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Anotace (abstrakt)

Práce se zaměřuje na kvazi-experimentální výzkumný design využívající popisy 

hypotetických situací (viněty) s proměnlivými dimenzemi a jejich úrovněmi. Práce je 

rozdělena do tří částí. První část je věnována samotnému představení techniky FSA. 

Druhá (metodologická) část popisuje okolnosti výzkumu, jež byl v rámci diplomové 

práce proveden. Jeho cílem je porovnání FSA s tradiční dotazovací metodou, 

reprezentovanou položkovou baterií. Téma, skrze které je srovnání provedeno, je 

kriminalita, resp. punitivita. Výzkum se navíc zaměřuje i na srovnání klasické a 

projektivní metody dotazování. Dotazníkové šetření metodou CAWI využilo split-ballot 

experimentu, přičemž soubor 505 respondentů byl rozdělen na dvě části. Jedna polovina 

odpovídala na vinětu a následnou položkovou baterii zaměřující se na polehčující / 

přitěžující okolnosti v běžné formě (první osobě) dotazování, druhá část obdržela 

projektivní formu (třetí osobu) dotazníku. Závěry výzkumu se zaměřují jednak na 

identifikaci polehčujících a přitěžujících okolností pomocí rozdílných metod dotazování 

a jejich vzájemné porovnání, jednak na kombinaci FSA a položkové baterie v kroku 

analýzy a odhalení nekonzistentních (a potenciálně sociálně desirabilních) témat. 

Z pohledu identifikace polehčujících a přitěžujících okolností jsou metody srovnatelné.

Mezi polehčující okolnosti lze na základě obou metod řadit mentální zaostalost, 

podprůměrnou inteligenci, vyšší věk pachatele a fakt, že je pachatelem žena. Naopak 

mužské pohlaví a nadprůměrná inteligence zločince. Kombinací metod během analýzy 

byl odhalen hlubší vhled FSA do mentální kapacity pachatele, tento závěr však nelze 

s určitostí připisovat sociální desirabilitě.



Abstract

The thesis focuses on quasi-experimental research design using descriptions of 

hypothetical situations (vignettes) with varying dimensions and their levels. The thesis 

is divided into three parts. First one is devoted to the presentation of the FSA. Second 

(methodologic) part describes the circumstances of the research conducted within the 

thesis. It is focused on comparison of FSA and traditional polling method, represented 

by itemized battery. Topic, through which the comparison is made, is crime, 

respectively punitiveness. The research also focuses on the comparison of classical and 

projective methods of questioning. The questionnaire survey method CAWI used split-

ballot experiment – a sample of 505 respondents was divided into two parts. One half 

was interviewed with the vignette and subsequent itemized battery focused on 

mitigating / aggravating circumstances in the ordinary form (first person) of polling, the 

second part received a projective form (third person) of the questionnaire. The 

conclusions of the research are focused both on identifying the mitigating and 

aggravating circumstances using different methods of inquiry and their comparison, and 

on a combination of FSA and itemized battery in analysis and detection of inconsistent 

(and potentially socially desirable) topics. From the perspective of identifying 

mitigating and aggravating circumstances both methods are comparable. We can 

classify mental retardation, below average intelligence, offender’s higher age and a 

female gender as mitigating circumstances. On the other side male gender and 

exceptional intelligence are aggravating circumstances. Combination of methods during 

the analysis has revealed a deeper insight of FSA into mental capacity of the offender; 

however, this conclusion cannot be definitely ascribed to social desirability.
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Teoretická východiska

Má diplomová práce se bude zabývat výzkumným designem, který je v českém 

prostředí prozatím spíše opomíjen. Jedná se o faktoriální vinětový design, za jehož 

autora je pokládán Peter Henry Rossi, který první studii založenou na tomto přístupu 

(„Measuring Household Social Standing“) publikoval v 70. letech s cílem odhalit 

struktury lidského posuzování. Širší výzkumnické veřejnosti byl však přístup 

systematicky představen až v roce 1982, kdy byla po dalších letech bádání a objevování 

výhod faktoriálního vinětového designu publikována kniha Measuring Social 

Judgements (editována samotným Rossim a Stevenem Nockem) [Wallander 2009: 505]

Viněty jsou krátké popisy hypotetických situací, které jsou prezentovány v rámci 

výzkumu. Mohou odkazovat jak k přetrvávajícím, tak k časo-prostorově omezeným 

situacím a slouží jako nástroje pro měření postojů vůči těmto situacím nebo pro měření 

pravděpodobného chování v nich. [Jasso 2006: 340-341] Nemusí však jít vždy pouze o 

slovní popisování – stejně tak lze použít i obrázky nebo jiné formy stimulů, kterých se 

poté týkají otázky kladené respondentům. [Hughes and Huby 2004]

Viněty se dají používat samostatně, jejich faktoriální design však spočívá v tom, 

že jednotlivé znaky popisované situace jsou systematicky pozměňovány a je sledován 

jejich vliv na její posuzování respondenty. [Jasso 2006: 340] Při samostatném použití 

viněty tak sice můžeme dojít k závěru, jak se liší názory jednotlivých skupin, nelze však 

zkoumat vliv jednotlivých proměnných na jejich úsudky. [Wallander 2008: 28]

Dotazovaný může hodnotit jednu nebo i více (sadu) vinět jedna viněta pak 

ukrývá několik proměnných (dimenzí). Lisa Wallanderová ve své meta-analýze zjistila, 

že v nejrůznějších článcích se do jedné viněty vešly 2 až 25 proměnných, přičemž 

medián je historicky na 6 dimenzích [Wallander 2009: 512]
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Faktoriální vinětový design bývá často nazýván či přirovnáván k jakési 

"hybridní" technice, která kombinuje faktor ortgonality (charakteristický pro vyvážený 

vícerozměrný experimentální design zaměřený na detail) s komplexitou, které lze 

dosáhnout použitím procedur kvantitativního výzkumu. [Rossi and Anderson 1982] 

Jedná se tedy o jakýsi kvazi-experimentální design výzkumu.

Stejně jako jiné metody, také faktoriální vinětový design (dále FSA) má své 

výhody i nevýhody. Zejména v porovnání s tradičními metodami zjišťujícími "veřejné" 

mínění (přímé dotazování, zjišťování reakcí na nejrůznější tvrzení apod.) je vhodné 

zmínit pozitivum konkrétních a detailních popisů, díky kterým lze lépe studovat kontext 

a podmínky ovlivňující respondentův úsudek. Mezi výhody patří také odhalování 

faktorů, jejichž vlivu si respondent často ani není vědom a dále lepší odolnost vůči 

sociální desirabilitě (respondenti si většinou plně neuvědomují manipulaci 

proměnnými). Na druhou stranu i FSA se může potýkat s problémy validity, jako 

například respondentův limitovaný přístup ke kognitivnímu obsahu jeho posuzování a 

jeho podvědomé a potenciální přání poskytnout sociálně desirabilní odpovědi. Někteří 

autoři se také staví kriticky k faktu, že popisy nejsou samy o sobě reálné, další pak 

kritizují zobecňování výsledků získaných na smyšlených vinětách a jejich aplikaci v 

reálném světě. Podle Wallanderové však FSA reprezentuje metodu, jejíž užití může 

výzkumníkům umožnit se z výše zmíněnými problémy alespoň do určité míry 

vypořádat. [Wallander 2008: 27-28]

Cíle práce

Jak již bylo řečeno, viněty lze respondentovi představit různými způsoby (tex, 

audio, video atd.). Tyto rozdíly se však mohou týkat i samotné kategorie textových 

popisů - konkrétně způsobu formulace vinět. Autoři shrnujícího článku Designing 

Vignette Studies in Marketing při své meta-analýze zjistili, že ve 33 % jimi sledovaných 

textech byly viněty navrženy způsobem, který respondenty vede ke „vžívání“ se do 

situace (tj. viněta je formulována v 2. osobě) a 30 % textů bylo naopak založeno na 

hodnocení smýšlené osoby, která se ocitla v popisované situaci (tj. viněta formulována 

ve 3. osobě). [Wason, Polonsky & Hyman 2002: 43] Rozhodla jsem se tyto dvě 

možnosti tvorby vinět mezi sebou porovnat. Navíc budu ještě oba typy vinět porovnávat 

s přímým dotazováním.

Pro svůj výzkum bych ráda využila již povedenou studii. Inspirovala jsem se 

například u Stefanie Eiflerové, která analyzovala deviantní chování, respektive trestnou 



činnost v každodenním životě z pohledu teorie racionální volby. Ve svém článku 

Validity of a Factorial Survey Approach se zabývá validitou FSA, přičemž se zaměřuje 

na dva aspekty související s výzkumem kriminálního chování (užitek a snahu) a pro 

zjištění validity porovnává faktoriální vinětový design s terénním experimentem. Vliv 

obou aspektů poté shledává napříč FSA i experimentem shodný, což podporuje 

myšlenku konstruktu validity. Kromě tohoto vlivu však Eiflerová shledává určité 

rozdíly mezi metodami sběru dat indikující náchylnost tématu k sociální desirabilitě. 

[Eifler 2010: 139]

Vybrat si sociálně desirabilní téma je mým záměrem. Předpokládám totiž, že 

výsledky výzkumu porovnávající formulaci vinět a porovnávající obecně vinětový 

design s přímým dotazováním odhalí jakousi zvyšující se potřebu sociální desirability

(viz obrázek 1).

Na předpokládané odlišné výsledky ale může mít kromě sociální desirability 

vliv také například schopnost projekce či kognitivní stimulace respondentů.

Předpokládané metody zpracování

Jelikož se v FSA násobí počet vinět s počtem sledovaných proměnných, je 

potřeba poměrně velký počet respondentů, kteří je budou hodnotit. Tento počet se pak 

zvyšuje ještě mým split-ballot designem, kdy potřebuji de facto tři skupiny o 

dostatečném počtu respondentů. Předpokládanou metodou sběru dat tedy bude CAWI. 

Jsem si vědoma toho, že nepřítomnost tazatele může potenciálně oslabit vliv sociální 

desirability, v roce 2014 však Dodou a de Winter provedli meta-analýzu článků 

zabývajících se právě sociální desirabilitou a došli k závěru, že vliv metody sběru dat na 

ni nemá příliš velký vliv. [Dodou, de Winter 2014]

Protože jsem jako metodu sběru dat zvolila CAWI, rozhodla jsem se také zúžit 

cílovou skupinu na studenty vysokých škol, abych dosáhla jisté reprezentativity výběru. 

Předpokládám totiž, že mezi vysokoškoláky je vysoké procento uživatelů internetu, 

navíc (jako vysokoškolský student) mám možnost se k nim dostat. Plánuji vybrat 

pražské vysoké školy s kvótou na zaměření (přírodní vědy, společenské vědy, technické 



zaměření) a kromě využití sociálních sítí (studentské facebookové skupiny) oslovit také 

oficiální sekretariát s prosbou o rozeslání linků na dotazník e-mailem.

Dotazníky budu progamovat ve třech variantách (druhá, třetí osoba a přímé 

dotazy), přičemž pro náhodné rozdělení variant mezi respondenty pravděpodobně 

využiji dne narození v měsíci (1-10, 11-20, 21-31). Kromě samotných otázek 

soustředících se na téma výzkumu tedy budu zařazovat ještě otázky zjišťující studium 

vysoké školy (jako filtrační otázku), den v měsíci, kdy se narodil (pro přiřazení k jedné 

z variant dotazníku) a pohlaví.

Již jsem zmiňovala, že pro účely mého výzkumu bych ráda replikovala výzkum 

Stefanie Eifler. Vinětu i otázky jsem sama překládala a následně i převáděla do třetí 

osoby (kam jsem pro účely mého výzkumu zařadila ještě proměnnou pohlaví). 

Analogicky jsem také vymýšlela přímé dotazování. Je však možné, že výsledná viněta a 

její paralely se budou ještě měnit. V tuto chvíli proto níže uvádím pouze ilustrační 

příklad.

Příklad viněty a otázky:
Studie rutinních činností, které lidé provádí, by měla brát v potaz typické události, které 
se v každodenním životě mohou stát. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat, 
abyste si pečlivě přečetli následující úryvky a představili si situace, které popisují.

1. osoba:
Procházíte přes náměstí v centru svého města, když náhle si všimnete na zemi 
oznámkovaného dopisu, který byl zřejmě ztracen. Jste schopen/schopna přečíst adresy 
odesílatele i adresáta – jde o soukromé osoby. Když se blíže podíváte okénkem obálky, 
nevidíte nic zvláštního / všimnete si, že obsahuje 200 Kč bankovku / všimnete si, že 
obsahuje 500 Kč bankovku. Vypadá to, že kromě Vás si dopisu nikdo nevšiml. Poštovní 
schránka je na / mimo náměstí.1

3. osoba:
Eva/Tomáš se prochází náměstí v centru svého města, když náhle si všimne na zemi 
oznámkovaného dopisu, který byl zřejmě ztracen. Je schopna přečíst adresy odesílatele i 
adresáta – jde o soukromé osoby. Když se blíže podívá okénkem obálky, nevidí nic 
zvláštního / obsahuje 200 Kč bankovku / obsahuje 500 Kč bankovku. Vypadá to, že 
kromě ní si dopisu nikdo nevšiml. Poštovní schránka je na / mimo náměstí.

