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Abstrakt 

V diplomové práci je pojednáván proces validizace Marlowe-Crowne škály sociální 

desirability v českém prostředí. Navzdory skutečnosti, že sociální desirabilita 

představuje chybu, která může ohrozit validitu získaných dat, neexistuje oficiální česká 

verze Marlowe-Crowne škály, která by mohla být používána v dotazníkových šetřeních. 

Cílem práce je tak vytvořit český překlad škály a otestovat jeho funkčnost. V práci je 

nejprve z teoretického hlediska představena Marlowe-Crowne škála, její vznik, 

charakteristika, význam v souvislosti se sociální desirabilitu, kritika a problémy 

i možnosti a úskalí jejího využití v novém prostředí. Dále jsou rozebrány různé způsoby 

překladu výzkumných instrumentů, které napomáhají zachovávat jejich smysl, a metoda 

kognitivních interview, jakožto způsob otestování nových či převedených výzkumných 

instrumentů. Pro překlad Marlowe-Crowne škály byl využit modifikovaný paralelní 

překlad třech překladatelů. Kognitivní interview, založená především na verbálních 

protokolech, byla využita pro otestování finální přeložené škály pro zjištění, zda je škála 

bezproblémově použitelná v českém prostředí. Interview byla provedena s šestnácti 

respondenty s různými sociodemografickými charakteristikami. Práce dospívá k závěru, 

že využitelnost škály je problematická, protože se objevuje řada chyb, které mohou 

ovlivnit validitu získaných dat. Tyto chyby se týkají jak škály obecně, tak jednotlivých 

výroků, některé jsou způsobeny i chybou respondentů. Další problém tvoří rozdílný 

výklad pojmů ve výrocích. V důsledku nelze doporučit škálu k širšímu užívání, protože 

v souvislosti s jiným jazykovým a především kulturním kontextem neplní svou původní 

funkci, navíc se potýká s řadou problémů spojených s formulací jednotlivých výroků. 

Práce v závěru přináší návrhy a doporučení pro úpravu škály a výroků, které by mohly 

pomoci chyby odstranit, tyto úpravy nicméně předpokládají i vytvoření zcela nových 

výroků, které by již od začátku vycházely z českého jazykového a kulturního prostředí. 



 

 

 

 

 

Abstract 

Diploma thesis deals with the process of validization of Marlowe-Crowne social 

desirability scale in the Czech context. Despite the fact that social desirability represents 

an error, which can disrupt validity of obtained data, there is no official Czech version 

of Marlowe-Crowne scale that could be used in surveys. The aim of this thesis is to 

create Czech translation of the scale and test its functionality. The Marlowe-Crowne 

scale is introduced from a theoretical point of view firstly, is discussed its creation, 

characteristics, its importance in relation to social desirability, critics and problems and 

possibilities and difficulties of its use in the new context. Further are discussed different 

ways of translation of research instruments, which could help to preserve their purpose, 

and method of cognitive interviews as a way of testing of new or adapted research 

instruments. Modified parallel translation of three translators was used for creation of 

Czech version of Marlowe-Crowne scale. Cognitive interview, based mostly on verbal 

protocols, were used for testing of finally translated scale to find out, if scale is 

applicable in the Czech context without any problems. Interviews were conducted with 

sixteen respondents with different sociodemographic characteristics. Thesis concludes 

that scale usability is problematic, because there are several errors, which could disrupt 

validity of obtained data. These errors are related to scale as a whole, to individual 

statements as well and some of them are caused by mistake of respondents. Another 

problem is formed by different interpretation of the terms in the statements. As a result, 

scale cannot be recommended to wider use, because it, in relation to different language 

and especially culture context, does not fulfill its original function. Moreover it has a lot 

of problems related to formulation of individual statements. In the end thesis suggests 

some recommendation for scale and statements modification, which could help to 

eliminate errors. However these modifications suppose creation of completely new 

statements, which would be based on the Czech language and cultural context from the 

beginning. 

 

 

Klíčová slova 

Sociální desirabilita, Marlowe-Crowne škála, citlivé otázky, validizace, způsoby 

překladu, kognitivní interview, chyby měření, metodologie.  



 

 

 

 

 

Keywords 

Social desirability, Marlowe-Crowne scale, sensitive questions, validization, methods of 

translation, cognitive interview, measurement errors, methodology. 

 

 

Rozsah práce: 168 807 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen 

uvedené prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 14. 5. 2014  

 

 

Tereza Přibáňová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému vedoucímu diplomové práce, Ing. Mgr. 

Jiřímu Remrovi, Ph.D, MBA za cenné rady, nápady a motivaci. Velký dík patří všem 

respondentům, kteří byli ochotni věnovat mi svůj čas a podělit se se mnou o své názory 

a zkušenosti. Děkuji Jonáši Krotilovi za pomoc s překladem a Lukáši Reslovi 

za kontrolu textu. Poděkování patří také Ondřeji Věnku Vysopalovi za kontrolu 

anglických pasáží a především za neustálou podporu a přítomnost. Nejmenovitě děkuji 

těm, se kterými jsem práci diskutovala, a všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli 

k jejímu vzniku. 



 

 

 

 

 

 

Předpokládaný název práce: Validizace Marlowe-Crowne škály sociální desirability 

v českém prostředí 

 

Předpokládaný název práce v angličtině: Validization of Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale in Czech Condition 

 

Klíčová slova: sociální desirabilita, Marlowe-Crowne škála, citlivé otázky, validizace, 

kognitivní interview, chyby měření 

 

Klíčová slova v angličtině: social desirability, Marlowe-Crowne scale, sensitive 

questions, validization, cognitive interview, measurement errors 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. 

 

Vstupní diskuse problému 

Sociální desirabilita patří mezi chyby vyskytující se v sociálním výzkumu, které 

mohou ohrožovat validitu získaných dat a tím pádem narušit přesnost měření, jeho 

zobecnitelnost na cílovou populaci a zároveň i důvěryhodnost výsledků celého 

výzkumu. Projevem sociální desirability je situace, kdy respondent upravuje svou 

odpověď na otázku výzkumu tak, aby vypadal lépe, než jaká je skutečnost, a tím pádem 

podává nepravdivé informace. V důsledku působení sociální desirability se pak můžeme 

setkat s nadhodnocováním sociálně žádoucího chování a naopak podhodnocováním 

sociálně nežádoucího chování. [Nancarrow, Brace 2000] K sociální desirabilitě dochází 

především ve spojitosti s otázkami, které jsou pro respondenta citlivé. Formování 

odpovědí úzce souvisí se sociálními normami, které na člověka působí a díky nimž má 

pak tendenci odpovídat pokud možno v souladu s nimi. [Tourangeau, Yan 2007; 

Kreuter, Presser, Tourangeau 2008] Obecně se má za to, že sociální desirabilita má dva 

faktory – self-deception a impression management. Self-deception odkazuje k situaci, 

kdy respondent odpovídá nepravdivě, ale nečiní tak vědomě, protože svým tvrzením 
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věří. Impression management naopak představuje situaci, kdy respondent lže naprosto 

vědomě za účelem vytvoření pozitivnějšího obrazu sebe sama. [Paulhus 1984: 599] 

Vzhledem k tomu, že je sociální desirabilita poměrně závažný problém, který 

narušuje výsledky sociálních výzkumu, byly vyvinuty více či méně spolehlivé nástroje 

k jejímu zjišťování. Jedním takovým nástrojem jsou škály sociální desirability, které 

měří tendenci respondentů odpovídat sociálně žádoucím způsobem. Patří sem např. 

Edwards Social Desirability Scale, Marlowe-Crowne Social Desirability Scale, BIDR 

(Balance Inventory of Desirable Responding), Lie Scale of EPI a další. [Paulhus 1991] 

Ve své diplomové práci se budu zaměřovat na Marlowe-Crowne škálu sociální 

desirability, která je v této oblasti pravděpodobně nejpoužívanější. Tato škála vznikla 

jako reakce na Edwards SD Scale, která byla značně kritizována. Položky do Marlowe-

Crowne škály byly vybrány tak, aby představovaly chování, které je vysoce žádoucí, ale 

málokdy se děje, nebo aby bylo nežádoucí, ale co do výskytu časté. Celkem škála 

obsahuje 33 položek, z nichž je 18 sociálně žádoucích a 15 sociálně nežádoucích. 

Úkolem respondenta je každou položku ohodnotit a říct, zda pro něj platí či neplatí. 

Body se získávají za nesouhlasné odpovědi na sociálně nežádoucí položky a za 

souhlasné odpovědi na sociálně žádoucí položky. Čím víc má respondent bodů, tím víc 

je náchylnější k sociální desirabilitě. [Marlowe, Crowne 1960]  

 

Formulace výzkumného problému 

Marlowe-Crowne škála byla primárně navržena pro využití v americkém 

prostředí a to především v anglickém jazyce. Díky tomu při její aplikaci v jiných 

podmínkách můžeme narazit na problémy, které plynou buď z obtížného a nepřesného 

překladu či z odlišného kulturního zázemí, pro které jsou původní výroky ve škále 

nepoužitelné. Proto je třeba přípravě škály pro využití v jazykově a kulturně odlišných 

zemích věnovat značnou pozornost. Například Vu et al. [2011] popisují proces při 

úpravě škály pro použití v zemích Afriky. Aby mohla škála fungovat v daném kontextu 

odpovídajícím způsobem, byl výzkumný tým nucen vyřadit položky, které se týkaly 

jízdy automobilem, chození do kina apod., což jsou činnosti, které v méně vyspělých 

zemích Afriky nejsou na denním pořádku, tudíž by bylo nesmyslné se na ně ptát. 

Zároveň byli nuceni výroky z angličtiny přeložit do místních jazyků, což s sebou 

samozřejmě neslo riziko nepřesného překladu. 

A právě problém využití škály v jiném prostředí bych chtěla pojednat ve své 

diplomové práci. Pokusím se upravit a validizovat Marlowe-Crowne škálu sociální 



 

 

 

 

desirability tak, aby byla využitelná v českém prostředí a dobře diskriminovala mezi 

respondenty, kteří mají k sociální desirabilitě tendence a kteří nikoli. Můžeme 

předpokládat, že škála je víceméně vázaná na americké hodnoty a kulturní kontext, díky 

čemuž by její využitelnost v České republice mohla být omezená. Může se jednat např. 

o výroky vztahující se k pracovnímu nasazení, morálce a plnění životních cílů, které 

jsou v Americe zdůrazňovány (It is sometimes hard for me to go on with my work if 

I am not encouraged. - On occasion I have had doubts about my ability to succeed in 

life. - On a few occasions, I have given up doing something because I thought too little 

of my ability.; tyto výroky jsou koncipovány jak sociálně nežádoucí).  

Problematický je i samotný překlad z angličtiny do češtiny díky odlišným 

gramatickým strukturám (např. výskyt dvojitého záporu) či hovorovým výrazům.  

Budu se tedy především snažit ověřit validitu jednotlivých položek ve škále, 

případně najít nové či podobné stimuly, které by byly pro aplikaci v českém prostředí 

vhodnější. S tímto úkolem se pojí nalezení odpovědí na otázky typu: Je možné bez 

problémů přeložit všechny výroky ve škále do českého jazyka? Neztrácí překladem 

výroky svůj původní smysl? Jsou všechny přeložené výroky pro respondenty 

srozumitelné? Je třeba některé výroky ze škály vyloučit, protože v kontextu české kultury 

nedávají smysl, jsou neopodstatněné? Diskriminuje škála spolehlivě mezi respondenty? 

Měří škála i po přeložení oba faktory sociální desirability? Existují mezi respondenty 

s různými sociodemografickými charakteristikami rozdíly v chápání jednotlivých 

výroků? Zodpovězení nastíněných otázek by mělo napomoci při přípravě využitelné 

a validní škály měřící tendenci k sociální desirabilitě v českém prostředí v českém 

jazyce.  

 

Předpokládané metody zpracování 

Vzhledem k neexistenci oficiálního překladu Marlowe-Crowne škály do češtiny, 

bude prvním krokem její překlad z anglického do českého jazyka s maximálním 

možným zachováním smyslu otázky. Chtěla bych následně zpětně nechat české výroky 

přeložit do angličtiny nezávislým člověk a porovnat věcný smysl původních 

a přeložených výroků, což by mělo ukázat, zda překladem nedochází k závažným 

chybám. 

Dalším krokem by pak mělo být provedení kognitivních interview s cílem zjistit, 

zda a jak respondenti daným výrokům rozumí a identifikovat problematické položky. 

Kognitivní interview je metoda využívaná např. pro testování dotazníků před samotným 



 

 

 

 

začátkem dotazování. Jeho cílem není získání odpovědí na věcné otázky, ale především 

poznání procesů, kterými zodpovídání dotazu probíhá. Dle Willise je cílem kognitivního 

interview zaprvé pochopení strategií, které lidé využívají při zodpovídání dotazů, 

a zadruhé odhalení potenciálních zdrojů chyb v odpovědích na cílovou otázku. [Vinopal 

2008: 51-52] Interview probíhá většinou tak, že respondenti nahlas komentují 

zodpovídání otázky, pokoušejí se verbálně vyjádřit, o čem přemýšlí, co je nejasné a jak 

dospívají k dané odpovědí. Další možností je nechat respondenty nejprve vyplnit 

dotazník a poté se jich doptávat, co podle nich otázky či jednotlivé výrazy v nich 

znamenají, na co se ptají a jak bylo dosaženo právě takové odpovědi. Kognitivní 

interview se běžně provádějí s maximálně několika desítkami respondentů, nejedná se 

zde totiž o statistickou zobecnitelnost, ale o odhalení potenciálních chyb a problémů. 

[Willis 1999] Proto i já předpokládám provedení cca 15-30 kognitivních interview tak, 

abych pokryla co nejširší spektrum respondentů, co se týče sociodemografických 

charakteristik (soustředit se pravděpodobně budu především na rozdílné pohlaví, věk 

a vzdělání).  

Na základě výsledků kognitivních interview provedu úpravy škály. Prozatím 

předpokládám úpravy ve formě vyškrtnutí nejasných výroků, což by zároveň vedlo ke 

zkrácení škály, která je pro běžné použití poměrně dlouhá. Dále předpokládám možné 

úpravy jednotlivých výroků tak, aby pro respondenty byly více srozumitelné, ale 

zároveň zachovaly svůj smysl. 

V celém procesu samozřejmě budu využívat relevantní literaturu, z které budu 

čerpat inspiraci a poznatky pro svou práci. 

 

Předpokládaná struktura práce 

Teoretická část: uvedení do problematiky sociální desirability, představení 

způsobů měření sociální desirability s důrazem kladeným na škály, detailní pojednání 

o Marlowe-Crowne škále včetně kritiky a provedených validizačních studiích. 

Metodologická část: rozbor metody kognitivních interview, jejich využití při 

testování otázek a položek v dotaznících se zaměřením na proces zodpovídání dotazu, 

plán a provedení vlastních kognitivních interview, překlad škály. 

Analytická část: analýza výsledků kognitivních interview, úprava škály na 

základě výsledků. 

Závěry: zhodnocení upravené škály, přínosy práce a diskuse možných omezení. 
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Úvod 

Na základě výzkumných šetření získáváme informace o cílové populaci tak, že 

odhadujeme její charakteristiky z odpovědí získaných od vybraného vzorku 

respondentů. Výzkumná šetření se ovšem potýkají s celou řadou chyb, které se mohou 

objevit v různých fázích výzkumného procesu. Jedním z hlavních cílů výzkumné 

metodologie je tyto chyby v datech minimalizovat [Fowler 2002: 11]. Tyto chyby totiž 

mohou způsobit vychýlení výsledků a tím pádem porušit validitu výzkumu.  V důsledku 

jsou pak z výzkumu získána data, která neodpovídají cílové populaci, jsou nepravdivá či 

měří něco jiného, než bylo zamýšleno. 

Mezi takové chyby, které ohrožují validitu výzkumu, patří i sociální desirabilita. 

Tato chyba souvisí se sociálními normami a projevuje se tak, že respondenti pod jejich 

vlivem upravují své odpovědi, aby odpovídaly těmto normám. V důsledku pak dochází 

k tomu, že respondenti odpovídají tak, aby o sobě vytvořili lepší obraz, než jaký ve 

skutečnosti je. Často se toto týká otázek, které jsou určitým způsobem pro respondenty 

citlivé, případně se ptají na věci, ke kterým je nepříjemné se přiznávat.  

Je patrné, že působení sociální desirability může značným způsobem ovlivnit 

výsledky výzkumu, a proto je žádoucí hledat způsoby, jak jejímu působení předcházet, 

případně ho alespoň identifikovat. K detekci sociální desirability v sebraných datech 

byla navržena řada škál, mezi které patří i tzv. Marlowe-Crowne škála sociální 

desirability [Marlowe-Crowne 1960]. Ta obsahuje řadu výroků, ke kterým se mají 

respondenti vyjádřit. Z těchto odpovědí je pak počítán výsledný skór, který hodnotí 

tendenci respondenta k sociální desirabilitě. Se získaným skórem je možné dále 

pracovat, například zkoumat jeho vztah k ostatním testovaným proměnným. 

Ačkoli je škála široce využívána
1
 [Barger 2012, Ventimiglia, MacDonald 2012], 

neexistuje její oficiální český ekvivalent. Právě tvorbou české verze Marlowe-Crowne 

škály se zabývá tato práce. Cílem práce tedy je vytvořit český překlad škály a otestovat 

její funkčnost v českém prostředí. Převod výzkumných instrumentů mezi různými 

jazykovými a kulturními prostředími není jednoduchý a vyžaduje více kroků. Nejprve je 

třeba zvolit vhodnou formu překladu a následně přeložený instrument otestovat, aby 

fungoval a měřil to samé, jako ten původní. Často ovšem dochází k tomu, že instrument 

                                                 
1
 O tom, že Marlowe-Crowne škála patří k nejvyužívanějším nástrojům pro měření sociální desirability 

a inklinaci k ní svědčí i fakt, že od svého vzniku byla využita ve více než tisíci studiích [Ventimiglia, 

MacDonald 2012: 487].  Stejně tak byl mnohokrát citován originální článek ohledně škály z roku 1960. 

Barger [2012: 288] uvádí, že v rámci Social Science Citation Index pro 90. léta 20. století bylo objeveno 

729 referencí na daný článek. 
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buď vůbec otestován není, nebo je otestován pouze na základě statistického testování, 

které ovšem není schopné odhalit hlouběji skryté problémy. Instrumenty se mohou jevit 

jako plně funkční, přestože ve skutečnosti nefungují tak, jak byly zamýšleny.  

V prvním kroku tedy byla Marlowe-Crowne škála přeložena za pomoci 

modifikovaného paralelního překladu, jehož pomocí byla stanovena finální podoba 

škály pro testování. Hlavní část této práce je nicméně založena na kognitivních 

interview, za jejichž pomoci byla takto přeložená škála otestována a byly identifikovány 

potenciální problémy, se kterými je možné se při její aplikaci setkat. V rámci 

kognitivních interview je detailně zkoumán rozhodovací proces, během kterého dochází 

k porozumění otázce, vybavení požadované informace z paměti, rozhodnutí o odpovědi 

a její případné editaci [Tourangeau, Rips, Rasinski 2000]. Během kognitivních 

interview je možné odhalit problémy spojené s každou fází rozhodovacího procesu, 

přičemž tyto problémy nemusí být během běžné dotazovací situace patrné, protože se 

často odehrávají pouze v mysli respondenta. Kognitivní interview tak představují cenný 

nástroj pro otestování nově vytvořených či převedených výzkumných instrumentů 

[Willis, 1999, Willis 2005]. 

V práci jsou nejprve definovány cíle výzkumu a představeny výzkumné otázky. 

Dále práce detailně rozebírá Marlowe-Crowne škálu a vysvětluje její důležitost 

a význam ve vztahu k sociální desirabilitě. Diskutována je kritika škály a známé 

problémy, se kterými se potýká, a také problematika její adaptace v jiném než 

americkém prostředí. Následně je z teoretického hlediska představen proces převodu 

výzkumných instrumentů mezi různým jazykovým a kulturním prostředím a různé 

způsoby překladu. Dále je rozebrána metoda kognitivních interview ve spojitosti 

s testováním výzkumných instrumentů. Praktická část práce se zabývá samotným 

výzkumem a analýzou získaných poznatků, přičemž také diskutuje případné návrhy 

a doporučení pro úpravu škály, které vyplývají z výsledků kognitivních interview.  

 

1. Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Primárním cílem této práce je otestovat využitelnost české verze Marlowe-

Crowne škály sociální desirability v českém prostředí, tedy posoudit její validitu 

a funkčnost. Na základě tohoto posouzení pak popsat případná omezení, která by mohla 

bránit jejímu použití, a navrhnout dílčí úpravy škály, které by vedly k jejímu zlepšení 

a možnosti zavedení do praxe, pokud tyto jsou možné. Vzhledem k tomu, že sociální 
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desirabilita může ohrožovat validitu získaných dat, je žádoucí mít k dispozici nástroj, 

kterým je možné měřit tendenci k podávání sociálně žádoucích odpovědí. Takový 

nástroj nicméně v českém prostředí prozatím neexistuje, respektive neexistuje jeho 

oficiální a otestovaná verze.
2
 Marlowe-Crowne škála byla primárně navržena pro 

využití v americkém prostředí a to především v anglickém jazyce. Díky tomu můžeme 

při její aplikaci v jiných podmínkách narazit na problémy, které plynou buď z obtížného 

a nepřesného překladu či z odlišného kulturního zázemí, pro které jsou původní výroky 

ve škále nepoužitelné. Proto je třeba přípravě škály pro využití v jazykově a kulturně 

odlišných zemích věnovat značnou pozornost.  

Můžeme předpokládat, že škála je víceméně vázaná na americké hodnoty 

a kulturní kontext, díky čemuž by její využitelnost v České republice mohla být 

omezená. Může se jednat např. o výroky vztahující se k pracovnímu nasazení, morálce 

a plnění životních cílů, které jsou, respektive byly, v Americe zdůrazňovány. 

Problematický je i samotný překlad z angličtiny do češtiny díky odlišným gramatickým 

strukturám (např. výskyt dvojitého záporu) či hovorovým výrazům. Z těchto důvodů se 

práce snaží adaptovat Marlowe-Crowne škálu v českém prostředí, a to za pomoci 

vhodného způsobu překladu a dále otestováním jednotlivých výroků v rámci 

kognitivních interview. 

Druhým cílem je prozkoumat proces rozhodování při odpovídání na výroky 

především s ohledem na působení sociální desirability, tedy zjistit, jak a zda vůbec 

sociální desirabilita v případě výroků Marlowe-Crowne škály působí a jaké jsou projevy 

daného jevu.  

 

Práce se snaží odpovědět především na dvě hlavní výzkumné otázky: 

 Může škála v českém prostředí bezproblémově fungovat, aniž by musela být 

zásadním způsobem upravována? 

 Jakým způsobem v procesu odpovídání na výroky působí sociální desirabilita? 

 

 

 

                                                 
2
 Přestože neexistuje oficiální překlad škály, lze se, i když ojediněle, setkat s jejím použitím v českém 

prostředí. Důkazem toho je např. studie Šolcové a Kebzy [2009], která představuje součást mezinárodního 

srovnávacího výzkumu ohledně osobní pohody vysokoškolských studentů, a ve které byla škála použita.  

Bližší informace o způsobu překladu, případně překlad samotný, nicméně ve studii chybí. Studie navíc 

mluví o 13 položkách namísto 33, což ovšem může být pouze překlep.  
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K výzkumným otázkám se vztahují následující hypotézy: 

 H1: Škála nefunguje bezproblémově, výroky vyžadují určitou míru úprav, aby 

byly v českém prostředí funkční a smysluplné. 

 H2: Sociální desirabilita působí především v konečné fázi procesu odpovídání, 

tedy ve fázi editace odpovědi, kdy jsou odpovědi přizpůsobovány sociálním 

normám. 

 

Ve spojitosti s výzkumnými otázkami jsou hledány odpovědi na další dílčí otázky, 

kterými jsou:  

- Je možné bez problémů přeložit všechny výroky ve škále do českého jazyka? 

Neztrácí překladem výroky svůj původní smysl?  

- Jsou všechny přeložené výroky pro respondenty srozumitelné?  

- Je třeba některé výroky ze škály vyloučit, protože v kontextu české kultury 

nedávají smysl, jsou neopodstatněné?  

- Diskriminuje škála spolehlivě mezi respondenty?  

- Existují mezi respondenty rozdíly v chápání jednotlivých výroků?  

 

Zodpovězení nastíněných otázek by mělo napomoci při přípravě využitelné a validní 

škály měřící tendenci k sociální desirabilitě v českém prostředí a v českém jazyce.  

 

2. Představení Marlowe-Crowne škály sociální 

desirability 

Následující kapitola detailně pojednává o Marlowe-Crowne škále sociální 

desirability, která je klíčová pro celou tuto práci. Kapitola nejprve představuje, jak škála 

vypadá a jakým způsobem byla svými autory vytvořena. Zaměřuje se také na to, jak ji 

před začátkem oficiálního používání testovali a zda bylo toto testování dostatečné. Je 

vysvětlen její význam a zdůrazněna její důležitost ve vztahu k problematice sociální 

desirability. Dále jsou diskutovány jednotlivé problémy a kritika, se kterými se škála 

potýká. Povědomí o problémech škály je důležité, protože je pravděpodobné, že se 

s podobnými problémy bude potýkat i její překlad do češtiny, takže je pak možné se na 

tyto problémy zaměřit a blíže je prozkoumat. V závěru je stručně nastíněna 

problematika převodu škály do jiného jazykového a kulturního prostředí, přičemž je 
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zdůrazněna absence studií, které by se problematikou zabývaly z pohledu kvalitativního 

testování výsledné škály. 

 

2.1. Vznik a popis škály 

Vzhledem k faktu, že sociální desirabilita představuje pro výzkumná šetření 

poměrně závažný problém, objevily se snahy o vytvoření nástrojů a vyvinutí postupů, 

které by uměly měřit náchylnost k sociálně žádoucím odpovědím, případně by s jejich 

pomocí bylo možné odhalit přítomnost sociální desirability v již sebraných datech.
3
 

Právě takový nástroj představuje i Marlowe-Crowne škála sociální desirability, která, 

podobně jako další škály
4
 

5
, tvoří možnost reálně využitelnou v dotazníkových 

šetřeních.  

Marlowe-Crowne škála vznikla v reakci na tzv. Ewardsovu škálu sociální 

desirability
6
, která dle kritiků nesplňovala náležitosti potřebné k řádnému měření 

inklinace k sociálně žádoucím odpovědím. Podobným směrem cílili svou kritiku 

i Marlowe a Crowne [1960: 394-395], kteří argumentují, že položky v Edwardsově 

škále mají patologické implikace stejně, jako měl původní MMPI dotazník, z něhož jsou 

                                                 
3
 Mimo techniky měřící sociální desirabilitu byly vyvíjeny také ty, které měly působení sociální 

desirability zamezit. Patří sem například zdůraznění toho, že má být respondent upřímný a pravdomluvný; 

slib a zaručení důvěrnosti; technika náhodné odpovědi (Randomised Response Technique – RRT) či 

Bogus Pipeline (BLT) [Nancarrow, Brace 2000, Tourangeau, Yan 2007]. Dále je třeba také zmínit tzv. 

forgiving introduction či face saving questions - v podstatě se jedná o způsob, kdy je citlivá otázka 

uvedena a kladena takovým způsobem, aby měl respondent pocit, že se ho ptáme na běžnou věc, která se 

týká všech lidí [Peter, Valkenburg 2011]. Samostatnou kapitolu pak tvoří diskuse ohledně vlivu různých 

módů sběru dat na sociální desirabilitu. K této problematice viz [Presser, Stinson 1998, Dwight, Feigelson 

2000, Green, Krosnick, Holbrook 2001, Holbrook, Green, Krosnick 2002, Kreuter, Presser, Tourangeau 

2008, Chang, Krosnick 2010]. 
4
 Marlowe-Crowne škála náleží mezi řadu dalších škál, které byly pro měření sociální desirability 

vytvořeny. Patří sem například Edwardsova škála sociální desirability, škála BIDR (Balanced Inventory 

of Desirable Responding, Lie scale of EPI (Eysenck Personality Inventory) atd. Pro zevrubný přehled škál 

měřících sociální desirabilitu včetně pojednání o jejich validitě, reliabilitě a případných problémech viz 

[Paulhus 1991, Stöber 2001]. 
5
 Využití škál představuje pouze jeden ze způsobů, jakým se lze pokusit přítomnost sociální desirability 

odhalit, další viz [Nancarrow a Brace 2000].  
6
 Edwards pravděpodobně jako první přišel se škálou měřící sociální desirabilitu, a to v roce 1957. Škála 

je dnes známá jako Edwardsova škála sociální desirability. Při její tvorbě bylo využito 150 položek 

z dotazníku MMPI (Minnesota Multiphasic Persinality Inventory), které byly předloženy deseti 

nezávislým posuzovatelům. Ti na ně měli odpovídat sociálně žádoucím způsobem. Výsledkem bylo 79 

položek, na které posuzovatelé odpovídali shodně. Na základě nejvyšších a nejnižších skórů pak byla 

škála redukována na 39 položek, které měly měřit sociální desirabilitu. Škála však byla široce kritizována 

a byla zpochybňována její schopnost odlišit sociální desirabilitu od acquiescence (tendence respondentů 

zvolit si určitý styl odpovídání a následně buď jenom souhlasit či nesouhlasit s položkami bez ohledu na 

jejich obsah [DeMaio 1984: 269]). Zároveň bylo naznačováno, že se jedná spíš o kratší osobnostní 

dotazník než škálu pro měření sociální desirability [Ibid. 259-260]. 
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odvozeny.
7
 Ve snaze vyloučit ze škály psychopatologii a zaměřit ji opravdu na sociální 

desirabilitu, vytvořili Crowne a Marlowe škálu novou
8
. Od Edwardsovy se liší 

především ve třech ohledech: a) nevztahuje se k psychopatologickému obsahu, b) její 

položky byly vybrány tak, aby představovaly chování, které je vysoce žádoucí, ale 

málokdy se děje, nebo aby bylo nežádoucí, ale časté [Borkenau, Ostendorf 1992: 200] 

a c) na rozdíl od Edwardsovy škály měří oba faktory sociální desirability – tzv. self-

deception a impression  management
9
 [Paulhus 1984]. Pro vytvoření nové škály 

diskutovali Marlowe a Crowne množství soudobých osobnostních dotazníků, z nichž 

následně vybrali ty výroky, které podle nich splňovaly kritérium sociální či kulturní 

žádoucnosti, respektive nežádoucnosti a zároveň měly minimální implikace 

k patologickému a abnormálnímu chování. Celkem tuto podmínku splnilo 50 výroků, 

které byly následně postoupeny 10 nezávislým soudcům
10

. Ti byli instruováni, aby 

každý výrok ohodnotili ze sociálně žádoucího hlediska za pomoci označení, zda 

s výrokem souhlasí či nesouhlasí. Autoři touto metodou dospěli k 47 výrokům, se 

kterými všichni souhlasili.
11

 Škála byla následně předložena 76 studentům psychologie 

a na základě jejich odpovědí byla provedena položková analýza, za jejíž pomoci bylo 

vybráno 33 výroků, které tvoří finální verzi škály [Marlowe-Crowne 1960: 350]. 

Celkem 18 výroků je formulováno jako sociálně žádoucích (pravdivé), 15 jako sociálně 

nežádoucích (nepravdivé). Respondent má u každé položky rozhodnout, zda pro něj 

platí, či neplatí. Pokud označí sociálně žádoucí položku pro sebe jako platnou, získává 

                                                 
7
 V důsledku to může např. znamenat, že dosažení vysokého skóru na škále neznamená vysokou inklinaci 

k sociální desirabilitě, ale nízký výskyt patologických symptomů u respondenta [Marlowe, Crowne 1960: 

360]. 
8
 Škála je k nahlédnutí v Příloze č. 1. 

9
 V prvních pracích ohledně sociální desirability se hojně objevovalo přesvědčení, že se jedná 

o jednodimenzionální koncept [Helmes, Holden 2003: 1015]. Další vyjasňování a testování konceptu 

(např. opakovaná měření stejných respondentů, provádění faktorových analýz atd.) ovšem 

jednodimenzionalitu sociální desirability vyvrátila [Vispoel, Tao 2012: 1]. Jak uvádí Paulhus [1984: 599], 

dnes se má za to, že sociální desirabilita je složena ze dvou faktorů. Nejčastěji se lze setkat s dělením na 

self-deception, kterým je charakterizována situace, kdy respondent odpovídá lživě či nepřesně, ale nedělá 

to vědomě, protože svým výpovědím věří (hodnotí se lépe, protože věří, že takový opravdu je), 

a impression management, ke kterému dochází, pokud se respondent naprosto vědomě a cíleně přetvařuje 

a lže, aby o sobě vytvořil pozitivní obraz.
 
Dimenze sociální desirability, především pak zmiňovaný 

impression management a self-deception jsou neustále předmětem zkoumání. Například vztah mezi 

dimenzemi a osobními vlastnostmi zkoumá [Verkasalo a Lindeman 1994], vztahu ke kulturním rozdílům 

se věnuje [Booth-Kewley, Rosenfeld, Edwards 1992] a rozdíly v různých typech lidí a strategiích 

odpovídání pojednávají [Lindeman a Verkasalo 1995]. Kromě rozlišení self-deception a impression 

managementu se lze setkat s dělením na attribution a denial. Attribution zahrnuje deklaraci sociálně 

žádoucích charakteristik týkajících se osoby respondenta, denial naopak popírání sociálně nežádoucích 

charakteristik [Paulhus 1984: 598]. 
10

 Nezávislé soudce tvořili fakultní pracovníci a magisterští studenti z Katedry psychologie Státní 

Univerzity v Ohiu [Marlowe, Crowne 1960: 350]. 
11

 Jednomyslně se soudci shodli na 36 výrocích, s dalšími 11 pak souhlasilo 90% soudců [Marlowe, 

Crowne 1960: 350]. 
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bod, pokud označí sociálně nežádoucí položku pro sebe jako neplatnou, získává také 

bod. Body se sčítají, čím víc bodů respondent získá, tím vyšší je jeho tendence 

k sociální desirabilitě [Chylíková 2011: 191]. 

Autoři škály [Marlowe, Crowne 1960: 350, 352] testovali před oficiálním 

zveřejněním i její reliabilitu. Koeficient vnitřní konzistence škály
12

 dosáhl hodnoty 0,88, 

test-retest provedený o měsíc později pak hodnoty 0,89. Validita škály byla hodnocena 

porovnáním korelací mezi Marlowe-Crowne škálou, Edwardsovou škálou a několika 

různými škálami MMPI. Korelační koeficient mezi Marlowe-Crowne škálou 

a Edwardsovou škálou dosáhl hodnoty 0,35
13

. Dle autorů korelační koeficient ukazuje, 

že jsou obě škály propojené.
14

 Obecně se také ukázala vyšší propojenost Edwardsovy 

škály s MMPI škálami než u Marlowe-Crowne škály
15

, což naznačuje, že se autorům 

podařilo odstranit patologické implikace. Je ovšem třeba uvést, že všechny testy byly 

prováděny s relativně malým počtem respondentů (v řádu nižších desítek) a vždy se 

jednalo o studenty psychologie, případně fakultní pracovníky, což mohlo mít za 

následek určité vychýlení výsledků. 

 

2.2. Proč je Marlowe-Crowne škála důležitá 

V současné době patří dotazníková šetření k nejrozšířenějším způsobům 

provádění sociálněvědních i dalších výzkumů. Je ovšem nutné si uvědomit, že tato 

šetření mohou být zatížena různými druhy chyb, které ovlivňují jejich spolehlivost 

a které mohou do značné míry ovlivnit výsledky. V zásadě můžeme rozlišovat zkreslení 

(bias), odchylku (variance) a celkovou chybu (mean square error). Zkreslení 

představuje chybu, která ovlivňuje statistiky v celém výzkumném designu. Jedná se 

o konstantní chybu, což znamená, že se může objevovat ve všech výzkumech 

využívajících daný design. Odchylka se jako chyba objevuje tehdy, když se naměřené 

hodnoty odpovědí mezi jednotkami výzkumu značně liší. Celková chyba pak 

představuje sumu zkreslení a odchylek. Je patrné, že chyby jsou navzájem propojené 

a také zhierarchizované, celková chyba v sobě obsahuje zkreslení a odchylku, přičemž 

                                                 
12

 Pro testování byla využita Kuder-Richardson formula 20 [Marlowe, Crowne 1960: 350].  
13

 Hodnota byla signifikantní na hladině významnosti 0,01 [Marlowe, Crowne 1960: 350].  
14

 Existují nicméně studie, které ukazují, že Marlowe-Crowne škála a Edwardsova škála neměří stejný 

konstrukt a to, co reálně měří, se překrývá jen nepatrně. Více viz [O´Grady 1988]. 
15

 Jednalo se o následující MMPI a odvozené škály: Lie, Validity and test-taking attitude, 

Hypochondriasis, Depression, Hysteria, Psychopathic Deviate, Paranoia, Psychasthenia, Schizophrenia, 

Manic, Prejudice, Status, Ego Strenght, Manifest Anxiety, Anxiety, Repression. Detailněji viz [Marlowe-

Crowne 1960]. 
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tyto mají své další podtypy
16

 [Groves 2004: 8]. Sociální desirabilita, kterou má 

Marlowe-Crowne škála detekovat, patří mezi chyby náležejících do kategorie 

zkreslování
17

 odpovědí [DeMaio 1984: 257] a lze ji řadit k chybě způsobené 

respondentem
18

 při odpovídání na danou otázku
19

. Během působení sociální desirability 

se projevuje tendence odpovídat takovým způsobem, aby respondent působil lepším 

dojmem, než kdyby odpovídal přesně a pravdivě. Působení sociální desirability je úzce 

spojeno se sociálními normami, které řídí lidské chování a postoje, respektive říkají, co 

je dobré a co špatné. Při výzkumných šetřeních lidé následně mohou formovat své 

odpovědi tak, aby byly v souladu s obecně uznávanými normami [Kreuter, Presser, 

Tourangeau 2008: 848]. Tato situace se objevuje především ve chvíli, kdy jsou 

pokládány tzv. citlivé otázky
20

.  

