

4

ráda cestuji protože:
3
1

řízení auta

způsob dopravy

oddych
1

1

létání letadlem

plavba lodí

Vysvětlení:
Hlavní důvod proč cestuji je:
Poznávání krajin. Nejdůležitější v rámci poznávání krajin je pro mě příroda, pak
jsou taky důležití lidé a jídlo. Zajímám se do určité míry i o kulturu a jazyk je pro
mě pak nejmíň důležitý, ale je to pro mě součást poznávaní krajin.
Druhý (slabší důvod):

oddech

Poslední (nejslabší důvod): způsob dopravy, není pro mě příliš důležitý, ale je
to pro mě součást cestování
7)
Po časovém intervalu 30 min (upozorním Vás), zvýrazňovačem
zakroužkujte celou mapu, kterou jste do teď nakreslil/a a vyčkejte instrukcí
výzkumníka
8)
Pokračujte dle instrukcí výzkumníka. Zde Vám rozdám papíry s dalšími
tématy na zamyšlení.
Prosím neprozrazovat tato témata.
9)
Po dokreslení mapy se zamyslete, jestli by bylo přínosné jednotlivé
důvody propojit mezi sebou. Toto spojení udělejte tužkou a zapište i sílu
důvodu (spojení).
9)

Zapište čas ukončení do pravého horního rohu

10)

Vyplňte dotazník a vložte ho spolu s mapou do obálky.

„
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Na co v závěru upozornit
„Během kreslení map se prosím nebavte. Nejde o žádný test a účelem není
napsat nejvíc, ale napsat to, co je platné pro vás. V případě, že budete „opisovat“ nebo
si „radit“, může se stát, že budou výsledky výzkumu zkreslené, co by mohlo mít
neblahý dopad na celou diplomovou práci.
Kdykoliv budete mít dotaz, zeptejte se mě prosím, rád/a vám pomůžu.
Kdyby někomu nestačil papír, stačí říct, ale v principu byste se měli vejít na A3
co máte před sebou.
Po dokreslení prosím vraťte fixy vedoucímu kurzu, museli jsme je pro tento účel
těžko shánět a mnohé z nich musíme zase vrátit.“

Téma
„Na tabuli napíši téma, které si vy opíšete na váš papír.“
Napište na tabuli téma:
Mé důvody podání přihlášky na Sociologii a sociální politiku/sociální antropologii na FSV?

„Napište jen svoje zaměření.“
„Prosím, můžete začít.“
Kdyby se bavili, poproste je, ať to nedělají.
Nastavte si na hodinkách 30 minut a po uplynutí této doby požádejte studenty, aby
zvýrazňovačem obkroužili celou vzniklou mapu a až pak jim rozdejte papíry s dalšími tématy.

„Teď dostanete další témata, nad kterými se můžete zamyslet. Jestli jsou pro vás
relevantní, a když ano, dopište to, co vás dodatečně napadlo po jejich zhlédnutí, ale
tentokrát vně zvýrazněné oblasti.“
Až se bude zdát, že skončili, připomeňte jim zapsání času konce do horního pravého rohu,
vyplnění dotazníku a vložení všech papírů do obálky.
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Príloha 3: Témy
Diplomová práce: Kauzálne mapy ako technika sociálne-vedného výskumu
Eva Balážová

Témata
Zde jsou uvedená témata, která by ti mohla pomoct doplnit mapu o další údaje. Přečti si je, a
pokud tě napadnou ještě nějaká hesla související (nebo taky nesouvisející) s uvedenými tématy, vepiš
je do mapy podobným stylem jako předchozí hesla, ale vně zakroužkovanou oblast. Hesla nemají
konkrétní význam – dát jim je můžeš sám/a, nebo je vůbec nemusíš využít. Záleží na tobě.

historické

geografické

jazyk
Nové vědomosti

příroda
1

jídlo
4

kultura

5

3

poznávání krajin
5

4

4

lidé

ráda cestuji protože:
3
1

oddych
1
plavba lodí

Rodina
Titul
Zájmy/Seberealizace
Umístnění školy
Vědomosti/znalosti
Budoucnost
Přijímačky
Reference
Forma studia
Předchozí studium
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Príloha 4: Schéma zhlukovania konceptov z hľadiska
príslušnosti do konkrétnych máp
11
zhlukov
akce studentů
informace o škole
prostředí školy
přijímačky - víc přihlášek
studenti
antropologie