Otázky:2(a obdobně i ve třetí osobě)

                                               
1

Studies of people’s routine activities should consider typical events that are likely to happen in everyday life. For 
this reason, we would like you to read the following vignette carefully and imagine the situation that it describes.
You are walking across a square in the town center of your home town, when you suddenly spot a stamped letter 
which obviously has been lost. You are able to read the addresses of sender and addressee who are private persons. 
You take a closer look at the window envelope and discover that it includes a 5 €/10 € banknote. Nobody but you 
seems to have remarked the letter. A postbox is within/out of range of the square.
2

1. What would you do first in such a situation?

I would … leave the letter.
… pick up the letter.

If you would leave the letter please continue with question 2.
If you would pick up the letter please answer question 1.1.



1. Co byste udělal v takové situaci nejdříve?
a. Nechal bych dopis tak, jak je
b. Zvedl/a bych dopis.

2. Když jste zvedl/a dopis, co byste s ním dělal/a dále?
a. Vyhodil/a bych ho
b. Odnesl/a bych ho do poštovní schránky
c. Otevřel/a bych obálku a vzal/a si její obsah

3. Když jste otevřel/a obálku a vzal/a si její obsah, co byste s ní dělal/a dále?
a. Vyhodil/a bych ji
b. Odnesl/a  bych ji do poštovní schránky

Přímý dotaz:
Když si na zemi všimnete ztraceného dopisu, co uděláte?

- necháte ho být tak, jak je
- Zvednete ho

- hledáte schránku
- hledáte adresáta
- jiné:...........................

Data poté budu analyzovat zejména v SPSS (základní popisná statistika, lineární 
regrese). Pro vytváření regresních modelů zvažuji ještě použití programu M-plus.

Předběžná struktura práce

1. Úvod

2. Teoretická východiska

3. Metodologie 

4. Empirická část

5. Diskuse

6. Závěr

                                                                                                                                         
1.1 If you have picked up the letter, what would you do next?

I would … throw the letter away.
… take the letter to a postbox.
… open the envelope and take the content.

If you would throw the letter away or take it to a postbox please continue with question 2.
If you would open the envelope, read the letter, and keep its content please answer question 1.2.
1.2 If you have opened the envelope and taken the content,
what would you do next?

I would … throw it away.
… take it to a postbox.
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Úvod

Stalo se Vám někdy, že jste se styděli za svou pravdivou odpověď na položenou 

otázku a neodpověděli kvůli tomu tak úplně podle pravdy? Pokud ano, vězte, že jste 

podlehli jevu, který se nazývá sociální desirabilita a že nejde o nic výjimečného. 

Sociální desirabilita, někdy označována jako sociální žádoucnost, je fenomén, na který 

se v posledních letech zaměřuje čím dál více sociálních vědců. Týká se citlivých otázek 

i celých témat (namátkou zmiňme třeba účast ve volbách, sledování bulvárních médií, 

chození do kostela, různé typy předsudků či sexualita) a může poměrně výrazně 

vychýlit data, na jejichž základě se vědci snaží přijít s novými objevy a poznatky. 

Nastává tehdy, má-li respondent pocit, že jeho odpověď není v dané situaci vhodná, 

nejčastěji proto, že by vedla k jeho ponížení, ale vlastně z jakéhokoliv důvodu. Se 

sociální desirabilitou se sociální vědci snaží vypořádat různě – v některých případech 

pomáhá upravit mód sběru dat (přičemž přítomnost tazatele je běžně považována za 

faktor, který sociální desirabilitě hraje do karet), v jiných se používají přímo speciální 

techniky. Jednou z takových technik může potenciálně být i faktoriální vinětový design 

(dále také FSA).

Základem faktoriálního vinětového designu je specifický sběr dat, vycházející 

z prezentace hypotetických situací (vinět) respondentům. Na tyto popisy (ať už ve formě 

prostého textu či nejrůznějších audiovizuálních alternativ) poté navazuje jedna či více 

otázek, na které respondent odpovídá a které jsou poté v analýze považovány za závisle 

proměnnou. Faktoriální je pak tento design proto, že do jednotlivých popisů jsou 

zahrnuty dopředu promyšlené nezávisle proměnné (dimenze). Hodnoty (úrovně) těchto 

dimenzí jsou pak systematicky pozměňovány tak, že vznikají odlišné varianty 

původního popisu. Respondent tedy vinětu považuje za určitý úvod k otázce, pro 

výzkumníka však reprezentuje konkrétní kombinaci úrovní dimenzí, na jejichž základě 

poté může závisle proměnnou analyzovat a zjišťovat vliv nezávisle proměnných na ni. 

Respondent přitom může být seznámen s jednou situací, ale i více vinětami po sobě.

Jako první aplikace faktoriálního vinětového designu bývá uváděna studie 

Measuring Household Social Standing od Petera Rossiho a jeho kolegů z roku 1974. 

Podrobný popis a představení metody však Rossi odložil až na rok 1982. Od té doby se 

její používání rozšířilo do nejrůznějších sociálně-vědních oblastí (marketing, ekonomie, 

sociální psychologie, sociologie, vzdělávání…) a frekvence jejího užití roste. Jak ale 

uvádí Lisa Wallanderová, „přesto, že má faktoriální vinětový design mnoho výhod a 
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přesto, že se metoda využívá již více než čtvrt století, většina sociologů o ní nikdy 

neslyšela.“ [Wallander 2009: 506]

Mezi zmíněné výhody oproti běžným deklaratorním způsobům zjišťování patří 

nejen výše uvedená schopnost redukovat sociální desirabilitu, ale i odhalení faktorů, o 

nichž často respondent ani neví, že jeho posuzování nějak ovlivňují, dále zachycení 

zkoumaného jevu v jeho komplexnosti a kontextu, kontrola nad experimentem a 

možnost zkoumat díky kontextu vliv více proměnných najednou.

Cíle práce

Cílem této diplomové práce je ověřit srovnatelnost výstupů faktoriálního 

vinětového designu se zjištěními získanými na základě položkové baterie (reprezentující 

běžný deklaratorní způsob zjišťování úsudků). Hypotézou je, že výsledky obou 

použitých metod budou srovnatelné.

Vedle tohoto hlavního cíle se práce zaměřuje i na ověření potenciální schopnosti 

metody eliminovat sociální desirabilitu. Hypotéza spjatá s tímto cílem vychází 

z předpokladu účinnosti projektivních metod a tvrdí, že viněta dotazovaná projekčně by 

měla být ještě účinnější, než viněta dotazovaná přímo (avšak jakákoliv viněta bude 

účinnější, než nepřímo dotazovaná baterie).

Za účelem srovnání typů dotazování bylo provedeno online výzkumné šetření na 

výběrovém souboru 505 respondentů, o němž jsou podrobnější informace v samostatné 

kapitole týkající se cílů výzkumů a metodologie. Zjištění jsou pak shrnuta v analytické 

části práce. 

Struktura práce

Diplomová práce se skládá celkem z pěti částí. V Úvodu jsem se pokusila 

stručně shrnout podstatu práce. 

Následuje část shrnující současné poznatky v oblasti faktoriálního vinětového 

designu. V té se čtenář dozví, co to vlastně FSA je, jaké jsou principy metody, jak se 

viněty tvoří a vyhodnocují. Stručně je zde představena i historie metody a varianty 

vinětových designů. Podrobněji je zde také popsán výzkum Measuring Household 

Social Standing (který je považován za první aplikaci metody) a zejména studie Capital 

punishment preference for special offender populations, která mi byla inspirací při 

samotné realizaci výzkumu. Krátce jsou v úvodní (teoretické) části popsány i výhody a 

nevýhody designu a dotknu se zde i tématu Sociální desirability, které s realizovaným 

výzkumem úzce souvisí a se kterým by FSA měla být schopna bojovat. 
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Ve třetí části (Cíle výzkumu, použitá data a metodologie) je podrobněji popsán 

design celé studie – postupy, jak byla viněta vytvářena, podrobnosti o sběru dat a 

výběrovém souboru. V této kapitole jsou také podrobně popsány veškeré hypotézy 

výzkumu.

Čtvrtá (analytická) část práce se pak dělí do třech podkapitol. První z nich se 

věnuje samotnému vyhodnocení vinět, ve druhé představuji výsledky položkové baterie. 

Ve třetí podkapitole poté oba způsoby dotazování skrze získané výsledky porovnávám. 

V poslední části práce shrnuji zjištění, ke kterým jsem dospěla a uvádím také 

limity a omezení, které práce má. V přílohách jsou méně důležité tabulky, které jsem 

nepovažovala za nutné umístit přímo do hlavního textu práce. Data, ze kterých při 

analýze vycházím, mohu na vyžádání poskytnout jak v transformované, tak původní 

verzi.
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1 Teoretické ukotvení

Jak již bylo v úvodu naznačeno, cílem práce je přiblížit čtenáři faktoriální 

vinětový design. Základním výzkumným cílem celé diplomové práce je pak porovnání 

výstupů faktoriálního vinětového designu s výstupy položkové baterie – a tím ověření 

použitelnosti celé metody. Než se však dostaneme k samotnému výzkumu, je nutno 

metodu stručně představit – k tomu slouží první (teoretická) část práce.

FSA je takový výzkumný design, ve kterém se ke zkoumání fenoménu využívá 

popisu hypotetických situací s měnícími se proměnnými. Je to komplexní metoda na 

pomezí kvantitativního a kvalitativního výzkumu, která bude blíže představena zejména 

v první a druhé podkapitole teoretického ukotvení, které jsou zaměřené na její historii a 

detailnější popis. V dalších částech se pak soustředím na její výhody a nevýhody.

Jelikož se ve své práci budu zabývat vlivem formulace viněty, bude se teoretická část 

také stručně věnovat i sociální desirabilitě a projekčním technikám.

Na úvod ještě zmíním práci Lisy Wallanderové, která se faktoriálním 

výzkumným designem zabývá. Na toto téma psala dokonce disertační práci, jejíž 

součástí byla důkladná rešerše 106 článků týkajících se FSA od roku 1982 do roku 

2006. Tento její přehledový článek (2009) mi velmi usnadnil orientaci v tématu a ukázal 

mi směr, kterým se ubírat. 

1.1 Co to je a v čem spočívá faktoriální vinětový design

Základními komponenty faktoriálního vinětového výzkumu jsou viněty, které 

jsou respondentům překládány k posouzení. Pro ně jsou to „fiktivní popisy sociálních 

objektů, které jsou sestavené z jednotlivých aktérů či sociálních situací.“ [Wallander 

2009: 506] Pro výzkumníka však tyto popisy představují „odlišné kombinace úrovní

(hodnot) různých dimenzí (proměnných), které jsou do popisu zahrnuty na základě 

předpokládané relevance jako determinanty posouzení zájmu.“3 [tamtéž]. A právě 

v těchto kombinacích hodnot jednotlivých proměnných spočívá ona „faktoriálnost“ 

celého designu. V českém prostředí se pro viněty ujal také termín medailonky [Vinopal 

2007: 81].

                                               
3 přeloženo autorkou z originálního znění: „...different combinations of levels (values) of various 
dimensions (variables), which are included on account of their presumed relevance as determinants of the 
judgement of interest.“
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Viněty mohou odkazovat jak k přetrvávajícím, tak k časo-prostorově omezeným 

situacím a slouží jako nástroje pro měření postojů vůči těmto situacím nebo pro měření 

pravděpodobného chování v nich. [Jasso 2006: 340-341] Cílem metody je pak odkrýt 

skryté principy utvářející lidské posuzování či hodnocení sociálních objektů. [Rossi and 

Anderson 1982 in Wallander 2009: 505]

Faktoriální vinětový design bývá často považován za "hybridní" techniku, která 

kombinuje faktor ortgonality (charakteristický pro vyvážený vícerozměrný 

experimentální design zaměřený na detail) s komplexitou, které lze dosáhnout použitím 

procedur kvantitativního výzkumu. [Rossi and Anderson 1982] Jedná se tedy o jakýsi 

kvazi-experimentální design výzkumu. „Účastníci jsou vybíráni náhodně jako v běžném 

kvantitativním výzkumném designu, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku 

zkoumané populace“4 [Ganong, Coleman 2006: 455-456]. Experimentálnost designu 

pak spočívá v náhodné manipulaci úrovněmi nezávislých proměnných (dimenzí), díky 

čemuž lze vysvětlit efekty různých úrovní těchto dimenzí na postoje, názory či posudky

respondentů. [tamtéž] S pomocí vinět můžeme sledovat jevy, které bychom při užití 

„běžných“ metod zkoumali jen velmi obtížně, pokud vůbec – blíže se této problematice 

budu věnovat v samostatné podkapitole „Výhody a nevýhody metody“.

FSA je velmi užitečný výzkumný design, protože je flexibilní a umožňuje 

studovat širokou škálu nejrůznějších typů konceptů. Ačkoliv byl původně vytvořen jako 

způsob posuzování norem, ukázalo se, že s jeho pomocí lze efektivně zkoumat celou 

řadu složitých témat. [Ganong, Coleman 2006: 455]

1.1.1 Empirické principy metody

Ve faktoriálním vinětovém designu je každá viněta „komplexním 

multidimenzionálním popisem osoby nebo události“ [Ganong, Coleman 2006: 455] – a 

klíčovým prvkem je pak fakt, že viněty jsou konstruovány systematickým upravováním 

a pozměňováním jejich klíčových rysů. [tamtéž] Právě v této systematické úpravě 

spočívá onen „faktoriální“ aspekt designu. Vytvoření viněty a kombinací možných 

úrovní jednotlivých dimenzí však vyžaduje dodržení určitých pravidel a na sebe 

navazujících kroků.