Tourangeau a Yan [2007: 860] rozlišili tři rozdílné významy toho, co citlivost ve 

spojitosti s otázkami znamená. Zaprvé se může jednat o otázky, které jsou považovány 

za rušivé (např. otázky týkající se spotřeby tabáku, příjmu či náboženského vyznání 

a témat, která jsou v každodenní konverzaci nevhodná). Podstata citlivosti je zde 

v samotné otázce, respondenti mají pocit, že výzkumníkovi do daných věcí nic není. 

Druhý význam se vztahuje k otázkám, u kterých mají respondenti dojem, že hrozí 

prozrazení odpovědí nějaké třetí straně, přičemž by pro ně z takového prozrazení mohly 

být vyvozeny negativní důsledky (např. otázky ohledně užívání marihuany mezi 

teenagery, kde může hrozit prozrazení výsledků jejich rodičům). Ačkoli výzkumy 

rutinně nabízejí ujištění o anonymitě a důvěrnosti, respondenti tomu nejsou vždy 

ochotni věřit. Třetí význam citlivosti se úzce pojí se sociální desirabilitou. V této 

souvislosti je důležité, do jaké míry se otázky snaží zjistit odpovědi, které jsou 

neakceptovatelné nebo sociálně nežádoucí. Otázka je v tomto případě citlivá, pokud 

vyžaduje odpověď, ve které by respondent přiznal, že porušil nějakou sociální normu, 

což by ho mohlo uvrhnout do špatného světla. Díky sociální desirabilitě tak může 

                                                 
16

 Více viz [Groves 2004, Vinopal 2008a].  
17

 Zkreslení v odpovědích dále způsobuje především nejednoznačnost otázek; otázky, na které je odpověď 

prakticky nemožná (detailní informace ohledně něčeho, co se stalo dávno v minulosti); order effect (série 

otázek a snaha na ně rychle odpovědět) a tendence odpovídat souhlasně (acquiescence) [Nancarrow, 

Brace 2000]. 
18

 K debatám ohledně toho, zda je sociální desirabilita osobní charakteristikou respondenta či 

charakteristikou položky viz [Dwight, Feigelson 2000: 351-352]. Z mezikulturního hlediska se 

problematikou zabývá např. [Johnson a Van De Vijver 2002].   
19

 Sociální desirabilitu lze také označit jako response bias – systematickou tendenci odpovídat nepřesně 

v určité situaci (response set - dočasný) nebo v čase (response style - konstantní) [Vispoel, Tao 2012: 1]. 
20

 Kladení citlivých otázek může kromě výskytu sociální desirability také ovlivnit unit response rate 

a item nonresponse [Tourangeau, Yan 2007: 862]. 
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zaprvé docházet k nadhodnocování (over-reporting) sociálně žádoucího chování či 

podhodnocování (under-reporting) sociálně nežádoucího chování v odpovědích 

respondentů
21

 a zadruhé ke špatné interpretaci vztahů mezi proměnnými, kdy je 

přítomnost sociální desirability může zeslabovat či naopak zesilovat [Nancarrow, Brace 

2000]. Toto zkreslování má za následek vytváření nevalidních dat, tedy dat se 

systematickou odchylkou. „Dochází tak k deformaci v datech ve prospěch sociálně 

žádoucího chování, což ve výsledku znamená, že výzkumy přinášejí optimističtější obraz 

zkoumané populace, než jaký ve skutečnosti je.“ [Chylíková 2011: 190]. Sociální 

desirabilita představuje potenciální ohrožení externí validity, tedy zobecnitelnosti 

výsledků šetření na populaci, respektive přesnosti daného měření.
22

  

Využití Marlowe-Crowne škály v dotazníkových šetřeních tedy může na 

zmiňované problémy upozornit a tím přispět ke zvýšení kvality získaných dat 

a především prezentovaných výsledků. Škálu lze také využít například tak, že je 

provedena její korelace s konkrétní otázkou – existence statisticky významné korelace 

naznačuje, že otázka je problematická, co se sociální desirability týče [Nancarrow, 

Brace 2000]. Identifikace problematických otázek je užitečná především z dvou důvodů. 

Zaprvé upozorňuje na to, že odpovědi na otázku mohou být určitým směrem vychýlené 

a nelze je považovat za zcela validní. Zadruhé může taková identifikace přispět 

k porozumění toho, jaké otázky jsou pro respondenty citlivé, případně zda je jejich 

citlivost ovlivněna tím, jak jsou formulovány. Vzhledem k tomu, že neexistují 

spolehlivé metodologické postupy, které by byly schopny odstranit vliv sociální 

desirability z výzkumných šetření, a to i přesto, že tato problematika není ničím 

                                                 
21

 Běžně respondenti ve svých odpovědích častěji neuvádějí postoje či chování, které je sociálně 

nežádoucí. Sem patří například užívání drog, spotřeba alkoholu, kouření, potrat, spotřeba energie, 

kriminální chování či rasistické postoje. Méně často se pak setkáváme s tím, že respondenti uvádějí 

sociálně žádoucí postoje či chování častěji, než se vyskytují. Většinou se toto týká například volebního 

chování, šetření energie, používání bezpečnostních pásů v autě, vlastnictví průkazu do knihovny, 

návštěvy kostelů a cvičení [Tourangeau, Yan 2007: 863]. Co se konkrétních výzkumů týče, byla zjištěna 

tendence nadhodnocovat intenzitu sociálně žádoucího chování jako je např. návštěva bohoslužeb 

(Hadaway, Marler & Chaves 1993, cit. dle Holtgraves 2004) a míra volební účasti (Silver, Anderson & 

Abramson 1986, cit. dle Holtgraves 2004). Na druhou stranu bylo detekováno podhodnocování sociálně 

nežádoucího chování, např. užívání návykových látek (Mensch  & Kendel 1988, cit. dle Holtgraves 2004) 

či dospění k bankrotu (Locander, Sudman & Bradburn 1976, cit. dle Holtgraves 2004). 
22

 Sociální desirabilita může být nebezpečná také při evaluaci různých intervenčních programů, které se 

hodnotí na základě dotazníků. Pokud respondent v takové chvíli lže, je evaluace chybná a ve výsledku 

může stát další finanční prostředky. Příkladem mohou být evaluace programů pro prevenci HIV v Africe, 

viz [Vu et al. 2011: 1-2]. 
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novým
23

, je využití pomocných nástrojů jako je Marlowe-Crowne škála více než 

žádoucí. 

 

2.3. Problémy a kritika škály 

Ačkoli je Marlowe-Crowne škála široce využívána jako nástroj pro měření 

tendence k sociální desirabilitě, potýká se s různými problémy a nevyhnula se tak 

kritice. Kritické poznatky se vztahují jak ke škále jako celku, především k její formě, 

složení a praktické využitelnosti, která je podle některých studií diskutabilní, tak 

k jednotlivým výrokům, jejichž formulace mohou vést k řadě chyb. 

Obecně se lze setkat s kritikou toho, že je možné odhadnout smysl škály. 

Shrauger [1972 cit. dle Strahan, Wilson 1976: 320] uvádí, že přibližně čtvrtina jeho 

testovaných subjektů (vysokoškolští studenti) odhadla smysl škály a tito pak vykazovali 

významně nižší skór než ostatní. Nemusí to nutně znamenat problém škály, ale 

schopnost nahlédnout pod povrch škály může být vlastní těm, kteří dosahují nižší skórů 

sociální desirability, protože jednoduše dané tendenci nepodléhají. Na druhou stranu 

schopnost vhledu může být na sociální desirabilitě nezávislá a tím pádem přispívat 

k nevalidnímu skóru. Dalším sporným bodem je to, zda škála měří tendenci respondenta 

k sociální desirabilitě, nebo to, jak by se v modelových situacích skutečně zachoval. 

Problém umocňuje i fakt, že se jednotlivé studie liší ve svých výsledcích [Chylíková 

2011: 191]. Kritice se nevyhnula ani schopnost škály spolehlivě diskriminovat mezi 

respondenty a fungovat nezávisle na dalších okolnostech [srov. Johnson, Fendrich 

2002]. 

Zaměříme-li se na formu škály, je třeba zmínit její celkovou délku, která při 

praktickém využití může značně prodloužit dobu vyplňování dotazníku.
24

 Zároveň může 

způsobit únavu respondentů, kteří následně chybují při výběru odpovědí, případně 

výroky nepozorně čtou. 

V souvislosti s jednotlivými výroky hovoří Ferrando a Anguiano-Carrasco 

[2010: 597] o třech základních problémech. Zaprvé se jedná o značnou délku 

a komplexnost jednotlivých výroků, což může komplikovat jejich posuzování. Dále 

                                                 
23

 K historii a vývoji konceptu sociální desirability více viz [Stöber, Dette, Musch 2002: 370-372, Paulhus 

1991: 17-18].  
24

 Kvůli délce škály se objevily snahy vyvinout její zkrácené verze, které byly následně mnohokrát 

testovány a upravovány [srov. Reynolds 1982, Zook II, Sipps 1985, Rudmin 1999, Loo, Thorpe 2000,  

Barger 2002, Thompson, Phua 2005, Sârbescu, Costea a Rusu 2012].   
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upozorňují na výroky, které jsou formulovány negativně, především pak na ty, které 

obsahují slovesa v negativní formě a slovo nikdy.
25

 Některé výroky navíc obsahují 

dvojité zápory. Podle autorů negativně formulované položky hůř měří zamýšlené 

koncepty. Třetí problém se vztahuje k dvojicím výroků, které lze považovat za 

nadbytečné, respektive se vztahují ke stejným věcem, takže dochází k opakování toho 

samého. Týká se to výroků 5) a 10)
26

, které se vztahují k nedostatku víry ve vlastní 

schopnosti, 6) a 22)
27

, které odkazují k dělání věcí po svém, a 16) a 20)
28

, které popisují 

ochotu připustit vlastní chyby. Dochází pak ke zbytečnému zdvojování měřených 

faktorů. Rudmin [1999: 231] také poukazuje na nevyrovnaný počet pozitivně 

a negativně formulovaných výroků.  Ty by podle něj měly být co do počtu vyrovnané, 

pokud se má zabránit systematickému podávání souhlasných odpovědí. 

 

Dále se objevují problémy, které lze otestovat pouze kvantitativně za pomoci 

statistických procedur. Pro úplnost jsou zde zmíněny, každopádně v rámci výzkumného 

designu této práce nemohly být nijak zkoumány. Značný počet studií se zabývá 

dimenzionalitou škály. Jak bylo řečeno výše, měla by Marlowe-Crowne škála obsáhnout 

obě dvě dimenze sociální desirability, tedy jak impression management, tak self-

deception. Tato skutečnost byla několikrát testována, přičemž výsledky nejsou 

konzistentní. Lze se setkat se studiemi, které ukázaly jednodimenzionálnost škály [srov. 

Ferrando, Anguiano-Carrasco 2010, Ventimiglia, MacDonald 2012], ale i s těmi, které 

ukazují více jak dvě dimenze [srov. Loo, Thorpe 2000, Barger 2002]. V souvislosti 

s dimenzemi škály se také spíše než o impression managementu a self-deception hovoří 

o dvou komponentách škály, kterými jsou přisuzování a popření
29

 [srov. Evans 1979, 

Ramanaiah, Martin 1980, Loo, Thorpe 2000]. Tyto komponenty se mohou od 

původních dimenzí sociální desirability lišit. Další studie se zaměřovaly například na 

otestování tvrzení, že škála je nezávislá na psychopatologii, přičemž se ukázaly rozdíly 

mezi muži a ženami [srov. Katkin 1966]. Problematizována byla i využitelnost škály pro 

obecnou populaci. Vzhledem k tomu, že byla vyvinuta na univerzitních studentech, 

může se hodit pouze pro určité subpopulace [srov. O´Gorman 1974]. 

                                                 
25

 V angličtině se jedná o not a never. 
26

 Jedná se o výroky 5) On occasion I have had doubts about my ability to succeed in life a 10) On a few 

occasions I have given up doing something because I thought too little of my ability. 
27

 Jedná se o výroky 6) I sometimes feel resentful when I don't get my way a 22) At times I have really 

insisted on having things my own way. 
28

 Jedná se o výroky 16) I am always willing to admit when I made a mistake a 20) When I don't know 

something, I don't mind at all admitting it. 
29

 V angličtině attribution a denial. 
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2.4. Adaptace škály a její využití v novém prostředí 

Přestože je škála využívána i mimo původní americké prostředí, existuje jen 

velmi málo studií, které by se zabývaly její adaptací v novém jazykovém a kulturním 

kontextu. Většinou je pouze konstatováno, že byla využita Marlowe-Crowne škála 

sociální desirability, ale už není popsáno, jaký způsobem se její podoby dosáhlo.
30

 

Pokud je způsob ve studiích popisován, zaměřuje se často detailně na proceduru 

překladu, během které lze do jisté míry odstranit potenciální kulturní rozdíly
31

 [srov. 

Brislin 1976 222-223, Vu et al. 2011]. Procedura testování přeložené škály se pak často 

odehrává pouze na základě statistického testování (např. testování reliability škály, 

porovnávání rozdílů mezi skupinami respondentů apod.) [srov. Vu et al. 2011, 

Cosentino, Castro Solano 2008].  

Jak ovšem upozorňuje Vu et al. [2011: 6], pokud dochází k implementaci škály 

mimo americké prostředí, je třeba věnovat zvláštní pozornost kulturnímu kontextu, 

který nemusí být vždy stejný, což limituje využitelnost škály. V odlišných zemích 

mohou platit různé sociální normy, které na jednotlivce vyvíjejí nestejný tlak, což 

zapříčiňuje neporovnatelnost výsledků a spornou validitu. Marlowe-Crowne škála byla 

navíc vyvinuta k měření specifických sociálních konstruktů v americké populaci, které 

v novém kontextu nemusí být relevantní. Tyto problémy ovšem nelze jednoduše odhalit 

na základě statistického testování, ale je třeba využít kvalitativní postupy, které mohou 

pomoci při porozumění kulturním rozdílům a jak tyto mohou ovlivnit odpovídání na 

výroky ve škále. Je patrné, že pouhý překlad a statistické otestování škály není 

dostačující, protože neodhalí skryté problémy, které lze zjistit pouze hlubším 

zkoumáním na základě kvalitativních metod. 

 

3. Adaptace výzkumného instrumentu v novém 

kulturním a jazykovém prostředí 

Cílem následující kapitoly je obecně představit proces adaptace výzkumného 

instrumentu, pokud je třeba ho použít v takovém kulturním a jazykovém prostředí, pro 

                                                 
30

 Sârbescu, Costea a Rusu [2012: 708] například zmiňují, že se v Rumunsku škála využívá již několik let, 

přitom ale neexistují studie, které by ověřily její validitu a reliabilitu. 
31

 Vu et al. [2011] například odstranili ze škály pět výroků, které neodpovídaly kontextu afrických zemí, 

do kterých instrument převáděli, a které ani nebylo možno odpovídajícím způsobem modifikovat.  Blíže 

se však nezabývali možnými dopady takového vyřazení na škálu jako celek, na koncepty, který má měřit 

apod. Provedli pouze test vnitřní konzistence na základě Cronbachova alpha, který vyšel uspokojivě.    
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které nebyl původně vyvinut. Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá adaptací škály, 

která slouží pro využití v dotazníkových šetřeních, bude pozornost věnována výhradně 

adaptování dotazníků.  Kapitola se nejprve věnuje převodu výzkumných instrumentů 

obecně a pak rozebírá pojem ekvivalence, který se s problematikou úzce pojí.  

V druhé části kapitoly je představeno, jakým způsobem probíhá překlad 

dotazníku nebo jeho části z jednoho jazyka do druhého.  Je zdůrazňováno, že nelze 

jednoduše vzít otázky a doslovně je přeložit, ale že se jedná o poměrně komplexní 

proces, který má mnoho úskalí. Čtenáři je poskytnut základní přehled přístupů a typů 

překladů, které je možné ve spojitosti s dotazníky využít, a upozornění na jejich 

případná omezení.  

 

3.1. Důvody k převádění výzkumného instrumentu 

V běžných národních výzkumných šetřeních se výzkumný instrument, 

respektive dotazník, standardně využívá v jedné podobě, která je předkládána všem 

respondentům bez rozdílu. Existují nicméně situace, kdy je třeba dotazník, případně 

jeho část, použít pro populace, které jsou jazykově nebo kulturně odlišné od původní 

cílové populace, pro kterou byl instrument vyvinut. Klasickými případy jsou 

mezinárodní srovnávací šetření
32

, na jejichž základě je možné zjišťovat podobnosti 

a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, případně odhalovat souvislosti, které by na 

základě výsledků z národních výzkumů zůstaly skryty [Jowell 1998: 168]. K adaptování 

dotazníků také dochází tehdy, pokud chtějí výzkumníci pro účely národního výzkumu 

využít instrument, který byl vytvořen jinde a v jiném jazyce.   

Adaptace dotazníku v jiném prostředí neznamená nutně jen jeho překlad, ale 

v některých případech je třeba vypořádat se i s jiným kulturním prostředím a úpravou 

instrumentu tak, aby tomuto prostředí odpovídal a dával v něm smysl. Následující 

tabulka (Tabulka č. 1) přináší přehled možných situací, kdy je třeba adaptovat dotazník, 

a zároveň ukazuje, k jakým změnám v daných situacích dochází
33

. 

                                                 
32

 Příkladem mezinárodních srovnávacích šetření může být např. EUROBAROMETR, 

LATINOBAROMETR, ISSP (International Social Survey Programme), WVS (World Value Survey), 

EVS (European Value Survey) či ESS (Euroepan Social Survey) [Harkness, Schoua-Glusberg 1998; 

Dorer 2012]. 
33

 Tabulka nereflektuje fakt, že i v rámci klasických národních šetření (vyloučíme-li možnost přítomnosti 

imigrantů), je možné narazit na problém, protože žádná populace není čistě homogenní. V některých 

zemích lze narazit na jazykovou bariéru (typickým příkladem jsou Spojené státy americké, kde se kromě 

anglicky mluvící populace vyskytuje také populace hovořící španělsky) [Harkness, Schoua-Glusberg 
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Tabulka č. 1 

Možné situace, kdy je třeba adaptovat dotazník v jiném prostředí 

Způsob použití s ohledem na 

cílovou populaci a místo. 

Co se mění? 
Jaké úpravy je 

třeba provést? 

Kultura Jazyk Země Překlad 
Kulturní 

adaptace 

A 

Použití ve stejné populaci 

(žádné změny oproti původní 

kultuře, jazyku, či zemi). 

     

B 
Použití mezi imigranty v dané 

zemi. 
     

C 
Použití v jiné zemi, která má 

stejný oficiální jazyk. 
     

D 

Použití mezi novými 

imigranty, kteří neznají jazyk 

dané země.  

     

E 
Použití v jiné zemi s jiným 

oficiálním jazykem. 
     

 Tabulka převzata z [Guillemin et al. cit. dle Beaton et al. 2000]. 

 

První situace v tabulce odpovídá tomu, kdy je dotazník používán opakovaně ve 

stejné populaci a ve stejné zemi. Poslední pak představuje naprostý opak, kdy je 

zamýšleno dotazník použít v  zemi, která má jiný úřední jazyk, díky čemuž je třeba jeho 

kulturní i jazyková adaptace. Právě takovou situací se bude tato práce dále zabývat. 

 

Vzhledem k tomu, že s adaptací dotazníku je spojena otázka ekvivalence 

zdrojového a cílového dotazníku, bude tato problematika v následující části popsána. 

 

3.2. Ekvivalence zdrojového a cílového dotazníku 

Pokud se na slovo ekvivalence, respektive ekvivalentní, zaměříme v obecném 

významu, jeho definice je „stejný v hodnotě, množství, funkci či významu“ [Oxford 

                                                                                                                                               
1998: 87], případně na kulturní či vzdělanostní bariéru, která způsobuje neporozumění výzkumnému 

instrumentu [Jowell 1998: 169].  
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Dictionary of English 2005]. Ve spojitosti s dotazníkem bychom mohli říct, že 

ekvivalence spočívá v tom, jak významově a obsahově odpovídá cílový dotazník 

dotazníku zdrojovému [Beaton et al. 2000: 3186]. Konkrétněji můžeme říct, že 

ekvivalence znamená, že se respondenti z různých populací, pro něž je dotazník využit, 

neliší v tom, jak interpretují obsažené otázky a hodnotící škály [Davidov, De 

Beuckelaer 2010: 485]. Míra ekvivalence, které je možné dosáhnout, záleží především 

na: 1) rozdílech v jazycích, které jsou používány, a na 2) kulturní adekvátnosti 

přeloženého výzkumného instrumentu. Kulturně adekvátní výzkumný instrument je 

ekvivalentní a) konceptuálně (tedy ekvivalentní ve významu a obsahu), b) technicky 

(ekvivalentní v gramatice a syntaxi), c) lingvisticky pro danou cílovou populaci (je 

čitelný a srozumitelný) a d) kulturně (adekvátně reflektuje kulturní předpoklady, normy, 

hodnoty a očekávání cílové populace) [Ibid.: 486-487].  

Můžeme se setkat i s tím že pojem ekvivalence je v souvislosti s převáděním 

a adaptací dotazníků v jiném prostředí zavrhován. Harkness a Schoua-Glusberg [1998: 

93-94] navrhují namísto ekvivalence raději pojem adekvátnost či vhodnost
34

. Vycházejí 

z přesvědčení, že vzájemná ekvivalence automaticky neznamená zaručení kvality 

cílového dotazníku. Navíc zdůrazňují, že zdrojový a cílový dotazník nikdy není zcela 

stejný a je třeba se spíš soustředit na to, nakolik cílový dotazník naplňuje cíle toho 

původního. Pokud ovšem nebudeme ekvivalenci pojímat tak, že sobě původní a cílový 

dotazník odpovídají „jedna ku jedné“ bez ohledu na to, co ve skutečnosti měří, ale 

budeme ji brát jako situaci, kdy sobě dotazníky odpovídají smyslově a cílový dotazník 

měří to, co původní, můžeme pojem ekvivalence navzdory zmíněné kritice používat. 

 

3.2.1. Postupy k zajištění ekvivalence 

Z výše zmíněného je patrné, že zajištění ekvivalence není jednoduchou 

záležitostí a že převod výzkumného instrumentu není otázkou jednoho kroku, ale více 

vzájemně propojených úkonů, které danou ekvivalenci po kulturní i jazykové stránce 

zajistí. Ekvivalence lze dosáhnout, případně se k ní alespoň přiblížit, různými postupy. 

Johnson [1998: 12] uvádí následující postupy, přičemž je dělí na základě toho, k jaké 

fázi výzkumného šetření se vztahují: 

 

 

                                                 
34

 V originále pojmy adequacy a appropriateness.  
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A) příprava otázek a dotazníku 

a. spolupráce s experty, konzultace (aktivní participace expertů z daného 

jazykového a kulturního prostředí); 

b. etnografické a další kvalitativní přístupy (seznámení s kulturou, 

literaturou, informátory, provedení etnografického výzkumu); 

c. vhodné postupy při formulaci otázek (dodržování pravidel pro tvorbu 

a formulaci otázek); 

d. vhodné překladatelské postupy (volba odpovídajícího způsobu 

překladu); 

e. fasetová analýza (zkoumání a mapování významů a dimenzí konceptů, 

jejich rozřazování do různých kategorií, hledání odpovídajících protějšků 

v druhém jazyce); 

 

B) testování funkčnosti dotazníku 

a. kognitivní interview (zkoumání rozhodovacího procesu při odpovídání 

na otázky); 

b. hodnocení intenzity kategorií odpovědí (posuzování škál odpovědí, které 

se vztahují především k postojům a názorům, typicky škály souhlasu či 

spokojenosti); 

c. kódování chování (analýza chování respondentů při zodpovídání otázek); 

d. srovnání různých způsobů sběru dat (zjišťování, zda se neobjeví 

neočekávané problémy); 

 

C) fáze sběru dat 

a. využití více indikátorů (pro měření jednotlivých konceptů); 

b. používání otázek vycházejících jak z emického, tak z etického přístupu 

(využití otázek, které jsou relevantní jen pro danou kulturu, a zároveň 

kladení otázek, které by měly být relevantní bez ohledu na kulturní 

pozadí); 

c. zajištění podobnosti mezi respondentem a tazatelem/výzkumníkem 

(využití tazatelů, kteří po sociodemografické stránce mají blízko cílové 

populaci, případně z ní pocházejí); 
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D) analýza dat 

a. položková analýza (frekvenční analýza, analýza rozptylu atd.); 

b. item response theory (využívání parametrů křivek, rozložení atd. 

k měření vztahu mezi položkou a nějakým latentním faktorem); 

c. generalizability theory (analýza ekvivalence odpovědí na základě 

dotazování bilingvních jedinců, kteří odpovídají na dotazník v obou 

jazycích); 

d. konfirmační faktorová analýza (prozkoumání struktury odpovědí);  

e. vícerozměrné škálování (zkoumání relativního umístění objektů 

ke zjištění jejich základní struktury); 

f. použití statistických kontrol (provádění statistických analýz s ohledem na 

kulturu, socioekonomický status, rasu atd.);  

g. metody zjišťující identičnost otázek (analytické ověření toho, zda sobě 

otázky kladené emickým a etickým způsobem odpovídají).  

 

Vzhledem ke svým cílům se dále tato práce bude zabývat pouze dvěma 

metodami, které slouží k zajištění odpovídajícího stupně ekvivalence mezi zdrojovým 

a cílovým dotazníkem. První metodou jsou vhodné překladatelské postupy, druhou pak 

metoda kognitivních interview. Jak je patrné, tyto metody jsou spojeny s fází přípravy 

otázek a dotazníku a s testováním funkčnosti dotazníku. Protože v českém jazyce 

neexistuje oficiální verze dané škály, je nejprve nutné zohlednit tyto první dvě fáze, což 

znamená škálu připravit a otestovat její funkčnost. S ohledem na tento fakt zde tedy 

není rozebírána fáze sběru dat a jejich analýzy.   

 

3.3. Obecná fakta o překladech dotazníků 

Ačkoli by se mohlo zdát, že přeložit dotazník je v podstatě lehký úkon, není to 

tak. Je pravda, že dotazníky jako takové jsou většinou tvořeny poměrně jednoduše, 

nicméně složitost překladu spočívá v nutnosti zachovat smysl původních otázek, což 

často pouze jednoduchý překlad nezaručí. Sofistikovaný překlad je tedy třeba tehdy, 

když je nutné získat informace od respondentů, kteří jsou z jiné jazykové skupiny než 

původní cílová populace. Výsledný dotazník musí být srozumitelný a typy odpovědí by 

měly být podobné těm z původního dotazníku [Del Greco, Walop, Eastridge 1987: 817]. 

Vzhledem k tomu, že se různé jazyky od sebe liší, co se jejich struktury, gramatiky 
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a slovní zásoby týče, dá se říct, že spíš než o překlad jde o vývoj otázek a dotazníku 

celkově [Dorer 2012: 7, 27]. Jak uvádí Jowell [1998: 170], v některých případech 

nemusí v daném jazyce existovat rovnocenný ekvivalent, případně je koncept vykládán 

jinak a jeho původní konceptualizace nefunguje. Tato problematika se může týkat 

i poměrně běžných věcí jako je například politická orientace (levopravá škála a škála 

měřící příklon k liberalismu a konzervatismu), vůdcovství, nacionalismus či 

náboženství, které mohou být v různých zemích interpretovány rozdílně na základě 

odlišného kulturního, sociálního a politického pozadí. Dle Ervin a Bowera [1952: 596] 

existují obecně tři hlavní problémy, kvůli kterým může dojít ke zkreslení při překladu: 

1) rozdíly mezi významy slov, 2) rozdíly v syntaktickém kontextu a 3) rozdíly 

v kulturním kontextu.  

Způsob a složitost překladatelského procesu také záleží na tom, jaký typ otázek 

je překládán. Obecně můžeme rozlišovat otázky sociodemografické (respektive 

socioekonomické), behaviorální a postojové. Sociodemografické otázky bývají na 

překlad nejsnazší, protože pro ně většinou lze najít ekvivalentní či podobný výraz. 

Behaviorální otázky oproti tomu vyžadují nalezení podobných typů chování, což může 

být problematické. Pokud se jedná spíš než o fyzické chování o chování kognitivní, je 

situace o to víc ztížena. Typicky nejtěžší bývají na překlad otázky postojové, protože 

jednotlivé konstrukty se mohou jazyk od jazyka značně lišit, a najít sobě ekvivalentní 

konstrukty je náročné [Douglas, Craig 2007: 35].  

 

S ohledem na povahu Marlowe-Crowne škály, v jejímž rámci respondenti 

vlastně hodnotí situace, které se vztahují k jejich chováním, se její překlad týká 

především otázek behaviorálního typu s určitým přesahem do postojů. S tím souvisí 

i potenciální problém ohledně toho, že ne všechny situace ve škále uváděné, budou 

použitelné i pro českou populaci. 

 

3.4. Přehled různých přístupů k překladům dotazníků 

Před pojednáním ohledně různých způsobů překladu je třeba říct, že se 

překladatel dle Douglase a Craiga [2007: 34-35] může setkat se dvěma základními 

situacemi. První situace, která je běžnější, nastává, když existuje již hotový dotazník, 

který je třeba adaptovat v jiném prostředí. Druhou možností je situace, kdy je nový 

dotazník v procesu přípravy, přičemž by měl být souběžně vytvořen ve více jazykových 
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verzích. V takovém případě je možné jistým způsobem omezit specifika jazyků a kultur 

a tak snáze hledat odpovídající varianty. Většina níže uvedených způsobů se vztahuje 

k možnosti první, nicméně je prezentován i způsob překladu používaný v případě, že 

dotazník je teprve v procesu přípravy.  

 

3.4.1. Zpětný překlad 

Pravděpodobně nejvyužívanějším způsobem pro překlad dotazníků a jejich částí 

je metoda zpětného překladu. Princip je jednoduchý, nejprve je dotazník přeložen do 

cílového jazyka a následně je tento překlad zpětně přeložen do jazyka původního. 

Původní verze dotazníku je pak porovnána s tou, která vznikla zpětným překladem, 

přičemž se posuzuje, do jaké míry jsou srovnatelné a do jaké míry se naopak liší. 

Přesnost zpětného překladu je považována za indikátor toho, jak dobrý byl překlad 

z původního jazyka do jazyka cílového. Zpětný překlad je možné využít v situacích, kdy 

je třeba mít jistotu, že překlad byl proveden správně, ale výzkumníci sami to nedokážou 

posoudit (např. z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti). Překlad by měli provádět 

bilingvní jedinci v tom smyslu, že překlad z původního jazyka do cílového provádí 

rodilý mluvčí cílového jazyka, kdežto zpětný překlad pak rodilý mluvčí původního 

jazyka. Při využití této metody se spoléhá na to, že dokáže odhalit případné chyby 

v situaci, kdy není možné zajistit jiné posouzení přesnosti překladu [Douglas, Craig 

2007: 30; Harkness, Schoua-Glusberg 1998: 111]. 

Ačkoli je zpětný překlad široce používanou metodou, je třeba zmínit, že při jeho 

použití není stoprocentně zaručeno, že chyby překladu budou opravdu odhaleny. 

Limpanitgul [2009: 9-10] uvádí následující omezení: 1) bilingvní jedinci mohou jazyk 

vnímat a používat odlišným způsobem než ti, co hovoří pouze jedním jazykem; 2) 

zpětný překlad je v podstatě doslovným překladem z jednoho jazyka do druhého, díky 

čemuž nemusí zachytit zamýšlený smysl původních otázek či výroků. Harkness 

a Schoua-Glusberg [1998: 112-113] dodávají, že zkušení překladatelé mohou při 

zpětném překladu vyřešit problémy a nedostatky původního překladu, díky čemuž 

případné chyby zůstanou neodhaleny. Zpětný překlad navíc neříká, co by mělo být 

v překladu změněno, případně jak, výsledkem jsou vlastně dva různé překlady do 

jednoho jazyka. Z uvedených důvodů tak někdy bývá zpětný překlad zavrhován 

a nahrazován jinými způsoby. 
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3.4.2. Paralelní překlad 

Principem paralelního překladu je, že několik překladatelů nezávisle na sobě 

provede překlad z původního jazyka do cílového a následně se sejdou a překlady 

porovnají. Na setkání by měli být přítomni jak překladatelé, tak i nezávislý posuzovatel, 

respektive oponent, který bude s posouzením překladu pomáhat [Dorer 2012: 7]. 

Porovnávání překladů probíhá především tak, že jsou diskutovány rozdíly 

ve formulacích v daných překladech a hledá se řešení, jakým způsobem rozdíly 

odstranit. Výsledný dotazník pak může být poslán dalšímu nezávislému posuzovateli 

(např. akademický pracovník, lingvista atd.), který překlad finálně posoudí a provede 

konečné úpravy. Důraz je samozřejmě kladen na to, aby při vytváření konečné verze 

otázek byl zachován jejich původní smysl [Limpanitgul 2009: 10-11].  

Fáze paralelního překladu jsou následující: a) paralelní překlady, b) posouzení 

překladů, c) rozhodnutí o konečné verzi, d) testování dotazníku a e) dokumentace 

procesu. Je třeba zdůraznit, že se nemusí jednat o čistě jednosměrný proces, ale je 

možné se v jeho průběhu vracet a provádět úpravy [Douglas, Craig 2007: 34]. 

Paralelní překlad díky různým stadiím posuzování a diskusi poskytuje 

prostředek k tomu, aby byla vytvořena odpovídající verze dotazníku. Vzhledem k tomu, 

že jsou jednotlivé překlady diskutovány, je možné odhalit různé problémy a také 

vyjasnit různé významy překládaných slov tak, aby byl zachován původně zamýšlený 

smysl konceptů obsažených v dotazníku. Jednoduše řečeno, paralelním překladem je 

možné dosáhnout toho, že cílový dotazník bude smyslově odpovídat dotazníku 

původnímu.
35

 

 

3.4.3. Týmový překlad 

Týmový překlad je v podstatě velmi podobný paralelnímu překladu, který byl 

popsán výše.
36

 Rozdíl je především v tom, že překlad neprobíhá paralelně, ale ve 

skupině. Během překladu tak už lze řešit případné sporné části a nejasnosti. Výhodou je, 

že se v rámci týmu kombinují dovednosti a odborné znalosti jedinců, které jsou 

potřebné pro rozhodování o optimální verzi otázek. Týmová práce také poskytuje větší 

možnosti konstruktivní kritiky [Dorer 2012: 8]. Lze se setkat i s modifikovaným 

                                                 
35

 Důkazem funkčnosti paralelního překladu může být i to, že se jedná o postup, který je doporučován 

k používání v rámci výzkumu European Social Survey (ESS) [Dorer 2012: 9]. 
36

 Je možné se setkat i s tím, že paralelní překlad je mezi týmové vyloženě řazen jako jeden z podtypů.  
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týmovým překladem, v jehož rámci pracují překladatelé zvlášť, nicméně každý překládá 

jinou část dotazníku, přičemž tyto části se následně dají dohromady a posoudí jako 

celek. Při tomto postupu je třeba dávat zvlášť pozor na to, aby jednotliví překladatelé 

používali v různých částech dotazníku pro stejná slova stejné výrazy [Harkness, 

Schoua-Glusberg 1998: 101-102]. Podobně jako paralelní může týmový překlad pomoci 

zajistit odpovídající a funkční verzi cílového dotazníku. 