10
zhlukov

9
zhlukov

8
7
zhlukov zhlukov

6
zhlukov

5
zhlukov

4
zhlukov

3
zhlukov

2
zhlukov

štúdium,
budúce
uplatnenie
a
študentský
život

rôzne

informácie o škole a jej atmosféra

budoucí uplatnění - obecně
forma studia
jiná škola - zájem
pokračovat ve studiu
předmět na střední škole
přijímačky - dosažený
percentil
přijímačky - forma
reference
seberealizace
sídlo fakulty

vyhovujúce
alternatívn
e riešenie a
študentský
život

Sociologie jako alternativa
bydlet mimo domov
študovať niečo, čo ma aspoň trochu
nutnost
osamostatnit se
zaujíma, potom sa uvidí
poznat nové lidi
studentský život
budoucí uplatnění - šíře
uplatnění
doporučení
FSV
nejasná
ještě nepracovat
predstava
jiná škola - těžké
čo v
přijímačky
budúcnosti
kvalita univerzity
robiť
lokalita školy
(študovať
náročnost studia
niečo)
nevědel jsem co chci dělat
přijímačky - šance na přijetí
finanční výdaje
nevědel jsem co chci
studovat
přijímačky - OSP
přijímačky - zkusit/více
pokusů
přijímačky bez učení
studentské výhody
studovat VŠ
tlak okolí
typ střední školy

najľahšia cesta
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brigáda
budoucí uplatnění - lehkost
budoucí uplatnění zajímavost
kamarádi
ne přírodní vědy
politika ČR
problém ve společnosti
přijímačky - termíny/místo

záujem o sociálne

sociální politika
vedy a spoločnosť
budoucnost
obor - obecně
problém ve společnosti řešení
příjem - obecně
přijímačky - čas na maturitu
rodina
rozhled/rozvoj osobnosti
uspokojení
vzdělání
budoucí uplatnění konkurenceschopnost na
trhu práce
kontakty
noví spolužáci
obor - praktický
obor - široké zaměření
osobnosti sociologie mimo
školu
pocity
prestiž univerzity v
zahraničí
zábava
zázemí

záujem o
štúdium
a prácu v
danom
obore

našiel som presne to, čo chcem
študovať a neskôr i pracovať v
obore

štúdium a štúdium,
práca,
budúce
ktoré ma uplatnenie
zaujímajú
a
a týkajú študentský
sa ľudí
život

cieľavedomosť a
ambície

jiná škola - nespokojenost
jiná škola - předchozí
studium
budoucí uplatnění konkrétní představa
mezilidské vztahy
pomáhat
práce s lidmi
předměty zájmu
přijímací zkoušky
vlastní povaha
zájem o lidi
budoucí uplatnění praktické uplatnění
vědomostí
den otevřených dveří
médiá
středoškolští učitelé
výzkum
cestování
historie
zájem o kultury

iná škola

budoucí uplatnění kde můžu pracovat s lidmi
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blízko bydliště
budoucí uplatnění - kvalita
bývalí spolužáci/známí
doprava
dostupnost
jazyk
matematika/statistika
předměty - zajímavost
příjem - vyšší
přijímačky - nutná hladina
percentilu
studium v zahraničí
budova
dostat pomoc
dostupnost materiálů
menza/bufet
předměty - obecně
předměty - povinné a
volitelné
předměty - výběr
VŠ vyučující
vybavení školy
humanitní

pragmatické faktory

pragmatické faktory a zázemie školy

zázemie školy a predmety

nové zkušenosti/vědomosti
obor - zájem
Praha
prestiž/tradice univerzity
přijímačky - jednoduché
scio
sociologie
titul
UK
volný čas/zájmy
zájem o společnost

najčastejšie objavujúce sa kódy
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Príloha 5: Zhlukové schéma podľa parametrov jednotlivých
konceptov
7 Clusters
akce studentů
brigáda
budoucí uplatnění konkurenceschopnost na trhu
práce
bydlet mimo domov
dostupnost materiálů
historie
jazyk
jiná škola - nespokojenost
obor - široké zaměření
osamostatnit se
osobnosti sociologie mimo
školu
pocity
politika ČR
prestiž univerzity v zahraničí
předměty - povinné a
volitelné
předměty - výběr
příjem - obecně
příjem - vyšší
středoškolští učitelé
studentské výhody
zájem o lidi
zázemí
budova
bývalí spolužáci/známí
den otevřených dveří
doporučení
kvalita univerzity
lokalita školy
matematika/statistika
menza/bufet
náročnost studia
nevědel jsem co chci dělat
prostředí školy
předměty - obecně
přijímací zkoušky
přijímací zkoušky - víc
přihlášek
reference
sídlo fakulty
studium v zahraničí
vybavení školy