                                               
4

přeloženo autorkou z originálního znění: „Participants are randomly sampled, as in survey designs, to 
achieve a representative sample of the population of interest.“
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1.1.1.1 Na co si dát při konstrukci vinět pozor

Podle Hughese a Hubyové (2004) je při konstrukci vinět velmi důležité mít na 

paměti jejich interní validitu, jejich vhodnost s ohledem na zkoumané téma, typy 

respondentů a zájem, relevanci, realističnost a načasování vinět [Hughes, Huby 2004: 

37]. 

Interní validita odkazuje k tomu, do jaké míry viněta zachycuje výzkumné téma. 

Kromě „klasických“ procedur, které vnitřní validitu posilují (pilotáž, posouzení vinět a 

jejich relevance experty, pilotáž členy studijní skupiny) upozorňují Hughes a Hubyová 

také na to, že její naplnění závisí i na samotném účelu, pro který jsou viněty využity. 

Některé vinětové studie jsou totiž (například z etických důvodů nebo kvůli obtížné 

dosažitelnosti respondentů) navrženy tak, aby simulovaly situace čistě hypoteticky. 

Jejich cílem může být právě podnícení diskuze například o situacích, které v reálném 

životě nastávají jen s malou pravděpodobností. [tamtéž: 37-38]

Také výzkumné téma samozřejmě ovlivňuje vývoj a konstrukci užitých vinět. 

Popisy většinou bývají textové, ale často bývají využívány i statické či pohybující se 

obrázky. Textové stimuly navíc nabývají mnoha forem i rozměrů od krátkých psaných 

výzev až po rozsáhlé příběhy. [tamtéž: 38] Důležité je také přizpůsobit typ vinět i 

zkoumané cílové skupině. Pro děti se lépe hodí obrázky, stejně tak se netextové viněty 

hodí pro respondenty, kteří mohou být méně vnímaví k psaným materiálům. Na druhou 

stranu pro výzkum některých skupin může být text velmi výhodným médiem. 

[tamtéž: 39] O tom, jakými způsoby lze viněty prezentovat, se blíže rozepíšu v jedné 

z následujících samostatných kapitol. 

V souvislosti s přizpůsobením vinět respondentům je ještě vhodné na tomto 

místě zmínit výsledky studie Carstena Sauera a jeho kolegů, kteří se zabývali 

metodologickými efekty FSA při použití metody během populačního výzkumu. Ze 

závěrů studie vyplývá, že na porozumění vinětám má nepatrný vliv věk a vzdělání 

jedince. Stejné charakteristiky respondentů se projevily také při zkoumání „únavového“ 

efektu vinět, přičemž mladí respondenti a ti s vyšším vzděláním dosahovali lepších 

výsledků než lidé starší a s nižší úrovní vzdělání. [Sauer et al. 2010: 19] Proto například 

při studii vysokoškoláků si můžeme dovolit odlišné (komplikovanější, delší atd.) typy 

vinět, než pokud bychom zkoumali generaci jejich prarodičů či méně vzdělanou cílovou 

skupinu.
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Obecně je pravděpodobnější, že bude výzkum skrze viněty efektivní, když 

samotné viněty respondenty zaujmou, budou se týkat jejich života a budou se zdát 

reálné. Prevencí proti únavě respondenta mohou být krátké viněty, přestávky během 

dotazování či odlišné úkoly na viněty navazující. Na druhou stranu je třeba dávat pozor 

i na to, že respondenti mohou při (často opakovaném) dotazování na více krátkých 

popisů ztrácet pozornost. Toto opakované odpovídání s sebou navíc nese riziko 

„přenosového“ efektu5“, tedy jakéhosi mentálního přenosu informací z jedné viněty do 

druhé (kde už tato informace není explicitně popsána). Tento efekt nastává zejména 

tehdy, je-li mezi vinětami alespoň minimální návaznost. Dlouhé popisy naproti tomu 

sice mohou dotazované unavovat, jako vhodné se ale jeví v případě, že na jeden delší 

scénář navazuje vícero otázek a kontext se již nemusí znovu předčítat či vysvětlovat.

[Hughes, Huby 2004: 40]

V neposlední řadě je třeba se při konstrukci vinět zaměřit na jejich realističnost. 

Podle Finchové mají viněty z tohoto důvodu skutečně odrážet realitu života a 

nesoustředit se příliš na výstřední postavy, katastrofické události atd. Pokud se totiž 

viněty jeví jako hypotetické, vedou také spíše k hypotetickým odpovědím než k těm 

reálným. [Finchová 1987 in Hughes a Hubyová 2004: 40] Neff dokonce tvrdí, že čím 

více hypotetické se scénáře respondentům jeví, tím menší je pravděpodobnost, že 

deklarované reakce se budou blížit těm skutečným. [Neff 1975 in Hughes a Hubyová 

2004: 41]

Taylor (2006) pro jednodušší pochopení metody představuje její jednotlivé fáze 

(Schéma 1). Z něj je patrné, že při designu výzkumu je nutné nejen důkladné 

promyšlení samotného výzkumného nástroje. Je potřeba se zaměřit i na respondenty. Až 

poté, co jsou obě „větve“ výzkumného designu promyšlené a připravené, můžeme 

viněty distribuovat a začít tak sběr dat.

                                               
5 carry over effect
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Schéma 1 – Náčrt procesu použití FSA

Definovat výzkumnou otázku ve formátu: Jaký je důsledek <faktoru x, y, z> na 

rozhodnutí <typu respondenta> s ohledem na <ohnisko rozhodnutí>

↓ ↓

Identifikovat faktory, které budou ve 

vinětách použity – na základě rešerše 

předchozích výzkumů či pomocí 

předběžné kvalitativní studie

Identifikovat a získat přístup (včetně 

etických povolení) ke vhodným 

respondentům – většinou náhodný výběr

↓

↓

Vytvořit strukturu viněty vkládáním 

faktorů do standardních sérií vět 

vhodných pro zjišťování respondentova 

přístupu k rozhodování; vytvoření 

rozhodovací otázky/otázek na konci 

viněty

↓

Pilotáž k zajištění jasnosti a realističnosti.

↓

Vytvoření pro každého respondenta 

unikátního „dotazníku“, který obsahuje:

 standardní předběžné viněty

 požadované množství 

znáhodněných vinět (s použitím 

generátoru náhodných čísel jako 

SPSS)

 ostatní otázky (demografické 

charakteristiky respondentů apod.)

↓

Zajistit doručení vinět respondentům a zadat navrácená data do SPSS za účelem 

analýzy.

Zdroj: Taylor 2006: 1194
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1.1.1.2 Jak se viněty tvoří

Faktory, které ve studii a při konstrukci vinět výzkumník používá, vzejdou na 

základě rešerše literatury nebo předchozího kvalitativního šetření. Nezávislé proměnné, 

které se výzkumník ve vinětě rozhodne využít, mohou být kategorického charakteru 

(například dichotomická proměnná existence/neexistence vlastnosti), ordinální (stupně 

vzdělání) nebo intervalové. Čím vyšší je počet úrovní faktorů v nezávislých 

proměnných, tím menší je statistická síla analýzy. Toto oslabení lze však kompenzovat 

větším výběrem – dnes již poměrně snadno dosažitelným. Studované faktory by měly 

být úplně obyčejnými, základními charakteristikami popisované situace. Co se týká 

úrovní jednotlivých dimenzí, někteří výzkumníci zahrnují nulovou kategorii (muž –

žena – neuvedené pohlaví), díky čemuž lze pak porovnávat i rozhodnutí s a bez 

konkrétní informace. Při konstrukci je v každém případě potřeba pečlivě dbát na 

kulturní faktory a kontext – „i v zemích, kde se mluví stejným jazykem, se mohou 

používat pro stejný faktor jiné výrazy a naopak jeden termín může mít v různém 

kontextu různý význam.“ [Taylor 2006: 1192-1193] 

Počet faktorů (nezávislých proměnných) ve vinětách se obvykle pohybuje od 

pěti do deseti, ale může jich být i dvacet. [tamtéž: 1193] Podle rešerše Wallanderové se 

počet dimenzí v 92 prozkoumaných článcích pohyboval od dvou do dvaceti pěti, 

přičemž medián byl šest. Počet úrovní jednotlivých dimenzí se pak pohyboval mezi 

jednou (plus nulová úroveň6, tedy absence proměnné v popisu situace) a sto deseti. 

[Wallander 2009: 512]

Na samotný popis situace poté navazuje jedna či více otázek. Pokud je položena 

pouze jedna otázka, je i respondentovi jasné, že jde o tu základní a že je to ta, na které 

celý výzkum stojí. Když se ale naopak ptáme na příliš mnoho otázek, riskujeme 

rozptýlení respondenta. Aby bylo celé dotazování realistické, většinou spolu otázky, 

které na viněty navazují, souvisí a často jsou požívány dvě [Taylor 2006: 1193]. Je tedy 

potřeba si uvědomit, na kolik je pro nás důležité, aby respondent na první pohled 

neodhalil cíl výzkumu, a nakolik nám to naopak nevadí.

Rozhodnutí, které respondent musí učinit (závislá proměnná), je poté potřeba 

opět zarámovat jako kategorický (v tomto případě jen zřídka dichotomický – ačkoliv do 

analýzy může po rekódování vstupovat dichotomická proměnná, viz Boots et al. 2003), 

                                               
6 „blank“ level
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ordinální nebo intervalový znak. Pro dosažení robustnosti analýzy však musí být závislá 

proměnná navržena tak, aby nabízela dostatečný rozsah odpovědí. [Taylor 2006: 1193]

Celkový počet vinět může být obrovský. Například abychom vyčerpali všechny 

varianty vinět se třemi dimenzemi, přičemž dvě proměnné nabývají tří úrovní a jedna 

pěti, musíme vytvořit podle vzorce 32 x 51 celkem čtyřicet pět scénářů. Vždy je však 

ještě potřeba vyřadit takové viněty, které jsou nereálné – tedy ty, kde se úrovně dvou 

různých dimenzí navzájem vylučují [Taylor 2006: 1193].

Alexander a Becker ve svém článku popisují frakční replikační design

[Alexander, Becker 1978: 95], který lze při tvorbě vinět využít. Je to způsob, který 

svým způsobem řeší mechanické obtíže tvorby vinět při absenci počítače nebo jiné 

techniky usnadňující viněty vytvářet. Základním cílem tohoto designu je redukovat 

počet vinětových verzí, ale zároveň také minimalizovat s tím související ztrátu 

informací. Výsledkem designu je vyvážená podmnožina kompletních (faktoriálních) 

soustav verzí vinět. Vyvážená je v tom smyslu, že faktory v situačních popisech jsou 

statisticky nezávislé (nekorelují spolu) – díky tomu lze zabránit tomu, že vliv jedné 

charakteristiky viněty na postoje respondentů bude nesprávně připsán jinému faktoru. 

S každým snížením počtu vinětových verzí přes frakční replikaci však dojde zároveň ke 

„zmatení“ efektů jednotlivých dimenzí. Například pokud každá viněta operuje pouze s 

popisem bílého muže nebo černošské ženy (a žádného jinou úrovní pohlaví a rasy), 

nikdy nemůžeme určit, zda důvodem rozdílných reakcí respondentů je pohlaví či rasa. 

Tyto dvě proměnné si navzájem tvoří aliasy, které jsou základem frakčního replikačního 

designu. Alias pak může být tvořen de facto libovolným množstvím hodnot a dimenzí. 

Zjednodušení tvorby vinět je však vykoupeno nemožností rozlišit efekty některých 

proměnných [Alexander, Becker 1978: 95-99].

1.1.1.3 Jak se FSA vyhodnocuje

Absolutně nejčastější metodou vyhodnocování FSA je podle rešerše Lisy 

Wallanderové regresní analýza. Většina článků (77 ze 106 analyzovaných) pak 

prezentovala výsledky lineární regresní analýzy, objevovaly se však i designy s binární, 

ordinální, nominální či vychýlenou závislou proměnnou [Wallander 2009: 514]. I 

Taylor uvádí, že k popsání a měření vztahu mezi jednotlivým faktorem a výsledným 

rozhodnutím se používá vícenásobná regrese. Během analýzy FSA je základním 

teoretickým modelem studie efektů faktorů ve vinětách na rozhodnutí, které respondent 

utváří.  [Taylor 2006: 1196] Nutno podotknout, že ačkoliv rešerše Wallanderové bere 
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v potaz pouze články vydané do roku 2006, ani u novějších studií nelze hovořit o 

nějakém hromadném „novém trendu“ v oblasti analýzy – i novější studie, se kterými 

jsem se v rámci práce setkala, využívaly v naprosté většině výhod regresní analýzy 

[Kirk D. 2009; Brauer et al. 2009; Stokes a Schmidt 2011; Evans et al. 2015 a jiné].

Mezi další možnosti, které v rámci analýzy FSA můžeme využít, se řadí analýza 

rozptylu. Ačkoliv podle Rossiho a Andersona je právě analýza rozptylu metodou 

nejběžněji spojovanou s faktoriálním experimentem, v rámci rešerše Lisy Wallanderové 

tento typ analýzy (samostatně) využilo jen deset článků. [Wallander 2009: 514]

Důležité je dodat, že pokud je na konci každé viněty prezentováno více než 

jedno rozhodnutí (závislá proměnná), je potřeba brát v potaz každé toto rozhodnutí 

zvlášť. Příkladem toho může být otázka na posouzení potřeby institucionalizované péče 

a otázka ohledně míry omezení osobní svobody plánovanou domácí péčí na konci každé 

viněty. Odpovědi na tyto otázky by měly být analyzovány odděleně, ačkoliv spolu 

mohou souviset a kvalitativně mohou být porovnávány v diskuzi [Taylor 2006: 1196].