 

3.4.4. Překlad jedním překladatelem 

Možným, i když ne často využívaným způsobem, je klasický překlad vytvořený 

jedním překladatelem.  Ačkoli se jedná o relativně levné a rychlé řešení, může být 

spoléhání se na jednoho překladatele problematické. Překladatel nemá možnost 

diskutovat případné problematické pasáže a vymýšlet vhodné alternativy. Může být 

navíc ovlivněn vlastními charakteristikami (místo původu, překladatelské zvyklosti 

atd.), které ovlivňují způsob překladu a které nejsou nijak kompenzovány [Dorer 2012: 

9].  

Je patrné, že při tomto způsobu překladu nedochází ke kritické diskusi, ani 

k porovnání různých verzí, díky čemuž nemůže být zaručeno, že překlad je opravdu 

odpovídající a dotazník bude měřit stejné koncepty jako ten původní. 

 

3.4.5. Decentering 

Mezi další způsoby překladu dotazníku patří tzv. decentering. Dle Harkness 

a Schoua-Glusberg [1998: 98-99] se jedná o techniku, při které je na začátku k dispozici 

pouze draft původního dotazníku, a cílem je vytvořit finální dotazník jak v původním, 

tak cílovém jazyce na základě procesu parafrázování a různých kol překladů. Velmi 

zjednodušeně řečeno je na začátku každá otázka z návrhu dotazníku reformulována 

a parafrázována s cílem eliminovat kulturní specifika a zjednodušit komplexní věty. 

Dále jsou tyto parafráze přeloženy tak, aby vzniklo co nejvíc možných alternativ 

a parafrází v cílovém jazyce. Parafráze jsou následně přeloženy zpět do původního 

jazyka. Vzniklé sady parafrází jsou pak pro každou položku či větu porovnány a jsou 

vybrány ty, které si jsou v rámci obou jazyků nejbližší. Vybrané parafráze tvoří podklad 

pro finální dotazníky.  
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Problémem tohoto způsobu překladu je jeho praktická nevyužitelnost v případě, 

že je třeba dotazník přeložit do více jazyků. Ve většině případů také není k dispozici 

draft, ale již hotový dotazník, který není možné měnit. Překlad metodou decenteringu je 

navíc náročný jak po časové a finanční stránce, tak i co se týče nároků na překladatele 

a posuzovatele
37

 [Ibid.]. 

 

3.4.6. Alternativní řešení překladů 

V některých případech nemusí být z určitých důvodů možné zajistit překlad 

výzkumného instrumentu. V takovém případě se naskýtají tři řešení. Buď je možné 

dotazník využít v původním znění, což ovšem cílovou populaci omezí na ty, kteří daný 

jazyk ovládají. Není navíc zaručeno, že respondenti otázkám porozumí správně a že 

všichni otázky interpretují stejným způsobem. Z tohoto důvodu je tato alternativa 

značně nevhodná. Druhou možností je využít bilingvní tazatele, kteří budou na místě při 

dotazování otázky překládat. Riziko samozřejmě spočívá v tom, že ne všichni budou 

otázky překládat stejně, což může ohrozit validitu a reliabilitu výzkumu. Alternativně 

lze využít tlumočníků, kteří budou otázky simultánně překládat. Rizika jsou zde 

nicméně podobná jako u předchozího [Del Greco, Walop, Eastridge 1987: 818]. 

Respondentovi by navíc mohlo být nepříjemné, že odpovědi slyší třetí osoba, obzvlášť 

pokud by se výzkum týkal nějakého pro něj citlivého tématu.  

 

Uvedený přehled způsobů překladů jistě není vyčerpávající, nejsou v něm 

například uvedeny různé modifikace zmíněných způsobů, nicméně jsou v něm zahrnuty 

v literatuře nejčastěji zmiňované přístupy, jak se vypořádat s překladem dotazníku 

z jednoho jazyka do druhého. Výběr vhodného způsobu překladu značně ovlivňují 

specifika daného výzkumu a také zdroje, které jsou k dispozici, tedy kolik je na překlad 

vyčleněno peněz, času a jaké jsou personální možnosti.  

 

                                                 
37

 Podobný přístup je doporučován i v rámci přípravy výzkumu ISSP, respektive při přípravě jeho 

modulů, které jsou využívány ve všech zúčastněných zemích. Moduly by měly být překládány ještě 

během přípravného procesu předtím, než je celkový dotazník připraven [Harkness, Schoua-Glusberg 

1998: 105]. 
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3.4.7. Reflexe přístupů k překladu ve vztahu k Marlowe-Crowne škále 

V souvislosti se zaměřením této práce je patrné, že některé přístupy jsou více 

a jiné naopak méně vyhovující. Nelze využít metodu decenteringu, která předpokládá 

paralelní tvorbu dotazníku jak v původním, tak dalším jazyce. Dotazník je teprve 

tvořen, nejedná se o překlad již hotového dotazníku. Podobně nelze spoléhat na jakékoli 

alternativní řešení překladu, protože zamýšlená cílová populace není bilingvní a ne 

všichni tedy ovládají anglický jazyk na takové úrovni, aby dotazníku zcela porozuměli. 

Žádoucí také je, aby si všichni vykládali otázky stejným způsobem, což by v případě 

alternativního řešení nebylo zaručeno. Stejně tak nelze využít bilingvní tazatele či 

tlumočníka, protože je zaprvé potřeba, aby byly výroky řečeny vždy stejným způsobem, 

a zadruhé je Marlowe-Crowne škála spíše definována tak, že ji má respondent vyplnit 

sám. Problematický je i překlad jedním překladatelem, protože výroky ve škále jsou 

velmi komplexní a leckdy poměrně složité, takže je žádoucí mít více alternativ a z nich 

vytvořit výsledný překlad. 

Jako vhodný se naopak jeví zpětný překlad, paralelní překlad a týmový překlad.  

Důsledný zpětný překlad je nicméně značně administrativně i personálně náročný 

vzhledem k tomu, že vyžaduje využití bilingvních jedinců a také několik kol překladu. 

Při zpětném překladu také nevznikají různé alternativy, ale pouze jedna, což ovšem 

neukáže případné nesrovnalosti a různé způsoby překladu. Týmový překlad toto sice 

umožňuje, ale je opět náročný administrativně v tom smyslu, že by překladatelé měli 

být během překladu pohromadě. Modifikovaná verze týmového překladu je pak 

nevhodná z toho důvodu, že Marlowe-Crowne škála tvoří jeden celek, takže je žádoucí 

překládat všechny výroky jedním stylem.  Jako nejvhodnější se tedy jeví využití 

paralelního překladu, který umožňuje překladatelům nezávisle na sobě výzkumný 

instrument přeložit a pak za pomoci syntézy jednotlivých překladů vytvořit finální verzi. 

Paralelní překlad navíc může ukázat, že je možné koncepty chápat různým způsobem, 

což může ovlivnit i jejich výslednou podobu. Vzhledem ke komplexnosti jednotlivých 

výroků ve škále je žádoucí odhalit různé výklady konceptů, aby bylo zaručeno, že 

budou přeloženy opravdu odpovídajícím způsobem a bude zajištěn stejný smysl, jaký 

měly v původní verzi škály.  

 

Navzdory menší či větší vhodnosti jednotlivých způsobů překladu je vždy nutné 

výsledný výzkumný instrument dále otestovat. Ani ten nejlepší překlad totiž nemůže 
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zaručit, že přeložený instrument bude opravdu bezproblémově fungovat. Jedním ze 

způsobů, který je možné použít, jsou tzv. kognitivní interview. 

 

4. Kognitivní interview 

Následující kapitola detailně představuje metodu kognitivních interview, která 

byla využita k ověření funkčnosti navržené české verze Marlowe-Crowne škály. 

Kognitivní interview jsou nejprve zařazena do širšího kontextu kognitivních metod a je 

diskutováno jejich využití v procesu přípravy dotazníku. Následně jsou rozebrány fáze 

rozhodovacího procesu při zodpovídání dotazu, respektive otázky v dotazníku. 

Zkoumání kognitivních procesů tvoří hlavní cíl kognitivních interview, proto jim je 

třeba věnovat pozornost. Následně jsou charakterizovány dvě hlavní techniky, které lze 

v rámci kognitivních interview využít, a jsou diskutovány limity metody.  

 

4.1. Obecná charakteristika kognitivních metod 

Kognitivní interview patří mezi tzv. kognitivní techniky, které se zaměřují 

například na porozumění jazyku, vzpomínání a zapomínání, vnímání, úsudek a další 

odvozené věci spojené s kognitivními procesy [Campanelli 1997: 5]. Ve spojitosti 

s výzkumnou metodologií se začaly etablovat v 80. letech
38

, kdy vznikl směr zkoumající 

tzv. kognitivní aspekty výzkumné metodologie (CASM
39

). Jeho základní premisou je 

přesvědčení, že odpovědi na výzkumné otázky vyžadují řadu komplexních kognitivních 

procesů, tedy že se nejedná pouze o jednoduchou sekvenci otázka-odpověď [Willis 

2005: 34-35]. Díky intenzivní spolupráci mezi kognitivními psychology a výzkumníky
40

 

                                                 
38

 Ke klíčovým událostem, které přispěly k etablování metod, patří seminář Advanced Research Seminar 

on Cognitive Aspects of Survey Methodology (nyní známý jako CASM I), který se konal roku 1983 ve 

Spojených státech amerických, a Conference on Social Information Processing and Survey Methodology 

pořádaná roku 1984 v Německu. Na semináři CASM I byl představen čtyř krokový model rozhodování, 

který navrhl Tourangeau [Willis 2005: 35]. 
39

 Cognitive Aspects of Survey Methodology [Willis 2005:  34]. 
40

 Mezi rané příklady spolupráce patří např. speciální seminář z roku 1978, na kterém byly diskutovány 

problémy spojené se sběrem a interpretací informací, které jsou založeny na vzpomínkách. Seminář 

pořádal britský Social Science Research Council ve spolupráci s the Royal Statistical Society. Dalším 

příkladem je spolupráce na panelu v roce 1980, v jehož rámci byly měřeny subjektivní fenomény 

s účelem prozkoumat problémy spojené s validitou a reliabilitou takového měření. Šetření zastřešoval 

americký Committee on National Statistics. Kognitivní vědci a výzkumníci také spolupracovali ve 

speciálních interdisciplinárních týmech, které měly za úkol přepracovat koncepci National Crime Survey 

ve Spojených státech amerických [Campanelli 1997: 6]. Původně se předpokládalo, že spolupráce 

a výměna informací bude oboustranně přínosná, Schwarz [2007: 283-284] nicméně podotýká, že 

k obohacování prozatím dochází spíše od kognitivních vědců a psychologů směrem k výzkumníkům.   
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mohou být kognitivní metody využívány ke zhodnocování kvality a funkčnosti 

výzkumných instrumentů. 

 

4.1.1. Kognitivní interview a jejich využití v procesu přípravy 

dotazníku 

Ve spojitosti s výzkumnou metodologií je kognitivní interview považováno za 

diagnostický nástroj pro testování výzkumných instrumentů. V souladu s povahou této 

práce bude nadále probíráno kognitivní interview jako nástroj pro testování funkčnosti 

dotazníků. Ve spojitosti s nimi se snaží odhalit, jaké mentální procesy respondenti 

využívají pro odpovídání na otázky v dotazníku a snaží se identifikovat skryté 

problémy, čímž tvoří doplněk pro tradiční
41

 testování a pilotování dotazníků [Collins 

2003: 225]. Ačkoli existuje množství návodů, jak správně vytvořit otázky do dotazníku, 

nepokrývají fakt, že pochopení otázky zahrnuje víc, než jen porozumění jejímu 

doslovnému významu [Schwarz 2007: 279]. Oproti klasickým rozhovorům, které se 

soustředí na vytváření kódovatelných odpovědí na otázky, se tak kognitivní interview 

soustředí na procesy, které jsou kladením otázek vyvolány [Presser et al. 2004: 111]. 

Díky své „hloubkové“ povaze mají kognitivní interview blízko ke kvalitativním 

rozhovorům, nicméně se samozřejmě liší tím, že se soustředí na testování otázek 

a kognitivní stránku věci a nikoli na zjišťování sociologických informací o výzkumných 

problémech [Campanelli 1997: 7]. Podobnou charakteristiku podává i Vinopal [2008a: 

51-52]: „V obecném smyslu jej (kognitivní rozhovor – pozn. autorky) lze považovat i za 

určitý druh hloubkového rozhovoru, neboť se snaží zachytit procesy a fakta, ukrytá pod 

běžně sledovaným povrchem odpovědí na věcný dotaz.“ 

Obecné rysy kognitivních interview shrnuje Willis [1999: 1] následovně: 1) 

kognitivní interview se především soustředí na samotný dotazník, 2) explicitně se 

                                                 
41

 Tradiční testování funkčnosti dotazníku je založeno na předpokladu, že problémy je možné odhalit na 

základě odpovědí na otázku (využívání odpovědí „nevím“ nebo odmítnutí odpovědi) nebo na základě 

jiných viditelných důsledků kladení otázky (váhání, rozpaky, vyvolání nepříjemných pocitů…), které 

respondent sdělí během závěrečného debriefingu. Neexistuje ovšem žádný vědecký důkaz, že tento druh 

testování opravdu odhalí hlavní problémy dotazníku. Přestože jsou výzkumníci a tazatelé speciálně 

školeni, aby rozpoznali určité problémy, konvenční testování i tak selhává při odhalení mnoha problémů. 

Určité druhy nejsou totiž zjevné z respondentova chování, respondent si jich ani nemusí být vědomý 

[Presser et al. 2004: 110-111]. Testování dotazníku jako takové by mělo především přinášet informace 

o tom, zda respondenti rozumí otázce nebo úkolu, zda všichni respondenti rozumí otázce stejně a tak, jak 

výzkumník zamýšlel. Konvenční testování ovšem toto neodhalí. Pilotování dotazníku často zkoumá spíše 

délku dotazníku, jeho plynulost, obtížnost jeho vyplňování a míru přijatelnosti otázek pro respondenta. 

Přístup může sice odhalit zjevné problémy, neodhalí však jejich příčiny, ani další hlubší problémy 

[Collins  2003: 231]. 
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zaměřuje na kognitivní procesy, které respondenti používají k zodpovězení otázek 

v dotazníku, tedy především na procesy, které jsou normálně skryté, 3) pro provedení 

kognitivních interview jsou rekrutováni dobrovolníci a samotné interview je prováděno 

v laboratorních podmínkách
42

, případně v místech, kde je dostatek soukromí, 

4) rekrutováni jsou typicky jedinci odpovídající cílové populaci (v případě, že se jedná 

o specifickou problematiku, mohou to být např. uživatelé drog, kuřáci, senioři atd.). 

Kognitivní interview při testování dotazníku staví na tom, že většinu problému lze 

dobře identifikovat v laboratorních podmínkách, s menšími časovými, finančními 

i personálními náklady, než když je dotazník testován přímo „v poli“. Laboratorní 

podmínky navíc poskytují hlubší vhled do kognitivních procesů a příčin problémů 

s odpovídáním na kladené otázky [Campanelli 1997: 9 ]. 

Z pohledu testování dotazníku patří kognitivní interview mezi fázi vytvoření 

draftu dotazníku a provedení pilotáže. Dřívější testování by nemělo smysl kvůli 

nekompletnosti otázek, pozdější testování hrozí tím, že už nebude dostatek času na 

provedení změn a případné další otestování instrumentu [Willis 2005: 136-138]. 

Mimo to, že kognitivní interview umožňují prozkoumaní kognitivních procesů, 

které vedou ke konkrétní odpovědi na kladenou otázku, zmiňuje Willis [1999: 23] 

i další věci, které je možné se v jejich rámci dozvědět. Během interview je 

prozkoumáno téma výzkumu a povaha použitých konceptů. Dále je možné odhalit 

chyby v dotazníku, které nesouvisí s kognitivními procesy, jako jsou strukturální nebo 

logické problémy. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že lze kognitivní interview využit i při testování 

přeložených výzkumných instrumentů. Právě u přeložených dotazníků je testování o to 

žádoucí, že se jedná o převod instrumentu do jiného jazykového a kulturního prostředí 

a je zapotřebí zjistit, jakým způsobem si respondenti vykládají kladené otázky, jak volí 

své odpovědi, zda všem použitým výrazům rozumí atd. Díky kognitivním interview je 

možné posoudit, jak vhodný je překlad a zda výzkumný instrument funguje stejně, jako 

jeho původní verze. 

 

                                                 
42

 V souvislosti s laboratorním prostředím se někdy o rekrutovaných jedincích hovoří jako o subjektech 

namísto respondentů [Willis 1999: 1]. Pro účely této práce bude pro jedince účastnící se kognitivních 

interview používáno klasické označení respondenti.  
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4.1.2. Rozhodovací proces při zodpovídání dotazů 

Jak bylo řečeno výše, kognitivní interview zkoumají primárně kognitivní 

procesy, které se odehrávají v hlavě respondenta při odpovídání na otázky v dotazníku. 

Předtím, než budou rozebrány jednotlivé procesy, je třeba připomenout, že dotazníková 

šetření jsou obecně považována za vysoce standardizovaná, tedy že každý tazatel 

a respondent pracuje s dotazníkem stejným způsobem, díky čemuž výsledky šetření 

odpovídají realitě a nejsou pouze produktem špatné administrace dotazníku. Toto ovšem 

předpokládá, že všichni respondenti rozumí otázkám stejně; že jsou kladeny takové 

otázky, na které má respondent odpověď, respektive si dokáže odpověď vybavit; 

že znění otázky poskytuje respondentovi všechny informace, které jsou potřeba k tomu, 

aby dokázal odpovědět tak, jak to výzkumník požaduje; a že tazatelé, pokud jsou 

využíváni, vždy čtou otázku předepsaným způsobem [Collins 2003: 229-230]. 

Navzdory snaze o stále větší standardizaci se ovšem stále objevují různé chyby, které 

jsou důsledkem toho, že proces odpovídání obsahuje sérii úkonů a okolností, které jsou 

ve skutečnosti značně rozsáhlé, ačkoli to není ihned patrné. 

Jak výstižně poznamenává Vinopal [2008a: 25], respondent musí v první řadě 

být schopen vnímat jednotlivá slova a vyznat se v gramatice daného jazyka, aby 

rozpoznal, že se jedná o otázku. Slovům, která tvoří otázku, musí rozumět, tedy znát 

jejich význam a zároveň je odlišit od slov podobných či stejných, a to na základě 

kontextu, v jakém je otázka pokládána. V některých případech musí být schopen 

propojit svou odpověď s předchozími odpověďmi a především ji formulovat tak, aby 

mohl odpovědět na základě nabízených kategorií. Je třeba, aby si vybavil relevantní 

informace a na jejich základě odpověď formuloval. Celý tento proces zůstává tazateli 

skryt. „Způsob, jakým dotázaný interpretuje jednotlivá slova, celou otázku i možnosti 

odpovědí, skutečnosti, které bere v potaz, klíče, podle nichž se řídí při rozhodování…, 

vše se odehrává během několika málo vteřin v jeho hlavě a tazatel se dozví až výsledek. 

Přesto je zřejmé, že všechny ze zmíněných aktivit a okolností mají na jeho podobu 

nějaký vliv, a neměly by tedy zůstávat stranou zájmu.“ [Ibid. 26]. Procesy, které se 

podílejí na zpracování otázky a tvorbě odpovědi, jsou popsány v modelech
43

 zpracování 

informace, které pocházejí z oblasti kognitivní psychologie. 

Tato práce vychází z modelu, který navrhují Tourangeau, Rips a Rasinski [2000: 

7-8] a který obsahuje čtyři základní stadia: 1) porozumění otázce, 2) vybavení 

                                                 
43

 Detailní přehled o různých modelech podává Callegaro [2005]. Představuje jejich princip, historii, 

komponenty a případné vzájemné propojení.  
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relevantních informací z paměti, 3) využití daných informací k rozhodnutí o odpovědi 

a 4) výběr a editace odpovědi. V každém stadiu může dojít k nějaké chybě, respondent 

například špatně interpretuje otázku, zapomene klíčové informace, udělá chybný závěr 

nebo zařadí odpověď do nevhodné kategorie. V následující části je proto každé stadium 

rozebráno, a to včetně problémů, které se v jejich rámci mohou objevit.  

 

4.1.2.1. Porozumění otázce a interpretace 

Klíčovým problémem spojeným s touto fází je to, zda respondent rozumí otázce 

stejným způsobem, jako zamýšlel výzkumník. V případě, že to tak není, mohou být 

závěry vyvozené z odpovědí chybné. Podobná situace nastává tehdy, kdy jednotliví 

respondenti rozumí jedné otázce odlišným způsobem, díky čemuž pak porovnání 

odpovědí nemusí být validní [Collins 2003: 232]. Porozumění či interpretace otázky je 

klíčová, protože ovlivňuje směr, kam odpovídání na otázku povede. Závisí jak na 

samotném respondentovi, tedy na jeho myšlenkových procesech, tak na tzv. inter-

personálních okolnostech, které představují pravidla komunikace a sociální interakce, 

případně i na osobě tazatele. Proces interpretace není ohraničený a může probíhat 

paralelně s dalšími fázemi a ovlivňovat je [Vinopal 2007a: 2]. 

Porozumění zahrnuje především přístup k otázkám a doprovodným pokynům, 

přiřazení významu otázce a odvození toho, k čemu otázka směřuje, o co v ní jde. Různé 

studie ukázaly, že mnoho problémů vzniká právě ze špatného porozumění otázkám. 

Pozornost respondenta může během dotazování ochabovat; v případě samovyplňovacích 

dotazníků nemusí zaregistrovat důležité instrukce, případně je ani nečte. Problém může 

vyvstat i ze špatně formulované otázky, typickými příklady jsou dvojité otázky, otázky 

obsahující neznámé či vágní pojmy, stejně tak pojmy interpretovatelné různě. Otázka 

může být celkově komplikovaná a obtížná na pochopení [Tourangeau, Rips, Rasinski 

2000: 9]. Vzhledem k tomu, že se jedná o první fázi v celém procesu odpovídání, je 

důležité se snažit vyvarovat chybným interpretacím. 

 

4.1.2.2. Vybavení informací z paměti 

„Vyvolání příslušných informací z paměti je druhou fází kognitivních procesů, 

které probíhají během zodpovídání otázky respondentem. Poté, co nějakým způsobem 

zadaný dotaz interpretoval, musí nyní nalézt požadované údaje.“ [Vinopal 2007b: 1]. 
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Tourangeau, Rips, Rasinski [2000: 9-10] zařazují do stadia vybavování informací 

takové procesy, jako je výběr strategie pro vybavení informací, vytvoření specifických 

vodítek, která pomohou při vyvolávání informace z paměti, vybavení individuálních 

vzpomínek a vytvoření komplexní vzpomínky. Ve většině případů je třeba vyvolávat 

vzpomínky a informace z dlouhodobé paměti, což nemusí být jednoduché. Přesnost a 

kompletnost vybavených informací mohou ovlivnit charakteristiky jako je odlišitelnost 

události či informace od jiných podobných, dále jak moc odpovídají termíny využívané 

v otázce způsobu, jakým byla událost v paměti respondenta zakódována, počet a kvalita 

vodítek, která otázka poskytuje, a časová vzdálenost události. V některých případech se 

věc, na kterou se otázka ptá, nemusela nikdy dostat do dlouhodobé paměti, tudíž není 

možné si ji vybavit [Collins 2003: 233]. 

Při tvorbě otázek je tak důležité posuzovat, do jaké míry budou respondenti 

schopni vybavit si požadované informace, jaké je možné požadovat detaily a jaký použít 

kontext k ulehčení respondentova vzpomínání.  

 

4.1.2.3. Rozhodnutí 

Stadium rozhodování o odpovědi v sobě zahrnuje posouzení úplnosti a relevance 

vybavených vzpomínek, vyvození závěrů z dostupných informací a jejich začlenění, 

případně i odhadování na základě nekompletních vzpomínek [Tourangeau, Rips, 

Rasinski 2000: 8]. Collins [2003: 233] zařazuje do této fáze procesy jako je 

respondentovo zhodnocení, zda otázce porozuměl, zda se otázka vztahuje k jeho situaci 

a informacím, které má k dispozici, jak detailní a přesná informace je požadována a zda 

je třeba informaci nějak modifikovat. Některé informace si respondent nemusí vybavit 

přesně (data nebo frekvence), některé mohou být nekompletní (detaily určité události) 

a v případě otázek na názory či postoje může být pro respondenta problém odpovědět, 

pokud o dané věci nikdy nepřemýšlel nebo o ní neuvažoval v daném kontextu. 

Vinopal [2008b: 1-2] upozorňuje, že rozhodovací procesy většinou neprobíhají 

tak, jak by si výzkumník přál, protože respondenti mají k dispozici různé strategie, které 

při rozhodování o odpovědi mohou využít. Mezi klíčové vstupy pro volbu strategie patří 

především motivace respondenta, tedy kolik úsilí je ochoten obětovat pro přemýšlení 

nad odpovědí, kognitivní kapacita respondenta, jakým způsobem je schopen uvažovat, 

jaké má paměťové schopnosti apod., a kognitivní náročnost otázky, která určuje, jak 

moc je nutné nad odpovědí přemýšlet, kombinovat zdroje informací atd.  
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4.1.2.4. Výběr a editace odpovědi 

Poslední stadium můžeme rozdělit na dvě komponenty, první představuje 

formování odpovědi, druhá její editaci. Formování odpovědi souvisí se situací, kdy má 

respondent poměrně jasnou odpověď na danou otázku, ale nemá jasno v tom, jak ji 

předat dál. V některých případech jsou nabízené kategorie vágní či nedostatečné. 

Respondenti se navíc mohou lišit v přístupech, jakými vybírají odpověď. Někteří tak 

opravdu zvažují různé varianty odpovědí, jiní naopak volí tu, která jim na mysl přijde 

jako první. Respondenti se samozřejmě také liší v tom, jak moc jsou vůbec ochotni na 

otázku odpovědět [Tourangeau, Rips, Rasinski 2000: 13-14]. 

V konečné fázi rozhodovacího procesu mohou respondenti chtít svou odpověď 

nějakým způsobem upravit, přičemž nejčastějším důvodem je vliv sociální 

desirability
44

. Působení sociální desirability se samozřejmě objevuje především 

v případech, že respondenti považují otázky za citlivé nebo určitým způsobem 

ohrožující [Collins 2003: 234]. Získaná odpověď pak není pravdivá. Vinopal [2008c: 9] 

uvádí, že možnými motivy pro zkreslování odpovědí může být i ohleduplnost k osobě 

tazatele a snaha ho odpovědí neurazit. Dále pak snaha o zachování konzistentnosti 

odpovědí, tedy že respondent má pocit, že by podobné otázky měly být zodpovídány ve 

stejném duchu, takže své odpovědi přizpůsobuje. Míra zkreslování odpovědí závisí také 

na celkovém kontextu dotazování, jako je metoda sběru dat, přítomnost třetích osob při 

dotazování apod. 

 

Je třeba poznamenat, že zmíněné procesy se mohou lišit v závislosti na typu 

otázek, které jsou kladeny. Díky tomu se můžeme setkat např. s jinými strategiemi 

                                                 
44

 Obecně lze rozlišit minimálně tři možnosti, kdy se sociální desirabilita může projevit. Zaprvé může 

působit v konečné části, kdy dochází k editaci odpovědi. V takovém případě respondent zhodnocuje svou 

konečnou odpověď na základě toho, co je v dané společnosti žádoucí. Pokud se toto děje, zpravidla trvá 

delší dobu, než respondent odpoví. Druhou možností je působení sociální desirability tak, že jednoduše 

odstraní fázi vyhledávání požadované informace. Zde respondent vůbec nevyhledává informaci, která je 

po něm požadována, ale vytvoří vlastní odpověď, která bude v souladu se sociálními normami. Odpověď 

by tak měla být relativně rychlá, protože je zároveň vynechána i fáze zhodnocování odpovědi. Třetí 

možnost představuje situaci, kdy sociální desirabilita ovlivní způsob, jakým probíhá vyhledávání 

požadované informace. Respondent se ji snaží vyhledat, ale pod vlivem sociální desirability tak činí 

selektivně a vyhledává pouze takové informace, které ho postaví do pozitivního světla [Holtgraves 2004: 

162]. 
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rozhodování nebo editování odpovědi u otázek na frekvence či fakta, otázek na události 

a otázek na postoje nebo názory.
45

   

 

4.2. Hlavní postupy v rámci kognitivních interview 

Provádění kognitivních interview není omezeno na použití jedné či dvou 

konkrétních metod, ale výzkumník může volit z poměrně pestré škály různých postupů, 

za jejichž pomoci lze odhalovat respondentovy kognitivní procesy. Tabulka č. 2 přináší 

přehled základních postupů, které lze v rámci kognitivních interview využívat.  

 

Tabulka č. 2 

Techniky používané při kognitivním interview 

Název techniky Stručný popis 

Myšlení nahlas  
Respondenti nahlas popisují, jakým způsobem docházejí 

k odpovědi. 

Focus interview 
S jednotlivci či skupinami je prováděna nestrukturovaná diskuse 

ohledně výzkumného tématu. 

Hodnocení přesnosti 

odpovědí 

Respondenti hodnotí, nakolik si jsou jistí přesností svých 

odpovědí. 

Parafrázování Respondenti opakují otázky svými vlastními slovy. 

Volné či dimenzionální 

třídění 

Respondenti třídí položky do skupin na základě toho, jak podle 

nich spolu souvisí, a následně je hodnotí za pomoci specifických 

škál. 

Měření reakčního času 
Měření času mezi tím, kdy je položena otázka, a tím, kdy 

respondent odpoví. 

Verbální protokoly 
Používání dodatečných otázek k získání informací ohledně 

respondentových způsobů a strategií k zodpovídání otázek. 

Paměťová vodítka 
Respondentovi jsou čteny různé termíny, které mají sloužit jako 

pomoc při vybavování informací. 

Tabulka převzata z [Jobe, Mingay 1989: 1053] 

 

Ačkoli jsou v tabulce postupy uvedeny jednotlivě, v praxi mohou a také jsou 

využívány dohromady, např. je nejdříve použito myšlení nahlas a následně se využívají 
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 Detailně se danou problematikou zabývají např. Tourangeau, Rips, Rasinski [2000], Vinopal [2008a, 

2008b, 2008c], Schaeffer a Presser [2003] či Schwarz [2007]. 



34 

 

 

 

dodatečné otázky tam, kde je třeba informace ujasnit. V následující části budou 

detailněji představeny dva nejčastěji používané postupy kognitivních interview, 

v jejichž rámci je nicméně možné používat i další techniky.  

 

4.2.1. Myšlení nahlas 

Technika myšlení nahlas představuje poměrně specifický typ aktivity, kdy jsou 

respondenti explicitně požádáni o to, aby při odpovídání na otázky „mysleli nahlas“. 

Výzkumník či tazatel přečte respondentovi otázku a ten následně nahlas mluví, o čem 

přemýšlí a jakým způsobem se dopracovává k odpovědi [Willis 1999: 3]. Technika je 

většinou využívána souběžně [Collins 2003: 235], tedy ihned při zodpovídání dotazu. 

Myšlení nahlas jde sice dle Campanelli [1997: 8] využít i v retrospektivní podobě, tedy 

po zodpovězení všech otázek, nicméně v tom případě existuje riziko, že si respondent 

přesně nevybaví, jakým způsobem se ke konkrétní odpovědi dopracoval. Souběžná 

forma nicméně přináší riziko v tom, že může ovlivnit respondentovy odpovědi na další 

otázky.    

Mezi obecné výhody myšlení nahlas patří především to, že respondentovy 

odpovědi nejsou prakticky vůbec ovlivněny tazatelem, protože ten zasahuje jen velmi 

omezeně (pouze čte otázky a čas od času se může zeptat, nad čím respondent přemýšlí). 

Díky tomu také není potřeba mít speciálně vyškolené tazatele. Výhodou techniky je také 

to, že respondent odpovídá volně a svými vlastními slovy, není tedy omezován a nemusí 

své odpovědi na základě nějakého schématu upravovat. To ovšem klade na respondenta 

poměrně vysoké nároky, protože situace, kdy musí verbalizovat své myšlenkové 

pochody, není běžná, tudíž může být potřeba nějaký předcházející trénink. Problémem 

také může být to, že se respondent zastaví u jedné otázky a tu má tendenci rozebírat 

dlouhou dobu. V některých případech naopak respondent nemusí ani být schopen 

myslet nahlas. Technika není využitelná univerzálně, mohou existovat takové otázky, na 

něž je odpovídáno přímo a žádný komplexní proces neprobíhá. V tom případě myšlení 

nahlas selhává, protože není vlastně o čem přemýšlet [Willis 2005: 53-55]. 
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4.2.2. Verbální protokoly46 

Při využití verbální protokolů se začíná standardním způsobem, tedy tazatel 

položí respondentovi otázku a ten na ni odpoví. Následně tazatel klade další doplňující 

(follow-up) dotazy, aby získal specifické informace ohledně otázky, odpovědi 

a způsobu, jakým se respondent k odpovědi dopracoval [Willis 2005: 47]. Pro lepší 

představu, jak takové doplňující otázky mohou vypadat, jsou v Tabulce č. 3 uvedeny 

jejich základní typy včetně oblastí procesu rozhodování, ke kterým se vztahují: 

 

Tabulka č. 3 

Příklady verbálních protokolů 

Obecné verbální protokoly 

Jak jste se dostal/a k dané odpovědi? 

Řekněte mi, o čem přemýšlíte? 

Všiml jsem si, že váháte – o čem přemýšlíte? 

Bylo pro vás lehké nebo těžké odpovědět na danou 

otázku? 

Proč to říkáte? 

Porozumění/Interpretace Co pro vás termín X znamená? 

Vyvolání informace z paměti 
Jak si to pamatujete? 

Uvažujete nějakou konkrétní časovou periodu? 

Rozhodování 
Jak dobře si to pamatujete? 

Jak moc jste si odpovědí jistý/á? 

Editace odpovědi 

Jak jste se cítil/a při odpovídání na tuto otázku? 

Odpovídají kategorie odpovědí vaší odpovědi, která 

vám jako první přišla na mysl? 

Tabulka převzata z [Collins 2003: 235] 

 

Podobně jako v případě myšlení nahlas lze využít buď souběžné, nebo 

retrospektivní verbální protokoly. Souběžné protokoly odpovídají situaci, která je 

popsaná výše. Tedy tazatel položí otázku z dotazníku, respondent na ni odpoví a tazatel 

následně použije verbální protokoly ke zjištění dalších informací. Tento proces se 

opakuje u každé otázky, kterou je třeba otestovat. Při využití retrospektivní verze 
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 Lze se setkat s tím, že někteří autoři verbální protokoly pojímají jako určitý doplněk k myšlení nahlas 

[Campanelli 1997: 9]. 



36 

 

 

 

protokolů nejdřív respondent odpoví na všechny otázky z dotazníku a teprve poté klade 

tazatel jednotlivé doplňující dotazy. V praxi jsou častěji využívány souběžné verbální 

protokoly, protože myšlenky respondenta jsou při nich ještě čerstvé a kompletní. 

Retrospektivní verbální protokoly jsou na druhou stranu výhodné tím, že omezují 

možnost ovlivnění odpovědí na další otázky [Willis 2005: 52]. 

Willis [1999, 2005] dále rozlišuje verbální protokoly standardizované a volné. 

Standardizované protokoly jsou připraveny před samotným kognitivním interview 

a v jeho rámci je s nimi pak pracováno. Volné protokoly naopak vznikají v rámci 

interview jako spontánní reakce na respondentovy odpovědi.  Spoléhat se pouze na 

spontánní protokoly není příliš vhodné, protože není zaručeno, že se tak jednotliví 

tazatelé dostanou ke všem potřebným informacím. Jako nejefektivnější se tak jeví 

kombinace připravených a spontánních verbálních protokolů.  

Výhody verbálních protokolů v podstatě odpovídají na nevýhody techniky 

myšlení nahlas. Patří mezi ně možnost kontrolovat průběh interview a soustředit se skrz 

cílené verbální protokoly na určité oblasti, které se zdají relevantní pro případné 

problémy při odpovídání. Při využívání verbálních protokolů navíc nejsou kladeny příliš 

vysoké nároky na respondenty, protože v podstatě pouze odpovídají na kladené otázky. 

Potenciální nevýhody spočívají v tom, že situace dotazování neodpovídá reálné situaci, 

tudíž se respondent může chovat i odpovídat odlišně než v realitě. Nesprávně používané 

verbální protokoly mohou vést ke zkreslení odpovědí podobně jako v případě nesprávně 

kladených otázek. Vzhledem k tomu, že technika verbálních protokolů představuje 

komplexní proces, je třeba mít zkušené tazatele, kteří jsou schopni reagovat na 

respondentovy odpovědi [Willis 2005: 55-57]. 

 

Výběr techniky pro kognitivní interview vždy záleží na konkrétní situaci a na 

tom, co je třeba testovat. Má se například za to, že technika myšlení nahlas lépe funguje 

pro samovyplňovací dotazníky, protože při face-to-face dotazování je mnohem 

obtížnější přecházet mezi odpovídáním na otázku a myšlením nahlas [Collins 2003: 

235]. Výzkumníci [Willis 2005, Collins 2003] se nicméně shodují v tom, že 

nejfunkčnější je kombinace technik v rámci jednoho kognitivního interview. 