6 Clusters 5 Clusters 4 Clusters 3 Clusters

individuálne špecifické
okrajové tvrdenia

okrajové kódy (malá váha a
betweenness)

okrajové izolované
tvrdenia
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antropologie
budoucí uplatnění - kvalita
budoucí uplatnění - lehkost
budoucí uplatnění - praktické
uplatnění vědomostí
budoucí uplatnění - šíře
uplatnění
budoucí uplatnění zajímavost
budoucnost
cestování
dostat pomoc
finanční výdaje
FSV
ještě nepracovat
jiná škola - předchozí studium
jiná škola - těžké přijímací
zkoušky
jiná škola - zájem
médiá
mezilidské vztahy
ne přírodní vědy
nevědel jsem co chci studovat
noví spolužáci
nutnost
obor - praktický
pokračovat ve studiu
pomáhat
práce s lidmi
problém ve společnosti řešení
předměty - zajímavost
předměty zájmu
přijímací zkoušky - dosažený
percentil
přijímací zkoušky - nutná
hladina percentilu
přijímací zkoušky - OSP
přijímací zkoušky - šance na
přijetí
přijímací zkoušky termíny/místo
přijímací zkoušky bez učení
rozhled/rozvoj osobnosti
sociální politika
studenti
studentský život
typ střední školy
UK
výzkum
vzdělání

dôležité kódy na okraji
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kontakty
problém ve společnosti
přijímací zkoušky - čas na
dôležité kódy na
keď už si na nich spomenú, dajú im
maturitu
okraji
velkú váhu
seberealizace
uspokojení
zábava
blízko bydliště
budoucí uplatnění - obecně
doprava
dostupnost
informace o škole
kamarádi
nové zkušenosti/vědomosti
obor - obecně
poznat nové lidi
předmět na střední škole
přijímací zkoušky - forma
bežné doplňujúce kódy
přijímací zkoušky - zkusit/více
pokusů
rodina
Sociologie jako alternativa
studovat VŠ
často sa
tlak okolí
vyskytujúce
vlastní povaha
hlavné kódy
volný čas/zájmy
VŠ vyučující
zájem o kultury
zájem o společnost
budoucí uplatnění - konkrétní najdôležitejšie
najzákladnejšie
představa
najbližšie
humanitní
promptu
obor - zájem
forma studia
najzákladnejšie kódy blízko
Praha
promptu
prestiž/tradice univerzity
přijímací zkoušky najzákladnejšie
jednoduché
scio
sociologie
titul
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Príloha 6: Ego network konceptu titul (prvá a druhá úroveň)
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Príloha 7: Rôzne typy máp
Hierarchická

Sieťovitá
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Reťazovitá

Papršlekovitá
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Príloha 8: Prepojenie máp s komentármi respondentov
k výskumnému nástroju
„Zajímavý typ výzkumu, ale otázka nezajímavá.“