Do analýzy pak vstupují jako nezávisle proměnné jednak vinětové dimenze 

(jakási společenská složka posouzení), tak informace o respondentech samotných 

(individuální složka posouzení). Společenskou složku analyzovalo dle Wallanderové 91 

ze 106 článků zahrnutých do metaanalýzy, většina z nich se pak zaměřovala na hlavní 

efekty nezávislých proměnných, některé navíc sledovaly i interakce mezi jednotlivými 

dimenzemi vinět (do analýzy zahrnuli vícenásobné interakce nebo prezentovali hlavní 

efekty odděleně pro odlišné úrovně jejich dimenzí) [Wallander 2009: 514].

Data sebraná pomocí vinět však mohou být statisticky kombinována i 

s informacemi o respondentech a například jejich práci, které získáme díky krátké 

sestavě otázek na konci série dotazovaných vinět [Taylor 2006: 1197]. Strategií pro 

samotné modelování individuální složky, je však mnoho (individuální či podskupinový 

rozptyl, vytváření segmentů na základě výsledného posuzování atd.) [Wallander 2009: 

515].

Wallanderová v souvislosti s analýzou ještě upozorňuje na tzv. vnitro-hodnotící 

korelaci7, jako jeden z potenciálně ovlivňujících faktorů. K této korelaci dochází 

v situaci, kdy jeden respondent hodnotí více vinět a tato hodnocení jsou poté 

analyzována agregovaně. V tom případě totiž může dojít k tomu, že s první zobrazenou 

vinětou respondent vytvořil jakýsi standard, se kterým poté porovnával veškeré dále 

                                               
7 Intrarater correlation
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dotazované popisy. Tyto chyby jsou v podstatě náhodné vzhledem k dimenzím viněty, 

potenciální vnitro-hodnotící korelace by tak neměla ovlivňovat odhad samotných 

regresních koeficientů. Může se však stát, že dojde k podhodnocení standardních chyb –

a pravdivé nulové hypotézy tak budou neprávem zamítnuty (což ještě zhoršuje 

„nafouknutí“ souboru díky hodnocení více vinět jednou osobou). Na výběr je několik 

různých řešení – od ignorování, přes double-check experiment až po složitější statistické 

korekce. Nutno podotknout, že všichni autoři, kteří se rozhodli pro porovnání 

s kontrolní skupinou (double-check), došli k závěru, že výsledky na základě více vinět 

jsou stejně robustní jako ty, kdy byl respondent seznámen pouze s jednou hypotetickou 

situací [Tamtéž]. Vzhledem k tomuto faktu jsem se i já rozhodla vnitro-hodnotící 

korelaci ignorovat.

1.2 Historie a vývoj metody

Jako první studie založená na faktoriálním vinětovém designu se uvádí 

Measuring Household Social Standing, kterou v 70. letech publikoval Peter Henry Rossi 

s cílem odhalit struktury lidského posuzování. Širší výzkumnické veřejnosti byl však 

přístup systematicky představen až v roce 1982, kdy byla po dalších letech bádání a 

objevování výhod faktoriálního vinětového designu publikována kniha Measuring 

Social Judgements (editována samotným Rossim a Stevenem Nockem) [Wallander 

2009: 505]. Od té doby se faktoriální vinětový design začal používat čím dál častěji.

V posledních padesáti letech se tak viněty objevily napříč širokým spektrem 

vědeckých disciplín – od obchodu, marketingu a ekonomie, přes sociální a 

experimentální psychologii, sociologii, vývojovou psychologii po vzdělávání a školní 

psychologii [Evans et al. 2015: 162]. Během této etapy také docházelo k různým 

úpravám, přizpůsobování FSA a návrhům, jak metodu využívat. Velkou roli pak hrálo 

zapojení výpočetní techniky, která velmi usnadnila vytváření vinět a umožnila také 

zprostředkovávat viněty jinak než pouze textově. 

1.2.1 Kotvící viněty

Jedním z odlišných způsobů použití hypotetických popisů je technika zvaná 

„kotvící viněty“8. Gary King ji navrhnul v roce 2004 za účelem zmírnění problémů, 

které nastávají, když odlišné skupiny respondentů chápou a používají kategorie 

ordinálních proměnných (například pětibodová škála souhlasu) různě. Když jedna 
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skupina respondentů má poměrně vyšší standardy toho, co zastupuje definice „rozhodně 

souhlasím“, budou například uvádět systematicky nižší stupeň souhlasu než jiné 

skupiny. Navíc se někteří lidé liší i v optimismu, „souhlasnosti“, náladě, tendenci 

používat extrémní hodnoty či v dalších charakteristikách – typicky se tyto rozdíly 

projevují například při porovnávání výsledků výzkumu mezi jednotlivými státy. King 

jako příklad takových projevů odlišných standardů při odpovědích uvádí výsledky 

politického výzkumu (otázka na to, do jaké míry mají respondenti možnost ovlivnit to, 

aby se vláda zabývala problémy, které je zajímají) v demokratickém Mexiku a 

nedemokratické, komunistické Číně, kdy přes 50 % Mexičanů a méně než 30 % Číňanů 

deklarovalo malou možnost ovlivnit témata, kterými se má vláda zabývat. [King 2004 in 

King 2007: 47-48] 

Řešení problému „odlišné funkce kategorie dopovědí“9 (zkráceně DIF) by mělo 

být podle Kinga jedním z prioritních zájmů výzkumníků. Metodologie kotvících vinět 

se snaží s DIF vypořádat skrze nové typy doplňujících otázek, které umožní vytvořit 

běžnou škálu měření napříč respondenty. Odhalení DIF vyžaduje provedené měření či 

benchmark pro aktuální nenapozorovanou úroveň proměnné, kterou chce výzkum měřit. 

Aby měl každý, kdo má odlišné standardy na stejnou škálu, nějaký referenční bod, je

možné mu po zodpovězení sebehodnotící otázky předložit ještě navíc kotvící vinětovou 

otázku se stejnými kategoriemi odpovědí. Odpověď na sebehodnotící otázku obsahuje 

jak skutečnou odpověď, tak DIF – a tyto dvě informace od sebe nelze oddělit. A právě 

kotvící viněta nám poskytne informaci, která nám umožní dvě úrovně odpovědí od sebe 

oddělit. King totiž předpokládá, že úroveň zkreslení vnímání jednotlivých odpovědí 

bude stejná u sebehodnocení i u hodnocení smyšlené postavy, proto po odečtení tohoto 

vlivu můžeme zjistit skutečnou odpověď respondenta bez vlivu DIF. [King 2004 in 

King 2007: 47-48] Tato metoda je tak příkladem viněty, která však nevyužívá projekce, 

která je při mnohých jiných způsobech využití hypotetických popisů klíčová.

1.2.2 Příběhové viněty

V roce 1987 Janet Finchová představila respondentům ve svém výzkumu o 

mezigeneračních povinnostech (Finch & Mason 1993) viněty o rodinách. Na rozdíl od 

faktoriálních výzkumů Finchová nekombinovala jednotlivé podmínky a viněty, které se 

týkaly starších jedinců potřebujících pomoc, nekončily s jasným popisem nějaké otázky 

                                                                                                                                         
8 „anchoring vignettes“
9 „response-category differential item functioning“
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či dilematu. Viněty byly předkládány respondentům s výběrovými a otevřenými 

otázkami o tom, co by postava v popisu měla dělat. Po té, co respondent tyto otázky 

zodpověděl, tazatel pokračoval v dotazování s vinětou téměř „příběhovým“ stylem –

odkrýval další informace o příbuzných popisované postavy, o tom, jak se jim 

s postupem času dařilo atd. Po každé části „příběhu“ (celkem byly tyto segmenty čtyři) 

byl pak respondent dotazován na další sadu otázek. Tyto „vícestupňové“ viněty byly 

velmi bohaté na kontext a pravděpodobně připadaly respondentům reálnější, než kdyby 

jim byly prezentovány viněty ve své faktoriální podobě. Umožnily také zachytit změny 

v životech postav během časového úseku. Protože však Finchová neproměňovala 

podmínky v popisech, nebylo možné analyzovat kauzální vztahy mezi jednotlivými 

dimenzemi viněty. Díky složitosti vinětových příběhů také nemohly respondentům být 

prezentovány všechny, ale jen hrstka z nich, protože na prezentaci delších příběhů a 

kladení otevřených otázek je potřeba dostatek času. [Ganong, Coleman: 457]

1.2.3 Další variace „vinětových“ designů

Viněty se dají používat samostatně (jako jedna z projekčních technik), jejich 

faktoriální design však spočívá v tom, že jednotlivé znaky popisované situace jsou 

systematicky pozměňovány a je sledován jejich vliv na její posuzování respondenty.

[Jasso 2006: 340] Při samostatném použití viněty tak sice můžeme dojít k závěru, jak se 

liší názory jednotlivých skupin, nelze však zkoumat vliv jednotlivých proměnných na 

jejich úsudky. [Wallander 2008: 28]

„Většina studií, založených na vinětách vycházela z něčeho, co Cavanagh a 

Fritzsche (1985) nazvali ‚metoda viněty s konstatní proměnnou a hodnotou‘10

(CVVV).“ [Wason et al. 2002: 42] Všichni respondenti tak četli identickou vinětu. 

Studie založené na této CVVV metodě však měly určitá omezení. Mezi tyto limity patří 

nekontrolovaná a nekontrolovatelná projekce respondenta, neměřitelný hodnotící proces 

či odchylka způsobená sociální desirabilitou. [Wason et al. 2002: 42]

Na první pohled se faktoriálnímu vinětovému designu nápadně podobá také 

conjoint analýza – stejně jako FSA i conjoint je jednou z kvazi-experimentálních metod 

a využívá manipulace jednotlivými faktory. Jeho cílem je však cílem zjistit, jaká 

kombinace charakteristik produktu je pro spotřebitele či zákazníka nejpřitažlivější.

                                               
10 the constant-variable-value vignette method (CVVV)
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1.2.4 Role počítače

S rozvojem techniky (a možností ji využívat i ve výzkumu) se usnadnilo i 

použití právě faktoriálního vinětového designu, a to jak z čistě technického a funkčního 

pohledu (snadnější tvorba vinět, rotace atd.), tak z pohledu nových způsobů prezentace 

samotných vinět.

Jak již bylo řečeno, viněty jsou kombinací různých dimenzí a jejich úrovní. Čím 

více proměnných a jejich hodnot do hypotetické situace zařadíme, tím více vinět je 

možno vytvořit. A aby bylo možné proměnné posléze analyzovat, je potřeba rozmyslet 

způsob, jak viněty nakombinovat, jak je dotazovat a jak zkrátka nic nevynechat. Už při 

samotném vytváření vinět nám je počítač velmi nápomocný. 

Předběhnu-li nyní a prozradím-li, že moje zkoumaná viněta skrývá čtyři 

proměnné, přičemž první nabývá dvou hodnot, druhá čtyř, třetí tří a poslední opět čtyř

úrovní, musela jsem dohromady vytvořit devadesát šest (2x4x3x4) variant 

hypotetických situací. Jelikož jsem měla počítač k dispozici, mohla jsem si dovolit 

nepoužít dříve zmíněný frakční replikační design, ale zkrátka v Microsoft Office Excel 

pomocí různých vzorců a mezikroků seznam vinět vytvořit kompletní. Ve chvíli, kdy 

bych však počítač použít nemohla, tvorba takového množství vinět by byla velice 

zdlouhavá a náchylná na chybovost – a to jsem se uchýlila k vinětě s relativně nízkým 

počtem proměnných; medián je podle Wallanderové šest [Wallander 2009:512]. 

Kromě toho, že se samotné viněty snadněji tvoří, snadněji se i dotazují. Ve výčtu 

výhod se můžeme inspirovat u těch, které má CAPI sběr dat oproti PAPI. Nejdůležitější 

s ohledem na viněty je však možnost rotace úrovní jednotlivých dimenzí a náhodného 

výběru konkrétní viněty a také možnost viněty prezentovat i jinak, než pouze stručným 

popisem.

Počítač však výzkumníkům pomáhá i při samotné prezentaci vinět. Již jsem 

zmiňovala, že viněty umožňují zkoumat jevy v kontextu. Položka, kterou respondent 

posuzuje, je totiž obvykle mnohem komplexnější než ve standardních instrumentech 

užívaných v populačních výzkumech (např. jednodimenzionální otázky nebo položky). 