Ve skutečnosti vlastně techniky nejde ani striktně oddělit, protože například při 

využívání verbálních protokolů může dojít k tomu, že respondent sám od sebe začne 

nahlas uvažovat o svých myšlenkách. V případě myšlení nahlas jsou zase často 

používány doplňující otázky. 
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4.2.3. Reflexe postupů v rámci kognitivních interview ve vztahu 

k Marlowe-Crowne škále 

Oba zmiňované postupy mají své klady a zápory a vhodnost jejich využití se 

odvíjí od typu a podoby výzkumného instrumentu, který mají testovat. Vzhledem 

k tomu, že Marlowe-Crowne škála představuje komplexní výzkumný nástroj, který by 

měl obsahovat pro respondenty potenciálně citlivé výroky, je pro jejich zhodnocení 

nutné, aby se jednotlivé respondentovy odpovědi neovlivňovaly. Z tohoto důvodu se 

jako vhodnější jeví retrospektivní podoba kognitivních interview. Retrospektivní přístup 

je nicméně problematický u myšlení nahlas, kdy si respondent nemusí vybavit všechny 

důležité informace. Jako vhodné tak pro otestování přeložené Marlowe-Crowne škály 

vychází především využití verbálních protokolů v jejich retrospektivní podobě.  

Využití verbálních protokolů je vhodné i z několika dalších důvodů. Kognitivní 

interview nepředstavují klasickou situaci dotazování a pro respondenty může být 

nezvyklé mluvit o kladených otázkách spíše než o vlastních odpovědích. Verbální 

protokoly toto ulehčují, protože jsou respondentům víceméně pouze kladeny doplňující 

otázky, na které odpovídají. Vzhledem k počtu výroků obsažených ve škále by pro 

respondenty mohlo být velmi náročné u každého z nich přemýšlet nahlas. Lze navíc 

předpokládat, že ne všichni respondenti by byli schopni takto nahlas přemýšlet, takže by 

kognitivní interview neposkytla všechny informace, které by potenciálně mohla. 

Marlowe-Crowne škála má zároveň své problémy, které jsou známé a na kterých lze 

verbální protokoly postavit, stejně tak je možné využít sporná místa v překladu. 

Je patrné, že verbální protokoly mohou být ve spojitosti se škálou postupem, 

který zaručí získání požadovaných informací. Na druhou stranu nelze zcela zavrhovat 

ani myšlení nahlas, které lze považovat za užitečný doplněk verbálních protokolů, 

pokud se k němu respondenti uchýlí a posuzování výroků sami od sebe komentují a své 

myšlenkové procesy tak verbalizují.  

 

4.3. Omezení kognitivních interview 

Ačkoli mohou kognitivní interview dobře posloužit při odhalování skrytých 

chyb a problémů ve výzkumných instrumentech, mají svá omezení a nevyhnuly se tak 

kritice. Často bývá kritizován fakt, že respondenti pro interview nemusí odpovídat 



38 

 

 

 

reálné cílové populaci. Ve většině případů se totiž jedná o dobrovolníky, kteří se na 

interview sami přihlásí, a často mívají vyšší vzdělání, než průměrný respondent 

v klasickém výzkumu. Problému jde nicméně předejít tím, že respondenti budou 

vybíráni tak, aby charakteristikami odpovídali cílové populaci. Druhou častou výtkou je 

to, že kognitivní laboratoř, respektive prostředí, ve kterém interview probíhá, 

neodpovídá reálné dotazovací situaci (jiný kontext, jiná metoda sběru dat, jiný tazatel 

atd.), což může ovlivnit získané výsledky. Respondenti bývají trpělivější a ochotnější 

než skuteční respondenti. Na druhou stranu lze prostřednictvím kognitivních interview 

stále odhalit řadu problémů, které by jinak pravděpodobně zůstaly skryty [Willis 2005: 

225-226]. Jakožto spíše kvalitativní technika mohou kognitivní interview upozornit na 

existenci problémů, nemohou však už poskytnout kvantitativní informaci o jejich 

rozsahu nebo případných dopadech na výzkumné odhady. Pro získání daných údajů je 

třeba využít jinou techniku. Diskutuje se také o tom, jaká je vůbec míra reliability 

výsledků kognitivních interview [Collins 2003: 236]. 

Metoda má i další teoretická a praktická omezení. Ne všechny odpovědi na 

otázky vyžadují komplexní rozhodovací proces, díky čemuž je jejich testování 

v kognitivních interview v podstatě nesmyslné. Některé odpovědi se zkrátka člověku 

okamžitě vybaví, aniž by o nich více uvažoval [Tourangeau, Rips, Rasinski 2000: 333-

334]. Průběh kognitivních interview může také ovlivnit to, do jaké míry respondent 

plynule hovoří daným jazykem a jaké má vzdělání. Goerman [2006: 4] navíc uvádí 

příklady studií, které dokládají to, že průběh interview může ovlivnit i samotný jazyk, 

ve kterém je vedeno (obtíže byly zaznamenány například mezi španělsky a čínsky 

mluvícími respondenty). Problematické je také provádět kognitivní interview 

s respondenty, kteří nejsou vůbec seznámeni se standardní situací dotazování.  

Navzdory zmíněným problémům jsou kognitivní interview funkční využitelnou 

technikou, která pomáhá odhalovat potenciální chyby v dotaznících. Mnoha problémům 

lze navíc předejít jejich pečlivou přípravou a plánováním. Obecně lze říct, že neexistuje 

výzkumná technika, která by neměla svá omezení, tudíž kognitivní interview 

nepředstavují žádnou výjimku.  

 

5. Popis metodologie vlastního výzkumu 

Následující kapitola se zabývá popisem metodiky provedeného výzkumu. 

Nejprve se soustředí na první provedený krok, a to překlad škály a přípravy její české 
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verze. Vybraný způsob překladu je detailně popsán a diskutován. Dále je rozebráno 

provedení vlastních kognitivních interview, přičemž je nejprve popsán celý průběh 

interview a následně je diskutována vybraná metoda. Je představen způsob rekrutace 

respondentů a jejich výsledný výběr včetně sociodemografických charakteristik.  

 

5.1. Popis překladu a přípravy škály 

Jak již bylo zmíněno v kapitole o způsobech překladu výzkumných instrumentů, 

není vhodné spoléhat se pouze na jednoho překladatele. Proto byl pro vlastní překlad 

škály využit modifikovaný paralelní překlad. Nezávisle na sobě přeložili škálu tři 

překladatelé – první překlad vytvořila autorka práce, druhý překlad byl převzat 

z diplomové práce Lucie Teresy Figurové
47

, třetí překlad vytvořil nezávislý překladatel 

Jonáš Krotil, který působí mimo obor sociologie
48

. Nezávislý překladatel dostal 

k překladu instrukce, že je třeba maximálně zachovávat smysl výroků, zároveň je však 

nutné, aby výroky byly pochopitelné, smysluplné a odpovídaly gramatickým strukturám 

českého jazyka. Zároveň bylo požadováno, aby bylo možné k výrokům přiřadit 

odpověď, že daný výrok je pro respondenta pravdivý nebo nepravdivý. Stejné nároky 

dodržovala i autorka této práce. Způsob druhého překladu nebylo možné nijak ovlivnit, 

nicméně je možné předpokládat, že byl vytvořen na podobných principech.  

Autorka této práce následně překlady porovnala mezi sebou a hledala, zda se 

nějakým podstatným způsobem liší.
49

 Obecně je třeba říct, že oproti prvním dvěma 

překladům byl překlad od nezávislého překladatele vytvořen více hovorovým jazykem. 

Konkrétní postup překladu a výběr finálních výroků je uveden v Příloze č. 2. 

V některých případech není konkrétně postup výběru popsán, v takovém případě byl 

překlad identický alespoň ve dvou případech, případně se překlady nelišily podstatným 

způsobem (zcela odlišnými slovy, odlišným významem atd.), ale spíš obsahovaly 

                                                 
47

 Diplomová práce Lucie Teresy Figurové s názvem „Sociální desirabilita“ byla obhájena v roce 2007 na 

Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Vedoucím diplomové práce 

byl Doc. PhDr. Tomáš Urbánek Ph.D. [Figurová 2007] Figurová v práci navrhuje české překlady různých 

škál vztahujících se k sociální desirabilitě, nicméně nijak netestuje jejich případnou funkčnosti, jedná se 

tedy opravdu pouze o návrhy, které nebyly dále prakticky využity.  
48

 Jonáš Krotil, který vytvářel třetí verzi překladu škály, v současné době pracuje v oboru IT. 

S angličtinou přichází do styku prakticky denně ať už na odborné či běžné úrovni, přičemž je schopen 

plynule komunikovat jak v mluvené tak psané podobě. Má zkušenost i s různými druhy překladů 

z angličtiny do češtiny, především na úrovni filozofických textů, přičemž jako nejkurióznější sám 

označuje překlad Listiny práv, a to včetně právního výkladu. 
49

 Některé rozdíly v překladech byly využity i v rámci kognitivních interview jako alternativní verze 

výroků, ke kterým se respondenti mohli vyjádřit (například zda je pro ně jinak postavený výrok citlivější 

apod.). 
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drobné rozdíly. Příloha č. 3 pak obsahuje přesné znění přeložené škály, kterou dostali 

respondenti k posouzení.  

 

5.1.1. Diskuse vybrané techniky překladu 

Paralelní překlad byl zvolen na základě studia odborné literatury, v které je 

obecně považován za velmi vhodnou techniku překladu, což je diskutováno v teoretické 

části této práce.
50

 Jeho modifikace byla nutná z toho důvodu, že nebylo možné 

s ostatními překladateli diskutovat finální verze překladů kvůli nemožnosti je 

kontaktovat, případně kvůli jejich časové nedostupnosti. Autorka práce tedy překlady 

posoudila sama a na základě vlastní úvahy vybrala finální podobu výroků, které ve 

většině případů představují určitou syntézu všech třech překladů. Je třeba říct, že tento 

postup je omezený v tom, že se navzdory třem různým překladatelům ve finále spoléhá 

na úsudek pouze jednoho z nich. Na druhou stranu se autorka práce problematikou 

sociální desirability a Marlowe-Crowne škálou zabývá již delší dobu, díky čemuž do 

jisté míry dovede posoudit, zda přeložené výroky těm původním odpovídají, případně 

zda zachovávají jejich smysl. Je si nicméně vědoma možných omezení tohoto přístupu, 

mezi které patří především absence kritické diskuse a argumentace druhých 

překladatelů, jakožto protiváhy pro vlastní úvahy autorky. Pro výše uvedené důvody 

toto ovšem nebylo možné zrealizovat. 

 

5.2. Provedení vlastních kognitivních interview 

Celý průběh kognitivních interview byl nahráván za použití diktafonu, díky 

čemuž bylo možné rozhovory přepsat
51

 a mít tak dobrý podklad pro analýzu. Vzhledem 

k této skutečnosti byl každému respondentovi předložen informovaný souhlas
52

 

k podepsání, ve kterém souhlasil s nahráváním rozhovoru a využitím poskytnutých 

informací pro akademické účely. Během interview byl také používán protokol 

                                                 
50

 Druhým nejčastěji doporučovaným způsobem překladu je zpětný překlad (viz 3.4.1 Zpětný překlad), 

ten nicméně nebyl využit proto, že nebyly k dispozici prostředky na sehnání bilingvního překladatele, 

respektive bilingvního překladatele v tom smyslu, že by byl anglickým rodilým mluvčím a zároveň by byl 

schopný plynule a správně pracovat v českém jazyce.  
51

 Přepis všech rozhovorů provedla autorka práce. 
52

 Znění informovaného souhlasu je k dispozici v Příloze č. 4. 
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o provedení rozhovoru
53

, do kterého byly zapsány identifikace respondenta, časové 

údaje, místo rozhovoru a případně další poznatky z interview.  

Respondenti dostali nejprve přeloženou Marlowe-Crowne škálu, po jejímž 

vyplnění měli vybrat výroky, které pro ně byly nejvíce problematické na zodpovězení, 

ať už z důvodu nesrozumitelnosti, neschopnosti vybrat odpověď, nejasnosti atd. 

V instrukcích pro respondenty bylo uvedeno, aby vybrali šest takových výroků, 

nicméně mohli vybrat jak méně, tak více. Tyto výroky měly tvořit základ kognitivních 

interview, ale ve výsledku se ukázalo, že je pro některé respondenty obtížné výroky 

vybrat, případně následně zdůvodnit, proč je vybrali. Přínosnější bylo volnější vedení 

kognitivních interview a postupné procházení výroků, které často přineslo zajímavější 

poznatky než zaměřování se na respondentem označené výroky.
54

 Informace, které 

respondenti v souvislosti s problematickými výroky poskytli, byly zahrnuty do celkové 

analýzy.
55

 

Po Marlowe-Crowne škále následovalo vyplnění profilačního dotazníku
56

, kde 

respondenti uvedli své základní sociodemografické údaje. Součástí profilačního 

dotazníku byla také baterie otázek, která zjišťovala, zda jsou pro respondenty otázky na 

určitá témata citlivé či nikoli. Cílem bylo velmi zhruba zmapovat, co vůbec považují 

respondenti za citlivé otázky. Baterie byla vytvořena jednak na základě výroků 

z Marlowe-Crowne škály a zároveň bylo přidáno několik dalších témat, která se ve 

výzkumech ohledně sociální desirability ukázala jako sociálně žádoucí, respektive 

nežádoucí. Témata byla pojednána v části práce zabývající se důležitostí škály. 

Po profilačním dotazníku došlo na samotná kognitivní interview, jejichž průběh 

je popsán níže. V průměru trvala kognitivní interview přibližně 84 minut
57

 a konala se 

podle možností respondentů buď u nich doma, v restauračním zařízení či kavárně 

a v jednom případě venku v parku.  

Na závěr byla respondentům předložena k vyplnění také škála BIDR (Balanced 

Inventory of Desirable Responding)
58

 
59

, která sloužila jako alternativní koncept ke 

                                                 
53

 Náhled protokolu je k dispozici v Příloze č. 5. 
54

 Pro přehled jsou problematické výroky uvedeny v Příloze č. 6. Alespoň jednou respondenti označili 

celkem 26 výroků. 
55

 Problémy s nimi spojené se opakovaly napříč škálou a napříč jednotlivými interview nehledě na to, zda 

respondent konkrétní výroky označil sám či se problém objevil až na základě doptávání tazatelky. 
56

 Náhled profilačního dotazníku je k dispozici v Příloze č. 7. 
57

 Nejkratší interview trvalo 63 minut, nejdelší 118 minut. 
58

 D. L. Paulhus [1991: 37], autor škály BIDR, ji představuje jako nástroj k detekci sociální desirability 

obsahující 40 položek (pozitivně i negativně formulovaných), které jsou zkonstruovány tak, aby měřily 

oba faktory sociální desirability. Respondenti s každou položkou vyjadřují svůj souhlas na sedmibodové 

škále. Následně jsou převráceny negativně postavené položky a za každou extrémní odpověď 
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srovnání toho, jakých skórů respondenti na daných škálách dosahují, respektive se jedná 

o způsob, jak posoudit, zda je v obou případech měřeno to samé. Předpokladem bylo, že 

by respondenti s vysokým skórem na Marlowe-Crowne škále měli dosáhnout vysokého 

skóru i na škále BIDR.
60

 

 

5.2.1. Vybraná technika 

Kognitivní interview je možné provádět za pomoci dvou postupů, myšlení 

nahlas a verbálních protokolů, jejichž charakteristiky jsou popsány v teoretické části 

práce. Ve vlastním výzkumu byla kognitivní interview provedena s důrazem na 

techniku verbálních protokolů, a to v jejich retrospektivní podobě. Respondenti nejprve 

posoudili všech 33 výroků škály a následně byli doptáváni na další detaily ohledně 

jejich odpovědí. Ačkoli je u retrospektivních verbálních protokolů možné riziko toho, že 

informace v respondentově paměti nebudou u každého výroku čerstvé, je retrospektivní 

přístup dle Sudmana, Bradburna a Schwarze [1996: 18, cit. dle Vinopal 2008a: 15] 

jedním z mála
61

, který dokáže postihnout všechna stadia procesu rozhodování
62

, tedy 

porozumění, vyvolání informace z paměti, rozhodnutí a editaci odpovědí. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o testování potenciálně citlivých, resp. sociálně žádoucích 

a nežádoucích otázek
63

, jsou retrospektivní verbální protokoly vhodné tím, že zamezují 

                                                                                                                                               
(ohodnocení 6 a 7) se počítá jeden bod, takže je možné pro oba faktory získat 0-20 bodů. Odpovědi na 

všech 40 položek je také možné dát dohromady a zjistit tak obecnou míru sociální desirability. 
59

 Škála BIDR podobně jako Marlowe-Crowne škála nemá oficiální český překlad. Pro účely této práce 

tak autorka škálu přeložila sama, a to se zachováním stejných zásad jako v případě překladu Marlowe-

Crowne škály. Vzhledem k tomu, že BIDR zde slouží pouze jako alternativní koncept pro srovnávací 

účely, a klíčová je zde Marlowe-Crowne škála, nebylo použito jiného způsobu překladu (více 

překladatelů, zpětný překlad atd.). 
60

V Příloze č. 8 je k dispozici náhled škály v originále, v Příloze č. 9 náhled škály, která byla 

respondentům předložena.   
61

 V případě průběžných verbálních protokolů, resp. i průběžného myšlení nahlas je podle všeho možné 

prozkoumat stadia vyvolání informace z paměti a formování rozhodnutí. Jedinou další kognitivní 

technikou, pomocí které je možné prozkoumat všechna stadia rozhodovacího procesu je posouzení 

experty [Sudman, Bradburn a Schwarz 1996: 18 cit. dle Vinopal 2008a: 51]. 
62

 Důvodem nutnosti testovat celý proces je fakt, že se jedná o zcela nové otázky, které pocházejí 

z překladu a které zatím nikdy nebyly reálně použity. Kroky respondenta při porozumění otázce 

a vyvolání informací z paměti napomohou posoudit srozumitelnost a funkčnost otázek, rozhodnutí 

o odpovědi a její editace pak může napomoci při posuzování toho, zda jsou otázky pro respondenty 

nějakým způsobem citlivé, zda pociťují jejich sociální žádoucnost či nežádoucnost.  
63

 Detailněji se testováním citlivých otázek zabývá Willis [2005: 189-196]. Ten uvádí, že kognitivní 

rozhovory jsou v souvislosti s citlivými otázkami primárně efektivní v testování porozumění a vyvolání 

informací z paměti. V případě, že je třeba citlivé otázky více testovat, je nutné dodržovat základní 

pravidla, mezi která patří především: a) připravit respondenta na to, že se bude jednat o otázky citlivějšího 

charakteru a ujistit ho, že s odpověďmi bude jednáno naprosto důvěrně a nikde nebude zveřejněno jeho 

jméno ani jiné identifikátory; b) pokusit se využívat nepřímé verbální protokoly (např. neptat se přímo po 

otázce, ale po její interpretaci, případně nechat respondenta odpovědět na otázky a pak ho nechat je 
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vzájemnému ovlivnění odpovědí, což by v případě souběžných protokolů mohlo hrozit 

a ovlivnit tak výsledky interview. Verbální protokoly byly použity předem připravené, 

tedy standardizované
64

, v kombinaci s volnými, které spontánně vznikly během 

samotného kognitivního interview.  

Ve finále se samozřejmě nejednalo o čisté verbální protokoly, ale o kombinaci se 

spontánním myšlením nahlas respondentů, kteří se k výrokům slovně vyjadřovali 

v průběhu vyplňování škály.  

 

5.2.2. Výběr a rekrutace respondentů 

Cílovou populací, pro kterou je zamýšlena přeložená Marlowe-Crowne škála je 

populace České republiky starší 18 let. Vzhledem k tomu byli v rámci kognitivních 

interview dotazování také pouze obyvatelé ČR starší 18 let. Rekrutovaní by měli mít 

různé charakteristiky, se kterými je možné se v cílové populaci setkat [Willis 2005: 

141]. Výběr respondentů tak probíhal na základě charakteristik: pohlaví, věk 

a vzdělání.
65

 Jednotlivé charakteristiky byly provázané a od každé kombinace 

charakteristik byli dotazovaní dva respondenti. Co se věku týče, byli vybíráni 

respondenti ze dvou pólů věkového spektra obecné populace, aby se do výzkumu 

zařadili co nejodlišnější respondenti.
66

 Právě různost respondentů může přinést 

nejzajímavější výsledky. Celkem tedy bylo vybráno a dotázáno 16 respondentů. 

                                                                                                                                               
posoudit, aniž by se výzkumník díval na odpovědi); c) soustředit se na chyby u otázek, nikoli 

u respondenta, tedy zdůrazňovat, že potřebujeme posoudit otázky, nikoli respondenta osobně; d) 

zachovávat neutrální přístup a pro začátek případně klást necitlivé otázky, pokud je to možné. Dále jsou 

ještě uváděny možnosti jako omezení nahrávání rozhovorů, případně využití výzkumníků, kteří 

sociodemografickými charakteristikami odpovídají respondentům.   
64

 Přehled verbálních protokolů je uveden v Příloze č. 10.  
65

 Dané charakteristiky byly zvoleny kvůli snaze mít rekrutované respondenty do určité míry různé, aby 

se zjistilo, jak různí lidé na škálu reagují. Konkrétní charakteristiky – pohlaví, věk, vzdělání – byly 

vybrány na základě toho, že se jedná o charakteristiky, které jsou nejčastěji ve spojitosti se sociální 

desirabilitou testovány, zda mají na její výskyt nějaký vliv, respektive zda vlivu sociálních norem 

podléhají více či méně lidé s určitými sociodemografickými charakteristikami. Asi nejčastěji bývá 

testován rozdíl v inklinaci k sociální desirabilitě mezi muži a ženami, přičemž se zdá, že ženy mají větší 

sklon odpovídat sociálně žádoucím způsobem [Hebert et al. 1997; Novotny et al. 2003; Bernardi, 

LeComte 2008; Dalton, Ortegren 2011]. Další studie ukázala, že tendenci podléhat sociální desirabilitě 

mají také mladší a vzdělanější lidé [Streb et al. 2008], jiná naopak dokládá, že více své odpovědi upravují 

starší lidé [Herzog, Rodgerse 1981]. Pro úplnost je třeba dodat, že existují i studie, které žádné významné 

rozdíly v tendenci k sociální desirabilitě s ohledem na různé sociodemografické charakteristiky neodhalily 

[Tooze et al. 2004; Willebrand, Wikehult, Ekselius 2005]. 
66

 Respondenty bylo na základě věku také potřeba rozdělit do dvou skupin proto, aby bylo možné 

pracovat s provázanými kvótami.  
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V Tabulce č. 4 je uvedený přehled respondentů a jejich charakteristik, podle kterých 

probíhal výběr.
67

 Všem respondentům byla změněna jejich jména.  

 

Tabulka č. 4 

Přehled respondentů podle klíčových sociodemografických charakteristik 

Jméno respondenta Pohlaví Věk Vzdělání 

Alena Ž 63 let s maturitou 

Beáta Ž 61 let bez maturity 

Cecílie Ž 25 let s maturitou 

Daniela Ž 24 let s maturitou 

Eliška Ž 21 let bez maturity 

Filip M 25 let s maturitou 

Gabriel M 19 let bez maturity 

Halina Ž 64 let s maturitou 

Igor M 24 let s maturitou 

Jiří M 60 let s maturitou 

Karel M 58 let s maturitou 

Leoš M 20 let bez maturity 

Marta Ž 59 let bez maturity 

Norbert M 60 let bez maturity 

Olga Ž 19 let bez maturity 

Pavel M 63 let bez maturity 

 

Ačkoli se může zdát, že počet rekrutovaných je malý, je třeba říct, že kognitivní 

interview obecně pracují s malým množstvím respondentů. Důvodem toho je fakt, že 

cílem kognitivních interview je dotázat nikoli co největší množství respondentů, ale co 

největší variaci respondentů, co se jejich charakteristik týče. Záměrem není statistické 

zobecnění výsledků, ale odhalení chyb a potenciálních problémů výzkumného 

instrumentu. Zároveň, jak bylo detailně vysvětleno v části práce zabývající se 

kognitivními interview z teoretického hlediska, není povaha kognitivních interview 

kvantitativní, ale kvalitativní. Cílem tedy není počítat, kolikrát se určitá chyba objevila, 

                                                 
67

 Bližší popis respondentů je k dispozici v Příloze č. 11. 
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ale především vůbec danou chybu odhalit, přičemž v podstatě stačí, aby s otázkou měl 

problém pouze jeden člověk [Ibid. 226-227]. Malý počet respondentů nemusí a většinou 

není v případě kognitivních interview nijak problematický.
68

 

 

6. Výsledky kognitivních interview 

Výsledky kognitivních interview v praxi představují určitý mix různých typů 

informací, které jsou pozorovány buď přímo, nebo nepřímo. Typicky získaná data 

představují nahrávky samotných interview a různé poznámky, které si výzkumník 

během interview sám dělá, a které mohou vycházet například z chování respondenta. 

Obecným postupem pro analýzu takových dat je shromáždění poznámek a dalších údajů 

k otázkám a jejich kompilace napříč jednotlivými interview [Willis 2005 160-161]. 

V rámci této práce byl proveden podobný postup. Nejprve byly přepsány 

nahrávky jednotlivých kognitivních rozhovorů. Už během přepisu probíhala částečná 

analýza dat v tom smyslu, že bylo připravováno kódovací schéma a sumarizovány 

některé zajímavé poznatky. Data byla následně zpracována v softwaru ATLAS.ti, který 

slouží pro analýzu kvalitativních dat. Data byla kódována na základě připraveného 

kódovacího klíče, nicméně kódy byly doplňovány i během kódování. Kódování 

probíhalo ve více krocích od obecného kódování ke konkrétnějšímu roztřídění výpovědí 

například podle jednotlivých výroků. Pro zpracování údajů z profilačního dotazníku 

a pro výpočet skórů sociální desirability z Marlowe-Crowne škály a škály BIDR byl 

použit statistický software SPSS. 

Výsledky kognitivních interview jsou uváděny od obecnějších zjištění ke 

konkrétním problémům. Nejprve jsou představeny problémy, které se týkají škály jako 

celku, tedy na ně nemají zásadní vliv jednotlivé výroky. Dále jsou popsány problémy 

a chyby, které se již týkají konkrétních výroků. Tyto chyby jsou rozděleny do dvou 

skupin, a to chyby respondentů a chyby výroků. Samostatnou část tvoří pojednání 

o rozdílném výkladu jednotlivých slov a spojení ve výrocích. Jako poslední jsou 

                                                 
68

 Navzdory uvedeným argumentům existuje kritika daného přístupu. Blair et al. [2006] provedli studii, 

ve které testovali efekt počtu rekrutovaných respondentů na počet odhalených chyb v dotaznících. Jejich 

závěry naznačují, že existuje silný vztah mezi počtem respondentů a počtem odhalených chyb, ať už 

z perspektivy celkového počtu unikátních problémů, tak z pohledu pravděpodobnosti odhalení 

jednotlivých problémů. Sami však uzavírají tím, že z jedné studie prozatím není možné dělat závěry a je 

třeba problematiku dále zkoumat.  
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prezentována další dílčí zjištění, která jsou zajímavá, ale která nebylo možno zařadit do 

popsané struktury.  

6.1. Problémy škály jako celku 

V prvé řadě přinesla kognitivní interview zajímavé poznatky ohledně škály 

obecně. Respondenti byli dotazováni na smysl škály, na její celkovou citlivost a také na 

možnosti odpovědí, ke kterým se často sami spontánně vyjadřovali.  

 

6.1.1. Smysl škály 

Jak bylo uvedeno v teoretické části práce ohledně kritiky Marlowe-Crowne 

škály, je podle některých možné odhadnout její smysl. Vzhledem k účelu, pro který má 

škála sloužit, je nežádoucí, aby respondenti během jejího vyplňování odhalili, na co 

konkrétně se zaměřuje. Pokud by se tak stalo, mohlo by dojít k celkovému narušení 

validity škály. Na přímou otázku ohledně smyslu škály, respektive ohledně toho, co by 

škála mohla měřit, ovšem žádný z respondentů v rámci kognitivního interview neuvedl, 

že by se jednalo o snahu změřit tendenci člověka k upravování jeho odpovědí či ke 

lhaní. Objevovaly se poměrně obecné domněnky, které se vztahovaly k člověku 

samotnému, k jeho chování, povaze a životu. Zaznělo také, že se zaměřuje na porovnání 

chování věkových skupin či že se jedná o nějaký psychoanalytický test. 

 

„No asi nějaké chování člověka. Nějaký vnitřek člověka.“ (Daniela) 

 

„No, to jsou tak různorodý otázky, že to v podstatě zkoumá jakoby 

člověka jako takovýho.“ (Halina) 

 

„Asi jak se lidi chovaj, protože je to vlastně o mně.“ (Leoš) 

 

Ačkoli respondenti neodhalili pravý smysl škály, několikrát se ve 

svých komentářích přiblížili. Zaznělo tak například, že škála je dobrou reflexí pro 

člověka, že by se měla dát více lidem, aby si uvědomili, jak se reálně chovají, případně 

že má člověk při odpovídání pocit, že je ctnost sama.  
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„Je to taková dobrá reflexe ten dotazník, možná by si to člověk měl 

udělat tak jednou měsíčně a v každé té oblasti by našel něco, co by 

mohl zlepšit v sobě.“ (Filip) 

 

Z tohoto lze do jisté míry usuzovat, že se účastníci kognitivních interview snažili 

odpovídat na výroky ve škále podle skutečnosti, i když pro ně některé mohly být 

citlivější. 

 

6.1.2. Citlivost škály 

Vzhledem k účelu, k jakému má Marlowe-Crowne škála sloužit, je citlivost 

výroků v ní obsažených primárním předpokladem pro její funkčnost. Ve chvíli, kdy 

respondenti nemají pocit, že by jejich odpovědi mohly být sociálně nežádoucí, a kdy 

berou situace ve výrocích jako zcela běžné a i tak na ně odpovídají, ztrácí škála svůj 

smysl. Respondenti pak nemají potřebu se jakkoli stylizovat a výsledný skór škály je, co 

se týče sociální desirability, nevypovídající. 

Respondenty z kognitivních interview lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

skupiny patří ti, kteří tvrdili, že jim žádný výrok ve škále nepřipadal citlivý, rušivý či 

nepříjemný. Výroky respondentům buď obecně přišly jako všeobecné a bezproblémové, 

nebo vycházeli ze své zkušenosti a povahy. Při otázce ohledně citlivosti výroků 

například zdůrazňovali, že jsou extroverti, případně že zažili situaci, kdy museli 

odpovídat na mnohem citlivější otázky
69

. Je patrné, že celkový přístup k životu a životní 

zkušenosti mohou do značné míry ovlivnit to, jak jedinec přistupuje k vyplňování škály, 

což ovšem znehodnocuje její funkčnost. 

Respondenti patřící do druhé skupiny pak našli alespoň nějaké výroky, které jim 

přišly citlivější či osobnější.
70

 Jednalo se především o výrok 9) Kdybych se mohl/a 

dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, pravděpodobně bych to 

udělal/a a dále o výroky spojené s nějakým osobním selháním
71

. I přes určitou citlivost 

ale respondenti dle svých slov odpovídali podle pravdy. 

                                                 
69

 Jeden z respondentů má například zkušenost s žádostí o adopci dítěte, kde musel uvádět i citlivé údaje 

ohledně vlastního sexuálního života.  
70

 Ne vždy však problém způsobovalo přiznání dané skutečnosti, ale samotné uvědomění si, že se člověk 

tak chová. „Jako přiznat to, no to asi ne, spíš to uvědomění. Že to jako fakt dělám, to bylo horší.“ 

(Daniela) 
71

 Jednalo se například o výroky 5) Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě, 10) Párkrát 

jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám, 20) Když něco nevím, klidně to přiznám.  
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„No, myslím, že s tím kinem. Jo, že jako asi bych to teda udělala a 

říkám si, mám to tam napsat nebo ne. To mi bylo nepříjemné, protože 

to je taková špatná vlastnost. A ty špatné vlastnosti se špatně 

přiznávají.“ (Cecílie) 

 

„Kdybych se mohl dostat do kina bez placení a byl si jistý, že mě 

nechytí, pravděpodobně bych to udělal. No to je morální dilema teďka. 

Přiznat si, či nepřiznat, že jako. (…) Jo, dyť já tím vlastně odhaluju 

svoji morální nepevnost, to jaksi. Že bych tedy využil takovou 

nečestnou příležitost.“ (Jiří)  

 

„ (…) je to takový dost těžký všeobecně. Prostě říct, že jsem něco 

vzdala.“ (Olga) 

 

Zde je nutné poukázat na možné ovlivnění vlastní situací kognitivního interview. 

Respondenti v několika případech přiznali, že rozmýšleli, jak odpovědět, a následně 

odpověděli podle pravdy, aby výsledky výzkumu vyšly správně. Je tedy možné, že při 

vyplňování klasického dotazníku by danou skutečnost nepřiznali. Na druhou stranu fakt, 

že tazatelka byla přítomna vyplňování škály, mohl u respondentů způsobovat větší 

obtíže, pokud měli přiznat něco nežádoucího. 

 

„(…) třeba jsem hodně přemýšlela, jestli mám něco zaškrtnout, když 

tu nad tím sedíš a vidíš, co zaškrtávám, tak jenom že nevím, co si 

o mně pak budeš třeba myslet. Ale asi by mi to mělo bejt jedno. 

A snažila jsem se zaškrtávat podle pravdy. Abys to měla nějak 

správně.“ (Olga) 

 

Zajímavé také je, že pokud respondenti přiznávali věci, které by mohly být brány 

jako nežádoucí, hovořili o nich tak, že jsou u nás přeci běžné a udělal by je každý.  

 

„Žijem v Čechách, tady je to přece běžný.“ (Pavel) 
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Otázkou je, zda se jedná o určitou strategii „zaštiťování se“ se ostatními, díky 

které pak člověk nemá pocit, že by dělal něco vyloženě nežádoucího, nebo zda se jedná 

o znak toho, že dané věci jsou v rámci české společnosti již tak běžné, že za nežádoucí 

prostě považovány být ani nemohou. Na základě výsledků kognitivních rozhovorů se 

lze přiklonit spíše k druhé možnosti. Fakt, že většina výroků nebyla pro respondenty 

citlivá, naznačuje, že se škála zaměřuje na hodnoty a chování, jejichž citlivost v českém 

prostředí a v této době již není aktuální, což samozřejmě dále problematizuje její možné 

využití.  

 

6.1.3. Možnosti odpovědí 

Při překladu Marlowe-Crowne škály z angličtiny do češtiny bylo rozhodnuto 

o zachování formátu odpovědí a pro anglické TRUE-FALSE byl zvolen český 

ekvivalent PRAVDIVÝ-NEPRAVDIVÝ. Respondenti se tak měli rozhodnout, zda je pro 

ně osobně výrok pravdivý či nepravdivý. Je třeba říct, že tyto možnosti odpovědí nejsou 

v českém prostředí zcela běžné a lidé jsou spíše zvyklí odpovídat buď jednoduše ANO-

NE nebo způsobem SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM a jejich odstupňovanými formami
72

. 

Pravděpodobně z tohoto důvodu se někteří respondenti sami ptali, proč jsou odpovědi 

v daném formátu, případně poukazovali na fakt, že se jedná o nezvyklou formu 

odpovědí. 

 

„No tak takhle, ono to pravdivý, nepravdivý je takový jako zvláštní, 

protože to prostě se nepoužívá vůbec. Takže spíš jako z tohohle 

hlediska, že jakoby zkoumáte jo, že když je tam ano, ne, tak je to 

prostě jasný. Tady pravdivý, nepravdivý je takový nechci říct 

zavádějící jo, ale je to takový jo, nepoužívá se to u nás.“ (Halina) 

 

Pokud respondentům přišly možnosti odpovědí problematické, volili v některých 

případech tu strategii, že si pro sebe nahradili možnost pravdivé za ano a možnost 

nepravdivé za ne. Ukázalo se také, že dané možnosti odpovědí dělají některým 

respondentům problém ve spojení s konkrétními výroky, přičemž se často jednalo o ty, 

                                                 
72

 Například rozhodně souhlasím – spíše souhlasím – spíše nesouhlasím – rozhodně nesouhlasím. 
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které obsahovaly dvojitý zápor.
73

 Podle výpovědí respondentů se pak člověk dostával do 

mnoha negací a bylo obtížné vybrat, co je pravdivé a co nepravdivé. 

Je ovšem třeba upozornit, že se nejedná o všeobecnou záležitost, protože 

některým respondentům naopak možnosti odpovědí zcela vyhovovaly a nahrazení 

jinými odmítali. Jeden z respondentů dokonce poukázal na to, že právě zamyšlení nad 

pravdivostí a nepravdivostí spíš nutí člověka odpovídat dle skutečnosti. 