„Podle mého názoru se jedná o typ výzkumu, který tázaného baví i zaujme, což jsou
plusové body. Člověk může lépe předvést svou osobnost, své preference.“
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Príloha 9: Komentáre respondentov k výskumnému nástroju
„Doufám, že jsem to nepokazil.“
„Je to super :o)“
„Člověk si připadal spíš jako ve školce než na VŠ, když jsme si rozdávali barvičky a
kreslili si. Což je skvělé, já jsem věčné dítě ☺.“
„Zajímavý způsob ☺.“
„Žjova!“
„Je to velice zajímavá metoda výzkumu a rád jsem se toho zúčastnil. Doufám, že výzkum
bude úspěšný a přinese zajímavé výsledky. ☺“
„Nebo že jsem myslela, že to za 5 min. sfouknu, jsem to nestihla.“
„Kreslení mapy mě zaujalo. Považuji to za dobré zesumírování myšlenek a postojů.
Možná to využiji sám na sobě ☺.“
„Nevím, jestli jsem si vzpomněla na všechno, je těch důvodů dost.“
„Praktické na ujasnění si vlastních priorit – spíše psychologický nástroj. Jako pomocný
nástroj k dalšímu výzkumu.“
„Zábavná forma výzkumu. Málo času.“
„Zajímavá zkušenost. Více takových věcí ☺.“
„Doba na nakreslení mapy byla příliš dlouhá.“
„Zajímavý typ výzkumu, ale otázka nezajímavá.“
„Zbytečně moc času v druhé části, většina z nás už nechtěla v podstatě nic moc doplnit,
jinak sranda ☺.“
„Skvělá metoda reflexe!“
„Kreslení mě bavilo, jen si nejsem jistá, jestli je vše, co jsem napsala, dostatečně
pochopitelné.“
„Velmi osvěžující výzkum (pro respondenta).“
„Bylo to zajímavé, ale řekla bych, že bylo k dispozici až moc času.“
„Jedno z mála opravdu velkých zamyšlení, proč jsem se sem přihlásila.“
„Nebyla jsem si úplně jistá v jakém vztahu, mají na sebe dál navazovat ty bubliny, ale
s tím si asi každý poradí po svém.“
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„Velmi přínosné, člověk žasne, jak málo má své rozhodnutí racionálně zdůvodněné ☺.
Udělat si podobné mapy pro další oblasti života, by mohlo přinést překvapivé
výsledky.“
„Inovativní přístup.“
„Přišlo mi velice zajímavé, jak se některé důvody dali propojit, přitom to na první
pohled nebylo zřejmé.“
„Do mapy jsem psala i „nicotné“ důvody a snažila jsem se o co nejvíc věcí.“
„Podle mého názoru se jedná o typ výzkumu, který tázaného baví i zaujme, což jsou
plusové body. Člověk může lépe předvést svou osobnost, své preference.“
„Snad se v tom vyznáš ☺.“
„Určitě je to zajímavý způsob výzkumu. Dokonce mám chuť si zjistit o něm něco více.“
„Tak mapa sama o sobě zajímavá, ale čekala bych lepší, poutavější téma, než mé
důvody k podání přihlášky.“
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Príloha 10: Projekt diplomovej práce

Projekt diplomovej práce
Kauzálne mapy ako technika sociálne-vedného výskumu

Autor:
Konzultant:
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Náplň a cieľ diplomovej práce: Definovanie a popísanie výskumnej metódy kauzálnych
máp, ukotvenie v sociálne-vednom výskume a jej komparácia s bežnými metódami
kvantitatívneho výskumu. Popísanie možností jej využitia: silné a slabé stránky v danom
kontexte. Demonštrácia metódy.

Výber témy
Téma kauzálnych máp je veľmi relevantná pre súčasný sociálnevedný výskum, ktorý smeruje
k časovo-finančnej efektivite a zrozumiteľnosti pre respondenta. Ako technika založená na
zobrazovaní zaisťuje udržanie pozornosti respondenta a zaručuje, podobne ako rozhovor,
„involvement“ respondenta v oveľa väčšom rozsahu ako bežný dotazník. Táto charakteristika
má vplyv na kvalitu a rozsah získaných dát.

1. Kauzálne mapy – charakteristika
Kauzálne mapy majú svoje počiatky vo filozofií a neskôr sa táto technika podrobnejšie
vyvíja pomocou psychológie.
V súčasnosti, sú kauzálne mapy, mimo iné, využívané v sociálnevednom a marketingovom
výskume a na výučbu a tvorbu poznámok.

Kauzálne mapy (mentálne modely) je nutné odlíšiť od kognitívnych máp využívaných
v sociálnej geografií. Napriek tomu, že sa názvy občas náhodne zamieňajú, ide o zásadne
odlišné zobrazovacie disciplíny, kde u kauzálnych máp projektujeme podobu triedenia
a usporadúvania vlastných názorov, myšlienok, vedomostí, kým u kognitívnych mapách
projektujeme známy priestor mimo našu osobu.
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2. Kauzálne mapy ako výskumná metóda

Cieľ práce
Cieľom tejto práce je popis kauzálnych máp ako výskumnej techniky a jej ukotvenie v
sociálnevednom výskume. Práca sa bude zaoberať možnosťami, silnými a slabými
stránkami tejto techniky pri jej využití vo výskume.