Respondent tedy musí obdržet více informací. [Sauer et al. 2010: 4] Nemusí však jít 

vždy pouze o slovní popisování – stejně tak lze použít i obrázky nebo jiné formy 

stimulů, kterých se poté týkají otázky kladené respondentům. Běžné textové viněty 

mohou na respondenty mít pouze nízké kogntivní nároky a vyžadují pouze selektivní 

pozornost v porovnání s medailonky, které jsou prezentovány ve formě videí či živě 
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předváděných akcí. Ty totiž po posuzujících jedincích vyžadují i určitou míru kreativity 

a zapojení, když u pozorované viněty musí nějak zpracovat vizuální, ale také nevizuální 

složky příběhu. [Hughes, Huby 2004: 38-39]

1.2.5 Příklady výzkumů provedených metodou

Podle rešerše Lisy Wallanderové lze sledovat několik subdisciplín, kde se 

faktoriální vinětový design užívá. Jak je vidět z Tabulky 1 vyňaté přímo z článku 

Wallanderové, největší podíl mezi publikacemi FSA zaujímá oblast „kriminality, 

zákona a deviantního chování“, přičemž v rámci této kategorie byl přístup použit 

nejčastěji při zkoumání preference trestů, výzkumech sexuálního obtěžování a 

hospodářské kriminality. Další početnou skupinou publikací, kde byly použity 

faktoriální viněty, je „rodina a sociální péče“ s 18 ze 106 článků zkoumajícími 

hodnocení sociálních pracovníků, zneužívání dětí, ageing nebo mezigenerační solidaritu 

a zodpovědnost. Na závěr ještě zmiňme třetí nejpočetnější kategorii publikací – Sociální 

diferenciace. Do té Wallanderová zařadila například vnímání férovosti platů či percepci 

chudoby. Další subdisciplíny již mají výrazně menší frekvenci výskytu v porovnání se 

třemi výše zmíněnými. [Wallander 2009: 508-509]

Tabulka 1 – Oblasti výzkumů, kde se FSA využívá

Oblast Počet výskytů

Zločin, právo a deviace 49

Rodina a sociální péče (welfare) 18

Sociální diferenciace 12

Sociologie zdraví a zdravotnictví 5

Organizace, zaměstnání a práce 5

Sociologie města 5

Sociologické teorie 5

Politická sociologie 2

Etnické vztahy 2

Pohlaví a gender 1

Náboženství 1

Sociologie sportu 1

Zdroj: Wallander 2009: 508
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Já bych se na tomto místě ještě ráda zastavila a stručně představila některé ze 

zásadních výzkumů či publikací, které s pomocí FSA vznikly. Prvním z nich je výzkum, 

který je považován za první aplikaci faktoriálního vinětového designu: Measuring 

Household Social Standing (Peter H. Rossi, William A. Sampson, Christine E. Boseová, 

Guillermina Jassová a Jeff Passel). Druhý výzkum, který bych zde ráda popsala, je 

Capital punishment preference for special offender populations, (Denise Paquette 

Bootsová, John K. Cochran a Kathleen M. Heidová, 2003), z něhož vycházím 

v analytické části.

1.2.5.1 Rossi et al: Measuring Household Social Standing (1974)

Jak již bylo několikrát předesláno, výzkum Measuring Household Social 

Standing je považován za jakéhosi průkopníka v používání faktoriálního vinětového 

výzkumného designu11. 

Studie se zaměřovala na sociální stratifikace ve smyslu rozdělení jednotlivých 

domácností. Autoři přišli s předpokladem, že domácnost má v systému sociální 

stratifikace určitou pozici, která je definována hodnocením společnosti – tedy, že 

domácnostem lze přisuzovat pozice podle prestiže (podobně jako je tomu například u 

povolání). Cílem studie bylo demonstrovat, že prestiž domácností je užitečný a 

smysluplný koncept. [Rossi et al. 1974: abstrakt]

Technika, kterou Rossi a jeho spolupracovníci používali, bylo vytvoření 

jednoduchých hypotetických popisů domácností, v nichž byli jak manžel, tak manželka, 

popsání s pomocí jejich povolání a dosaženého vzdělání. Sampson a Rossi navíc ještě 

přidali rasu jako jednu z dimenzí. Tyto viněty byly předloženy malému vzorku 

respondentů, kteří byli požádáni o posouzení těchto hypotetických domácností na 

devítibodové škále společenského postavení. Jednotlivé odpovědi byly poté 

analyzovány pomocí regrese jak vinětových dimenzí, tak respondentských 

charakteristik. [Nock, Rossi 1979: 1326]

Zjištění vedou k závěrům, že je možné využít operacionální definici konceptu 

společenského postavení i při výzkumu domácností. Dále se ukázalo, že jak na úrovni 

společenské, tak individuální, jsou při posuzování domácnosti uplatňovány stejné 

principy kombinující kariérní a vzdělanostní úspěchy obou manželů. V neposlední řadě 

                                               
11 Bohužel jsem nebyla schopna dohledat volně přístupnou verzi studie, proto informace k ní jsou pouze 
zprostředkovaně, ze sekundárních zdrojů či abstraktu.
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se prokázal konsenzus napříč společenským postavením a principem kombinování 

charakteristik členů domácnosti. [Researchgate 2016 – abstrakt k článku]

Rossi a Nock o pouhých pět let později upozornili na limity, které se v původní 

Rossiho studii objevily. Sledované domácnosti byly podle nich nerealisticky omezeny 

ve svém popisu – byly definované jako manželské páry a popsány pouze z hlediska 

profesních a vzdělávacích výsledků manželů. „Dnešní“ škála typů domácností je 

výrazně širší; navíc povolání a formální vzdělání rozhodně nevyčerpávají všechny 

relevantní charakteristiky domácností. [Nock, Rossi 1979: 1326-1327] V pozdějším 

výzkumu tak Rossi a Nock brali v potaz různé kompozice domácností – jednočlenné, 

sezdané s i bez dětí, rodiny, ve kterých je dospělé dítě (namísto pouhého popisu 

manželů) atd. Nutno podotknout, že dnes (o téměř čtyřicet let později) je tato námitka

ještě relevantnější s rozvojem nejrůznějších alternativních rodinných forem.

1.2.5.2 Bootsová, Cochran, Heidová: Capital punishment preference 

for special offender populations (2003)

Tento výzkum je pro mou práci více než zásadní, neboť jsem se jím inspirovala 

při tvorbě svého výzkumného nástroje. Cílem výzkumu bylo zjistit veřejné preference

trestu smrti s ohledem na mladistvé, mentálně nekompetentní či mentálně zaostalé 

zločince, k čemuž používá právě faktoriální vinětový design. 

Data pro studii získali autoři z výzkumu, který proběhl mezi „fondy“ do poroty 

v Hillsborough County na Floridě během zimy roku 2000. Sběr dat trval 3 dny a vedl 

k 697 kompletním a použitelným dotazníkům od 872 členů fondu, což znamená, že míra 

návratnosti se vyšplhala až na 80 %. Demografické charakteristiky byly podobné 

celkové populaci Hillsborough County v porovnání se sčítáním lidu USA 1990, až na 

dvě výjimky – respondenti byli v porovnání s populací vzdělanější a měli vyšší 

průměrný příjem domácnosti.

Autoři pro účel výzkumu vytvořili 2 odlišné viněty popisující unikátní, ale

relativně běžný scénář vraždy. Jedna viněta ukazovala horší/ zločin, druhý scénář 

popisoval mírnější čin. V každé vinětě se pak náhodně měnily proměnné: násilníkův 

věk, mentální kapacita a záznam o předchozím zatčení. Sběr dat vedl k celkovému

možnému vzorku 1394 vinět (697 respondentů hodnotilo 2 viněty), z čehož na 1391 

bylo skutečně zodpovězeno.
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Respondenti měli za úkol na základě přečtení viněty doporučit trest. Celkem jim 

bylo nabídnuto osm odpovědí (od 7 = trest smrti po 0 = léčba s dohledem), za účelem 

analýzy byly pak odpovědi dichotomizovány (1 = trest smrti, 0 = ostatní).

Analýza poté probíhala ve dvou liniích. V první řadě se autoři soustředili na 

„vinětové“ charakteristiky – doporučované tresty tedy porovnávali s faktoriálními 

dimenzemi (věk, mentální kapacita, předchozí zatčení). Poté se zaměřili 

sociodemografické skupiny respondentů (věk, rasa, etnicita, pohlaví, vzdělání, příjem, 

náboženství, politická ideologie, region původu, strach ze zločinu, viktimizace násilnou 

činností).

Výzkum vedl k výsledku, že trest smrti by respondenti doporučili v 18,7 % 

vinět. Navíc data ukázala, že ve 28 % vinět respondenti preferovali trest s nějakou 

formou léčení a ve 39,4 % považovali za nejvhodnější trest doživotní vězení (s i bez 

možnosti podmínečného propuštění). 

Protože analýza na úrovni všech vinět se jevila jako zajímavá, rozhodli se autoři 

zohlednit i to, jak respondenti odpovídali na „nejvíce“ a „nejméně trestu smrti hodné“ 

scénáře. Cílem této analýzy bylo lépe porozumět vlivu přitěžujících a polehčujících 

okolností. Za „trestu smrti hodný“ scénář byl považován ten, kde respondent byl dvacet 

jedna nebo dvacet pět let starý, byl normálně psychicky vyspělý a měl alespoň jeden 

záznam v trestním rejstříku – a tyto podmínky splňovalo 33 % vinět. Preference trestu 

smrti se v tomto případě vyhoupla z 18,7 % na 45,5 %. Naproti tomu po přečtení 

„nejméně trestu smrti hodného scénáře“ (mentální retardace, pod 15 let, žádné 

předchozí záznamy, mírnější viněta) bylo pro trest smrti 6,3 % respondentů. 

Druhá oblast analýzy se zaměřovala na souvislost určování trestu se 

sociodemografickými charakteristikami respondentů. Zde se neukázaly signifikantní 

korelace mezi preferencí trestu smrti a věkem, rasou/etnikem nebo příjmem 

respondentů. Výrazně častěji však trest smrti doporučovali muži, méně vzdělaní a dále 

politicky konzervativní, potomci jižanů a ti, kteří se v posledním roce stali obětí zločinu.

Výsledky autoři analyzovali také pomocí logistické regrese. S nárůstem věku 

pachatele o jednu jednotku se zvedá pravděpodobnost trestu smrti o 31%. Naproti tomu 

nezralý jedinec snižuje pravděpodobnost trestu smrti o 54%. Stejně tak mentální 

zaostalost nebo psychické nemoci snižují pravděpodobnost doporučení trestu smrti. 

Jako překvapivý výsledek označili autoři studie fakt, že předchozí zatčení násilníka 

nehraje signifikantní roli. Logistická regrese potvrdila vliv genderu a jižanských kořenů 

respondenta na preferenci trestu, jinak se však v datech nepotvrdil významnější vliv 
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sociodemografických charakteristik respondenta. Roli však hrála osobní zkušenost 

respondenta se zločinem. [Boots et al. 2003]

1.3 Výhody a nevýhody metody

Stejně jako jiné metody, také faktoriální vinětový design má své výhody i 

nevýhody. Často se mluví o tom, že dotazníky a rozhovory nejsou úplně vhodné pro 

studium lidských postojů a chování, protože na jejich základě získáme jen nereliabilní a 

vychýlená sebehodnocení, deklarace [Alexander, Becker 1978: 93]. Jedním z důvodů 

této kritiky je fakt, že posuzování, která jsou po respondentech vyžadována, jsou často

příliš abstraktní. Položíme-li vágní otázku, respondent odpoví tak, jak on ji chápe, podle 

svého uvážení a odvození si skutečného významu. Jednoduchým řešením je prezentovat 

respondentům stimuly co nejkonkrétněji a nejpřesněji. Takový stimul poté lépe

odpovídá reálnému rozhodování a utváření úsudku respondenta. Navíc při dodržení 

konstantnosti stimulu pro heterogenní populaci respondentů získá výzkumník jistý 

stupeň uniformity a kontroly nad situací v porovnání s vědci, kteří se rozhodnou pro 

výzkum využít experimentální design. [tamtéž]. Výhodu kontextu zmiňuje i 

Wallanderová (2009) či Martinová (2004). Ta také upozorňuje na to, že i malé změny 

ve slovosledu či použitých termínech12 mohou významně ovlivnit reportované odpovědi 

tím, že ovlivní respondentovo porozumění otázce a její interpretaci. Viněty tak 

poskytují nástroj pro odhalení a odfiltrování efektů samotného znění otázky a kontextu 

na interpretaci zkoumaného konceptu. [Martin 2004: 4]

Mezi výhody rozhodně patří také odhalování faktorů, jejichž vlivu si respondent 

často ani není vědom a dále lepší odolnost vůči sociální desirabilitě (respondenti si 

většinou plně neuvědomují manipulaci proměnnými). [Wallander 2009: 27] S touto 

výhodou přichází i dvojice Alexaner a Becker: „Respondent méně pravděpodobně

vědomě ovlivní odpověď kvůli tomu, aby nepokazil dojem, který na tazatele dělá, když 

je dotazován přímo.“ [Alexander, Becker 1978: 95] Většina lidí si navíc ani 

neuvědomuje, které faktory v procesu utváření jejich úsudku hrají roli. To platí zejména 

pro faktory, které v reálném světě vysoce korelují (např. věk zaměstnance a délka 

výkonu povolání) [tamtéž]. Wason s kolegy při tom upozorňují také na redukci „yea-

saying“ a odchylky způsobené sociální desirabilitou (zejména tehdy, je-li otázka 

kladena ve třetí osobě).  Kromě toho použití vinět také posiluje respondentovo zaujetí, 

svým způsobem dramatizuje zkoumaný problém [Wason et kol. 2002: 42].
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V neposlední řadě je velkou výhodou samotná kontrola nad experimentem. 

Výzkumník má plně pod kontrolou úrovně jednotlivých dimenzí, což mu umožňuje 

zkoumat kontextuální vliv proměnných. Může tak zkoumat více závislých proměnných 

najednou. [Ganong, Coleman: 456] Navíc systematické pozměňování jednotlivých 

charakteristik ve vinětách umožňuje poměrně přesný odhad účinků změn v kombinacích 

proměnných, stejně jako jednotlivých proměnných na příslušné změny v postoji 

respondenta nebo jeho rozhodování. [Alexander, Becker 1978: 95]

Na druhou stranu i FSA se může potýkat s problémy validity, jako například 

respondentův limitovaný přístup ke kognitivnímu obsahu jeho posuzování a jeho 

podvědomé a potenciální přání poskytnout sociálně desirabilní odpovědi. Někteří autoři 

se také staví kriticky k faktu, že popisy nejsou samy o sobě reálné, další pak kritizují 

zobecňování výsledků získaných na smyšlených vinětách a jejich aplikaci v reálném 

světě. [Wallander 2009: 27-28] Podle Wallanderové však FSA reprezentuje metodu, 

jejíž užití může výzkumníkům umožnit se z výše zmíněnými problémy alespoň do 

určité míry vypořádat.