 

„Tady to je takový víc jako polarizující. Jako souhlasím a nesouhlasím 

je takový, já můžu s tím souhlasit a pak říct, jo, já s tím souhlasím, ale 

trošku jsem se vlastně spletl, nebo jsem to trošku nebral takhle. Ale to 

pravdivý a nepravdivý jako hůř si myslím u tohohle se jako nějak lže 

nebo se jako člověk vylepšuje. Samozřejmě, že pokud se chce vylepšit, 

tak se jako vylepší, ale pokud jako to chce vyplňovat podle pravdy, tak 

tadyto pravdivý, nepravdivý mu asi v nějakých situacích dokáže… 

Nepřemýšlím ani tak, jestli já nad tím souhlasím, souhlasím s tím, ale 

jestli je to prostě pravda. Jako že se tak posuzuju, jo, tady je dotazník, 

tady je Igor, a tady říkám je to pravda, není to pravda.“ (Igor) 

 

Jak je patrné, nelze jednoznačně říct, které možnosti odpovědí by pro 

respondenty byly lepší a které naopak horší. Samotný fakt, že se v některých případech 

vyskytly problémy, ovšem ukazuje, že vyplňování škály může být pro některé 

respondenty problematické a může také vést k větší chybovosti při výběru odpovědi. 

 

Ve spojení s možnostmi odpovědí se mezi respondenty také vyskytl názor, že by 

měla existovat nějaká třetí, střední možnost, do které by se mohli zařadit. 

Pravděpodobně byl tento fakt spojen se striktností či naopak nejednoznačností 

některých výroků.
74

 Mělo by se jednat o možnost, která vyjadřuje někdy či většinou. 

Přestože by se přidáním třetí možnosti ulehčilo respondentům rozhodování, je to 

v případě Marlowe-Crowne škály samozřejmě nežádoucí. Je možné předpokládat, že by 

se valná část respondentů zařazovala do střední možnosti, čímž by se zcela ztratil smysl 

škály a nebylo by pak možné spočítat, jakého skóru sociální desirability respondenti 

dosáhli.  

                                                 
73

 Více viz 6.3.4. Dvojité zápory. 
74

 Více viz 6.3.5. Striktnost výroků a možnost výjimek a 6.3.6. Nejednoznačnost výroků. 
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6.2. Chyby respondentů 

Jako chyby respondentů jsou zde označovány chyby, ke kterým došlo především 

vinou respondentovy nepozornosti či únavy. Jedná se o chyby, které v některých 

případech mají sice souvislost s formulací výroku, ale při pečlivém čtení 

a soustředěnosti je možné jim předcházet.  

 

6.2.1. Vynechání určujícího slova 

Problémem, který byl způsoben spíše respondenty a jejich možnou nepozorností, 

byla situace, kdy si výrok přečetli, odpověděli na něj, ale během tohoto procesu 

ignorovali klíčové slovo ve výroku, které je pro něj určující. U výroku 33) Nikdy jsem 

záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city docházelo k vynechávání slova záměrně, 

které v podstatě definuje celou situaci, o které výrok pojednává. Respondenti pak 

označovali výrok jako nepravdivý, protože někdy řekli něco, co druhého ranilo, 

nicméně už to nemuselo být záměrně. Ve výroku 27) Nikdy se nevydám na dlouhou 

cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého auta v některých případech zcela 

vynechali, že se má jednat o dlouhou cestu, a výrok vztáhli obecně na každou situaci. 

O podobnou věc se jednalo i u výroku 25) Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení 

laskavosti, kde bylo vynecháváno oplacení laskavosti. 

 

„Tak já to neberu asi jako oplacení. Prostě mě o to požádá, no tak.“ 

(Marta) 

 

Ke změně významu došlo i v případě výroku 8) Doma se u stolu chovám stejně 

způsobně, jako když jím v restauraci, kdy respondent vynechal slovo způsobně.  

 

„Stejně způsobně jako když jím v restauraci, no, chovám se stejně, ale 

způsobně to není, ale musím s tím souhlasit, že to je stejný.“ (Norbert) 

 

Vynechání některý slov může způsobit zásadní problém tam, kde jsou určující 

pro smysl daného výroku. Například v případě posledního zmiňovaného výroku 

respondent označil možnost pravdivý, což by se dle metodologie škály mělo počítat 
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jako sociálně desirabilní odpověď, ačkoli se reálně o nic takového nejedná. Výpočty 

skóru sociální desirability se pak stávají nepřesnými a mohou být zavádějící. 

 

6.2.2. Chybné odpovědi 

Během kognitivních interview byly s respondenty probírány jejich odpovědi, aby 

se ověřilo, zda správně pochopili výrok a vybrali odpověď tak, jak zamýšleli. Během 

tohoto procesu se ovšem několikrát podařilo odhalit chybné odpovědi, které nebyly 

způsobeny škálou, ale spíš respondentovou rychlostí vyplňování, nepozorností, případně 

únavou. Respondenti byli konkrétně dotazováni na to, co chybu způsobilo, zda se 

jednalo o neporozumění výroku atd., aby byly vyloučeny jiné možné důvody chybování. 

 

„No tak to jsem se spletl, tam by mělo být skoro spíš pravdivý, tak to 

přeškrtněte, to jsem jel moc rychle. Třicátá otázka už jsem pochopil, 

že toho je na mě hodně.“ (Jiří) 

 

„Aha, tak to jsem se asi přeto, to je asi omyl. (…) To jsem se čistě 

uškrtl.“ (Pavel) 

 

Ačkoli si respondenti po sobě odpovědi často ještě jednou četli, například když 

vybírali problematické výroky, sami chybu neodhalili. K odhalení chyby a její opravě 

došlo až během samotného interview. Pokud by se jednalo o běžné vyplňování škály, po 

kterém by už nenásledoval rozhovor, zůstala by zaškrtnuta chybná odpověď, což by 

ovlivnilo výsledný skór sociální desirability.  

Z výsledků kognitivních interview se nedá říct, že by se chybovost objevovala 

systematicky více u nějakého konkrétního výroku.
75

 Na druhou stranu se u respondentů 

chyby objevovaly spíše ve druhé polovině škály. Lze tedy usuzovat, že se jedná 

především o chybu respondenta, který se v danou chvíli méně soustředil nebo byl 

vyplňováním již unaven. Délka škály a komplexnost výroků obecně představuje 

                                                 
75

  Chybné odpovědi byly odhaleny u těchto výroků: 17) Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama 

říkám, 18) Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi, 24) Nikdy bych nedopustil/a, 

aby byl za má provinění potrestán někdo jiný, 30) Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost, 

31) Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. Jednalo se o chyby u různých 

respondentů.  
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problém, který je zmiňován v odborné literatuře, na kterou je odkazováno v teoretické 

části práce. 

 

6.3. Chyby výroků 

Jako chyby výroků jsou označeny ty problémy, které vyplývají z formulací 

jednotlivých výroků. Jde o chyby, které v důsledku problematizují celkový proces 

odpovídání, protože v některých případech například umožňují zaškrtnout obě odpovědi 

nebo naopak dostanou respondenta do situace, kdy vůbec neví, jak odpovědět. Bylo 

možné identifikovat takových problémů několik, přičemž se některých výroků týká 

i více problémů. Problémy se vzájemně také velmi prolínají a souvisejí spolu. 

 

6.3.1. Nemožnost odpovědět 

Kladení otázek v dotaznících předpokládá schopnost respondentů na tyto otázky 

odpovědět, respektive zařadit se do zvolených kategorií odpovědí. Pokud jsou pak tyto 

odpovědi vynucované, tedy nenabízejí možnost otázku vynechat či zvolit možnost 

Nevím / bez odpovědi, je třeba dbát pečlivě na to, aby byl respondent opravdu schopen 

odpovědět, pokud chceme získat validní data. U Marlowe-Crowne škály se v rámci 

kognitivních interview ovšem u několika výroků ukázalo, že tuto podmínku nesplňují. 

Nejproblematičtější se v tomto kontextu ukázal výrok 27) Nikdy se nevydám na 

dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého auta. Někteří respondenti 

řidičský průkaz nevlastní a nikdy nevlastnili, díky čemuž je pro ně daný výrok 

nesmyslný a nemají jak na něj odpovědět. Podobně může nastat situace, kdy respondenti 

získali řidičský průkaz teprve nedávno
76

 a danou situaci tak nemohou mít ještě prožitou. 

Respondenti pak byli vystaveni situaci, kdy museli odpovědět na otázku, na kterou 

reálně neznali odpověď. V těchto případech si buď pouze hypoteticky představili, co by 

asi v dané situaci dělali, nebo si vybavili situaci, kdy cestovali s někým jiným a kdy 

dotyčný bezpečnost auta kontroloval.
77

 Toto vždy vedlo k zaškrtnutí možnosti, že by 

                                                 
76

 Respondent Gabriel například dostal řidičský průkaz den před konáním kognitivního interview. 
77

 Z hlediska rozhodovacího procesu došlo sice k bezproblémovému porozumění otázce, ale v druhém 

kroku, tedy během vybavení informací z paměti, byli respondenti nuceni vybavit si nikoli svoje chování, 

ale chování někoho jiného, a podle toho se následně ve třetím kroku rozhodnout o příslušné odpovědi. 

Mohlo také dojít ke kompletnímu přeskočení druhého kroku, pokud respondenti uvažovali zcela 

hypoteticky. 
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bezpečnost auta sami zkontrolovali. Podobná situace nastala i tehdy, pokud respondenti 

sice řídí, ale zatím neměli možnost absolvovat dlouhou cestu.  

Problematický byl také výrok 1) Před volbami důkladně zkoumám odbornou 

kvalifikaci všech kandidátů. Situace byla podobná jako v předchozím případě. Pokud 

respondenti nechodí volit, nemají jak odpovědět. Stejně tak se vyskytl případ, kdy 

respondent poprvé volit teprve půjde. Zajímavé je, že zde v takových případech 

respondenti zvolili, že odbornou kvalifikaci nezkoumají. 

V některých případech byl pro respondenty problém odpovědět, protože danou 

situaci nikdy nezažili, případně nemají možnost chovat se tak, jak výrok říká. 

 

„Doma se u stolu chovám… No tak kdybychom stolovali, tak jo, my 

nestolujem. Já napíšu ano, protože nejsem žádnej blbec, kterej neumí 

stolovat, kdyby na to přišlo.“ (Beáta) 

 

I v těchto situacích byla strategie ohledně rozhodování o odpovědi podobná jako 

v předchozích případech, respondenti psali, jak by se pravděpodobně zachovali, 

představovali si hypotetické situace, což ovšem samozřejmě nezaručuje, že by se tak 

opravdu zachovali. 

 

6.3.2. Částečná platnost 

Problematiku pouze částečné platnosti některých výroků zmiňovali respondenti 

buď sami, nebo po dodatečné otázce tazatelky. Částečnou platností je zde myšlena 

situace, kdy je pro respondenta pravdivá pouze část výroku, které podřídí svou 

odpověď, ačkoli zbytek výroku již platit nemusí.  

Nejvíce problémů v tomto ohledu působil výrok 19) Někdy se snažím spíš 

o odplatu než o odpuštění a zapomenutí, který evokuje, že po odpuštění automaticky 

přichází zapomenutí. S tím ovšem většina respondentů nesouhlasila.  

 

„Zapomenutí bych škrtl. To nezapomínám. Já mám paměť jak slon 

zase.“ (Pavel) 

 

Upozorňovali nicméně i na možnost opačné situace. 
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„Ne, já si třeba myslím, že k tomu odpuštění vůbec nedojde, že to 

třeba zapomenu, a toho člověka nechám být, a zapomenu na něj, a 

neodpustím mu.“ (Eliška) 

 

V případě, že taková situace nastala, se respondenti řídili spíše tím slovem, se 

kterým souhlasili, respektive nesouhlasili. Pokud se negativně vymezovali vůči možné 

odplatě, nezabývali se už tím, zda je zbytek výroku zcela platný.  

Podobná situace se vyskytla i u výroku 18) Nedělá mi problém vycházet 

s chvástavými, nepříjemnými lidmi, u kterého bylo problematické spojení chvástaví 

a nepříjemní lidé. Dle některých respondentů chvástaví lidé nemusí být automaticky 

nepříjemní, což platí i v opačném směru. Docházelo zde k tomu, že se respondenti spíše 

orientovali podle charakteristiky „chvástaví“ a slovo „nepříjemní“ ignorovali. Zdá se 

tak, že se respondenti převážně zaměřují na ta slova či spojení, která si přečtou jako 

první, a k nim následně vztahují svou odpověď. 

Částečná platnost výroku může ve svém důsledku způsobit nemožnost na výrok 

odpovědět. Pokud se respondent například nesnaží o odplatu, ale zároveň se nesnaží ani 

o zapomenutí, ale pouze o odpuštění, dostane se do problému, jak výrok vlastně 

posoudit, protože obě jeho části budou ve výsledku nepravdivé. 

 

6.3.3. Obtížně srozumitelné a zodpověditelné výroky 

Některé výroky byly pro respondenty složité, a to buď na samotné porozumění 

jejich významu, nebo na následné zodpovězení.
78

 Správné porozumění výroku či jeho 

částem je klíčovým předpokladem pro jeho validitu. Situace, kdy respondenti výroku 

neporozumí, může zapříčinit, že ve výsledku každý z nich odpovídá na něco jiného. 

Jako problematický se ukázal výrok 18) Nedělá mi problém vycházet 

s chvástavými, nepříjemnými lidmi, konkrétně slovo chvástavý. Někteří respondenti 

nevěděli, co slovo „chvástavý“ znamená, nedokázali si představit, jak se takový člověk 

chová.  

 

                                                 
78

 V rámci kognitivních interview se objevil také specifický případ, kdy bylo horší porozumění výrokům 

způsobeno dyslexií. Dyslexie je většinou spojována spíše s problémy při učení v dětství, ale může 

způsobovat problémy i v dospělosti. Zhoršuje schopnost porozumění složitějším větám a kvůli tomu také 

podstatně prodlužuje dobu vyplňování dotazníku. 
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„To přesně nevím, ale dala jsem ho dohromady s tím nepříjemným, 

tak jsem si řekla, že se mi asi nebude líbit. Vůbec neumím vysvětlit 

slovo chvástavý. Je to takový ten, co se snaží jako, já nevím vůbec, kdo 

je chvástavý člověk.“ (Daniela) 

 

Zde je nutné poukázat na obecnou problematičnost daného výroku. Jak bylo 

ukázáno výše, některým respondentům působilo problém spojení slov „chvástaví“ 

a „nepříjemní“, protože ne vždy musí platit, že je chvástavý člověk nepříjemný. Pokud 

ovšem respondent neví, kdo je chvástavý člověk, automaticky si ho spojí 

s charakteristikou nepříjemný, čemuž pak podřídí svou odpověď, ačkoli reálně pro něj 

být nepříjemný nemusí.  V dané chvíli nedojde ke spojení konkrétního chování 

s charakteristikou „chvástavý“. Jedna část respondentů tak hodnotí pojem „chvástavý“, 

druhá „nepříjemný“. 

Kromě problému porozumění bylo možné se v kognitivních interview také setkat 

s tím, že respondenti porozuměli bez problémů, ale bylo obtížné pro ně odpovědět. 

Nejednalo se tentokrát o případy, že by se jich popisovaná situace vůbec netýkala, ale 

jednoduše si nedokázali vybavit, zda se něco takového někdy stalo, případně se 

nedokázali rozhodnout, jak by se zachovali. Toto se týkalo různých výroků, například 

4) Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a, 10) Párkrát jsem něco vzdal/a, 

protože jsem nevěřil/a, že na to mám, 15) Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj 

prospěch či 31) Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. Je 

patrné, že se nejedná o jeden konkrétní výrok, ale spíše o skupinu výroků, které 

vyžadují, aby si respondent dané věci často vybavil z paměti. Výroky samotné směřují 

svým vyzněním do minulosti, což může způsobit problém, protože respondenti si dané 

situace nemusí pamatovat, a pokud se nestaly v nedávné minulosti, může být odpověď 

nepřesná. Dochází pak opět k tomu, že odpovídají spíše podle pocitu, že se něco 

takového stalo nebo nestalo. 

 

„Jo, no, tak to jsem přemýšlel dýl nad tím, abych si vybavil nějakou 

situaci. Spíš jsem si vždycky vybavoval, vždycky jsem skončil u toho, 

když mělo dojít k nějakýmu bezdůvodnýmu potrestání, takže se za to 

hodně peru vždycky, aby to nebyl nějaký nesmysl, nějaká křivda, nebo 

tak, takže k tomu možná ani nedošlo nikdy, nevím.“ (Filip) 
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Respondenti, co se náročnosti vyplňování škály týče, také zmiňovali, že opravdu 

poctivé vyplňování by trvalo neúnosně dlouho. 

 

„Ono víš jako to je prostě dotazník, kterej, nad kterým by se dalo sedět 

hodiny a zamýšlet se nad každou otázkou, pokud by to mělo být jakoby 

zodpovědně a opravdu jako aby to šlo do hloubky jo, tak jako to je 

jako dotazník hodně náročnej k zamyšlení.“ (Halina) 

 

Kromě problému délky vyplňování toto ovšem poukazuje na důležitější aspekt, 

a to, že ze škály lze vlastně často získat pouze jakousi povrchní informaci, protože ne 

vždy se respondenti zamýšlejí opravdu do hloubky. Může to způsobovat délka škály, 

neochota nad odpověďmi přemýšlet, stejně jako komplexnost výroků, která byla 

pojednávána v teoretické části práce. Nemusí to samozřejmě platit ve všech případech, 

ovšem i tehdy, kdy se objeví pár takových případů, dochází k vychýlení výsledků.  

 

6.3.4. Dvojité zápory 

Na problematiku dvojitých záporů bylo již upozorňováno v teoretické části této 

práce jako na problém, který může ovlivnit schopnost měřit zamýšlené koncepty. 

Dvojité zápory úzce souvisí s problematikou porozumění, autorka se nicméně rozhodla 

pojednat tento problém samostatně, protože tvoří specifickou kategorii, která také 

souvisí se samotným překladem a stavbou výroků. Při překladu škály byla snaha 

zachovat maximální možný smysl výroků, stejně jako zachovat jejich rozlišení na 

sociálně žádoucí (pravdivé) a sociálně nežádoucí (nepravdivé). Kvůli tomu 

nevyhnutelně v některých případech došlo k téměř doslovnému překladu, ve kterém se 

objevily dvojité zápory.  Dvojitým záporem je zde myšlena situace, kdy se ve výroku 

objevují spojení jako nikdy neváhám změnit, nemám nikoho, nikdy bych nedopustil/a, 

nikdy se nevydám atd.
79

 

                                                 
79

 Jedná se o výroky: 2) Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích, 4) 

Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a, 24) Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má 

provinění potrestán někdo jiný, 26) Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých, 

27) Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého auta, 29) Skoro nikdy 

jsem nepocítil/ nutkání někomu vynadat, 31) Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a 

bezdůvodně a 33) Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city. 
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Dvojitý zápor ve výroku způsoboval respondentům dva propojené problémy. 

Jedná se o problém porozumění výroku a problém výběru správné odpovědi. 

V důsledku se může stát, že respondenti buď výrok špatně interpretují a na základě této 

interpretace vyberou špatnou odpověď, nebo výrok správně pochopí, ale vyberou 

špatnou odpověď, protože si ve spojení s dvojitým záporem nedokážou uvědomit, zda je 

výrok pravdivý či nepravdivý. Hrozí zde tedy výběr nesprávné odpovědi. 

 

„Asi mě tam zmátly ty dva zápory, nikdy nejsem. Když jsem si to 

přečetla, tak jsem nejdřív nevěděla, co mám zaškrtnout, jestli 

pravdivý, nebo nepravdivý. Musela jsem si to přečíst znovu a 

přemýšlet nad tím.“ (Cecílie) 

 

I když nedojde k výběru špatné odpovědi a respondenti odpovědí správně, 

podstatně se zvyšuje doba potřebná k zodpovězení výroku. Respondenti musí věnovat 

více času přemýšlení nad výrokem, případně si ho musí přečíst několikrát, aby ho 

správně pochopili. Vzhledem k tomu, že je škála sama o sobě dlouhá, není jakékoli 

prodlužování doby jejího vyplňování žádoucí. 

 

„Občas je to těžký tomu jakoby porozumět, ale když si to přečtu 

víckrát.“ (Olga) 

 

„Určitě si myslím, že to jakoby protáhne tu odpověď, že člověk nad tím 

musí víc přemýšlet.“ (Cecílie) 

 

V rámci kognitivních interview byli respondenti v souvislosti s dvojitým 

záporem požádáni, aby se pokusili problematické výroky přeformulovat 

do pochopitelnější podoby. Prakticky ve všech případech navrhovali převedení výroků 

do pozitiva.  

 

„Třeba znám někoho, koho bych k smrti nenáviděla.“ (…) „Někdy 

jsem naštvaná, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých.“ (Eliška) 

 

„Je tu někdo, koho k smrti nenávidím.“ (Gabriel) 
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„Mám člověka, kterého k smrti nenávidím.“ (…) „Jsem naštvaná, když 

lidé vyjadřují názory odlišné od mých.“ (…) „Mám pocit, že mě 

trestají bezdůvodně.“ (Daniela) 

 

„Já bych tam vůbec nedávala ten zápor, asi bych řekla, jsem naštvaná, 

když lidé vyjadřují názory odlišné od mých.“ (Cecílie) 

 

Vzhledem k tomu, že dvojité zápory způsobovaly problémy, bylo by vhodnější 

je nepoužívat a problematické výroky nahradit jinými formulacemi. Tím by však došlo 

k narušení původního záměru, tedy rozdělení škály na pravdivé a nepravdivé výroky. 

Pokud by se výroky například převedly do pozitiva, jak navrhují respondenti, změnila 

by se i odpověď na ně, která by byla považována za sociálně desirabilní. Vzhledem 

k tomu, že konkrétní smysl výroků a jejich formulace nejsou v odborných textech 

o Marlowe-Crowne škále příliš detailně pojednány a vysvětleny, lze se jen dohadovat, 

jaké dopady by změny formulací na celkovou funkčnost škály měly. Bylo by tak nutné 

následně škálu pečlivě otestovat a porovnat, zda se její výsledky liší či neliší od 

původních formulací. 

 

6.3.5. Striktnost výroků a možnost výjimek 

Jako problematické se ukázaly také výroky, které byly formulovány tak, že se 

určité chování či situace vyskytují buď vždy, nebo naopak nikdy.
80

 Řada respondentů je 

považovala za příliš absolutizující a striktní.  

 

„A jakmile je tam vždy, nebo nikdy, tak je to prostě otázka, která mě 

nutí odpovědět nevím, protože nic není vždy a nic není nikdy.“ (Igor) 

 

Upozorňovali, že na ně v podstatě nejde zcela pravdivě odpovědět, protože je ve 

většině případů možné najít alespoň jednu výjimku, která danou odpověď zneguje. 

                                                 
80

 Jedná se o výroky: 2) Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích, 7) Vždy 

dbám na to, jak se oblékám, 13) Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka, 16) 

Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu, 17) Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám, 21) 

Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní, 24) Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za 

má provinění potrestán někdo jiný, 26) Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od 

mých, 27) Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého auta, 31) Nikdy 

jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně, 33) Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by 

ranilo něčí city.  
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Taková situace je ovšem problematická, protože v důsledku znamená, že respondenti 

neodpovídají pravdivě. Nečiní tak ovšem proto, že by záměrně chtěli lhát a prezentovat 

se v lepším světle. Činí tak proto, že si pro sebe převedou slova vždy a nikdy do 

mírnější formy a odpovídají podle toho, co se děje ve většině případů. Zjednodušeně 

řečeno, pokud si respondenti vybavili například deset situací, které se týkaly daného 

výroku, z nichž devět výroku odpovídalo, a jedna mu odporovala, brali při odpovídání 

v potaz pouze ty situace, které byly se zněním výroku v souladu. 

Nikdo z respondentů, kteří na striktnost výroků poukazovali, nedospěl k názoru, 

že by měl odpovědět jinak, pokud nalezne situaci, která výroku odporuje, ačkoli v té 

chvíli už výrok vlastně neplatí. Opět zde lze narazit na problematické vyhodnocování 

škály, protože kladné odpovědi na výroky formulované jako „vždy“ a naopak záporné 

odpovědi na výroky formulované jako „nikdy“ se počítají jako sociálně desirabilní. 

Respondenti za ně tedy získají body do výsledného skóru, ačkoli nemuseli vědomě lhát, 

pouze při odpovídání zvolili strategii přiklonění se ke svému většinovému chování. Zdá 

se ovšem, že s touto variantou škála nepočítá. Naopak se pravděpodobně předpokládá 

jakási uvědomělost respondentů, díky které by měli při odpovídání brát v potaz i jednu 

jedinou situaci, která výroku neodpovídá, a jí podřídit svou odpověď. To ovšem, jak 

ukázala kognitivní interview, v praxi nefunguje. 

 

„Vždy, co to je vždy. No. Většinou. Takže pravdivý asi.“ (Norbert) 

 

„Já mám problém s těma vždycky a nikdy, že potom to vyzní vlastně 

obráceně, když si vzpomenu na pár případů, kdy to tak není. Ale tak to 

je asi v pořádku v nějakým tom systému.“ (Filip) 

 

Zmiňovaná možnost výjimek oproti tvrzení výroků se ovšem neobjevovala 

pouze ve spojitosti se striktně formulovanými výroky, ačkoli jich zde bylo mnoho. 

V rámci kognitivních interview byli respondenti přímo dotazováni na to, zda je možné, 

aby nastala situace, případně zda si dokážou vybavit situaci, kdy by odpověď na daný 

výrok neplatila. Ve většině případu respondenti toto připustili.  

Z určitého pohledu by se mohlo zdát, že respondenti jednoduše lhali. Právě díky 

kognitivnímu interview ovšem vyšlo na povrch, že se nejedná o nějaké promyšlené 

a záměrné lhaní, ale spíš o určité nedopatření, které způsobila nepozornost či 

nedostatečné zamyšlení se nad výrokem. Je třeba zdůraznit, že respondenti k situaci, 
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která odporuje výroku, došli většinou až po přímé otázce, nikoli sami. Na výroky tak 

odpovídali vlastně pravdivě, protože si žádnou výjimku v danou chvíli ani nemuseli 

vybavit. Zdá se, že v takových situacích mohly nastat minimálně dvě situace. 

Respondenti se buď hlouběji nad výrokem nezamýšleli a nehledali sporné situace nebo 

se opět řídili tím, co se děje ve většině případů.  

 

„Víš co, já třeba dokážu vyslechnout kohokoli, holky v práci mi říkaj, 

že jsem vrba. Že doopravdy vyslechnu každýho. Ale, třeba kolegyni, ze 

začátku ji vnímám pečlivě, poctivě, ale pak když zjistím, že mele pátý 

přes devátý a nemá to ani hlavu ani patu, tak jako si myslím, že už tak 

dobrá posluchačka nejsem, jo. (…)Ale většinou teda doopravdy se 

snažím vyslechnout toho člověka a třeba mu poradit, nebo říct svůj 

názor. Ale stane se, že občas jako.“ (Marta) 

 

„Hmm. No nevím. Asi úplně v každé ne, spíš to, že se snažím. Protože 

by to tak mělo být, je to správné, ale v každé situaci to určitě není. A 

pak si říkám, že dělám vlastně to, že tvrdím opak a dělám taky něco 

jinýho.“ (Cecílie) 

 

Znovu tak nastává problém, jak odpovědi na výroky vlastně vyhodnocovat, 

protože označení sociálně desirabilní odpovědi nemusí nutně znamenat tendenci 

k sociální desirabilitě. Jak se ukázalo, prakticky ke každému výroku je možné nalézt 

výjimku, pokud se o něm podrobně hovoří, což v důsledku vede k narušení validity 

škály. Velmi záleží, jakým způsobem se respondent rozhodne odpovídat, zda se přikloní 

k většinovým situacím, nebo zda se zaměří právě na tu jednu výjimečnou.  

  

6.3.6. Nejednoznačnost výroků 

S přítomností možných výjimek k jednotlivým výrokům úzce souvisí problém 

nejednoznačnosti výroků. Jako nejednoznačný lze označit výrok, u kterého nelze 

s jistotou říct, zda je pravdivý či nepravdivý. V řadě případů respondenti poukazovali na 

to, že velmi záleží na konkrétní situaci, která by nastala, případně na dalších 

okolnostech, a že tedy nelze výrok jednoznačně posoudit.  
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„Co když fakt nevím? Třeba tady
81

, protože nevím, když tam budu s 

holkou, tak to nikdy neudělám, kdybych šel s kámošema a řekli bysme 

si, pojď, tak bych šel, aniž bych si řekl, že ušetřím prachy, ale že je to 

jako punk. Takže co mám, musím něco zaškrtnout, když nevím.“ (Igor) 

 

„Tady je to sporný ale, nedělá mi problém vycházet s chvástavými, 

nepříjemnými lidmi. To záleží s kým. (…) Jsou různí, že jo. Někdo se 

chvástá, s radostí, s chutí, že by třeba chtěl i někoho ponížit. Kdežto 

druhý, to nemyslí ani špatně, ale chce si hrát třeba na něco víc než je.“ 

(Alena) 

 

V případě, že se respondent dostane do podobně nejednoznačné situace, může 

v podstatě odpovědět oběma způsoby, tedy označit výrok jako pravdivý i nepravdivý. 

Záleží na tom, na co se v danou chvíli zaměří. Znamená to, že výrok správně 

nediskriminuje jednotlivé respondenty a také není zajištěna reliabilita odpovědí. Může 

se totiž stát, že při opakovaném vyplňování se respondent zaměří na opačné situace, 

takže jeho odpovědi nebudou konzistentní. To je samozřejmě velmi problematické, 

protože v důsledku není konzistentní ani výsledný skór sociální desirability. 

V extrémním případě může respondent jednou vykazovat vysokou tendenci k sociální 

desirabilitě a podruhé nikoli. Výsledné skóry pak nelze považovat za směrodatné 

a spolehlivé. 

Při vyplňování škály jsou respondenti nuceni vybrat jednu z nabízených 

možností, protože způsob vyplňování neumožňuje zvolit například odpověď nevím 

nebo výrok přeskočit.
82

 Respondenti se v takových případech opět rozhodovali spíš 

pocitově a volili to, co jim připadalo v danou chvíli spíše odpovídající a vhodnější.
83

 

 

                                                 
81

 K výroku 9) Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, 

pravděpodobně bych to udělal/a. 
82

 Reálně samozřejmě možné je, aby respondent neoznačil nic, pokud by například vyplňoval škálu sám 

v papírové podobě bez přítomnosti tazatele. V rámci kognitivních interview se nicméně respondenti 

snažili odpovědět opravdu na vše, a to i za cenu ne zcela přesné odpovědi. 
83

 Nelze zcela vyloučit, ale ani zcela potvrdit, že se do jisté míry řídili i tím, která odpověď je sociálně 

přijatelnější, tedy že ve sporné situaci působila sociální desirabilita. Strategie odpovídání na 

nejednoznačné otázky, potažmo výroky by vyžadovala detailnější prozkoumání, které ovšem nebylo 

primárním cílem tohoto výzkumu, takže působení sociální desirability je zde navrženo spíše jako možná 

hypotéza. 
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„Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohla někomu 

v nesnázích. No, záleží na tom, jaký ty plány byly, že jo, nebo to je 

těžký, tam nejde odpovědět ano ne, že jo, protože samozřejmě bych 

někomu v nesnázích pomohla, no ale záleží na tom, co bych měla za 

ten plán, že jo, jestli bych třeba tím sama sobě nějak neublížila nebo 

něco, že jo, co já vím. No tak já nevím, co tam mám zaškrtnout no, asi 

ano no.“ (Beáta) 

 

Vypovídající hodnota takových odpovědí je, jak bylo nastíněno výše, ovšem 

sporná. 

 

6.4. Odlišné porozumění a interpretace pojmů a spojení 

Předpokladem pro správnou funkčnost kladených otázek je, že jim respondenti 

rozumí stejně.
84

 Porozumění kladené otázce je klíčové, protože určuje směr a způsob 

odpovídání. Pokud respondenti rozumí kladeným otázkám různě, mohou v důsledku 

každý odpovídat na něco jiného, což ohrožuje validitu výsledků. V rámci kognitivních 

interview byli respondenti dotazováni na jejich porozumění jednotlivým výrokům, 

respektive slov v nich použitých. Díky tomu bylo zjištěno, že si respondenti některé 

pojmy či spojení vykládají různým způsobem a přisuzují jim různé významy. 

Následující výklad ilustruje, jak se představy respondentů mohou lišit, a je strukturován 

podle jednotlivých výroků. 

 

1) Před volbami důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech kandidátů. 

Respondenti se u tohoto výroku vyjadřovali především k pojmu volby a také ke 

spojení odborná kvalifikace. Ve spojitosti s volbami prakticky všichni respondenti 

zmínili volby do poslanecké sněmovny.
85

 Zmíněny byly i volby do senátu či volby 

prezidenta. Zde je nutné říct, že se zkoumání kandidátů může lišit dle typu voleb, 

protože je rozdíl zkoumat všechny kandidáty do poslanecké sněmovny a všechny 

                                                 
84

 Stejně důležité také je, aby respondenti rozuměli otázkám stejně, jako zamýšlel výzkumník. 

V souvislosti s Marlowe-Crowne škálou je toto problematické, protože nikde není uvedeno, jakým 

způsobem jsou výroky zamýšleny, chybí jejich detailní konceptualizace a operacionalizace. 
85

 Je nutné upozornit, že roli zde mohla hrát doba dotazování, protože některé rozhovory byly prováděny 

buď těsně před, nebo těsně po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2013. 
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kandidáty na prezidenta, minimálně co se kvantity týče. V jednom případě se objevily 

i volby zcela mimo politickou sféru, a to volby rektora, což je opět úplně jiný případ. 

Co se odborné kvalifikace týče, velmi často se jako její synonymum objevovalo 

vzdělání, případně politická praxe a zkušenost. Mimo to se ovšem objevila i morální 

způsobilost daného kandidáta a jeho chování vůbec. Zde je jasně patrné, že pro různé 

lidi může odborná kvalifikace znamenat různé věci a že záleží na tom, čemu přikládají 

důležitost.  

 

2) Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích. 

Druhý výrok poskytoval respondentům velmi široké výkladové možnosti, které 

se pojily se slovem nesnáze. Dá se říct, že každý z respondentů si pod tímto slovem 

představil jinou potenciální situaci, přičemž se velmi lišila i jejich závažnost.  

 

„Co je v nesnázích? Já nevím, tak to může být jako jak psychicky, že se 

s někým rozešel, tak fyzický, že někde leží na ulici a má zlomený obě 

nohy. Tak může uvíznout někde prostě na horách zasněženej. Jako 

takový fakt situace, který bych fakt nechtěl, aby se mi staly, a kdy bych 

fakt chtěl, aby mi někdo pomohl.“ (Igor) 

 

„No, tak třeba cokoliv. Má rozbitý auto, má nějaký rodinný problémy, 

rozejde se s někým nebo prostě někdy neví jenom, co na sebe.“ (Olga) 

 

„Tak v nesnázích, může být něčím ohrožen, nebo někým ohrožen, nebo 

v nesnázích finančních třeba taky, ne.“ (Alena) 

 

Často se také lišil typ nesnází, někteří respondenti se zaměřovali na materiální 

stránku, jiní naopak na stránku psychickou či emocionální. Respondenti tak mohli 

každý odpovídat na něco jiného a je pak problematické brát jejich odpovědi jako 

rovnocenné.  

 

3) Někdy je pro mě těžké pokračovat v práci, když necítím podporu ostatních. 

U třetího výroku byli respondenti dotazováni na to, co si představí pod pojmem 

práce a co pro ně znamená podpora ostatních. Co se práce týče, bylo pro respondenty 

nasnadě klasické zaměstnání, které také bylo často uváděno. Někteří respondenti ovšem 
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uváděli domácí práce, ale i nespecifikovanou činnost, tedy cokoli, co člověk musí, nebo 

chce dělat. U mladších respondentů se pak objevovala i škola. 

Jednotně se respondenti nevyjadřovali ani o podpoře ostatních. Pro některé se 

jedná spíš o tichou podporu od okolních lidí, která nemusí být ani nijak vyjádřena, ale 

člověk ji cítí. Objevovala se nicméně i podpora ve smyslu aktivního pobízení, chválení 

či participování na dané činnosti. Zmiňována byla i finanční podpora a v jednom 

případě pak podpora ostatních spíše ve smyslu potvrzení, zda člověk dělá věc správně. 