Klasifikácia výskumu
Kauzálne mapy svojím charakterom majú možnosť presahovať aj do kvantitatívneho aj
kvalitatívneho sociálne vedného výskumu. V kvantitatívnom výskume umožňujú
štatistické pracovanie veľkého množstva dát od ľubovoľného počtu respondentov, ako
kvalitatívna technika vytvárajú podklad pre analýzy obsahu, vizuálne interpretácie a pod..
Vo svojej práci sa budem venovať prienikom do oboch sfér výskumu a zaradím tak
kauzálne mapy do kategórie „mix design“.

Výskumný nástroj
Kauzálne mapy sa radia k technikám s grafickým výstupom. Metódou zaznamenávania
odpovede graficky umožňujú nielen získať pozornosť respondenta na požadovanú dobu, ale aj
zaistiť zrozumiteľnosť a uchopiteľnosť pre širokú škálu respondentov včetne detí.

Kauzálne mapy ako výskumná metóda umožňujú rôzny rozsah štruktúrovanosti „otázky“.
Umožňujú vytvorenie neštruktúrovaného až plne štruktúrovaného nástroja.
Neštruktúrovaný nástroj a) umožňuje respondentovi ľubovoľnú odpoveď, podľa jeho
presvedčenia a viac-menej bez obmedzenia (free concept map)54. Pološtruktúrovaný
nástroj bi) definuje okruhy záujmu výskumníka, ktorými sa respondent pri svojej
odpovede riadi (do pripravených polí následne vpisuje tematicky relevantné odpovede),
alebo bii) definuje zoznam konceptov55, z ktorých si respondent môže vybrať (bežne
vyberá približne 8 z 40). Štruktúrovaný nástroj c) je technika využívajúca určitý malý
počet konceptov (cca 8), ktoré respondent musí všetky využiť vo svojej mape a doplniť
medzi nimi iba kauzálne vzťahy (causal map)56.

54

Measuring mental models, Gwee
Koncept je pojem, či označenie pokrývajúci určitý, na obecnej úrovni, uchopiteľný všeobecný model.
Napríklad koncept alkoholizmus môžeme definovať ako nadmerné požívanie alkoholických nápojov
s možným negatívnym sociálnym a zdravotným dopadom.
56
Measuring mental models, Gwee
55
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bi) pološtruktúrovaný c) štruktúrovaný

teoretické bádania
Uvedené rozdelenie a analýza variant bude podnetom hlbšieho teoretického
obsiahnutého v práci a následného testovania v rámci výskumu o VŠ študentoch.
Dôležitou fázou návrhu nástroja je hlavne vytvorenie komplexného riešenia dotazovacieho
prostredia. Veľký dopad na kvalitu a kvantitu získaných dát bude mať exaktnosť
samotného zadania a jeho zrozumiteľnosť. Ďalším zásadným krokom je podrobné zadanie
postupu pri odpovedi a zvolenie vhodného hlavného konceptu, čo bude mať vplyv na
vecný obsah a relevantnosť dát k výskumu. Obe fáze sú v prípade overovania techniky
dotazovania kľúčové a preto si práca kladie za cieľ vytvoriť prepracovanú metódu ich
zadávania.

Spracovanie dát
V prípade typu a) a typu bi) (štruktúrovaný a pološtruktúrovaný nástroj s určenými
oblasťami záujmu) bude po zbere dát primárnym a kľúčovým spracovacím
spracovac procesom
dôkladné kódovanie konceptov.
Pre nástroje typu bii) a c) (pološtruktúrovaný nástroj s definovanými konceptmi
a štruktúrovaný nástroj s pevne danými konceptmi) bude selekcia konceptov a ich
kódovanie prebiehať pred samotným výskumom.