I přes rostoucí frekventovanost metody v sociálním výzkumu však podle Sauera 

není dostatek empirických znalostí o metodologických důsledcích a efektech

faktoriálního výzkumu, což platí zejména v případě jeho použití na populační výběry. 

Většina studií se zaměřovala na homogenní skupiny respondentů, často studenty a 

uskutečňovala se v laboratoři nebo srovnatelných podmínkách. Protože je však 

výzkumný design i hodnocení respondentů ve faktoriálním výzkumu mnohem 

komplexnější než v běžných výzkumných metodách, může se objevit mnoho 

metodologických efektů, které mají za následek vychýlení výsledků. Tyto efekty lze 

podle Sauera očekávat zejména v populačních výzkumech, kde jsou respondenti více 

heterogenní s ohledem na jejich kognitivní schopnosti či schopnost soustředit se na 

jednotlivé úkoly v porovnání s výzkumnými výběry skládajícími se ze studentů. [Sauer 

et al. 2010: 3]

1.4 Sociální desirabilita

Protože se mezi výhodami faktoriálního vinětového designu často objevoval 

termín sociální desirabilita a schopnost FSA s ní bojovat, stručně v této kapitole shrnu, 

co tento pojem vlastně znamená, jaké mohou být jeho efekty a jaká jsou typická témata, 

kde se objevuje.

                                                                                                                                         
12 „wording“
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Sociální desirabilita bývá někdy překládána jako sociální žádoucnost, častěji se 

však používá původní více či méně počeštěný termín. [Figurová 2007: 7] Definic 

sociální desirability je mnoho, Figurová však na jejich základě identifikovala určitou 

pojící linii, když tvrdí, že základem všech definic je „chování regulované určitým 

žádoucím způsobem, dále bývá zdůrazňována tendence popírat či zastírat určité projevy 

chování a vlastnosti jedince a snaha prezentovat se před ostatními lépe.“ [tamtéž: 10] 

Jedná se tedy o jev, který nastává, když se snažíme před ostatními neztratit svou tvář, 

nepůsobit nepatřičně a neprojevovat se potenciálně nehodným způsobem.

Jak uvádí ve svém článku Martin Buchtík, „největší roli v tomto případě hraje 

vliv tazatele. Obecně platí, že čím menší má tazatel vliv na dotazovací situaci, tím je 

vyšší pocit soukromí u respondenta a tím pak klesají bariéry dané normami. Nejvyšší 

tlak sociálních norem působí v případě telefonického dotazování, nižší je u osobního 

dotazování (CAPI, PAPI) a relativně nejnižší u dotazníků vyplňovaných přes web nebo 

typu SAQ.“ [Buchtík 2012: 137] Jak ale zároveň dodává, velkou roli hraje kontext. Ne 

vždy musí být příčinou sociálně desirabilních odpovědí právě tazatel, na druhou stranu 

ne vždy přítomnost tazatele vede ke zkreslování odpovědí. Závisí velkou měrou na 

samotném zkoumaném tématu, přičemž za ta citlivá (a sociální desirabilitě náchylná) 

lze považovat „zájem o politiku, účast ve volbách, sledování médií, čtení knih, chození 

do kostela, předsudky (věkové, genderové, rasové,…), postoje k imigrantům“ aj. 

[tamtéž: 137-138].

Se sociální desirabilitou se lze vypořádat různě. Kromě přizpůsobení typu sběru 

dat „sociální psychologie a sociologická metodologie vytvořila několik technik, které 

jsou více či méně schopné získat od respondentů pravdivé údaje. Těmito technikami 

jsou bogus pipeline, technika náhodné odpovědi (randomized response technique), 

dotazník vyplňovaný respondentem (SAQ) a upozornění na anonymitu.“ [Chylíková 

2011: 196]

Rozšířeným způsobem dotazování, o kterém se tvrdí, že se sociální desirabilitou 

bojuje, jsou také projekční otázky. Ty jsou charakteristické tím, že se zdánlivě ptáme na 

postoje či mínění jiných (fiktivních) osob či lidí obecně. „Věříme však, že ve 

skutečnosti respondent promítne do této odpovědi své vlastní názory.“ [Disman 2008: 

153] Projekční otázky mohou mít různé podoby, přičemž Disman uvádí test 

nedokončených vět, anekdotické otázky (částečně podobné právě vinětám). Porrová se 

svými kolegy uvádí rozdělení projektivních otázek do několika skupin podle toho, zda 

se jedná o asociativní, dokončovací, konstruktivní, výběrovou/řadící či vyjadřovací 
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techniku. [Porr et al. 2011: 32] Disman však naťukává také téma validity těchto 

projekčních otázek, která není zaručena a je třeba ji ověřovat. Projekční otázky již 

nejsou tak módní nicméně kromě potenciálního odhalení skrývaných odpovědí mají 

ještě sekundární funkci, a to oživení dotazníku [Disman 2008: 153-155]. Projektivních 

technik se zastává také například Moore (2004), který je považuje za způsob, kterým lze 

dosáhnout implicitní akce a spolupráce s respondentem. Podle něj je projektivní 

reporting ideálním způsobem, jak bojovat s „vkládáním slov do respondentových úst“. 

[Moore 2004: 66]

1.5 Shrnutí

V první kapitole diplomové práce byl podrobněji představen faktoriální vinětový 

design jako jeden z alternativních způsobů sběru dat. V rámci první kapitoly byly 

popsány empirické principy metody, postup tvorby vinět a zejména nejčastější způsoby 

jejího vyhodnocení. Z těchto základů vycházím při samotném výzkumu, který je 

založen na split-ballot experimentu – dotazování proběhne formou CAWI, v rámci 

analýzy poté využiji zejména lineární regresi.

Kromě stručného shrnutí historie, variací vinětového designu a role počítače ve 

vývoji metody, jsem také popsala dvě studie, které jsou pro mou práci zásadní – první 

z nich je Measuring Household Social Standing [Rossi et al. 1974], jež je považována za 

vůbec první aplikaci FSA. Druhou studií je pak Capital punishment preference for 

special offender populations [Boots et al. 2003] – viněta, kterou autoři studie používali, 

se stala základem pro tvorbu mého výzkumného nástroje.
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2 Cíle výzkumu, použitá data a metodologie

2.1 Úvod do problematiky a pozadí výzkumu

Jak již bylo v teoretické části řečeno, viněty mohou být tvořeny a dotazovány 

různě. Já jsem se rozhodla zaměřit na to, zda viněty skutečně mohou konkurovat 

běžnému typu dotazování, jakým je baterie položek, případně zda také pomáhají

vypořádat se s problémem tzv. sociální desirability. Abych měla s čím porovnávat, 

zařadila jsem do dotazníku několik variant dotazování. Jednak jsem se na základě 

přečtené viněty ptala na navazující otázku přímo respondenta (druhé skupině jsem

otázku pokládala v tzv. projekční formě, tedy ve 3 osobě). Kromě toho se v dotazníku 

objevuje také baterie přímých otázek, které zjišťují odpovědi na konkrétní dimenze 

samostatně – a opět se jedné skupiny dotazuji přímo, druhá skupina odpovídá na 

projekční otázky.

Nyní trochu konkrétněji k tématu, skrze které jsem se rozhodla faktoriální 

vinětový design testovat. Jelikož FSA je spíše méně tradiční technikou zjišťování 

informací, rozhodla jsem se vycházet ve své práci z výzkumu již provedeného. Na 

základě rešerše Lisy Wallanderové (2009) jsem zjistila, že nejčastějším okruhem témat, 

kde se FSA používá, je kriminalita a právo – zejména pak určování trestu [Wallander 

2009: 508]. Při rešerši jsem narazila na výzkum Bootsové et al. (podrobněji popsaný již 

v teoretické části práce – kapitola 1.2.5.2). Viněta, kterou autoři vytvořili a použili, se 

mi zdála jako pro mé účely velmi vhodná.

„Tendenci trestat či upřednostňovat tresty (přísné) jako reakci na chování, které 

je v rozporu se zákonem“ označujeme jako punitivitu [Tomášek in Zoubková, Firstová, 

2013: 93]. Jedním ze způsobů, jak se punitivita měří, je obecně položená otázka 

zjišťující, zda je trest dostatečně přísný. Variantou (a podle mnoha odborníků i 

vhodnější metodou) je pak „volba vhodného trestu pro pachatele, jehož delikt je 

respondentovi podrobně popsán“ [Tomášek, Rozum 2016: 3].  A právě tento podrobný 

popis je pro účely testování faktoriálního vinětového designu velmi výhodný. Nabízí 

totiž prostor pro úpravu hodnocené situace, tedy prostor pro vytváření jednotlivých 

vinět.

Česká republika (a dříve i Československo) se celkem třikrát (v letech 1992, 

1996 a 2000) zúčastnila Mezinárodního výzkumu obětí trestné činnosti (ICVS), v němž 

figuruje otázka zjišťující vhodný trest pro pachatele. Aby bylo možné dále sledovat 
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vývoj punitivity v České republice, byla stejná otázka zařazena do výzkumu Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2009. „Výsledky byly natolik zarážející, že

vyvolaly potřebu ověřit pomocí dalšího šetření, zda se nejednalo o výjimečnou situaci, 

způsobenou těžko předvídatelnými jevy (…). V září 2011 se podařilo stejnou položku 

zahrnout do omnibusového šetření.“ [Tomášek in Zoubková, Firstová, 2013: 95] 

Ačkoliv výsledky do roku 2000 naznačovaly, že míra punitivity v České republice 

klesá, respektive z nich vyplývalo, že klesá potřeba poslat pachatele za mříže a naopak

roste preference obecně prospěšných prací a jiných alternativních trestů u nás. V roce 

2009 se však dostaly preference vězení na „historické maximum 66 %, zatímco obecně 

prospěšné práce se propadly na pouhých 12 %.“ [tamtéž: 96] Ačkoliv výsledky z šetření 

v roce 2011 překvapivá zjištění z roku 2009 umírňují, lze stále mluvit o výrazném 

posunu v postojích veřejnosti v porovnání s devadesátými lety – Češi jsou k trestancům 

méně shovívaví, na což ukazuje i porovnání zdejších výsledků s ostatními zeměmi, kde 

je na základě výsledků z roku 2005 (bez účasti České republiky) patrná výrazná 

preference obecně prospěšných prací13. [tamtéž: 96-97] 

2.2 Výzkumné otázky a hypotézy

Základní výzkumnou otázkou je ta, zda faktoriální vinětový design přináší stejné 

výsledky, jako běžně používané dotazování skrze položkovou baterii. Výše uvedený 

výčet výhod FSA oproti běžným typům dotazování mě však vede také k otázce, zda se 

FSA pomáhá vypořádat se sociální desirabilitou, která u citlivých témat nastává. 

Posuzování lidí (a s ním spojené předsudky a stereotypy) se jako sociálně desirabilní 

jeví, a proto si myslím, že by se na takovém tématu vhodnost použití vinětového 

designu dobře prezentovala.

Z literatury také vyplývá, že sociální desirabilitě ve výzkumu mohou pomáhat

předcházet projekční metody [Disman 2008, Moore 2004, Porr 2011 aj.]. Proto jsem i já 

tento fakt ve své práci zohlednila a vytvořila dvě sady vinět, respektive následných 

otázek (split-ballot) – jednou se ptám respondenta přímo, jednou je jeho úkolem 

odpovědět na otázku týkající se soudce. Stejně tak polovina výběrového souboru, která 

bude dotazována na třetí osobu, bude odpovídat i na stejně stylizovanou baterii otázek. 

Základními cíli výzkumu je tak jednak porovnání faktoriálního vinětového 

designu s klasickým dotazováním prostřednictvím baterie, za druhé pak porovnat

                                               
13 kromě Řecka byly obecně prospěšné práce trestu nejčastěji voleným druhem trestu mezi 32 účastnícími 
se zeměmi
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obecně dotazování přímé a dotazování pomocí projekce (viz diagram – Obrázek 1). 

Porovnáním vinět a baterií bych měla být schopna určit, zda skutečně lze pomocí vinět 

dospět k obdobným výsledkům, které přináší položková baterie. Vedle toho se však 

zaměřím i na srovnání jednotlivých forem dotazování – v první a ve třetí (projekční) 

osobě. Při srovnání celkových rozdílů (červeně zvýrazněná šipka na diagramu) by mělo 

být patrné, zda je viněta dotazovaná přímo vhodnější či naopak méně vhodná oproti 

vinětě využívající projekci.

Obrázek 1 – Diagram znázorňující výzkumný design diplomové práce

Zdroj: autorka

Podle mé základní hypotézy budou výsledky obou použitých metod dotazování 

srovnatelné. Hypotéza týkající se sociální desirability pak vychází právě z předpokladu, 

že projekční metoda pomáhá projevům sociální desirability předcházet. Proto viněta 

dotazovaná v této formě by měla být ještě účinnější, než viněta dotazovaná na přímo 

(ačkoliv i ta bude výhodnější než nepřímo dotazovaná baterie). Předpokládám tedy, že 

jakákoliv viněta bude při dotazování efektivnější, než přímý dotaz prostřednictvím 

baterie a zároveň každá projekční forma dotazu bude efektivnější než klasická (viz 

Obrázek 2).
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Obrázek 2 – Diagram znázorňující hypotézu o sociální desirabilitě

Zdroj: autorka

Dílčí výzkumné otázky a hypotézy ohledně vlivu konkrétních dimenzí na závisle 

proměnnou jsou popsány v následující kapitole týkající se designu výzkumu – v části 

Použitá viněta a dimenze (kapitola 2.3.3).