 

4) Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 

V tomto výroku se respondenti zaměřovali na slovo nenávidět, respektive 

nenávist. Obecně byla popisována spíše jako určitý vnitřní pocit, který má za následek, 

že s daným člověkem respondent nechce komunikovat a stýkat se s ním. Někteří 

respondenti výrok vztahovali pouze k lidem, které znají, vyskytly se ale i případy, kdy 

okruh potenciálně nenáviděných lidí rozšířil i na naprosto cizí osoby, které nějakým 

způsobem porušují zákony či normální lidské chování (vrazi, tyrani atd.). V takových 

případech se pak vyskytla i trochu radikálnější forma nenávisti ve smyslu fyzického 

postihu dotyčných. 

 

5) Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě. 

Jako první se lze v pátém výroku zaměřit na spojení čas od času, které se 

vyskytuje i v dalších výrocích. Obecně řečeno se pro respondenty jedná o nějaký delší 

časový úsek, který někteří byli schopni přesněji definovat
86

, jiní nikoli.
87

 Vyskytlo se 

také tvrzení, že záleží na konkrétní životní situaci a celkovém stavu (nemoc, problémy 

v zaměstnání atd.), ve kterém se člověk nachází.  

Co se pochybování týče, lze v odpovědích respondentů rozlišit dva způsoby. 

Buď se jedná o nějaký vnitřní stav, který se emocionálně obtížní a může se projevit 

například depresemi, ale nemá reálný dopad na konkrétní jedincovu činnost. Druhý 

způsob pochybování pak také obsahuje emocionální prožívání, ale vyústí v zanechání 

nějaké činnosti, ať už se jedná o něco krátkodobějšího nebo dlouhodobějšího. 

 

„(…) trápí mě to a bolí mě to, mrzí mě to, a prostě mi to vadí no.“ 

(Marta) 

                                                 
86

 „Ne, často ne. Tak třikrát do roka.“ (Olga) 
87

 „Ne, tohle je prostě čas od času, když to přijde, tak to přijde.“ (Gabriel) 
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„Jak se pochybuje o své schopnosti uspět v životě? No já nevím, to 

bude asi takový to vzdávání se, já stejně nedostuduju, protože na to 

nemám. Že prostě vlastně když pochybuju, tak se to potom projeví 

snad na mých činech, že jako v tom nepokračuji, že jo. Nebo prostě 

o to nestojím nebo nesnažím se o to.“ (Jiří) 

 

Úspěch v životě respondenti vnímali celkem srovnatelně, obecně se vyskytovalo 

dobré zaměstnání, práce, finanční zajištění, souhra rodinného a pracovního života atd.  

Někteří respondenti nicméně zdůrazňovali, že je to velmi relativní a pro každého to 

může znamenat něco jiného, čímž vlastně naráželi na problém, se kterým se potýkají 

prakticky všechny výroky v předmětné škále. 

 

6) Občas mě rozčiluje, když není po mém. 

U šestého výroku se mezi respondenty lišil význam slova rozčilovat, respektive 

jeho projevy. Někteří respondenti hovořili o nepříjemném vnitřním rozpoložení, které se 

ovšem neprojevuje navenek, jiní zmiňovali spíš aktivní projevy (slovní, bojkot), kterými 

dávají své rozčílení najevo. Druhá část výroku se ve většině případů vztahovala 

k situaci, kdy respondent chce dosáhnout něčeho jiného než ostatní v jeho okolí. Jeden 

respondent ovšem zmínil i trochu odlišnou situaci, kdy na svém netrvá z důvodu, že to 

tak chce mít, ale z důvodu, že daná věc tak být má. 

 

„(…) stává se totiž dost často, že ti lidi mají svý představy o tom, jak 

co by mělo probíhat, a přitom já vím, že to třeba odporuje zákonům.
88

 

(…) když jako něco vím, že tak má bejt a někdo mi tvrdí, nebo 

vyžaduje něco obráceně, tak to mě fakt dokáže vytočit.“ (Pavel) 

 

Je patrné, že i na první pohled poměrně jednoduchý výrok může skrývat pro 

respondenty různé významy. 

 

 

 

                                                 
88

 Respondent hovoří o účetnictví. 
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7) Vždy dbám na to, jak se oblékám. 

U tohoto výroku někteří respondenti uvažovali nad tím, zda brát výrok tak, že 

jim oblečení sluší, vypadá pěkně, nebo že je vhodné pro danou situaci (návštěva 

kulturní události, sport, venčení psa atd.). Na základě toho je možné, že u některých 

došlo k rozdílnému výkladu výroku, protože se mohli zaměřovat buď na estetickou 

stránku oblékání, nebo na stránku praktickou, díky čemuž odpovídali na různé věci. 

 

8) Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci. 

U osmého výroku se neobjevily žádné význačné rozdíly ve výkladu, respondenti 

většinou charakterizovali restauraci jako klasický podnik, kam se jdou najíst, přičemž se 

nemusí jednat o nic luxusního. Jako způsobné chování pak uváděli, že jedí normálně 

příborem (doma klidně i lžící z hlubokého talíře), nesrkají, sedí způsobně u stolu (doma 

si jídlo berou k televizi nebo k počítači) a celkově dodržují způsobné chování. Míra 

způsobnosti je pak také odvislá od typu restaurace, někteří rozlišovali chování například 

ve vesnické hospodě a restauraci vyšší úrovně.
89

 Na porozumění výroku to ovšem 

nemělo vliv. 

  

9) Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, 

pravděpodobně bych to udělal/a. 

Devátý výrok si mohli respondenti vyložit dvěma způsoby. Buď ho vztáhli 

opravdu jen k návštěvám kina a pracovali s představou takové situace, nebo pojali výrok 

jako určitý modelový příklad a obecně přemýšleli o tom, zda by se někam, třeba na jiné 

kulturní nebo sportovní akce, chtěli dostat bez placení.  

 

„No samozřejmě, zadarmo se protlačit všude. Nevzpomněl jsem si 

zrovna na kino, ale na plesy, když jsme chodili, tak jsme tam šli 

vždycky zadarmo. To se dělalo tak, že i když jsme tam neměli 

předtančení, tak jsme si vzali hadříky takhle přes rameno a hlásili 

jsme "předtančení" a to museli, že jo.“ (Norbert) 

 

                                                 
89

 Zajímavým, i když spíš vedlejším zjištěním, je fakt, že restaurace typu fastfood nepovažují respondenti 

za klasickou restauraci. Připouštějí, že ve fastfoodech je jejich chování jiné, nicméně při odpovídání je 

vůbec nebrali v potaz. 
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Toto dvojí možné pochopení výroku je problematické v tom, že pro jednu 

skupinu respondentů představuje jednu omezenou situaci, kdežto pro druhou je škála 

situací, o kterých mohou přemýšlet, velmi široká. Může pak dojít k tomu, že si řeknou, 

že do kina by zadarmo nešli, ale na fotbalový zápas ano, a na výrok odpoví pozitivně. 

Už ovšem odpovídají na něco jiného než ti respondenti, kteří uvažovali pouze návštěvu 

kina.  

Respondenti byli také požádáni, aby se pokusili vyjádřit míru pravděpodobnosti 

v procentech, tedy na kolik procent by šli do kina bez placení. Nutno říct, že se procenta 

velmi lišila a pohybovala se na škále od dvaceti do sta procent. Je patrné, že si někteří 

respondenti svou odpovědí nebyli příliš jisti, což lze přikládat i tomu, že se jedná 

o hypotetickou otázku. Pokud respondenti podobnou situaci nikdy nezažili, musí si ji 

představit a říct, co by pravděpodobně udělali. Nelze ovšem s jistotou říct, že by tak 

opravdu jednali, což je v kontextu škály problematické, neboť se zde odpovědi na 

výroky berou jako určující při výpočtu výsledného skóru. Odpověď na devátý výrok 

ovšem může být v některých případech pouze dohad. 

 

10) Párkrát jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám. 

I tento výrok poskytoval respondentům dva různé výklady. Někteří respondenti 

vnímali výrok tak, že určitou činnost vzdají už předem, aniž by si ji zkusili. Jiní ale 

vnímali výrok tak, že s nějakou činností začnou a skončí s ní v průběhu, když zjistí, že 

na to nemají. Existovali nicméně i respondenti, kteří říkali, že se může jednat o obojí 

a opět záleží na konkrétní situaci.  

 

„No tady to je tak daný, že člověk to ani nezkusí, že jo.“ (Beáta) 

 

„Ne, v průběhu. Jestli jsem něco vzdal, tak jsem to asi začal a pak sem 

to vzdal. I když vzdát to můžeš i předčasně, vzdát bez boje. Ale ne, 

chápu slovo vzdal, jakože jsem něco dělal a pak jsem se na to 

vykašlal.“ (Igor) 

 

„No je to možný oboje, že jo, tam máš buďto, že s něčím začneš a 

nepůjde to, tak to prostě člověk vzdá, anebo prostě to vzdá už úplně od 

začátku, protože si řekne, že na to prostě nemá.“ (Gabriel) 
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Opět se tedy může stát, že respondenti budou odpovídat na různé věci a budou si 

představovat různé situace, které mohou mít odlišný smysl. Rozdílný výklad je možný 

i ve vztahu k druhé části výroku, konkrétně ke spojení že na to mám.  

 

„No tady mi ta formulace přijde moc vágní, že jo. Co vzdát, že na to 

mám. A na co mám. Jako peníze? Víte co, že na to mám. Ono to může 

být o penězích, párkrát jsem to vzdal, protože jsem nevěřil, že na to 

mám dostatek peněz? Jo. Anebo párkrát jsem to vzdal, protože jsem 

nevěřil, že na to mám dostatek schopností, jo, trpělivosti, inteligence, 

síly, houževnatosti a tak dále. Takže tady prostě ta otázka může 

implikovat různé pocity odpovědí.“ (Jiří) 

 

Spojení tedy může implikovat jak nedostatek schopností či talentu, tak 

i materiální stránku věci, což jsou velmi odlišné případy. 

 

11) Občas rád/a jen tak klábosím. 

Co se porozumění týče, neobjevil se u jedenáctého výroku žádný problém. 

Výkladově se respondenti v některých případech neshodli na slovu klábosit. Někteří 

zastávali názor, že se jedná o nezávazné povídání, během kterého se neřeší vážné věci. 

Jiní respondenti ovšem připouštěli, že se klidně může jednat i o závažná témata, 

případně že se k nim v průběhu rozhovoru může plynule přejít. Lze ovšem říct, že na 

odpovídání toto nemělo zásadní vliv. 

 

12) Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem věděl/a, že 

mají pravdu. 

U tohoto výroku existovaly potenciálně dvě místa, kde se mohl vyskytnout různý 

výklad, a to u slova bouřit se a autorita. Na dotaz, jak probíhalo ono bouření, většina 

respondentů zmiňovala slovní projevy, hádky, případně chování natruc (např. kouření). 

Na otázku, kdo je pro ně autorita, se objevily dva typy odpovědí. Mladší respondenti 

uváděli, že se jedná o starší a zkušenější osoby, kdežto starší respondenti spíš 

poukazovali na určitou hierarchii (pracovní či společenské postavení apod.). 

V některých případech se odpovědi i prolínaly. Na základě kognitivních interview se lze 

domnívat, že odpovídání tímto nebylo ovlivněno. 
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13) Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka. 

U třináctého výroku byli respondenti dotazováni na to, jak si představí dobrého 

posluchače. Lze říct, že se objevovaly velmi podobné odpovědi, kdy byl dobrý 

posluchač charakterizován jako ten, kdo poslouchá a zároveň analyzuje sdělení a je 

schopen následně reagovat, případně poradit. Nebyl zaznamenán žádný zřetelný rozdíl 

ve výkladu. 

 

14) Vzpomínám si, že jsem někdy předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a. 

Předstírání nemoci mají respondenti většinou spojené se školními léty. 

Výjimečně se vyskytla jiná situace, jako třeba nechuť jít na školení, k zubaři či na 

nějakou akci. Na porozumění a odpovídání na výrok to ovšem nemělo vliv, výrok byl 

snadno pochopitelný i zodpověditelný. 

 

15) Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch. 

Kognitivní interview ukázala, že patnáctý výrok lze chápat ve dvou rovinách, 

podle toho, jaký význam je přisouzen slovo využít. Jedna skupina respondentů viděla 

výrok v negativním smyslu, tedy že někoho využití a na něj to bude mít negativní vliv. 

Druhá skupina respondentů si vykládala výrok tak, že někoho využijí, aby dosáhli svého 

prospěchu, ale na dotyčného to nebude mít negativní dopady.  

 

„Vnímám to takhle, že buď ho to negativně poznamená anebo ho to 

přivede do situace, kdy sám má ňáký nepříjemnosti potom.“ (Pavel) 

 

„Nakonec, když ho využiju ve svůj prospěch, tak on může být třeba i 

šťastnej, že mi mohl pomoct, takže určitě ne negativní.“ (Karel) 

 

Výklad výroku se tedy může značně lišit a respondenti mohou opět odpovídat na 

různé věci. Pozitivní odpověď na výrok nemusí u respondentů znamenat totéž. Jedni si 

představí situaci, kdy někoho poškodili, druzí zcela běžné denní situace, kdy ono 

využívání představuje spíš formu pomoci nebo běžný pracovní vztah. 

 

„Již se stalo, že jsem někoho využil ve svůj prospěch. Co to je? Tak 

když mám podřízený, tak je využívám ve svůj prospěch? No asi jo, tak 

je to pravdivý. Jo. Je to tak, že oni pro mě dělaj práci, že jo.“ (Jiří) 
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Vzhledem k možným výkladům je narušena funkčnost škály, protože není jasné, 

jaké situace respondenti zvažují a zda se vůbec jedná o něco, co by mohlo být sociálně 

žádoucí či nežádoucí.   

 

16) Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu. 

U šestnáctého výroku se rozdílný výklad neobjevil, respondenti se pouze 

zamýšleli, zda se liší situace, pokud jde o velkou a malou chybu, což se ovšem spíš 

vztahuje k problematice nejednoznačnosti výroků. 

 

17) Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám. 

U výroku nebyly mezi respondenty zaznamenány rozdílné výklady jeho smyslu. 

 

18) Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

Respondenti zde byli dotazováni, jak si představují chvástavého člověka, jak se 

dotyčný chová, vystupuje apod. Pokud měli představu, co znamená slovo chvástavý, 

zpravidla uváděli, že se daný člověk vychloubá, vytahuje, hovoří o svých úspěších apod. 

Významnější rozdíly nebyly zaznamenány. 

 

19) Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí. 

U tohoto výroku se ukázal rozdílný výklad ve spojitosti se slovem odplata. 

Někteří respondenti pod pojmem odplata vidí vyloženě pomstu, která se projeví tak, že 

druhému člověku udělají to samé, co on jim, případně nějaký naschvál, něco 

nepříjemného, aby mu jeho čin oplatili. Pro některé respondenty pak měla pomsta 

negativní konotace, pro jiné nikoli. Jako další možný výklad odplaty byla uváděna 

změna v chování k dotyčnému, tedy že se s ním omezí styk, přestane se s ním bavit 

apod. Z toho je patrné, že pokud respondenti zaškrtnou, že se někdy o odplatu snaží, 

nemusí myslet na to samé a ona odplata může mít různou podobu a intenzitu a také 

odlišné dopady. Slovo odplata lze chápat také ve smyslu, že respondent požaduje po 

druhém, aby se mu nějak odčinil, což je zase něco jiného. 

 

„Spíš právě já jsem to pochopila tak, jakože bych od něho něco chtěla, 

aby mi to vrátil jakoby, že mi udělal něco, co se mi nelíbí, a chci, aby 

mi to vrátil v něčem dobrém.“ (Cecílie) 
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Respondenti byli také dotázáni, co pro ně znamená odpuštění, jak vůbec probíhá. 

Respondenti se shodli, že se jedná o nějaký vnitřní proces, na jehož základě se pak 

chovají k druhému člověku tak, jakoby se nic nestalo. V souvislosti se slovem odpuštění 

se žádné rozdíly nevyskytly. 

 

20) Když něco nevím, klidně to přiznám. 

U výroku nebyly zaznamenány různé výklady, respondenti spíš uvažovali o tom, 

zda by se přiznali opravdu za každých okolností, což se opět vztahuje spíš 

k problematice nejednoznačnosti výroků. 

 

21) Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní. 

V souvislosti se zdvořilostí zmiňovali respondenti slušné a milé chování 

a neofenzivnost. Někteří ještě přidali, že jsou sice milí navenek, ale vnitřně si myslí své 

a pokud je jim člověk opravdu nepříjemný, snaží se rozhovor co nejdřív ukončit. Když 

byli následně respondenti požádáni, aby popsali nepříjemného člověka, ve většině 

případů nedokázali říct nic konkrétního, spíš popisovali negativní lidské charakteristiky 

jako arogance, závistivost, nesympatičnost, chvástavost, odměřenost apod. Je patrné, že 

pro každého může nepříjemnost představovat něco jiného, na druhou stranu to nemá 

zásadní vliv na odpovědi jako v jiných zmiňovaných případech. 

 

22) Čas od času opravdu trvám na tom, aby bylo po mém.  

U výroku nebyly zaznamenány významné rozdíly výkladu, respondenti uváděli, 

že pokud na něčem trvají, projevuje se to vesměs slovně, tedy že se své stanovisko či 

požadavky snaží vysvětlit a argumentovat. Spojení čas od času bylo opět vnímáno jako 

delší časový úsek. 

 

23) Párkrát jsem měl/a chuť všechno rozbít. 

V rámci kognitivních interview se ukázalo, že lze výrok vnímat dvěma způsoby. 

Prvním způsobem je zcela doslovné pojetí výroku, tedy skutečná chuť vzít nějakou věc 

a rozbít ji. Pokud respondenti pojímali výrok doslovně, dokázali si většinou i vybavit 

situaci, kdy něco rozbili.  
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„Ale párkrát jsem fakt měl chuť něco rozflákat, a nebo tady převrátit 

stůl a kopnout do něj, jako jo no.“ (Igor) 

 

Druhý způsob představuje případ, kdy respondenti brali výrok spíš jako 

modelovou situaci a onu chuť něco rozbít považovali za vnitřní pocit, který ovšem 

nutně nesměřuje k rozbíjení věcí. 

 

„Ale jako spíš takhle, já to beru tak, že to je, že to není jako míněný, že 

budu mlátit věcma, ale ten pocit toho.“ (Halina) 

 

Odpovědi respondentů se tedy významově mohou lišit podle toho, jak výrok 

pojímají, a stejná odpověď dvou respondentů ve výsledku nemusí mít stejný význam. 

 

24) Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má provinění potrestán někdo jiný. 

U tohoto výroku bylo v rámci kognitivních interview možné zaměřit se na slovo 

provinění, potrestán, respektive trest a na to, kdo je někdo jiný. V prvních dvou 

případech odpovídali respondenti velmi zeširoka a obecně říkali, že provinění může být 

prakticky cokoli. U potrestání zmiňovali možné tresty od menších fyzických, přes 

pokuty, vězení až určité společenské vyhoštění.   

Zajímavá byla ale definice toho, kdo je někdo jiný. Část respondentů se 

zaměřovala vyloženě na své okolí a jako někoho jiného brala pouze lidi, které zná. 

Druhá část respondentů brala do úvahy i naprosto cizí lidi, na které by nějaké 

respondentovo chování mohlo negativně dopadnout.  

 

„Je pravda, že jsem se vlastně pohyboval v tomhle okruhu, že je to 

někdo, koho znám, nějaký známý nebo kamarád. Vlastně úplně cizí 

člověk mě nenapadl.“ (Filip) 

 

„I koho neznám. Prostě někdo, kdokoli jinej, nemusí být známej, 

neznámej, kdokoli jinej.“ (Gabriel) 

 

Odpověď se může lišit právě v závislosti na tom, koho respondenti uvažují. 

Pokud se jednalo pouze o blízké lidi, ve většině případů respondenti řekli, že by to 

nedopustili. Pokud však uvažovali i naprosto cizí lidi, nebyli si odpovědí tolik jisti. 
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25) Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení laskavosti.  

Respondenti se u tohoto výroku víceméně shodli na laskavosti jako 

nespecifikované pomoci druhému člověku. Lišilo se nicméně to, o jak velkou pomoc se 

jedná. Pro některé je laskavost jen malou, drobnější službou, pro jiné může představovat 

i pomoc větší a závažnější. Na výslednou odpověď neměl tento rozdíl nicméně zásadní 

vliv. Je ovšem nutné zmínit výklad slova laskavost, který se podstatně lišil. Jedna 

z respondentek pochopila laskavost jako laskavé chování, nikoli jako službu, kterou po 

ní jiný člověk žádá. 

 

„To mi připadá tak jako, že když se ke mně chováš ty dobře, já se k 

tobě chovám taky dobře. (…) Když je někdo ke mně laskavý, jsem taky 

laskavá.“ (Alena) 

 

I když jde pouze o jeden případ, je nutné ho brát v potaz. Jedná se zde totiž 

o naprosto jinou situaci než u ostatních respondentů. Oplacení laskavost ve smyslu 

laskavého chování je odlišné od oplacení laskavosti ve smyslu aktivní pomoci druhému 

člověku. Pokud respondent označí, že je výrok pravdivý, a uvažuje při tom laskavé 

chování, neznamená to, že to stejné platí i tehdy, kdy by měl někomu aktivně prokázat 

laskavost. Odpovědi respondentů tak nemusí být srovnatelné, respondenti neodpovídají 

na to samé, díky čemuž nedochází k měření stejných konceptů.  

 

26) Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých. 

U tohoto výroku byli respondenti dotazováni, jaké názory si představí. Shodli se 

na tom, že se jedná o názory obecně, které mohou zahrnovat banální věci jako je názor 

na barvu šatů, přes věci týkající se školy a práce, k názorům ohledně náboženství či 

politiky. Je patrné, že se jedná o velmi širokou škálu, do které se dá zařadit prakticky 

cokoli. Z kognitivních rozhovorů však není patrné, že by to mělo zásadní vliv na 

porozumění výroku. 

 

27) Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého 

auta. 

V souvislosti s tímto výrokem byli respondenti požádáni, aby řekli, co pro ně 

znamená dlouhá cesta a co znamená zkontrolovat bezpečnost svého auta. U spojení 
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dlouhá cesta se jasně ukázalo, jak mohou být odpovědi relativní.
90

 Pro některé 

respondenty totiž znamená dlouhá cesta cestu do zahraničí, pro jiné to je jen cesta 

kousek za Prahu. Opět se zde naráží na to, že respondenti vlastně neodpovídají na to 

samé, pokud si každý představí něco jiného. 

Co se kontroly bezpečnosti auta týče, hovořili někteří respondenti o aktivních 

krocích, které je třeba udělat před vyjetím.  

 

„No tak gumy, světla, brzdy. Tak prostě takový ten obecný základ, než 

vstoupíš do auta. Prostě aby to vypadalo vůbec dobře to auto, aby se 

to nerozpadalo.“ (Gabriel) 

 

Jiní respondenti zmiňovali spíš obecné povědomí o stavu vozidla, případně 

říkali, že jezdí pravidelně do servisu, takže spoléhají na to, že tam vůz kontrolují. 

Objevovalo se také, že respondent sám není ten, kdo auto před jízdou kontroluje, ale 

jiná osoba, kterou respondent požádá.  

 

„Jako kontroluju to, nebo spíš taťka, ale já mu třeba řeknu, prosím tě 

zkontroluj to a tak.“ (Eliška) 

 

Ačkoli není v tomto případě respondentka tou, kdo auto kontroluje, vyjádřila se 

k výroku kladně. Výrok tedy v tomto smyslu umožňuje různý výklad, protože někteří 

respondenti se zaměřují jen na vlastní aktivní kontrolu automobilu, kdežto jiní zahrnují i 

kontrolu někým jiným. 

 

28) Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí druhým. 

U tohoto výroku se jako problematické ukázalo slovo štěstí. Na otázku, co je 

štěstí, většina z nich nejprve odpověděla známou filmovou replikou, ale po delším 

zamyšlení hovořili spíše obecně o spokojeném životě, o souladu pracovního 

a soukromého života, o pevném zdraví, o radosti ze života, o dostatku peněz atd. 

Celkově však upozorňovali, že pojem štěstí je velmi relativní a pro každého může 

                                                 
90

 Zajímavé je, že někteří respondenti na otázku, co je pro ně dlouhá cesta, odpovídali podle počtu 

kilometrů, („Pro mě by byla dlouhá cesta už třeba sto padesát kilometrů.“ (Cecílie)). jiní podle počtu 

hodin strávených na cestě a někteří pak podle cílového místa, kam se jede. („Tak dlouhá cesta je třeba 

cesta delší než pět hodin. Spíš do ciziny než jako po Český republice.“ (Olga)). 
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znamenat něco jiného. I přes značnou relativnost ovšem nedocházelo k významově 

extrémně rozdílným výkladům. 

 

29) Skoro nikdy jsem nepocítil/a nutkání někomu vynadat. 

U tohoto výroku se neobjevil rozdílný výklad, respondenti spíše uvažovali, zda 

se potenciální vynadání týká pouze známých lidí, nebo ho lze vztáhnout i lidem cizím. 

Na celkové odpovídání to ovšem nemělo vliv. 

 

30) Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost. 

V souvislosti s laskavostí v tomto výroku byli respondenti dotazováni, zda ji 

vnímají ve stejném významu jako ve výroku dvacet pět, kde je laskavost použita také. 

Ve většině případů říkali, že je to velmi podobné, že se opět může jedna to něco malého, 

ale i většího, záleží na konkrétní situaci. Objevily se nicméně i postřehy ohledně spojení 

slova podráždit a laskavost, což pro některé respondenty evokovalo laskavost spíš jako 

něco nevhodného. 

 

„Hele, tam to slovo podráždí jako mně, mi evokuje, že to slovo 

laskavost je něco nemístnýho, jo.“ (Igor) 

 

„No, tady je to asi tak, pokud mě někdo žádá o tu laskavost, která je 

jaksi z mého pohledu neadekvátní, jako nesprávná, jo.“ (Jiří) 

 

V takovém případě pak uvažovali respondenti laskavost v jiném významu než ti, 

kteří si ji se slovem podráždit nespojili. Je zde tedy také určitý prostor k různému 

výkladu, který může ovlivnit význam odpovědí. Respondent, který si představí malou 

službu, o kterou je požádán, odpovídá na něco jiného než ten, který si představí něco 

nevhodného. 

 

31) Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. 

U výroku nebyly zjištěny rozdíly ve výkladu, respondenti zmiňovali 

v souvislosti s pocitem bezdůvodného potrestání dětství, školu, případně sport. 
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32) Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostali jen to, co si zasloužili. 

U předposledního výroku škály se ukázalo jako problematické slovo smůla, 

které bylo pro některé respondenty podobně abstraktní jako již pojednávané slovo štěstí. 

Respondenti poukazovali na nejasnost významu daného slova a také na nesmyslnost 

spojení, že si někdo zaslouží smůlu. Někteří respondenti nicméně toto 

neproblematizovali a smůlu v kontextu výroku brali tak, že člověk dělá něco špatného, 

co se mu následně vrátí. Do důsledku však nedocházelo k rozdílným výkladům, spíš se 

projevovaly různé postoje respondentů. 

 

33) Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city. 

U posledního výroku škály nedocházelo k rozdílnému výkladu jednotlivých 

pojmů a spojení. 

 

6.5. Další dílčí zjištění 

Mezi další poznatky, které výzkum přinesl, patří porovnání dosažených skórů 

sociální desirability a identifikace témat, která by mohla být pro respondenty 

potenciálně citlivá.  

 

6.5.1. Porovnání skórů škály Marlowe-Crowne a BIDR 

Jak bylo zmíněno výše, byla respondentům k vyplnění kromě Marlowe-Crowne 

škály předložena i škála BIDR. Obecně lze předpokládat, že by respondent, který 

dosáhne vysokého skóru na jedné škále, měl také dosáhnout vysokého skóru na škále 

druhé. Tabulka č. 5 přináší porovnání skórů u jednotlivých respondentů. Je patrné, že ne 

vždy dosáhli respondenti na obou škálách podobných výsledků. Nelze ani konstatovat, 

že by na jedné škále získávali systematicky vyšší skóry než na druhé, výsledky působí 

spíše nahodile, i když průměrný skór je vyšší u Marlowe-Crowne škály.  

V potaz je samozřejmě třeba brát skutečnost, že škály jsou rozdílně dlouhé a tím 

pádem se liší i maximální možný skór (33 u Marlowe-Crowne, 40 u BIDR), nicméně 

tento rozdíl by měl zpříčiňovat jen mírné odlišnosti. Mohlo dojít také k určitému 

ovlivnění v tom smyslu, že škála BIDR byla respondentům předložena až na samém 

konci kognitivního interview, takže jejich odpovědi mohly být ovlivněny proběhnutým 

rozhovorem, ale i případnou únavou. 
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Tabulka č. 5 

Porovnání dosažených skórů sociální desirability 

Jméno respondenta M-C BIDR 

Alena 31 20 

Beáta 23 Údaj chybí
91

 

Cecílie 16 7 

Daniela 8 9 

Eliška 13 10 

Filip 13 8 

Gabriel 8 6 

Halina 20 17 

Igor 17 20 

Jiří 14 6 

Karel 10 15 

Leoš 8 10 

Marta 16 8 

Norbert 12 13 

Olga 13 14 

Pavel 22 8 

 

V případě, že se skóry velmi liší, je nutné uvažovat, že škály nefungují tak, jak 

mají. Nefunkčnost může být do jisté míry způsobena překladem škály BIDR, který 

vytvořila sama autorka, případně složitějšími instrukcemi vyplnění pro tuto škálu. Na 

druhou stranu se zde mohou také projevovat problémy Marlowe-Crowne škály, které 

jsou popsány výše a které zapříčiňují její nefunkčnost. Je možné, že se zde ukazuje 

problém, který byl zmiňován již v souvislosti s kritikou škály, a to její diskutabilní 

schopnost diskriminovat mezi respondenty a fungovat nezávisle na dalších okolnostech. 

Nelze zde samozřejmě činit žádné zobecňující závěry, pouze je nastíněno, že se škálou, 

potažmo se škálami, není vše v pořádku. Problematika by zasloužila hlubší 

prozkoumání, ke kterému by ovšem bylo potřeba větší množství respondentů. 
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 Z časových důvodů nebyla respondentkou škála BIDR vyplněna. 
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6.5.2. Potenciálně citlivá témata 

Jak se ukázalo v kognitivních interview, nedá se říct, že by respondenti 

považovali výroky obsažené v Marlowe-Crowne škále za citlivé, respektive takové, 

které by v nich vyvolávali tendenci prezentovat se v lepším světle. V rámci profilačního 

dotazníku byli respondenti požádáni, aby uvedli, jaká témata by pro ně při dotazování 

byla citlivá či nepříjemná. Nejprve jim byla položena otevřená otázka, následně 

uzavřená s konkrétním seznamem témat.  

U otevřené otázky respondenti často nevěděli, jak odpovědět, někteří otázku 

nechali bez odpovědi, protože je spontánně nic nenapadlo. Pokud odpověděli, 

objevovalo se především téma rodiny a rodinných záležitostí, dále byly zmíněny osobní 

a partnerské záležitosti, výše výdělku, zdravotní problémy, osobní morálka a selhání, 

sexuální život, politické názory a pracovní záležitosti. Jedná se o poměrně široké 

okruhy, respondenti je blíže nespecifikovali. 

Na uzavřenou otázku se respondentům odpovídalo pochopitelně snadněji, 

někteří sami konstatovali, že by jim konkrétní téma pravděpodobně vadilo, ale samo od 

sebe je nenapadlo. Tabulka č. 6 přináší přehled toho, která nabízená témata považovali 

respondenti za citlivá a která nikoli. 

Jak je patrné, objevovaly se podobná témata jako u otevřených otázek, například 

rodina a rodinné záležitosti patří mezi nejvíce zmiňovaná témata. Respondenti nejčastěji 

zaškrtli záležitosti týkající se sexuální chování, které se v otevřené otázce vyskytlo 

pouze jednou. Lze to vysvětlit tím, že respondenti toto téma považují za citlivé do té 

míry, že jim bylo nepříjemné je explicitně vypisovat. Když na něj ovšem narazili 

v uzavřené otázce, odpovědět už museli. Některá témata se pro respondenty zdají být 

naprosto normální a vůbec si je s citlivostí či nepříjemností nespojují. Patří sem 

i taková, která se vyskytují v Marlowe-Crowne škále, například otázky ohledně 

vlastního chování ve vypjatých situacích, ohledně ochoty pomoci jiným lidem či vlastní 

povahy. Do jisté míry to může vysvětlovat fakt, že respondenti většinu otázek ve škále 

nepovažovali za nijak rušivou. 
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Tabulka č. 6 

Potenciálně citlivá témata pro respondenty   

Témata otázek 
Považována za 

citlivá/nepříjemná 

Otázky ohledně vlastního sexuálního chování, 

preferencí či orientace. 
8 

Otázky ohledně vlastní rodiny či rodinného života. 6 

Otázky ohledně vlastní neschopnosti. 5 

Otázky ohledně vlastního zdraví či zdravotních 

problémů. 
5 

Otázky ohledně vlastních příjmů či jiných finančních 

záležitostí. 
5 

Otázky ohledně vlastní morálky. 3 

Otázky ohledně vlastních chyb. 3 

Otázky ohledně vlastního chování k jiným lidem. 3 

Otázky ohledně vlastního náboženství či víry. 2 

Otázky ohledně vlastních politických preferencí. 2 

Otázky ohledně vlastního hodnocení ostatních lidí. 2 

Otázky ohledně vlastních způsobů chování. 1 

Otázky ohledně vlastních závislostí. 1 

Otázky ohledně vlastní etnicity či rasy. 1 

Otázky ohledně vlastního chování ve vypjatých 

situacích. 
0 

Otázky ohledně vlastní ochoty pomoci jiným lidem. 0 

Otázky ohledně vlastní povahy. 0 

Otázky ohledně vlastní konzumace alkoholu. 0 

 

7. Návrhy a doporučení k úpravě škály 

Předkládaný výzkum ukázal, že se česká verze Marlowe-Crowne škály potýká 

s řadou problémů, které mohou výrazně ovlivnit její použitelnost a funkčnost. Bylo by 

nasnadě říct, že řešením těchto problémů je škálu nepoužívat. Zavrhnutím škály ovšem 

nevymizí problém, který má pomáhat řešit, a to přítomnost sociální desirability ve 



81 

 

 

 

výzkumných šetřeních. Pokud se nechceme omezovat pouze na kladení otázek, které 

jsou neutrální, je žádoucí mít nástroj, který na případnou přítomnost sociální desirability 

může upozornit. Kromě škál existují i jiné možnosti, jak bylo odkazováno na začátku 

této práce, ovšem jejich využitelnost je diskutabilní. V následujícím textu jsou proto 

alespoň zhruba představeny možnosti, které by mohly vést ke zlepšení kvality škály.  

Problémem, který musí být zdůrazněn, je to, že není zcela jasné, v jakém smyslu 

autoři škály výroky zamýšleli. Existuje sice popis vzniku škály a jejího testování, jak 

bylo uvedeno v teoretické části práce, není v něm ovšem popsána konceptualizace 

a operacionalizace použitých konceptů, takže se lze vlastně jen domnívat, jak byly 

zamýšleny. Z tohoto také vychází poměrná relativnost jednotlivých návrhů, protože 

nelze odhadnout, do jaké míry lze výrok změnit, aniž by byl změněn jeho smysl, stejně 

jako není jasné, jakou konkrétní roli výrok ve škále hraje a co se na jeho základě měří. 

Lze také jen odhadovat, zda výroky tvoří nějaké širší celky nebo zda stojí jen sami 

o sobě. 

 

7.1. Problémy škály jako celku 

Asi největším celkovým problém škály je, že se respondentům nezdají výroky 

v ní obsažené jako citlivé. Potvrdilo se tak, že výroky odrážejí specifický kontext místa 

a doby, kdy byly vytvořeny, jak bylo poukázáno v teoretické části práce o adaptaci 

škály, a že pro současné české prostředí nejsou pro měření sociální desirability 

využitelné.  Možným řešením by mohla být jejich reformulace tak, aby byla zachována 

témata, kterých se výroky týkají, ale aby zároveň došlo k jejich, řekněme, vyostření, 

tedy aby opravdu implikovaly sociálně žádoucí či nežádoucí situace. Lze si například 

představit reformulaci výroku 15) Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch 

na 15) Již se stalo, že jsem někoho zneužil/a ve svůj prospěch. Během kognitivních 

interview se ukázalo, že slovo zneužít má mnohem negativnější konotace než využít, 

protože to může být vnímáno i v pozitivním smyslu. Na druhou stranu by bylo velmi 

obtížné reformulovat skoro všechny výroky škály.  

Další možností by bylo připravit škálu novou, respektive například ponechat 

výroky, které alespoň pro některé respondenty byly citlivé či nepříjemné na 

zodpovězení (např. výrok ohledně návštěvy kina), a doplnit je o nové. Ty by se mohly 

týkat témat, které respondenti výzkumu uvedli jako potenciálně citlivé. Problémem 

ovšem je, že respondenti většinou uváděli témata, která jsou na hraně etického 
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výzkumu. Zakomponovat do výroků otázky na sexuální chování respondentů či na 

jejich preference by ve výsledku mohlo vést jak k porušení etiky výzkumu, tak k tomu, 

že na ně respondenti jednoduše nebudou odpovídat. Podobná situace by mohla nastat, 

pokud by se výroky zabývaly rodinným životem a rodinnými problémy, zdravím apod. 