Medzi štatistické
tistické metódy spracovania budú zaradené cluster analysis, factor analysis,
ANOVA, reciprocal density (technika výpočtu definovaná špeciálne pre kauzálne mapy
zohľadňujúca smer a silu vzťahov), regresná analýza, multidimenzionálne škálovanie.
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3. Výskum VŠ študentov o dôvodoch prihlásenia sa na ISS (demonštrácia metódy)
Výskum VŠ študentov bol zvolený za účelom overenia techniky dotazovania a preto
problematika vplyvu faktorov určujúcich voľbu štúdia nebude v práci podrobnejšie
diskutovaná. Výskum sa však bude odkazovať na relevantnú literatúru zaoberajúcu sa touto
témou a bude mať vecný prínos v podobe dôkladne analyzovaných dát, s podrobnými závermi.

výskumné téma
V dnešnej dobe sa propagačná kampaň vzdelávacích inštitúcií stáva významným faktorom
pri voľbe vysokoškolského štúdia. Mnohé školy si tento fakt uvedomujú a vytvárajú
komplexné riešenia mediálnej komunikácie. Tento výskum sa bude venovať zaisteniu
informačného podkladu pre možné následné využite na propagáciu inštitútu.

Témou výskumu je dôvod prihlásenia sa súčasných študentov sociologických oborov FSV
na ISS a podrobná analýza tejto voľby (z analytického hľadiska).

Výhodou zvolenej výskumnej témy je možnosť obsiahnutia celej cieľovej populácie a tým
zaistenia exaktných dát.

populácia (definovať dopad na výskum i na techniku)
Cieľovou populáciou a výberom pre môj výskum budú všetci študenti I. ročníku ISS.
Pilotáž nástroja zaistím na študentoch II. ročníka ako na charakterovo najpodobnejšej
skupine k cieľovej populácií.

Neprehliadnutý by mal ostať fakt, že vysokoškolský študent ako reflexívny respondent je
prínosom pre testovanie dotazovacej techniky, pretože poskytuje možnosť relevantnej
kritiky z pohľadu respondenta.

Výhodou voľby rozsiahlej populácie, ktorá je však celá obsiahnuteľná je i možnosť
testovania rôznych podôb dotazovacieho nástroja kauzálnych máp na menších
„podvýberoch“ a tým pádom dôkladnejšie preskúmanie jeho dotazovacieho potenciálu.

Relevantnosť výberu populácie vzhľadom k téme je zaistená ich nedávnou voľbou štúdia,
čím budú schopní túto voľbu stále reflektovať a ich záujmom o ISS, čo zaisťuje prínos
informácií pre inštitút.
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Metóda
Pre potreby voľby vhodných konceptov, ktoré budú respondentom s variantmi nástroja
typu bii) a c) (pološtruktúrovaný nástroj s definovanými konceptmi a štruktúrovaný
nástroj s pevne danými konceptmi) predložené, bude výskum predchádzať predvýskum
na populácií starších študentov, kde bude vybraných základných 40 konceptov pre
variantu nástroja typu bii) a následne 8 najdôležitejších z nich pre nástroj typu c).

Definovaním konceptov pre nástroje typu bii) a c) sa vyhneme nutnosti následného
kódovania týchto odpovedí. Avšak pre potreby analýzy dát z nástrojov a) a bi) bude nutné
vytvorenie stratégie kódovania, pomocou ktorej zaručíme, že získané dáta budú na jednej
strane zrovnateľne, a na strane druhej týmto nestratíme príliš informácií z našich dát.

Podľa zvoleného nástroja budú následne zvolené vhodné metódy štatistickej
a kvalitatívnej analýzy (viď spracovanie dát).
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4. Závery výskumu
V tejto časti uvediem vecné závery výskumu a ich možné ďalšie využitie.

5. Diskusia o využiteľnosti výskumného nástroja kauzálnych máp
Táto časť bude venovaná diskusii o výskumnej technike kauzálnych máp. Podrobne sa
bude zaoberať charakteristikami výskumného nástroja, využiteľnosťou rôznych
skúmaných variant nástroja, jeho prípadnou špecifickosťou a diskusiou o jeho možnom
využití pre iné výskumy.
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6. Literatúra
Základom práce bude literatúra zaoberajúca využitím kauzálnych máp v sociálnevednom,
vzdelávacom, či psychologickom výskume.
Dôležitou súčasťou práce je i následná analýza dát, ktorá sa tiež bude opierať o relevantný
súbor vedeckej literatúry.
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