2.3 Design výzkumu

2.3.1 Výběrový soubor a metoda výběru

Výběrový soubor reprezentuje online populaci České republiky ve věku 18-65 

let. Vzhledem k záměru celé práce nebyly na výběrový soubor kladeny speciální 

požadavky. Podrobně je sociodemografické rozložení souboru (včetně obou 

podsouborů) vidět v Tabulce 2. V projektu práce jsem zamýšlela dotazovat pouze 

vysokoškolské studenty, avšak pouze z důvodu snadnější dosažitelnosti. Původní záměr 

odkaz na naprogramovaný dotazník distribuovat přes facebookové skupiny a oficiální e-

maily jednotlivých vysokých škol jsem však přehodnotila, když se mi naskytla 

příležitost data sesbírat v rámci omnibusu agentury pro výzkum trhu na online panelu14. 

Metoda výběru finálního souboru tedy byla kvótní.

Celý výzkumný design vychází z tzv. split-ballot experimentu, což znamená, 

že je soubor rozdělen na dva či více podsouborů, které jsou následně porovnávány a 

jsou si navzájem i kontrolními skupinami. První split-ballot experimenty se objevily ve 

čtyřicátých letech minulého století. V roce 1944 pak Hadley Cantril vydal knihu 

Gauging Public Opinion15, která obsahovala i podrobný popis metody split-ballot a ve 

které Cantril uvedl i zjištění z mnoha již provedených experimentů. V padesátých letech

pak sice zájem o split-ballot experimenty mírně opadl, od sedmdesátých a zejména 

                                               
14 Sběr dat mi umožnila agentura NMS Market Research s.r.o. jako jedna z mateřských společností 
Českého národního panelu, který má více než 50 000 respondentů ve struktuře online populace; 
http://www.ceskynarodnipanel.cz/
15 „Měření veřejného mínění“
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osmdesátých let se k němu však výzkumníci začali vracet [Donsbach, Traugott 2007: 

324]. Aby byly skupiny srovnatelné, je nutné rozřadit jednotky do experimentálních 

podskupin. Toto rozřazení by mělo být náhodné, aby bylo zaručeno rovnoměrné 

rozložení konkrétních charakteristik jedinců napříč skupinami a nedošlo k výběrovému 

vychýlení výstupů experimentu [Kirk R. 2009: 24]. Toto náhodné rozdělení je podle 

Kirka zásadním pro dodržení interní validity experimentu. Samozřejmostí jsou také 

stejné podmínky a čas sběru dat v obou podskupinách. [Tamtéž: 28]

Tabulka 2 – Rozložení sociodemografických charakteristik ve výběrovém souboru

Celkový soubor 1. osoba 3. osoba

Celkem 505 266 239

Pohlaví
Muži 245 (49 %) 131 (49 %) 114 (48 %)

Ženy 260 (51 %) 135 (51 %) 125 (52 %)

Věk
18-24 let 50 (10 %) 27 (10 %) 23 (10 %)

25-34 let 114 (23 %) 58 (22 %) 56 (23 %)

35-44 let 131 (26 %) 72 (27 %) 59 (25 %)

45-54 let 107 (21 %) 55 (21 %) 52 (22 %)

55-64 let 103 (20 %) 54 (20 %) 49 (21 %)

Vzdělání
Základní, vyučen/a 202 (40 %) 101 (38 %) 101 (42 %)

Středoškolské 235 (47 %) 125 (47 %) 110 (46 %)

Vysokoškolské, VOŠ 68 (13 %) 40 (15 %) 28 (12 %)

Obavy z trestného činu
Nemá obavy 271 (54 %) 137 (52 %) 134 (56 %)

Má obavy 234 (46 %) 129 (48 %) 105 (44 %)

Obětí trestného činu 
v posledních 12 měsících
Nemá zkušenost 479 (95 %) 252 (95 %) 227 (95 %)

Má zkušenost 26 (5 %) 14 (5 %) 12 (5 %)

Zdroj: autorka

Z Tabulky 2, znázorňující rozložení respondentů ve výběru, je patrné, že

náhodné přiřazení respondentů skutečně vedlo z pohledu jejich charakteristik ke 

srovnatelným podskupinám a nemělo by tak docházet k vychýlení výsledků právě 

z důvodu nerovnoměrného rozřazení. Nebylo ani nutné konstruovat váhy, které by 

případné odchylky korigovaly.

Pro získání počtu viněto-osob (důležitých při samotné analýze) stačí absolutní 

hodnoty vynásobit pěti – 2525 viněto-osob celkem, 1330 v první osobě a 1195 ve třetí 

osobě dotazování. Lze také tvrdit, že obě skupiny experimentu jsou v souboru 
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zastoupeny v dostatečném (a zobecnitelném) počtu respondentů, a to zejména v případě 

analýzy prováděných na viněto-osobách.

2.3.2 Sběr dat

Sběr dat probíhal v období 4. – 6. 10. 2016 formou CAWI. Výhodou online 

sběru dat bylo zejména jednodušší vytvoření dotazníku, možnost rotací a náhodné 

rozřazení respondentů. Navíc jsem díky tomu dosáhla na reprezentativní online populaci 

České republiky.

V části věnující se sociální desirabilitě je sice poznámka týkající se vlivu 

přítomnosti tazatele na projev žádoucnosti, na druhou stranu však některé studie 

přichází se zjištěním, že sociální  desirabilita se objevuje i při sběru dat bez tazatele 

(včetně CAWI) [Doudou, Winter 2014] a že efekty způsobu sběru dat se u různých 

proměnných liší  [Martin, Lynn 2011].

Celý soubor byl náhodně rozdělen na 2 poloviny (split-ballot), přičemž jedna 

polovina byla dotázána přímo a druhá část dostala nepřímou (projektivní) variantu 

dotazníku. Každý respondent měl za úkol ohodnotit 5 scénářů a baterii otázek, která se 

zaměřovala na to, zda jsou konkrétní faktory považovány za polehčující či naopak 

přitěžující okolnost, případně nehrají při výběru trestu roli.

Také úrovně dimenzí byly během dotazování vybírány náhodně. To sice vedlo 

k situaci, kdy jeden scénář byl dotázán celkem dva a dvacetkrát a jiný pouze šestkrát, na 

druhou stranu však byly všechny scénáře dotázány alespoň jednou a mělo by tak být 

možné analyzovat jednotlivé dimenze nezávisle na sobě (podrobné frekvence zobrazení 

konkrétních variant viněty jsou v příloze č. 1). V případě, že bych se uchýlila 

k frakčnímu replikačnímu designu a vytvořila si dopředu sadu proměnných, zvýšila 

bych sice počet dotázání každé této sady, některé proměnné by však od sebe nebylo 

možné oddělit.

Celkem bylo dotázáno 522 respondentů, po očištění nekonzistentních či 

nevyhovujících respondentů jich zbylo 505. To znamená, že celkem bylo dotázáno 2525

kompletně vyplněných vinět.

2.3.3 Použitá viněta a dimenze

Jak již bylo řečeno, nejčastěji je FSA používán v oblasti studií kriminlity, práva, 

trestů. Rozhodla jsem se na základě toho použít výzkum Capital punishment preference 

for special offender populations, za nímž stojí Denise Paquette Bootsová, John K. 
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Cochran a Kathleen M. Heidová (2003). Tento výzkum a jeho výsledky jsem popsala již 

v teoretické části práce, nyní bych se ráda zaměřila přímo na to, co mě inspirovalo –

tedy viněty.

V práci Bootsové et al. byly použity dvě viněty. Já jsem si vybrala jednu, kterou 

jsem považovala za vhodnější, svým způsobem „obyčejnější“ a jednodušší k posouzení 

(aby samotná viněta nebyla příliš kontroverzní a nevychylovala tím výsledky).

Původní viněta zněla takto:

„Jerry je (jedenáct/patnáct/dvacet jedna/dvacet pět)ti letý bílý muž. Přišel do 

samoobsluhy s nabitou pistolí ráže .38 a namířil na prodavače s požadavkem na vydání 

veškeré hotovosti z pokladny. Prodavač mu vyhověl a podal Jerrymu tašku s penězi. 

Během této výměny zaslechl Jerry sirénu a zpanikařil – během pokusu o útěk pak 

zastřelil prodavače. Petr byl zatčen, obviněn a usvědčen z vraždy prvního stupně. U 

soudu soudní znalci žalující strany i obhajoby potvrdily, že Petr je na svůj věk 

nadprůměrně inteligentní/průměrně inteligentní/ podprůměrně inteligentní/mentálně 

zaostalý. Jeho kriminální historie (byla čistá/vykazovala několik zatčení za majetkové 

trestné činy/vykazovala několik zatčení za násilné trestné činy).

Na základě těchto informací, jaký trest byste mu doporučil, pokud byste byl/a v porotě 

pro tento případ? Prosím zakroužkujte pouze jednu možnost.“16   

Původní vinětu jsem mírně modifikovala – mj. proto, aby lépe odpovídala 

českému prostředí. Přidala jsem dimenzi rasy/etnika, snížila a upravila dimenzi věku. 

Jednu dimenzi (kriminální historii) jsem navíc odebrala, protože mi pro můj účel přišla 

příliš prvoplánová (každý by člověku s kriminální historií přitížil a pravděpodobně by 

neměl problém to i přiznat – není to sociálně desirabilní položka). 

Aby viněta lépe odpovídala českému prostředí, musela upravit i následující 

otázku, neboť v českém soudním systému například není porota. Posledním výraznějším 

rozdílem je pak nabízená odpověď: Boostová et al. nabízela konkrétní druhy trestů (s 

                                               
16 přeloženo autorkou z originálního znění: „ Jerry is a(n) (eleven, fifteen, seventeen, twenty-one, twenty-
five) year old White male. Jerry walked into a convenience store with a loaded .38 caliber handgun and 
pointed at the store clerk. He demanded that the clerk hand over all the cash in the register, The clerk 
complied and handed Jerry a bag of money. During this exchange, Jerry heard siren and began to panic. 
In Jerry's attempt to flee, the clerk was shot and killed. Jerry was arrested, charged, and legally convicted
of first-degree murder. At trial, expert witnesses for both the defense and the prosecution testified that 
Jerry was an individual displaying ("normal maturity", "immaturity", "mental retardation", "severe mental 
illness") for a person his age. His past criminal history included (no prior arrests, several minor arrests for 
property crimes, several prior arrests for violent crimes).
Based upon the given information, what sentence would you recommend if you served on this jury? 
Please circle one choice only.“
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důrazem celého výzkumu na trest smrti). Já jsem se pro lepší diferenciaci a s ohledem 

na to, že u nás není trest smrti povolen, zvolila číselnou odpověď s počtem let ve vězení. 

Finální dotazovaná viněta tedy zněla takto:

„J.M. je (20/40/60)ti letý (muž/žena), (běloch/Rom/Asiat/černoch). Přišel/la do 

samoobsluhy s nabitou pistolí ráže .38 a namířil/a na prodavače s požadavkem na 

vydání veškeré hotovosti z pokladny. Prodavač mu/jí vyhověl a podal mu/jí tašku 

s penězi. Během této výměny zaslechl/a J.M. sirénu a zpanikařil/a – během pokusu o 

útěk pak zastřelil/a prodavače. J.M byl/a zatčen/a, obviněn/a a usvědčen/a z vraždy 

prvního stupně. U soudu soudní znalci žalující strany i obhajoby potvrdily, že J.M. je 

na svůj věk (nadprůměrně inteligentní/průměrně inteligentní/ podprůměrně 

inteligentní/mentálně zaostalý/á).

Představte si nyní, že jste osoba, která rozhoduje o výši trestu. Na základě těchto 

informací, jaký trest byste J.M. dal/a?“

Analogicky jsem se dotazovala ještě ve třetí osobě – jaký trest dá soudce.

Finální dimenze zařazené do viněty a jejich úrovně tedy jsou:

1. pohlaví

2. rasa (běloch, Rom, Asiat, černoch)

3. věk (20, 40, 60)

4. mentální kapacita (nadprůměrně inteligentní, průměrně inteligentní, 

podprůměrně inteligentní, mentálně zaostalý)

Pro každou osobu dotazování ve výzkumu figurovalo devadesát šest vinět.

Moje hypotézy vztahující se k jednotlivým dimenzím jsou:

1. Muž bude trestán přísněji než žena

2. Běloch bude trestán nejméně přísně; nejpřísněji bude trestán Rom

3. Nejstarší budou trestáni nejméně, střední léta nejvíce

4. Mentálně zaostalý bude trestán nejméně; ve zbylých kategoriích nebude 

velký rozdíl, ale nadprůměrně inteligentní budou trestáni o něco více než 

zbytek.
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2.3.4 Zpracování dat

Sebraná data budou zpracovávána ve statistickém programu SPSS. 

Transformace dat pak byla provedena v programu R.studio17. 