Existují samozřejmě výzkumy, které se podobnými tématy zabývají, ovšem hovoříme 

zde o tvorbě škály, která by byla použitelná univerzálně. V tomto ohledu by jistě bylo 

vhodné provést rozsáhlejší výzkumné šetření, ve kterém by respondenti hodnotili míru 

citlivosti jednotlivých témat, případně již připravených výroků, do kterých by se daly 

zakomponovat i různé lidské a společenské hodnoty apod. Vzorek šestnácti respondentů 

je na širší závěry opravdu malý a poskytuje spíše vhled do problematiky, než konečné 

závěry. 

 

7.2. Chyby respondentů 

Respondenti během vyplňování škály chybovali, a to většinou z důvodu 

nepozornosti, přílišné rychlosti či pravděpodobné únavy. V případě vynechání 

určujícího slova by se chybě dalo předcházet zdůrazněním onoho pojmu, který je pro 

výrok klíčový. Lze si představit, že takové slovo bude podtržené, např. 33) Nikdy jsem 

záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city. Podtržení by mohlo upoutat 

respondentovu pozornost a upozornit ho, že se jedná o důležitý prvek, který by neměl 

přehlédnout. Možností také je zdůraznit nutnost pečlivého čtení v instrukcích. 

Z průběhu kognitivních interview ovšem vyplynul poznatek, že někteří respondenti 

instrukce ani nečtou a hned se pouští do vyplňování. Čím byly instrukce delší, tím méně 

byli respondenti ochotni je číst. Je možné, že to způsobila specifická situace dotazování 

a respondenti spoléhali, že budou v případě nesprávného postupu upozorněni tazatelkou, 

nelze ale vyloučit, že by stejně postupovali i v reálné situaci. 

S chybováním respondentů ve smyslu zaškrtnutí nesprávné odpovědi je do jisté 

míry nutné v dotazníkových šetřeních počítat, mělo by se jim však snažit předcházet. 

Marlowe-Crowne škála je celkově rozsáhlá a samy výroky jsou dlouhé a komplexní, 

což může respondenty při vyplňování unavovat. Problém s délkou škály se na základě 

dalších praktických hledisek snaží vyřešit tvůrci kratších forem, které obsahují třeba jen 

třetinu výroků. Jak ovšem bylo odkazováno v teoretické části práce, funkčnost těchto 

krátkých forem a jejich schopnost diskriminovat mezi respondenty je ovšem stále 

předmětem výzkumů, přičemž výsledky nejsou konzistentní, což jejich využitelnost 
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problematizuje. Z logiky věci navíc vyplývá, že by bylo účelnější nejprve vytvořit 

funkční českou verzi škály a teprve poté navrhnout zkrácené verze. Přeložená kratší 

verze škály by se totiž potýkala prakticky se stejnými problémy jako verze původní 

a byl by tak vyřešen pouze jeden z řady problémů. 

 

7.3. Chyby výroků 

Aby mohli respondenti bezproblémově odpovědět na všechny výroky, bylo by 

potřeba provést několik úprav. Zaprvé je nutné se u všech výroků ujistit, že jsou 

zodpověditelné. Jak se ukázalo, vycházejí některé výroky z mylných předpokladů, 

například že všichni vlastní řidičský průkaz a automobil. Takové výroky je nutné 

přeformulovat, respektive je zasadit do situací, které nejsou tak specifické, ale zároveň 

se snažit o zachování kontextu. Například výrok 27) Nikdy se nevydám na dlouhou 

cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého auta, se pravděpodobně zaměřuje na 

jedincovu zodpovědnost, takže by bylo vhodné ho nahradit výrokem s podobným 

zaměřením. 

Některé výroky se vyznačovaly částečnou platností, tedy že pro respondenta 

platila pouze část výroku. V takovém případě by bylo vhodné z výroku nadbytečná 

slova vyškrtnout. Například u výroku 19) Někdy se snažím spíš o odplatu než 

o odpuštění a zapomenutí se nabízí odebrat slovo zapomenutí, které působilo problémy. 

Smysl výroku by zůstal zachován. 

V některých případech působila problém použitá slova ve výrocích, například 

chvástavý. V takovém případě je možné buď slovo blíže vysvětlit v závorce za daným 

pojmem, nebo ho nahradit synonymem či jeho opisem. Výrok by pak mohl znít místo 

18) Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi – 18) Nedělá mi 

problém vycházet s lidmi, kteří se vytahují. Problémem jsou také výroky formulované 

v minulém čase, respektive odkazující k událostem z minulosti. U nich se opět nabízí 

buď přeformulování na situace současné se zachováním smyslu a zaměření, případně se 

smířit s tím, že je možné, že nedostaneme zcela přesnou odpověď, ale spíš řízenou 

pocitem respondenta. 

Značným problémem jsou dvojité zápory. Respondenti navrhovali převedení 

výroků do pozitiva. Tím by však došlo k narušení původního záměru, tedy rozdělení 

škály na pravdivé a nepravdivé výroky. Pokud by se výroky například převedly do 

pozitiva, jak navrhují respondenti, změnila by se i odpověď na ně, která by byla 
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považována za sociálně desirabilní. Vzhledem k tomu, že konkrétní smysl výroků 

a jejich formulace nejsou v odborných textech o Marlowe-Crowne škále příliš detailně 

pojednány a vysvětleny, lze se jen dohadovat, jaké dopady by změny formulací na 

celkovou funkčnost škály měly. Bylo by tak nutné následně škálu pečlivě otestovat 

a porovnat, zda se její výsledky liší či neliší od původních formulací. 

K problému přílišné striktnosti výroků by bylo možné přistoupit tak, že slova 

vždy a nikdy relativizujeme, takže například místo 16) Vždy jsem ochotný/á přiznat 

vlastní chybu by bylo použito 16) Ve většině případů/Většinou jsem ochotný/a přiznat 

vlastní chybu. Respondenti si sami výroky při odpovídání takto pozměňovali a hodnotili 

situace dle toho, jaké chování v nich převládá. Co se nejednoznačnosti výroků týče, je 

situace složitější, protože vyžaduje přeformulování výroků tak, aby nedovolovaly různý 

výklad. Pomoci by mohla například větší konkretizace, případně celková změna výroků. 

 

7.4. Odlišné porozumění a interpretace pojmů a spojení 

Rozdílnost v porozumění a výkladu výroků, respektive jejich části či slov v nich 

použitých představuje zásadní problém, protože respondenti jím následně nepřikládají 

stejný smysl a v podstatě odpovídají na různé věci. Jednotné porozumění je proto pro 

správnou funkčnost škály stěžejní. 

Obecný problém, který výroky vykazovaly, byla přílišná vágnost 

a nekonkrétnost pojmů, které jsou v nich použity. Proto se zde jako nápravný prostředek 

nabízí větší konkretizace tam, kde byl zaznamenán rozdílný výklad. Konkretizaci lze 

provést buď explicitním popisem slova či situace ve výroku, případně nabídnutím 

příkladů. První případ by mohl být použit například tak, že by se u výroku 1) Před 

volbami důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech kandidátů zkonkretizovalo, že 

se jedná o volby do poslanecké sněmovny.
92

  Ve druhé části výroku by pak mohlo být 

v závorce uvedeno, co se myslí odbornou kvalifikací, například vzdělání, politické 

zkušenosti atd.  

Konkretizace za pomoci příkladů s sebou nese problém prodloužení celého 

výroku a tím i prodloužení času, který je potřeba k přečtení a posouzení výroku, a tím 

pádem i prodloužení doby vyplňování celé škály. Jakékoliv vsuvky či upřesnění mohou 

navíc působit rušivě a ztěžovat proces odpovídání. Jako vhodnější se tak jeví přímá 

konkretizace pojmů ve výrocích.  
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 Jedná se o arbitrární výběr konkrétních voleb, který slouží jen pro příklad. 
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8. Diskuse 

V závěrečné části této práce je vymezen prostor diskusi, která se zabývá zaprvé 

nevyhnutelným omezením výzkumu a zadruhé potenciálními výzkumnými možnostmi, 

které výzkum přinesl. Ještě před tím považuje autorka za nutné alespoň zmínit, jak 

reflektovali kognitivní interview samotní respondenti. Přestože zpočátku přistupovali 

někteří k rozhovoru s nedůvěrou a nevěřili, že budou schopni poskytnout požadované 

informace (respektive že „budou znát odpovědi“), ve většině případů následně hodnotili 

interview velmi pozitivně. Často je označovali jako zajímavé a přínosné i pro ně 

samotné, což lze do jisté míry označit za přidanou hodnotu celého výzkumu. 

Respondenti neměli pocit, že by jejich participace na rozhovorech byla zbytečná nebo 

jen ztráta času, což autorka považuje za pozitivní zpětnou vazbu. Kladné pocity pak 

převládaly i na straně autorky, a to nejen díky dobrým reakcím ze strany respondentů, 

ale také díky tomu, že rozhovory byly sice náročné, ale zároveň velmi obohacující. Toto 

obohacení ovšem není myšleno pouze z hlediska výzkumného, ale i z hlediska čistě 

lidského, protože interview ukázala, jak pestrý může být přístup k různým situacím 

a jak různě lze celkově uvažovat o lidském chování. 

 

8.1. Omezení výzkumu 

Podobně jako jiné výzkumy má i tento svá omezení, přičemž některá do jisté 

míry odpovídají obecným omezením kognitivních interview. Zaprvé se jedná o relativně 

malý počet respondentů, kteří zcela neodpovídají reálné cílové populaci. Ačkoli byli 

dotazováni respondenti s různými sociodemografickými charakteristikami, všichni 

pocházeli z Prahy či blízkého okolí, případně v Praze pracovali. Přestože byla na 

základě kognitivních interview odhalena řada chyba a problémů škály, je možné, že lidé 

z jiných oblastí (malé vesnice, oblasti s vlastním nářečím apod.) by mohli přinést nové 

poznatky a identifikovat další problémy, které zůstaly skryty. Malý počet respondentů 

také samozřejmě neumožňuje jakékoli statistické zobecňování závěrů. Metoda slouží 

především k upozornění na potenciální problémy, na jejím základě není ovšem možné 

zhodnotit, jak velké a jak významné mohou být dopady těchto problémů. 

Omezující je také samotná situace dotazování, která spíše než reálné situaci 

odpovídá laboratorním podmínkám. Je možné, že se respondenti chovali během 

kognitivních interview jinak, než by se chovali při běžném vyplňování dotazníku. Lze 



86 

 

 

 

předpokládat, že se více soustředili, více přemýšleli a byli také trpělivější než reální 

respondenti. Všechny rozhovory provedla autorka práce sama, díky čemuž na jednu 

stranu zachovávala stále stejný způsob dotazování, na druhou stranu zde nebyl prostor 

pro porovnání výsledků s jinými tazateli. Nebylo tak možné zhodnotit, zda nedochází 

k možnému vychýlení a zkreslení rozhovorů z autorčiny strany. 

Určitým omezením výzkumu je i fakt, že se zaměřoval pouze na kvalitativní 

šetření. Chybí tedy jakékoli kvantitativní ověření funkčnosti škály, jako například 

prozkoumání dimenzí přeložené škály, její konzistence či toho, zda vykazuje statisticky 

významné rozdíly na základě odlišných sociodemografických charakteristik 

respondentů apod.  

 

8.2. Další výzkumné možnosti 

Předkládaný výzkum dozajista není zcela vyčerpávající. Obsáhlý materiál, který 

se podařilo během kognitivních interview získat, poskytuje možnosti pro další 

zkoumání a analýzy. Lze totiž předpokládat, a autorka práce toto také připouští, že zde 

nebyly použity veškeré informace, které respondenti během rozhovorů poskytli.
93

 

Přepisy rozhovorů by tak bylo možné použít pro další výzkumná témata, případně jako 

doplnění jiných výzkumů. I pohledy odborníků z jiných oborů, například psychologie, 

by dozajista vnesly do problematiky nové interpretace. 

Další výzkumnou možností je provedení rozsáhlejšího kvantitativního šetření, na 

jehož základě by bylo možné Marlowe-Crowne škálu dále posoudit a komparovat 

výsledky s kognitivními rozhovory. Do jisté míry je možné, že by se škála ukázala jako 

plně funkční navzdory problémům, které odhalila kognitivní interview. To by 

znamenalo vážný problém a zároveň by to potvrdilo nutnost kognitivních interview. 

Škála by se totiž jevila jako funkční, i když reálně nefunguje tak, jak má, tudíž by 

poskytovala falešné výsledky. Kvantitativní šetření by také napomohlo prozkoumat 

škálu z hlediska její dimenzionality, z hlediska schopnosti diskriminovat mezi 

respondenty atd. 

Samostatný prostor pro další výzkum poskytuje případná reformulace výroků 

pro zvýšení jejich funkčnosti a smyslu, případně tvorba nových výroků na základě výše 

                                                 
93

 Během kognitivních interview respondenti například uvažovali, co pro ně znamenají různé časové 

frekvence (např. čas od času, někdy, občas) a jak by je seřadili, případně přemýšleli nad významy různých 

slov a zhodnocovali jejich podobnost či nepodobnost. 



87 

 

 

 

uvedených návrhů a doporučení. V případě, že dojde k úpravám výroků, je samozřejmě 

nutné znovu otestovat jejich funkčnost a také se přesvědčit, zda se jejich reformulací 

nevytvořily chyby nové. Podobně je nutné postupovat při vytvoření nových výroků na 

základě potenciálně citlivých témat. V krajním případě se pak otvírá prostor pro tvorbu 

zcela nové škály. 

 

Závěr 

Cílem předkládané práce bylo vhodně přeložit Marlowe-Crowne škálu sociální 

desirability a především otestovat její funkčnost za pomoci kognitivních interview. 

Z výsledků výzkumu prezentovaných výše je patrné, že využití Marlowe-Crowne škály 

je v českém prostředí problematické. Ukázalo se, že se lze při vyplňování setkat nejen 

s problémy, se kterými se škála potýká již od svého vzniku a které jsou popsány 

v odborné literatuře, ale i s problémy, které nelze odhalit běžnými kvantitativními 

postupy. Pokud bychom nechali respondenty pouze vyplnit škálu a následně pracovali 

s výslednými skóry, nebylo by prakticky možné odhalit, že je škála v řadě ohledů pro 

české respondenty nevhodná a ve svém důsledku nefunkční. 

Ukázalo se, že se škála potýká s řadou problémů, které se jí týkají jako celku, ale 

lze narazit i na problémy, které jsou charakteristické pro jednotlivé výroky. Přestože 

nelze říct, že by se tyto problémy vyskytovaly napříč mezi všemi respondenty, nelze je 

podceňovat. I když se určitý problém vyskytne pouze jedenkrát, představuje při širším 

využití škály potenciální ohrožení dosažených výsledků, v tomto případě tedy skóru 

sociální desirability. 

Mezi problémy škály jako celku lze počítat možné odhalení jejího smyslu, 

nedostatečnou citlivost a problematické možnosti odpovědí. Ačkoli respondenti pravý 

smysl škály přímo neodhalili, někteří se při odhadování tomuto smyslu přiblížili. Větší 

problém ovšem představuje fakt, že respondenti nepovažovali výroky celkově za citlivé 

či nějak rušivé. Přestože občas respondenti zmiňovali, že se jim na některé výroky 

odpovídalo hůře, jednalo se pouze o pár takových výroků. V takovém případě se 

sociální desirabilita projevila ve fázi zvažování odpovědi. Respondenti zvažovali, zda 

svou výslednou odpověď upravit tak, aby vypadali lépe. Potvrdilo se tedy, že sociální 

desirabilita působí především v konečné fázi procesu odpovídání, tedy ve fázi editace 

odpovědi. Aby ovšem škála správně fungovala, měl by každý výrok odrážet sociální 

žádoucnost či nežádoucnost, což v českém prostředí neplatí. U možností odpovědí se 
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vyskytl problém, že jejich forma byla pro některé respondenty nezvyklá a ve spojitosti 

s určitými výroky pro ně bylo obtížné vybrat správně odpověď. 

V rámci kognitivních interview vyšly najevo chyby, které byly způsobeny 

především nepozorností či únavou respondentů. Ti v důsledku při posuzování výroků 

například vynechali klíčové slovo, které určuje celý smysl výroku. Tím pádem se tento 

smysl pro některé respondenty změnil a ti poté odpovídali na něco jiného než ostatní. 

Docházelo také k označení chybných odpovědí, jakožto důsledek přílišné rychlosti 

vyplňování, nepozornosti a únavy respondenta. Toto lze do jisté míry spojovat 

s celkovou délkou škály i délkou a komplexností jednotlivých výroků. 

Nejvíce problémů bylo odhaleno v souvislosti s jednotlivými výroky, přičemž 

tyto problémy se do jisté míry prolínaly. V některých případech nemohli respondenti 

výrok vůbec posoudit, protože se jich popisovaná situace netýkala, případně ji nikdy 

nezažili. Určité výroky jsou ve škále postaveny tak, že pro respondenty platí pouze 

jejich část a při odpovědi velmi záleží na tom, podle které části se orientují. Respondenti 

se také potýkali s obtížnou srozumitelností a zodpověditelností výroků, které pro ně 

například obsahovaly nejasné výrazy. Značný problém představují dvojité zápory 

obsažené v některých výrocích, které ztěžují proces odpovídání. Respondenti určité 

výroky také posuzovali jako příliš striktní, jiné naopak jako nejednoznačné. Striktnost 

výroků je způsobena jejich formulací, kdy jsou používána především slova vždy 

a nikdy. Podle respondentů nelze takové výroky pravdivě posoudit, protože prakticky ve 

všech případech je možné najít výjimku. Při odpovídání se pak přikláněli k tomu, co 

platí většinou, a výjimky ignorovali. Problém je v tom, že taková tvrzení už nejsou 

pravdivá, ale zároveň nejsou způsobena sociální desirabilitou. Škála tedy v důsledku 

spolehlivě nediskriminuje mezi respondenty, na které opravdu působí sociální 

desirabilita a u kterých se naopak projevily jiné okolnosti. Nejednoznačnost výroků je 

pak spojena se situací, kdy výrok někdy platí a někdy ne. Při jeho posuzování tak záleží 

na konkrétní situaci, ke které by se vztahoval. Opět to ovšem způsobuje značnou 

arbitrárnost při odpovídání. Zároveň není zaručena reliabilita odpovědí, protože 

respondent si může pokaždé vybavit jinou situaci. 

Velkým problémem, který se ukázal díky kognitivním interview, je rozdílný 

výklad výroků, respektive spojení a pojmů v nich použitých. Tento problém se týká 

značné části škály a v důsledku způsobuje, že respondenti rozumí výrokům odlišně. 

Stejné porozumění kladeným otázkám je přitom klíčové pro jejich správnou funkčnost. 
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Pokud respondenti chápou výroky různě, neodpovídají v důsledku na stejné věci a je tak 

narušena validita získaných dat. 

Z výsledků výzkumu je zřejmé, že nelze český překlad škály v prezentované 

podobě doporučit pro širší užívání. Jak je patrné, není úprava již existujícího a zároveň 

komplexního výzkumného instrumentu jednoduchá. Je možné navrhnout dílčí úpravy 

výroků, které by zmiňované chyby omezily. Jako zcela nejfunkčnější se ovšem jeví 

přepracování celé koncepce škály a její zasazení do českého jazykového a kulturního 

prostředí. V tomto smyslu by bylo nutné začít zcela od začátku, tedy identifikací 

potenciálně citlivých či rušivých témat, jejich zhodnocením větším počtem respondentů 

či odborníků a jejich následným přetvořením do sady výroků. Tato sada by pak musela 

projít důsledným kvantitativním i kvalitativním testováním, aby se předešlo případným 

chybám a byla zaručena její funkčnost. 
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Summary 

The aim of the thesis was to create and test Czech version of Marlowe-Crowne 

social desirability scale. Method of cognitive interview was used for the testing. The 

research concludes that the Czech version cannot be recommended for wider use, 

because it suffers from many errors, which could disrupt validity of obtained data.  

First of all there are problems with the scale as a whole, which are related 

especially to its sensitivity. The scale was not, with small exceptions, considered as 

sensitive among respondents. It is problematic because at least some social desirability 

is necessary for proper function of the scale. Other problems related to scale as a whole 

were potential disclosure of scale purpose and unusual response options. 

During the cognitive interview, errors, which were caused by mistakes of 

respondents, came to light. Respondents, probably due to tiredness and inattention, 

omitted key words in statements and sometimes they marked wrong answer. This could 

be to some extent associated with total length of scale and with the length and 

complexity of statements.  

Most of the problems were detected in relation to the statements. In some cases 

respondents were not able to answer because they have never experienced described 

situation or it does not concern them. Some statements had only partial validity, which 

means that only part of statement was valid for respondents. Respondents sometimes 

faced difficult comprehensibility and had problems with answering while there were 

vague terms in the statements. A significant problem was represented by double 

negatives, which make process of answering difficult. Some statements were considered 

as very strict, while other as ambiguous.  Most of these problems cause considerable 

arbitrariness during process of answering and scale consequently does not correctly 

discriminate among respondents.  

A big problem is a different understanding to phrases and terms in the statements 

among respondents. The same understanding is crucial for the right function of 

statements and whole scale. When respondents understand statements differently, they 

do not answer to same things and validity of data is disrupted consequently.  

There is a possibility of some modification of the statements, which could help 

to minimize mentioned errors. However, revise of whole conception of scale and its 

adaptation to Czech language and cultural context seems to be most functional. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Marlowe-Crowne škála sociální desirability v originále  

[Marlowe, Crowne 1960: 351] 

 

(negativně formulované výroky jsou označeny *) 

 

Listed below are a number of statements concerning personal attitudes and traits. Read 

each item and decide whether the statement is true or false as it pertains to you 

personally. 

 

1. Before voting I thoroughly investigate the qualifications of all the candidates.  

TRUE or FALSE 

 

2. I never hesitate to go out of my way to help someone in trouble.   

TRUE or FALSE 

 

3. *It is sometimes hard for me to go on with my work if I am not encouraged.  

TRUE or FALSE 

 

4. I have never intensely disliked anyone.      

TRUE or FALSE 

 

5. *On occasion I have had doubts about my ability to succeed in life.  

TRUE or FALSE 

 

6. *I sometimes feel resentful when I don't get my way.    

         TRUE or FALSE 

 

7. I am always careful about my manner of dress.      

TRUE or FALSE 
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8. My table manners at home are as good as when I eat out at a restaurant.  

TRUE or FALSE 

 

9. *If I could get into a movie without paying and be sure I was not seen I would 

probably do it.          

TRUE or FALSE 

 

10. *On a few occasions I have given up doing something because I thought too little of 

my ability.  

TRUE or FALSE 

 

11. *I like to gossip at times.  

TRUE or FALSE 

 

12. *There have been times when I felt like rebelling against people in authority, even 

though I knew they were right.  

TRUE or FALSE 

 

13. No matter who I'm talking to, I'm always a good listener.    

TRUE or FALSE 

 

14. *I can remember "playing sick" to get out of something.    

TRUE or FALSE 

 

15. *There have been occasions when I took advantage of someone.  

TRUE or FALSE 

 

16. I am always willing to admit when I made a mistake.     

TRUE or FALSE 
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17. I always try to practice what I preach.       

TRUE or FALSE 

 

18. I don't find it particularly difficult to get along with loud-mouthed, obnoxious 

people.  

TRUE or FALSE 

 

19. *I sometimes try to get even rather than forgive and forget.    

TRUE or FALSE 

 

20. When I don't know something, I don't mind at all admitting it.    

TRUE or FALSE 

 

21. I am always courteous, even to people who are disagreeable.    

TRUE or FALSE 

 

22. *At times I have really insisted on having things my own way.   

TRUE or FALSE 

 

23. *There have been occasions when I felt like smashing things.    

TRUE or FALSE 

 

24. I would never think of letting someone else be punished for my wrong-doings.  

TRUE or FALSE 

 

25. I never resent being asked to return a favour.      

TRUE or FALSE 

 

26. I have never been irked when people expressed ideas very different from my own.  

TRUE or FALSE 
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27. I never make a long trip without checking the safety of my car.   

TRUE or FALSE 

 

28. *There have been times when I was quite jealous of the good fortune of others.  

TRUE or FALSE 

 

29. I have almost never felt the urge to tell someone off.     

TRUE or FALSE 

 

30. *I am sometimes irritated by people who ask favours of me.    

TRUE or FALSE 

 

31. I have never felt that I was punished without cause.     

TRUE or FALSE 

 

32. *I sometimes think when people have a misfortune they only got what they 

deserved.  

TRUE or FALSE 

 

33. I have never deliberately said something that hurt someone's feelings.  

TRUE or FALSE 
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Příloha č. 2: Postup při tvorbě finálního překladu Marlowe-Crowne škály 

TP = Tereza Přibáňová 

LF = Lucie Figurová 

JK = Jonáš Krotil 

 

1. Before voting I thoroughly investigate the qualifications of all the candidates. 

TP) Před volbami důkladně zkoumám kvalifikaci všech kandidátů.  

LF) Před volbami se důkladně zabývám odbornou kvalifikací všech kandidátů. 

JK) Než jsem hlasoval/a, pečlivě jsem prozkoumal/a přednosti všech kandidátů. 



1. Před volbami se důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech kandidátů.  

 Finální výrok byl vytvořen na základě syntézy všech třech překladů. Z prvního 

a třetího bylo použito slovo „zkoumat“, z druhého pak bylo doplněno, že se 

jedná o „odbornou kvalifikaci“ kandidátů, aby se předešlo tomu, že respondenti 

nebudou rozumět, jaká kvalifikace je na mysli. Výrok byl ponechán 

v přítomném čase, protože předpokládá, že tak člověk činí opakovaně. 

 

 

2. I never hesitate to go out of my way to help someone in trouble. 

TP) Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích. 

LF) Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích. 

JK) Neváhám se zastavit, abych pomohl/a někomu v nouzi. / Neváhám uhnout z 

cesty, abych pomohl/a někomu v potížích. 

 

 2. Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích. 

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

 

 

3*. It is sometimes hard for me to go on with my work if I am not encouraged. 

TP) Někdy je pro mě těžké pokračovat s prací, pokud nejsem podporován/a. 

LF) Někdy je pro mě těžké pokračovat s prací, když nejsem povzbuzován/a. 

JK) Občas je pro mě těžké pokračovat v práci, když necítím podporu ostatních. / 

Občas je pro mě těžké pokračovat v práci, pokud nejsem pobídnutý/á. 
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 3. Někdy je pro mě těžké pokračovat v práci, když necítím podporu ostatních. 

 Finální výrok byl vytvořen převážně na základě třetího překladu, protože ten byl 

považován za nejvíce srozumitelný a „přístupný“ pro respondenta. 

 

 

4. I have never intensely disliked anyone.  

TP) Nikdy jsem nikoho intenzivně nesnášel. / Nemám nikoho, koho bych někdy 

k smrti/vyloženě nesnášel/a. 

LF) Není nikdo, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 

JK) Nikdy jsem opravdu někoho nenáviděl/a. / Nikdy jsem nikoho upřímně 

nenáviděl/a. 

 

4. Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 

 Finální výrok částečně spojuje všechny překlady. První překlad posloužil jako 

základ výroku, ze zbylých dvou bylo využito slovo „nenávidět“. Konečná 

podoba výroku byla zvolena na základě přesvědčení, že pro respondenta bude 

jednodušší říct, zda pro něj výrok platí či neplatí, než by bylo v ostatních 

případech (např. díky dvojitým až trojitým záporům). 

 

 

5. *On occasion I have had doubts about my ability to succeed in life. 

TP) Čas od času mám pochybnosti o své schopnosti uspět v životě.  

LF) Někdy pochybuji o své schopnosti být v životě úspěšný/á. 

JK) Občas mám pochyby, zda mám na to, abych v životě uspěl/a. 

 

 5. Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě. 

 Finální výrok je syntézou daných překladů, neboť všechny byly velmi podobné, 

lišily se pouze v drobnostech. 

 

 

6. *I sometimes feel resentful when I don't get my way. 

TP) Občas jsem rozčilený/á, když není po mém. 
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LF) Někdy jsem naštvaný/á, když není po mém. 

JK) Rozčiluje mě, když věci nejsou po mém. 

 

 6. Občas mě rozčiluje, když není po mém. 

 V konečné podobě výroku bylo zvoleno slovo „rozčilený/á“ na základě shody 

prvního a třetího překlady, a spojený „když není po mém“, které se objevilo 

v prvním a druhém překladu. Třetí výrok oproti ostatním dvěma neodrážel 

časovost, tedy, že k rozčilení dochází pouze někdy.  

 

 

7. I am always careful about my manner of dress. 

TP) Vždy se starám o způsob svého oblékání.  

LF) Vždy dbám o své způsoby chování či oblékání. 

JK) Dbám na to, jak se oblékám. 

 

 7. Vždy dbám na to, jak se oblékám. 

 V tomto případě bylo ke třetímu překladu pouze přidáno časové určení, aby bylo 

jasné, že by měl výrok platit vždy. Třetí překlad byl zvolen především proto, že 

je oproti prvnímu a druhému překladu srozumitelnější a lidem přístupnější, nezní 

tak krkolomně jaké dané dva překlady. 

 

 

8. My table manners at home are as good as when I eat out at a restaurant. 

TP) Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci.  

LF) Mé chování u stolu je stejné doma i v restauraci. 

JK) Moje způsoby stravování jsou stejné ať jím doma, nebo venku v restauraci.  

 

 8. Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci. 

 Jako finální byl zvolen první překlad, protože jako jediný odráží fakt, že výrok 

mluví o dobrých způsobech stravování. Druhý a třetí výrok říká, že chování u 

stolu je stejné doma i v restauraci, nicméně to nemusí automaticky znamenat, že 

dané chování je způsobné a dobré.  
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9. *If I could get into a movie without paying and be sure I was not seen I would 

probably do it. 

TP) Pokud bych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a bych si jistý/á, že 

mě nikdo neuvidí, pravděpodobně bych to udělal/a. 

LF) Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a bych si jistý/á, že mě 

nikdo nevidí, pravděpodobně bych to udělal/a. 

JK) Kdybych se do kina mohl/a dostat bez placení a věděl/a, že mě nechytí, tak 

bych to udělal/a. 

 

 9. Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, 

pravděpodobně bych to udělal/a. 

 Finální výrok je syntézou daných překladů, neboť všechny byly velmi podobné, 

lišily se pouze v drobnostech. 

 

 

10. *On a few occasions I have given up doing something because I thought too little 

of my ability. 

TP) V několika případech jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a svým 

schopnostem. 

LF) Již jsem párkrát něco vzdal/a, neboť jsem nevěřil/a svým schopnostem. 

JK) Párkrát jsem se na věci vykašlal/a, protože jsem si říkal/a, že na to nemám. 

 

 10. Párkrát jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám. 

 Finální výrok spojuje především druhý a třetí překlad. Spojení „že na to mám“ 

bylo zvoleno proto, že je považováno za přístupnější potenciálním 

respondentům. Spojení se používá často v běžné řeči, je tak lidem bližší. 

Zjednodušeně řečeno, spíš člověk řekne „Já na to nemám.“ než „Nevěřím svým 

schopnostem.“. 

 

 

11. *I like to gossip at times. 

TP) Občas mám rád/a drby.  

LF) Někdy rád/a jen tak klábosím. 
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JK) Občas rád/a pokecám. 

 

 11. Občas rád/a jen tak klábosím. 

 Překlady tohoto výroku vykazovaly asi největší rozdíly vůbec, a to v přeložení 

slova „gossip“. Ve finále bylo nakonec zvoleno slovo „klábosím“ vzhledem 

k tomu, že má blíž k třetímu překladu, kdy se v obou případech v podstatě jedná 

o spíš bezcílné mluvení s ostatními.  

 

 

12. *There have been times when I felt like rebelling against people in authority, even 

though I knew they were right.  

TP) Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti/vzpírat se autoritám, ačkoli 

jsem věděl/a, že mají pravdu. 

LF) Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem 

věděl/a, že mají pravdu. 

JK) Byly časy, kdy jsem bojoval/a proti vedení, i když mělo pravdu. 

 

 12. Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem 

věděl/a. že mají pravdu. 

 Finální výrok je syntézou především prvního a druhého překladu, které byly 

prakticky stejné. Ve třetím překladu je problematické slovo „vedení“, které 

neznamená to samé jako slovo „autorita“, které má mnoho významů (rodiče jako 

autorita, starší jako autorita, učitel jako autorita, nadřízený jako autorita, politici 

jako autorita atd.). 

 

 

13. No matter who I'm talking to, I'm always a good listener. 

TP) Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka.  

LF) Nezáleží na tom, s kým hovořím, jsem vždy dobrý posluchač. 

JK) Je jedno s kým mluvím, jsem dobrým posluchačem/čkou. 
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 13. Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka.  

 Překlady byly v podstatě stejné, díky tomu mohl být zvolen prakticky kterýkoli. 

Druhý překlad ovšem není genderově korektní. 

 

 

14. *I can remember "playing sick" to get out of something. 

TP) Vzpomínám si, že jsem předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a. 

LF) Vzpomínám si, že jsem předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a. 

JK) Pamatuji si, že jsem předstíral/a nemoc, abych se z něčeho vyvlékl/a. 

 

 14. Vzpomínám si, že jsem předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a. 

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

 

 

15. *There have been occasions when I took advantage of someone. 

TP) Byly případy, kdy jsem někoho využil/a. / Již se stalo, že jsem někoho 

využil/a. 

LF) Již se někdy stalo, že jsem někoho podvedl/a nebo využil/a. 

JK) Byly situace, kdy jsem využil/a ostatních ve svůj prospěch. 

 

 15. Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch.  

 Finální výrok je výsledkem především prvního a druhého překladu, kdy jejich 

znění bylo velmi podobné. Ze třetího výroku bylo použito spojení „ve svůj 

prospěch“, aby bylo patrné, že se jedná o nežádoucí využití někoho jiného. 

 

 

16. I am always willing to admit when I made a mistake. 

TP) Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu.  

LF) Vždy jsem ochotný/á přiznat chybu. 

JK) Přiznám, když udělám chybu. 
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 16. Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu.  

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

Z prvního překladu bylo pouze přidáno slovo „vlastní“, aby bylo jasné, že se 

jedná o respondentovu chybu. 

 

 

17. I always try to practice what I preach. 

 

TP) Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám.  

LF) Vždy se snažím chovat podle toho, co říkám. 

JK) Vždycky zkouším to, co kážu. / Nechci po ostatních to, co bych sám nikdy 

nedělal/a. 

 

 17. Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám. 

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

Z prvního překladu bylo pouze přidáno slovo „sám/sama“, aby bylo zdůrazněno, 

že se jedná o to, co sám respondent „káže“.  

 

 

18. I don't find it particularly difficult to get along with loud-mouthed, obnoxious 

people. 

TP) Nepřijde mi zvlášť těžké vyjít s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

LF) Je pro mě docela snadné vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

JK) Nedělá mi problém vycházet s hlasitými a protivnými lidmi. 

 

 18. Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

 Finální výrok je syntézou všech třech překladů. Z třetího byl převzat začátek 

výroku, který je lépe uchopitelnější, a z prvního a druhého konec výroku, 

protože tyto překlady lépe odpovídají anglickým výrazům.  

 

 

19. *I sometimes try to get even rather than forgive and forget. 

TP) Někdy se pokouším spíš o odplatu než o odpuštění či zapomenutí.  
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LF) Někdy se snažím o odplatu spíš než o odpuštění. 

JK) Občas se snažím raději odpustit a zapomenout. 

 

 19. Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí. 

 Překlad byl zvolen na základě syntézy prvního a druhého překladu, které se 

odlišovaly jen nepatrně. Třetí překlad byl problematický, protože nevyjadřoval 

skutečnou podstatu anglického výroku, respektive opomíjí zápor. 

 

 

20. When I don't know something, I don't mind at all admitting it. 

TP) Když něco nevím, klidně to přiznám. 

LF) Když něco nevím, klidně to přiznám. 

JK) Když občas něco nevím, tak mi nevadí to přiznat. 

 

 20. Když něco nevím, klidně to přiznám. 

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

 

 

21. I am always courteous, even to people who are disagreeable. 

TP) Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou nepříjemní. 

LF) Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k nepříjemným lidem. 

JK) Jsem vždy upřímný/á, i když to lidem nemusí být příjemné. 

 

 21. Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní. 

 Finální výrok vychází z prvního a druhého překladu, které byly takřka totožné. 

V konečné verzi bylo přidáno slovo „mi“, aby byl výrok osobnější. Třetí překlad 

byl v tomto případě nepřesný. 

 

 

22. *At times I have really insisted on having things my own way. 

TP) Čas od času opravdu trvám na tom, aby bylo po mém. 

LF) Někdy opravdu trvám na to, aby byly věci podle mého. 
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JK) Byly časy, kdy jsem trval/a na svém. / .., aby bylo po mém./ aby věci byly 

tak, jak chci já. 

 

 22. Čas od času opravdu trvám na tom, aby bylo po mém.  

 Finální výrok je syntézou všech třech překladů, které byly podobné. Výjimku 

tvoří třetí překlad, kde byl použit odlišný čas, nicméně bylo z něj přejato spojení 

„aby bylo po mém“, které se objevilo i v prvním překladu.  

 

 

23. *There have been occasions when I felt like smashing things. 

TP) Párkrát jsem měl/a chuť všechno rozbít.  

LF) Párkrát jsem měl/a chuť všechno rozbít. 

JK) Byly chvíle, kdy jsem chtěl/a se vším praštit. /…všechno rozflákat. 

 

23. Párkrát jsem měl/a chuť všechno rozbít. 

 Překlad byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního překladu. 

 

 

24. I would never think of letting someone else be punished for my wrong-doings. 

TP) Nikdy bych nenechal/a někoho jiného, aby byl potrestán za mé chyby / 

špatné činy.  

LF) Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za mé provinění potrestán někdo jiný. 

JK) Nikdy by nechtěl/a moje problémy svést na druhého. / Nechci, aby někdo 

jiný trpěl za mé hříchy. 

 

 24. Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má provinění potrestán někdo jiný. 

 Jako konečný byl zvolen druhý překlad, protože se zdál jako nejvíce smysluplný 

a pro respondenta pochopitelný.  

 

 

25. I never resent being asked to return a favour. 

TP) Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení laskavosti.  

LF) Nevadí mi, když mě někdo požádá, abych mu oplatil/a laskavost. 
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JK) Nikdy jsem neodmítl/a žádost o protislužbu. (oplatit laskavost) 

 

 25. Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení laskavosti. 

 Jako finální byl zvolen první překlad, protože je jednodušeji postavený než 

druhý (kratší souvětí), ačkoli jsou významově identické.  

 

 

26. I have never been irked when people expressed ideas very different from my own.  

TP) Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují odlišné názory / myšlenky než 

mám já. 

LF) Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují své myšlenky příliš odlišné 

od mých. 

JK) Nikdy mě neštvalo, když lidé vyjadřovali názory odlišné od mých. 

 

 26. Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých. 

 Finální výrok spojuje v podstatě všechny tři překlady. Začátek výroku pochází 

z prvního a druhého překladu, konec pak z třetího. Třetí překlad nebyl celý 

použit, protože se lišil od ostatních v použitém času.  

 

 

27. I never make a long trip without checking the safety of my car.  

TP) Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost 

svého auta.  

LF) Nikdy se nevydávám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost 

svého auta. 

JK) Nikdy nejezdím daleko, aniž bych nezkontroloval/a auto. 

 

 27. Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost 

svého auta.  

 Překlad byl zvolen na základě praktické shody prvního a druhého individuálního 

překladu. 
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28. *There have been times when I was quite jealous of the good fortune of others.  

TP) Byly časy, kdy jsem docela žárlil/a na štěstí druhých.  

LF) Byly doby, kdy jsem docela žárlil/a na štěstí ostatních. 

JK) Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí (bohatství) ostatních. 

 

 28. Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí druhým. 

 Ačkoli se první a druhý překlad prakticky shodují, bylo nakonec do finálního 

překladu zvoleno slovo „závidět“, a to po úvaze ohledně toho, že častěji se 

používá spojení „závidět někomu štěstí“ než „žárlit na něčí štěstí“.  

 

 

29. I have almost never felt the urge to tell someone off. 

TP) Skoro nikdy jsem nepocítil/a nutkání někomu vynadat. 

LF) Téměř nikdy jsem necítil/a nutkání někomu vynadat. 

JK) Nikdy jsem neměl/a pocit, že bych měl někomu vynadat. 

 

 29. Skoro nikdy jsem nepocítil/ nutkání někomu vynadat. 

 Finální výrok byl zvolen na základě shody prvního a druhého individuálního 

překladu, které se lišily pouze lehce v určitých slovech, ale stavba a smysl 

výroku byla stejná.  

 

 

30. *I am sometimes irritated by people who ask favours of me. 

TP) Někdy mě podráždí / štvou lidé, kteří mě žádají o laskavost. 

LF) Někdy mě podráždí lidi, kteří po mě chtějí nějakou laskavost. 

JK) Občas mě štve, když mě lidi žádají o službičku. 

 

 30. Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost. 

 Výrok byl zvolen na základě syntézy prvního a druhého překladu, které se 

vzájemně odlišovaly jen nepatrně. 
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31. I have never felt that I was punished without cause. TRUE or FALSE 

TP) Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestán/a bezdůvodně.  

LF) Nikdy jsem nezažil/a, že bych byl/a za něco potrestán/a bez příčiny. 

JK) Myslím, že jsem nikdy nebyl/a potrestaný za něco, co jsem neudělal/a. 

 

 31. Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. 

 Jako finální výrok byl zvolen první překlad z toho důvodu, že oproti dvěma 

zbylým vyjadřuje fakt, že respondent „nikdy neměl pocit“, což více odpovídá 

anglickému „I have never felt“, než to, že by někdy reálně potrestaný bez příčiny 

byl. 

 

 

32. *I sometimes think when people have a misfortune they only got what they 

deserved. 

TP) Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostávají jen to, co si 

zaslouží.  

LF) Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, dostali jen to, co si zasloužili. 

JK) Občas si říkám, že lidi v nouzi dostali jen to, co si zasloužili. 

 

 32. Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostali jen to, co si zasloužili.  

 Jako finální byl zvolen druhý překlad z toho důvodu, že se s třetím shoduje 

v použitých časech. V jiných ohledech byly první a druhý překlad prakticky 

stejné. 

 

 

33. I have never deliberately said something that hurt someone's feelings. 

TP) Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by zranilo něčí city.  

LF) Nikdy jsem vědomě neřekl/a něco, co by ranilo něčí city. 

JK) Nikdy jsem neřekl/a něco, abych někomu záměrně ublížil/a. 

 

 33. Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city.  

 Překlad byl zvolen na základě syntézy prvního a druhého překladu, které se 

odlišovaly jen nepatrně. 
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Příloha č. 3: Finálně přeložená Marlowe-Crowne škála 

 

Níže je několik výroků, které se soustředí na osobní přístupy a rysy. Přečtěte si 

prosím pečlivě každý z nich a rozhodněte, zda je pro Vás osobně výrok pravdivý či 

nepravdivý. Vámi zvolenou odpověď prosím zakroužkujte. 

 

1. Před volbami důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech kandidátů.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

2. Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

3. Někdy je pro mě těžké pokračovat v práci, když necítím podporu ostatních. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

4. Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

5. Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

6. Občas mě rozčiluje, když není po mém. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

7. Vždy dbám na to, jak se oblékám. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

8. Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 
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9. Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, 

pravděpodobně bych to udělal/a. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

10. Párkrát jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

11. Občas rád/a jen tak klábosím. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

12. Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem věděl/a, že 

mají pravdu. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

13. Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

14. Vzpomínám si, že jsem někdy předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

15. Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

16. Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

17. Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 
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18. Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

19. Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

20. Když něco nevím, klidně to přiznám. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

21. Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

22. Čas od času opravdu trvám na tom, aby bylo po mém.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

23. Párkrát jsem měl/a chuť všechno rozbít. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

24. Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má provinění potrestán někdo jiný. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

25. Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení laskavosti. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

26. Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

27. Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost svého 

auta.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 



123 

 

 

 

28. Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí druhým. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

29. Skoro nikdy jsem nepocítil/a nutkání někomu vynadat. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

30. Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

31. Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. 

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

32. Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostali jen to, co si zasloužili.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 

 

33. Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city.  

PRAVDIVÝ - NEPRAVDIVÝ 
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Příloha č. 4: Vzor informovaného souhlasu 

 

SOUHLAS S ÚČASTÍ NA ROZHOVORU 

 

 

Já, …………………………………………… níže svým podpisem stvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím: 

 s účastí na výzkumu (rozhovoru) pro diplomovou práci Bc. Terezy Přibáňové
1)

, 

vedené na Institutu sociologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity 

Karlovy v Praze
2)

, vedoucí diplomové práce Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA; 

 s nahráváním celého průběhu rozhovoru; 

 s tím, že všechny získané údaje budou použity jen pro účely výzkumu; 

 s tím, že výsledky výzkumu mohou být anonymně publikovány (v diplomové 

práci, odborném článku atd.). 

 

Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a informována o všech náležitostech týkajících se 

rozhovoru, o jeho podstatě, cíli, metodách a postupech, které budou při rozhovoru 

využívány, stejně tak o dalších způsobech zpracování získaných informací.  

 

Tento souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

jeden obdrží moje osoba a druhý řešitelka diplomové práce.  

 

 

V ___________ dne ____________ 

 

 

Podpis řešitelky diplomové práce: ______________________________ 

Podpis účastníka/účastnice rozhovoru: ______________________________ 

 

 

1) Kontakt: tereza.pribanova@seznam.cz,  

2) Pro více informací viz http://www.cuni.cz, http://www.fsv.cuni.cz, 

http://iss.fsv.cuni.cz.  

mailto:tereza.pribanova@seznam.cz
http://www.cuni.cz/
http://www.fsv.cuni.cz/
http://iss.fsv.cuni.cz/
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Příloha č. 5: Vzor protokolu o provedení kognitivního interview 

 

PROTOKOL O PROVEDENÍ KOGNITIVNÍHO INTERVIEW 

 

Datum provedení rozhovoru:  _________________ 

Číslo rozhovoru: _____ 

Identifikace respondenta:  ____________________ 

Začátek rozhovoru:  ____:____ 

Konec rozhovoru:  ____:____ 

Délka trvání rozhovoru:  ______________ 

Popis místa rozhovoru: _________________________________________________ 

 

 

Popis neobvyklých či rušivých okolností během rozhovoru 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Poznámky ke kognitivnímu interview 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Poznámky k profilačnímu dotazníku 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Připomínky či postřehy respondenta 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Příloha č. 6: Přehled výroků označených respondenty jako problematických 

 

Číslo a znění výroku 
Počet 

označení 

24. Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má provinění potrestán někdo 

jiný. 
7 

10. Párkrát jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám. 6 

1. Před volbami důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech 

kandidátů.  
5 

2. Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu 

v nesnázích. 
5 

19. Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí. 5 

27. Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a 

bezpečnost svého auta.  
5 

31. Nikdy jsem neměl/a pocit, že jsem byl/a potrestána/a bezdůvodně. 5 

32. Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostali jen to, co si 

zasloužili.  
5 

5. Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě. 4 

16. Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu.  4 

7. Vždy dbám na to, jak se oblékám. 3 

8. Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci. 3 

13. Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka.  3 

18. Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 3 

26. Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých. 3 

28. Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí druhým. 3 

4. Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 2 

9. Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě 

nechytí, pravděpodobně bych to udělal/a. 
2 
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12. Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem 

věděl/a, že mají pravdu. 
2 

15. Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch.  2 

17. Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám. 2 

21. Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní. 2 

29. Skoro nikdy jsem nepocítil/a nutkání někomu vynadat. 2 

33. Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city.  2 

20. Když něco nevím, klidně to přiznám. 1 

30. Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost. 1 
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Příloha č. 7: Profilační dotazník 

 

DOTAZNÍK RESPONDETA 

Nyní bych Vás poprosila o vyplnění několika identifikačních otázek, které jsou důležité 

pro vyhodnocení celého výzkumu. Veškeré informace jsou považovány za důvěrné a 

nebudou v žádném případě spojovány s Vaší konkrétní osobou, respektive nebudou 

spojovány s Vaším jménem. Informace budou použity k ilustraci výsledků výzkumu, 

aniž by bylo možné na jejich základě kohokoli identifikovat.  

 

Pro každou otázku zvolte prosím pouze jednu odpověď. Své odpovědi vyznačte 

zakroužkováním čísla, které přísluší dané odpovědi, případně vypište. 

 

1) Pohlaví 

a) muž ....................................................................................................................... 1 

b) žena ....................................................................................................................... 2 

 

2) Uveďte prosím rok vašeho narození.              _________ 

 

3) Jaké je Vaše nejvyšší ukončení vzdělání? 

a) neukončení základní ............................................................................................. 1 

b) základní ................................................................................................................ 2 

c) vyučení bez maturity ............................................................................................ 3 

d) středoškolské bez maturity ................................................................................... 4 

e) vyučení s maturitou .............................................................................................. 5 

f) středoškolské s maturitou ...................................................................................... 6 

g) vyšší odborné ........................................................................................................ 7 

h) vysokoškolské ...................................................................................................... 8 

 

4) Uveďte prosím místo Vašeho bydliště.          _______________________________ 

 

5) Uveďte prosím, jaký je Vás rodinný stav. 

a) svobodný/svobodná .............................................................................................. 1 

b) ženatý/vdaná ......................................................................................................... 2 

c) rozvedený/rozvedená ............................................................................................ 3 
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d) vdovec/vdova ....................................................................................................... 4 

 

6) Uveďte prosím, jaké je Vaše současné hlavní zaměstnání. Pokuste se své 

zaměstnání vystihnout co nejpřesněji (uveďte např. i obor činnosti, případně obor 

studia atd.).   

______________________________________________________________________ 

 

7) Nezávisle na tom, zda chodíte do kostela či se hlásíte k některému 

náboženskému vyznání, řekl/a byste o sobě, že jste:  

a) věřící ..................................................................................................................... 1 

b) nevěřící ................................................................................................................. 2 

c) přesvědčený/á ateista/ka ....................................................................................... 3 

 

8) Žil/a jste někdy dlouhodobě (alespoň půl roku, semestr atd.) v zahraničí?
94

  

a) ano ......................................................................................................................... 1 

b) ne ........................................................................................................................... 2 

 

V případě odpovědi ano, pokračujte na otázku 8a). V případě odpovědi ne, pokračujte 

na otázku 9). 

 

8a) Vyplňte prosím zemi pobytu a dobu pobytu v měsících. Pokud jste pobýval/a ve 

více zemích, seřaďte je dle doby pobytu od nejdelší po nejkratší.   

Země pobytu Doba pobytu v měsících Období pobytu (rok) 

   

   

   

   

 

V závěrečné části dotazníku Vás prosím o zhodnocení toho, jaké okruhy otázek 

sám/sama považujete při vyplňování dotazníku, případně při odpovídání na otázky 

tazatelům za citlivé, respektive obtížné a nepříjemné na zodpovězení. 

                                                 
94

 Tato otázka byla respondentům položena na základě předpokladu, že dlouhodobý pobyt v zahraničí, 

především v anglosaských zemích, může ovlivnit respondentovo pojímání sociálních norem. Ve vzorku se 

ovšem objevili pouze dva respondenti, kteří strávili delší dobu v zahraničí, takže otázka nebyla ve 

výsledku využita. 
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9) Vypište prosím témata/okruhy otázek, které osobně považujete za 

citlivé/nepříjemné při odpovídání na otázky v dotazníku. 

 

 

 

 

10) Je pro Vás obtížné, případně nepříjemné pravdivě odpovídat na otázky 

ohledně následujících témat? 

Typy otázek ano ne 

a) Otázky ohledně vlastní morálky. 1 2 

b) Otázky ohledně vlastních chyb. 1 2 

c) Otázky ohledně vlastní neschopnosti. 1 2 

d) Otázky ohledně vlastního chování ve vypjatých situacích. 1 2 

e) Otázky ohledně vlastních způsobů chování. 1 2 

f) Otázky ohledně vlastního chování k jiným lidem. 1 2 

g) Otázky ohledně vlastní ochoty pomoci jiným lidem. 1 2 

h) Otázky ohledně vlastní povahy. 1 2 

i) Otázky ohledně vlastního náboženství či víry. 1 2 

j) Otázky ohledně vlastních závislostí. 1 2 

k) Otázky ohledně vlastního sexuálního chování, preferencí či orientace. 1 2 

l) Otázky ohledně vlastních politických preferencí. 1 2 

m) Otázky ohledně vlastního zdraví či zdravotních problémů. 1 2 

n) Otázky ohledně vlastní etnicity či rasy.  1 2 

o) Otázky ohledně vlastní konzumace alkoholu. 1 2 

p) Otázky ohledně vlastního hodnocení ostatních lidí. 1 2 

q) Otázky ohledně vlastní rodiny či rodinného života. 1 2 

r) Otázky ohledně vlastních příjmů či jiných finančních záležitostí.
95

 1 2 

 

 

  

                                                 
95

 Tato otázka byla do dotazníku přidána až před třetím interview. 
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Příloha č. 8: BIDR (Balanced Inventory of Desirable Responding) škála v originále 

[Paulhus 1991: 40] 

(negativně formulované výroky jsou označeny *) 

 

Using the scale below as a guide, write a number beside each statement to indicate how 

much you agree with it. 

 

1 ----------- 2 ----------- 3 ----------- 4 ----------- 5 ----------- 6 -----------7 

 Not true          Somewhat   Very true 

      true 

 

___ 1. My first impression of people usually turn out to be right. 

 

___ 2. *It would be hard for me to break any of my bad habits. 

 

___ 3. I don‘t care to know what other people really think of me. 

 

___ 4. *I have not always been honest with myself. 

 

___ 5. I always know why I like things. 

 

___ 6. *When my emotions are aroused, it biases my thinking. 

 

___ 7. Once I‘ve made up my mind, other people can seldom change my opinion. 

 

___ 8. *I am not a save driver when I exceed the speed limit. 

 

___ 9. I am fully in control of my own fate. 

 

___ 10. *It‘s hard for me to shut off a disturbing thought. 

 

___ 11. I never regret my decisions. 

 

___ 12. *I sometimes lose out on things because I can‘t make up my mind soon enough. 
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___ 13. The reason I vote is because my vote can make a diference. 

 

___ 14. *My parents were not always fair when they punished me. 

 

___ 15. I am completely rational person. 

 

___ 16. *I rarely appreciate criticism. 

 

___ 17. I am very confident of my judgements. 

 

___ 18. *I have sometimes doubted my ability as a lover. 

 

___ 19. It‘s all right with me if some people happen to dislike me. 

 

___ 20. *I don‘t always know the reasons why I do the things I do. 

 

___ 21. *I sometimes tell lies if I have to. 

 

___ 22. I never cover up my mistakes. 

 

___ 23. *There have been occasions when I have taken advantage of someone. 

 

___ 24. I never swear. 

 

___ 25. *I sometimes try to get even rather than forgive and forget. 

 

___ 26. I always obey laws, even if I‘m unlikely to get caught. 

 

___ 27. *I have said something bad about a friend behind his or her back. 

 

___ 28. When I hear people talking privately, I avoid listening.  
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___ 29. *I have received too much change from a salesperson without telling him or 

her. 

 

___ 30. I always declare everything at customs. 

 

___ 31. *When I was young I sometimes stole things. 

 

___ 32. I have never dropped litter on the street. 

 

___ 33. *I sometimes drive faster than the speed limit. 

 

___ 34. I never read sexy books or magazines. 

 

___ 35. *I have done things that I don‘t tell other people about. 

 

___ 36. I never take things that don‘t belong to me.  

 

___ 37. *I have taken sick-leave from work or school even though I wasn‘t really sick. 

 

___ 38. I have never damaged a library book or store merchandise without reporting it. 

 

___ 39. *I have some pretty awful habits. 

 

___ 40. I don‘t gossip about other people‘s business. 
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Příloha č. 9: Přeložená škála BIDR 

 

ŠKÁLA BIDR 

 

Za pomoci následující škály přiřaďte ke každému tvrzení číslo, které odpovídá 

tomu, jak moc Vy osobně s daným tvrzením souhlasíte či nesouhlasíte. Číslo 

prosím zapište do vyznačeného místa před každý výrok. 

 

1 ----------- 2 ----------- 3 ----------- 4 ----------- 5 ----------- 6 -----------7 

Naprosto nesouhlasím   Ani souhlasím,    Naprosto souhlasím 

            ani nesouhlasím 

 

 

___ 1. Mé první dojmy z lidí se vždy ukážou být správné. 

 

___ 2. Bylo by pro mě těžké skoncovat s jakýmkoli z mých zlozvyků.  

 

___ 3. Nezajímá mě, co si o mně ostatní lidé skutečně myslí.  

 

___ 4. Ne vždy jsem k sobě upřímný.   

 

___ 5. Vždy vím, proč mám dané věci rád/a. 

 

___ 6. Rozjitřené emoce ovlivňují moje myšlení. 

 

___ 7. Když se jednou rozhodnu, málokdy mě někdo přesvědčí změnit názor. 

 

___ 8. Když překračuji povolenou rychlost, nejsem dobrý řidič.  

 

___ 9. Mám svůj osud plně pod kontrolou. 

 

___ 10. Je pro mě těžké zbavit se znepokojujících myšlenek. 

 

___ 11. Nikdy nelituji svých rozhodnutí.  
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___ 12. Občas o něco přijdu, protože se nedokážu dostatečně rychle rozhodnout.  

 

___ 13. Důvod, proč chodím volit, tkví v tom, že můj hlas může něco změnit. 

 

___ 14. Moji rodiče nebyli vždy spravedliví, když mě trestali. 

 

___ 15. Jsem naprosto racionální člověk.  

 

___ 16. Zřídkakdy ocením kritiku. 

 

___ 17. Jsem si naprosto jistý/á svým úsudkem. 

 

___ 18. Někdy pochybuji o svých mileneckých schopnostech.  

 

___ 19. Je podle mě v pořádku, pokud mě někteří lidé nemají v oblibě. 

 

___ 20. Ne vždy znám důvody toho, proč dělám věci, které dělám.   

 

___ 21. Někdy lžu, pokud je to nutné. 

 

___ 22. Nikdy neskrývám své chyby. 

 

___ 23. Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch.  

 

___ 24. Nikdy nepřísahám.  

 

___ 25. Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí. 

 

___ 26. Vždy dodržuju zákony, dokonce, i když je nepravděpodobné, že bych byl/a 

chycen/a. 

 

___ 27. Řekl/a jsem něco špatného o příteli za jeho zády.  
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___ 28. Když slyším někoho hovořit soukromě, snažím se neposlouchat.  

 

___ 29. Dostal/a jsem někdy od prodavače vráceno více peněz, aniž bych mu to řekl/a. 

 

___ 30. Při celní kontrole vždy předložím vše k proclení.  

 

___ 31. Když jsem byl/a malý/á, někdy jsem něco ukradl/a. 

 

___ 32. Nikdy jsem neodhodil/a smetí na ulici.  

 

___ 33. Občas jezdím rychleji, než je povoleno.  

 

___ 34. Nikdy nečtu erotické knihy nebo časopisy.  

 

___ 35. Udělal/a jsem věci, o kterých jsem nikomu neřekl/a. 

 

___ 36. Nikdy si neberu věci, které mi nepatří.  

 

___ 37. Někdy jsem se omluvil/a z práce nebo ze školy z důvodu nemoci, ačkoli jsem 

ve skutečnosti nemocný/á nebyl/a. 

 

___ 38. Nikdy jsem nepoškodil/a knihu z knihovny nebo zboží v obchodě, aniž bych to 

ohlásil/a. 

 

___ 39. Mám nějaké opravdu hrozné zvyky.  

 

___ 40. Neklevetím o záležitostech jiných lidí.  
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Příloha č. 10: Přehled připravených verbálních protokolů a otázek 

 

I) obecné otázky 

 Vezmete-li v úvahu všechny výroky škály, na které jste před chvílí odpovídal/a, 

dokázal/a byste odhadnout, jaký je účel dané škály, k čemu slouží, případně co má 

měřit? 

 Popište mi prosím vlastními slovy situaci, kterou si při čtení výroku vybavíte. 

 Jak jste dospěl/a k dané odpovědi? O čem jste při volbě odpovědi přemýšlel/a? 

Uvažoval/a jste konkrétní situaci z Vašeho života? Popište mi ji.  

 

II) verbální protokoly 

a) obecné verbální protokoly: 

  Jak jste se cítil/a při odpovídání na tento výrok? Bylo pro vás lehké nebo těžké 

odpovědět na danou otázku? 

 

b) připravené verbální protokoly k jednotlivým výrokům: 

1. Před volbami důkladně zkoumám odbornou kvalifikaci všech kandidátů. 

  Chodíte volit? Které volby se Vám vybaví? 

  Co pro Vás znamená „odborná kvalifikace kandidátů“? 

 

2. Nikdy neváhám změnit své plány, abych pomohl/a někomu v nesnázích.  

  Co pro Vás znamená pojem „v nesnázích“? 

  Mají pro Vás stejný význam pojmy „v nesnázích“ a „v nouzi“? Pokud 

ne, popište prosím, čím se liší.  

 

3. Někdy je pro mě těžké pokračovat v práci, když necítím podporu ostatních.  

  Co pro Vás znamená „podpora ostatních“? Co si představíte pod 

pojmem „práce“? 

 

4. Nemám nikoho, koho bych někdy k smrti nenáviděl/a. 

  Je výrok srozumitelný, můžete ho prosím říct vlastními slovy? 
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5. Čas od času pochybuji o své schopnosti uspět v životě. 

  Co pro Vás znamená „čas od času“? Jaký časový úsek si představíte? 

  Co si představíte pod pojmem „pochybovat“? Jak se pochybování 

projevuje? 

  Co pro Vás znamená „uspět v životě“? Jaké oblasti Vašeho života se 

Vám vybaví? 

 

6. Občas mě rozčiluje, když není po mém.  

  Mají pro Vás stejný význam pojmy „rozčílit“ a „naštvat“? Pokud ne, 

popište prosím, čím se liší.  

  Pokud použijeme slovo „občas“, jaký časový úsek se Vám vybaví? 

 

7. Vždy dbám na to, jak se oblékám. 

 

8. Doma se u stolu chovám stejně způsobně, jako když jím v restauraci. 

  Můžete prosím popsat situaci, kterous i představíte pod spojením „když 

jím v restauraci“?  

  V jakých typech restaurací se stravujete? 

  Je Vaše chování rozdílné, pokud jíte např. ve fastfoodu?  

 

9. Kdybych se mohl/a dostat do kina bez placení a byl/a si jistý/á, že mě nechytí, 

pravděpodobně bych to udělal/a. 

  Chodíte někdy do kina? 

  Pokud použijeme slovo „pravděpodobně“, co pro Vás znamená? Můžete 

uvést procento, tedy „na kolik procent byste to udělal/a“? 

 

10. Párkrát jsem něco vzdal/a, protože jsem nevěřil/a, že na to mám.  

  Mají pro Vás stejný význam spojení „nevěřit, že na to mám“ a „nevěřit 

svým schopnostem? Pokud ne, popište prosím, čím se liší.  

  Co pro Vás znamená „něco vzdát“? Jedná se spíš o to, že s něčím 

začnete a následně přestanete, nebo raději vůbec nezačnete? 
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11. Občas rád/a jen tak klábosím. 

  Můžete prosím říct výrok vlastními slovy?  

  Co pro Vás znamená slovo „klábosit“? 

  Mají pro Vás stejný význam slova „klábosit“ a „pokecat“? 

  Je možné podle Vás říct, že výrok znamená to samé jako „Občas mám 

rád/a drby.“? 

 

12. Byly doby, kdy jsem měl/a chuť bouřit se proti autoritám, i když jsem věděl/a, 

že mají pravdu.  

  Co nebo koho si představíte pod pojmem „autorita“? 

  Udělal/a jste někdy něco proti autoritám? 

  Co pro Vás znamená slovo „bouřit“? 

 

13. Bez ohledu na to, s kým mluvím, jsem vždy dobrý/á posluchač/ka.  

  Co pro Vás znamená být „dobrým/ou posluchačem/kou“? 

  Řekl/a byste o sobě, že jste dobrý/á posluchač/ka, nebo se spíš snažíte 

být? 

 

14. Vzpomínám si, že jsem někdy předstíral/a nemoc, abych se něčemu vyhnul/a.  

  Z jakého důvodu jste předstíral/a nemoc? Čemu jste se chtěl/a vyhnout? 

 

15. Již se stalo, že jsem někoho využil/a ve svůj prospěch. 

  Co si představíte pod „využít někoho ve svůj prospěch?“ 

  Z jakého důvodu jste někoho využil/a? 

 

16. Vždy jsem ochotný/á přiznat vlastní chybu. 

 

17. Vždy se snažím chovat podle toho, co sám/sama říkám. 

 

18. Nedělá mi problém vycházet s chvástavými, nepříjemnými lidmi. 

  Co pro Vás znamená pojem „chvástavý“?  

  Působí na Vás chvástaví lidé příjemně či nepříjemně? Jak byste takové 

lidi popsal, co dělají, jak se chovají? 
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19. Někdy se snažím spíš o odplatu než o odpuštění a zapomenutí.  

  Co si představíte pod pojmem „odplata“? 

  Co pro Vás znamená odpuštění? A co zapomenutí?  

  Myslíte, že po odpuštění vždy přichází zapomenutí? 

 

20. Když něco nevím, klidně to přiznám. 

  Co pro Vás ve výroku znamená slovo „klidně“? 

 

21. Jsem vždy zdvořilý/á, dokonce i k lidem, kteří jsou mi nepříjemní.  

  Co pro Vás znamená být zdvořilý/á? 

  Koho pro Vás představují „nepříjemní lidé“? Jak se chovají?  

  Existuje nějaká hranice, kdy už se chovat zdvořile nesnažíte? 

 

22. Čas od času opravdu trvám na tom, aby bylo po mém.  

  Co pro Vás znamená „čas od času“? Jaký časový úsek si představíte? 

  Co pro Vás znamená „opravdu trvat“? Jak se to projevuje? 

 

23. Párkrát jsem měl chuť všechno rozbít.  

  Mají pro Vás stejný význam slova „rozbít“ a „rozflákat“? Pokud ne, jak 

se liší? 

  Co pro Vás znamená slovo „párkrát“? Kolikrát to je? 

  Co si představíte pod pojmem „všechno“? 

  Pokud jste měl/a chuť všechno rozbít, udělal/a jste to? Z jakého důvodu? 

 

24. Nikdy bych nedopustil/a, aby byl za má provinění potrestán někdo jiný. 

  Mají pro Vás stejný význam slova „provinění“, „špatné činy“ a 

„hříchy“? Pokud ne, jak se liší? 

  Co si představíte pod pojmem „potrestán“? 

  Pokud použijeme spojení „někdo jiný“, koho si pod tím představíte? 

 

25. Nevadí mi, když mě někdo požádá o oplacení laskavosti. 

  Co si představíte pod „oplacením laskavosti“? O co může jít? 
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26. Nikdy nejsem naštvaný/á, když lidé vyjadřují názory odlišné od mých.  

  Je výrok srozumitelný, můžete ho prosím říct vlastními slovy? 

  Mají pro Vás stejný význam slova „názor“ a „myšlenka“? Pokud ne, jak 

se liší? 

  Jaké názory se Vám po přečtení vybaví? Platí výrok pro všechny situace, 

které se Vám vybaví? 

 

27. Nikdy se nevydám na dlouhou cestu, aniž bych zkontroloval/a bezpečnost 

svého auta. 

  Vlastníte automobil, respektive jezdíte automobilem? 

  Co pro Vás znamená „zkontrolovat bezpečnost svého auta?“ Co všechno 

je třeba učinit? 

  Jak vypadá situace, pokud jedete na krátkou cestu? Co pro Vás znamená 

„dlouhá cesta“? 

  Co když cestujete cizím automobilem? 

 

28. Byly časy, kdy jsem docela záviděl/a štěstí druhým.  

  Co pro Vás znamená „štěstí“? 

  Mají pro Vás stejný význam slova „závidět něco“ a „žárlit na něco“? 

Pokud ne, jak se liší? 

  Co pro Vás znamená „docela závidět“? 

  Pokud řekneme „byly časy“, jakou dobu si představíte? 

  Řekl/a byste o sobě, že dnes už druhým štěstí nezávidíte? 

 

29. Skoro nikdy jsem nepocítil/a nutkání někomu vynadat. 

  Můžete prosím říct výrok vlastními slovy? Je význam výroku jasný? 

 

30. Někdy mě podráždí lidé, kteří mě žádají o laskavost. 

  Mají po Vás stejný význam slova „podráždit“ a „štvát“? Pokud ne, jak se 

liší? 

  Co pro Vás znamená slovo „podráždit“? 

  Co si představíte pod pojmem „laskavost“? 
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31. Nikdy jsem neměl/a pocit, že bych byl/a potrestána bezdůvodně. 

  Je výrok srozumitelný, můžete ho prosím říct vlastními slovy? 

 

32. Někdy si myslím, že když mají lidé smůlu, tak dostali jen to, co si zasloužili. 

  Co pro Vás znamená slovo někdy, co si pod tím vybavíte? Za jakých 

okolností si myslíte, že lidé dostali jen to, co si zasloužili? 

 

33. Nikdy jsem záměrně neřekl/a něco, co by ranilo něčí city. 

  Můžete prosím zopakovat výrok vlastními slovy? 

  Mají pro Vás stejný význam slova „ranit něčí city“ a „ublížit někomu“? 

Pokud ne, jak se liší? 

  Jak víte, že jste nikdy něco takého neřekl/a?  
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Příloha č. 11: Informace o respondentech 

 

ALENA – žena, 63 let, středoškolské vzdělání s maturitou, bydliště v Praze, rozvedená, 

důchodkyně, nevěřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 24. 9. 

2013 venku v parku. 

 

BEÁTA – žena, 61 let, vyučení bez maturity, bydliště v Praze, vdaná, důchodkyně, 

nevěřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 25. 9. 2013 u 

respondentky doma. 

 

CECÍLIE – žena, 25 let, vysokoškolské vzdělání, bydliště v Praze, svobodná, studentka 

vysoké školy, nevěřící, strávila 11 měsíců ve Španělsku. Rozhovor proveden 30. 9. 

2013 u respondentky doma. 

 

DANIELA – žena, 24 let, vyšší odborné vzdělání, bydliště v Praze, svobodná, 

studentka vysoké školy, nevěřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežila. Rozhovor 

proveden 3. 10. 2013 v kavárně. 

 

ELIŠKA – žena, 21 let, základní vzdělání, bydliště v Praze, svobodná, studentka střední 

školy, nevěřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 4. 10. 2013 u 

respondentky doma. 

 

FILIP – muž, 25 let, středoškolské vzdělání s maturitou, bydliště v Praze, svobodný, 

student vysoké školy a sportovní novinář, věřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežil. 

Rozhovor proveden 9. 10. 2013 v kavárně.  

 

GABRIEL – muž, 19 let, základní vzdělání, bydliště v Praze, svobodný, student střední 

školy, věřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežil. Rozhovor proveden 11. 10. 2013 

v restauračním zařízení. 

 

HALINA – žena, 64 let, vyšší odborné vzdělání, bydliště v Praze, vdova, důchodkyně, 

nevěřící, nikdy v zahraničí dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 15. 10. 2013 u 

respondentky doma. 
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IGOR – muž, 24 let, středoškolské vzdělání s maturitou, bydliště v Praze, svobodný, 

práce v reklamní agentuře, nevěřící, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežil. Rozhovor 

proveden 22. 10. 2013 v kavárně. 

 

JIŘÍ – muž, 60 let, vysokoškolské vzdělání, bydliště v Praze, rozvedený, 

vysokoškolský pedagog, přesvědčený ateista, žil 11 měsíců ve Velké Británii. Rozhovor 

proveden 24. 10. 2013 u respondenta v zaměstnání. 

 

KAREL – muž, 58 let, vysokoškolské vzdělání, bydliště ve městě ve Středočeském 

kraji, náborář, věřící, nikdy v zahraničí dlouhodobě nežil. Rozhovor proveden 25. 10. 

2013 u respondenta v zaměstnání. 

 

LEOŠ – muž, 20 let, základní vzdělání, bydliště ve vesnici nedaleko Prahy, student 

středné školy, nevěřící, nikdy v zahraničí dlouhodobě nežil. Rozhovor proveden 5. 11. 

2013 v kavárně. 

 

MARTA – žena, 59 let, vyučení bez maturity, bydliště v Praze, sanitářka, nevěřící, 

nikdy v zahraničí dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 8. 11. 2013 v restauračním 

zařízení. 

 

NORBERT – muž, 60 let, vyučení bez maturity, bydliště v Praze, invalidní důchodce, 

nevěřící, nikdy v zahraničí dlouhodobě nežil. Rozhovor proveden 18. 2. 2014 

v restauračním zařízení. 

 

OLGA – žena, 19 let, základní vzdělání, bydliště v Praze, svobodná, studentka střední 

školy, přesvědčená ateistka, v zahraničí nikdy dlouhodobě nežila. Rozhovor proveden 

26. 2. 2014 v kavárně. 

 

PAVEL – muž, 63 let, vyučení bez maturity, bydliště v Praze, ženatý, důchodce, věřící, 

nikdy v zahraničí dlouhodobě nežil. Rozhovor proveden 17. 3. 2014 v restauračním 

zařízení. 

 

 