Při samotných analýzách vinět (jako stěžejního výstupu) jsem na základě rešerše 

zvolila regresní analýzu. Kromě proměnných vycházejících z dimenzí viněty (pohlaví, 

věk, rasa a mentální kapacita pachatele) budou výsledky tříděny přes sociodemografické 

charakteristiky respondentů. Dostupné informace o respondentech jsou jednak ty, které 

má k dispozici samotný Český národní panel (například pohlaví, věk, vzdělání), ale také 

ty, které lze zjistit pomocí samotného výzkumného nástroje – v mém případě tak i to, 

zda má dotyčný obavy z kriminality, zda se sám stal obětí trestného činu, či zda má 

osobní zkušenost s potenciálně diskriminovanými skupinami lidí.

Kromě vinět je v dotazníku zahrnuta také položková baterie zjišťující, nakolik 

polehčující či naopak přitěžující okolností jsou jednotlivé úrovně vinětových dimenzí 

při přímém dotazu. Tato baterie bude jednak samostatně analyzována (s využitím 

sociodemografických charakteristik respondentů při třídění), jejím primárním cílem je 

však určení jakéhosi standardu, se kterým budou porovnávány výsledky získané na 

základě FSA.

2.3.5 Validita a reliabilita

V rámci diplomové práce se zabývám otázkami validity faktoriálního vinětového 

designu. Interní validita by měla být zaručena náhodným rozřazením respondentů do 

experimentálních podskupin v rámci split-ballot [Kirk R. 2009: 28].

Jak již bylo také řečeno v teoretické části práce, mnoho výzkumníků právě vyšší 

reliabilitu a validitu (v porovnání s přímým dotazováním) považují za jedny ze 

stěžejních výhod FSA. Viněty jsou realističtější, předkládají respondentům 

standardizované stimuly (což zvyšuje interní validitu, reliabilitu a snadnost replikace 

výzkumu), dále zlepšují konstrukční validitu (jelikož respondent se zaměřuje na 

specifické vlastnosti či znaky výzkumníkovy otázky) [Wason et kol. 2002: 42].

Pro zajištění reliability dat byl datový soubor očištěn o respondenty, kteří byli 

podezřelí díky některému z obvyklých způsobů zjišťování takových jedinců. Nutno 

poznamenat, že toto prvotní očištění proběhlo na základě indikátorů objevujících se 

                                               
17 Za pomoc při transformaci ještě jednou děkuji Václavu Čepelákovi.
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v celém dotazníku18. Šlo zejména o takové respondenty, kteří dotazník vyplnili příliš 

rychle, v otevřených odpovědích vyplňovali nesmysly (interpunkční znaménka, 

náhodné shluky písmen atd.), v jednotlivých bateriích otázek vybírali vždy stejnou 

možnost atd. V rámci analýzy položkové baterie jsem navíc byla nucena vyřadit 

respondenty, kteří na dva póly dichotomické proměnné (muž-žena a má-nemá záznam 

v trestním rejstříku) odpověděli stejně nebo alespoň podobným směrem (oba póly byly 

polehčující či oba přitěžující). 

2.3.6 Etika

Agentura NMS Market Research, která mi umožnila zařadit otázky pro mou 

diplomovou práci do pravidelného omnibusového šetření, je členem asociace SIMAR –

musí tedy dodržovat etické zásady oboru a požadavky SIMARu (a tedy i kodexy vydané 

ESOMAR). Asociace dodržování svých kvalitativních standardů pravidelně kontroluje. 

Cílem SIMARu je kromě „obhajoby a prosazování profesních zájmů“ také zajištění 

dodržování etických zásad podnikatelské činnosti, ale i běžných mezilidských vztahů 

[Simar 2016]. Díky členství NMS Market Research byly při sběru dat pro diplomovou 

práci dodrženy všechny standardy, které SIMAR vyžaduje.

Respondenti jsou dále dobrovolně členy Českého národního panelu – ten jim 

zaručuje, že „sociologické výzkumy probíhající v Českém národním panelu jsou 

anonymizovány a poskytnuté údaje podléhají ochraně dat tak, jak to v České republice 

požaduje Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ze dne 4. dubna 2000.“ [Český národní panel 2016]

2.4 Shrnutí

V rámci metodologické kapitoly práce jsem podrobně představila design 

plánovaného výzkumu. Popsala jsem výběrový sobor, samotný sběr dat a stručně 

vysvětlila podstatu split-ballot experimentu. Velkou část celé kapitoly zaujímá popis 

tvorby použité viněty a představení hypotéz souvisejících se sledovanými dimenzemi 

(pohlaví, věk, rasa a mentální kapacita pachatele). Data budou zpracovávána v SPSS, 

jejich transformace (za účelem provedení analýz z pohledu samotných vinět) proběhla 

v programu R.studio. Okrajově jsem se v metodologické kapitole dotkla i témat validita, 

reliabilita a etika výzkumu.

                                               
18 Otázky byly součástí omnibusového dotazníku, který zahrnuje několik témat a oblastí studia. Proto se 
v dotazníku objevovaly i otevřené otázky, položkové baterie a další charakteristiky, které mohou sloužit 
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3 Analytická část – výsledky a interpretace

V rámci analytické části práce se zaměřuji na konkrétní výsledky, které vychází 

ze sebraných dat. Spolu s výsledky zároveň nabízím možná vysvětlení a snažím se o 

interpretaci zobecnitelnou na online populaci České republiky.

Analytická část je rozdělena do tří částí. První část se zabývá samotnými 

výsledky FSA. Kromě standardních deskriptivních statistik se zde čtenář dozví, k jakým 

výsledkům lze na základě FSA dospět a jak je interpretovat. Druhá část přináší 

výsledky, ke kterým lze dojít pomocí dotazování skrze baterii položek. Třetí (stěžejní) 

část pak nabízí porovnání výsledků obou předchozích metod, jejich kritické zhodnocení 

a případná doporučení.

3.1 Hodnocení hypotetických situací – vinět

3.1.1 Deskriptivní statistiky

Na úvod je potřeba zmínit, že analýza vinět neprobíhala čistě z pohledu 

respondentů, ale i z pohledu vinět samotných. Já jsem si pro tento případ zavedla pojem 

viněto-osoba. Díky tomu, že každý z 505 respondentů odpovídal na pět vinět, se 

dostáváme na konečné číslo 2525 těchto viněto-osob.

Základní proměnnou, která vycházela ze samotného hodnocení respondentů, je 

proměnná „trest“. Ta nabývá hodnot 0-25 podle toho, kolik let vězení by respondent 

doporučil jako trest pro pachatele konkrétní hypotetické situace. Díky tomu, že byla 

možnost odpovědi omezena na číselnou odpověď s limitem 25 let, neobjevují se v této 

proměnné odlehlé hodnoty.

Co se týká rozložení proměnné, již podle Komlogorov-Smirnovova testu není 

rozdělení normální (si. 0,000). Po zobrazení histogramu (Obrázek 3) se pak projevuje 

trend zaokrouhlování hodnot. Z obrázku je patrné, že respondenti výrazně častěji volili 

jako trest násobky pěti. Tento jev (odpovídání násobky 5 a 10) je však bohužel pro 

otevřené otázky s číselnou odpovědí typický [Vinopal 2007: 56]. Vinopal navíc

konstatuje, že zaokrouhlování vede v důsledku k transformaci výsledné proměnné – ta 

„částečně pozbývá kvantitativního charakteru a začíná se přibližovat proměnné 

kategoriální: respondenti ve skutečnosti nevyužívají všechny možnosti, nýbrž vybírají 

mezi zaokrouhlenými hodnotami – tj. určitým druhem kategorií“ [Tamtéž: 57].

                                                                                                                                         
k odhalení „hříšných“ respondentů.
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Rozhodla jsem se však tomuto problému nevěnovat dále příliš pozornosti, neboť 

klasické způsoby řešení nenormálního rozložení, jako odmocnění či zlogaritmovaní 

[Mareš, Rabušic, Soukup 2015: 132] se s tímto problémem nejsou schopny vypořádat. 

Navíc „není tento předpoklad (normality) u sociologických dat tak striktní“ [Tamtéž: 

140].

Obrázek 3 – Histogram rozložení proměnné trest

Zdroj: autorka

Celkový průměr uváděných trestů je 17,9 roku. V Tabulce 3 je pak vidět 

odlišnost při dotazování v první a ve třetí osobě. Oproti předpokladu, že ve třetí osobě 

budou lidé hodnotit viněty přísněji, se ukazuje, že přísnější jsou respondenti 

v hodnocení sami za sebe. Až po sběru dat se i během konzultací objevila námitka, že 

fakt, že jsem se v nepřímé formě otázky snažila o projekci respondentů do „soudce“, 

může mít na výsledky velmi výrazný vliv. Může totiž fungovat ne jako nástroj pro 

odhalování sociální desirability, ale jako způsob měření postoje k českému soudnictví a 

spravedlnosti. V září 2016 proběhlo šetření CVVM, které se mimo jiné zabývalo 

důvěrou občanů v konkrétní společenské instituce. Ukázalo se, že soudům důvěřuje 

pouhých 52 % Čechů, vyloženě jim pak nedůvěřuje celých 44 %. Vývoj důvěry v soudy 
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se dlouhodobě výrazně proměňuje. „V aktuálním šetření došlo oproti poslednímu 

šetření k mírnému zvýšení důvěry v soudy (o 4 procentní body)“ [Tuček 2016]. Stále je 

však důvěra v politické i trestněprávní instituce nižší než ve vyspělých evropských 

zemích [Kunštát 2015; Čadová 2015 in Krulichová 2016:147], s čímž mohou výsledky

projekční otázky souviset.

Tabulka 3 – Průměrné tresty

trest Průměr N

Celkem 17,91 2525

1. osoba 19,94 1330

3. osoba 15,66 1195

Zdroj: autorka

Již tyto první deskriptivní statistiky naznačují, že námitka týkající se 

nevhodného výběru a formulace nepřímé otázky je oprávněná. V následných analýzách 

jsem tak na tuto okolnost musela brát zřetel.

Klíčová proměnná trest vznikla na základě dotazování skrze viněty, ve kterých 

byly zahrnuty dimenze pohlaví (sex_V), věk (vek_V), rasa (ras_V) a mentální kapacita

(ment_V) pachatele / pachatelky. Tyto dimenze jsou proměnnými, u kterých lze 

předpokládat vliv na výslednou proměnnou. Pro úplnost zde tedy uvádím ještě 

deskriptivní charakteristiky těchto nezávislých proměnných (Tabulka 4), přičemž mohu 

konstatovat, že v soboru byly i faktory ovlivňující volbu trestu rozloženy rovnoměrně.
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Tabulka 4 – Deskriptivní statistiky nezávislých (vinětových) proměnných

Nezávislé proměnné N celkem N 1. osoba N 3. osoba

Pohlaví (sex_V)

    1 = muž 1272 (50,4 %) 656 (49,3 %) 616 (51,5 %)

    2 = žena 1253 (49,6 %) 674 (50,7 %) 579 (48,5 %)

Věk (vek_V)

    1 = 20 let 824 (32,6 %) 431 (32,4 %) 393 (32,9 %)

    2 = 40 let 821 (32,5 %) 434 (32,6 %) 387 (32,4 %)

    3 = 60 let 880 (34,9 %) 465 (35 %) 415 (34,7 %)

Rasa (rasa_V)

    1 = Běloch 631 (25,0 %) 329 (24,7 %) 302 (25,3 %)

    2 = Rom 650 (25,7 %) 350 (26,3 %) 300 (25,1 %)

    3 = Asiat 605 (24,0 %) 315 (2,7 %) 290 (24,3 %)

    4 = Černoch 639 (25,3 %) 336 (25,3 %) 303 (25,4 %)

Mentální kapacita (ment_V)

   1 = Nadprůměr 624 (24,7 %) 341 (25,6 %) 283 (23,7 %)

    2 = Průměr 617 (24,4 %) 307 (23,1 %) 310 (25,9 %)

    3 = Podprůměr 661 (26,2 %) 350 (26,3 %) 311 (26,0 %)

    4 = Zaostalý/á 623 (24,7 %) 332 (25,0 %) 291 (24,4 %)

Zdroj: autorka

3.1.2 Regrese

Abych odhalila vliv nezávislých proměnných na preferovaný trest (tedy závislou 

proměnnou), použila jsem mnohonásobnou lineární regresi. Regresní analýza je na 

základě rešerše Lisy Wallanderové absolutně nejčastější metodou analýzy FSA. Většina 

článků (77 ze 106) prezentovala výsledky lineární regresní analýzy [Wallander 2009: 

514]. Ve výzkumu, který pro mě byl největší inspirací (Bootsová, Cochran, Heidová

2003), byla během analýzy využita logistická regrese; jako závislá proměnná však bylo 

analyzováno doporučení proti nedoporučení trestu smrti (dichotomická proměnná).

Odhlédnu-li od vychýlení způsobeného zaokrouhlováním, je v mém případě 

doporučený trest téměř ukázkovým příkladem kardinální proměnné. Lineární regrese je 

tedy podle mého názoru nejvhodnější metodou. Abych dostála všem předpokladům 
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lineární regresní analýzy19, musela jsem ještě ověřit homoskedasticitu a multikolinearitu 

dat a dále nominální i ordinální proměnné (měla jsem pouze krátké škály) převést na 

tzv. dummies, tedy umělé proměnné.

S pomocí regrese jsem vytvořila tři modely. První model odráží pouze ty 

nezávislé proměnné, které vzešly na základě viněty (tedy jednotlivé úrovně dimenzí). 

V druhém modelu je kromě vinětových proměnných zařazena ještě proměnná odrážející 

osobu (formu) dotazování. Třetí model pak zahrnuje kromě všech předchozích nezávisle 

proměnných i sociodemografické charakteristiky respondenta. V závěru na základě 

tohoto posledního modelu prezentuji finální model, ve kterém jsou zařazeny pouze ty 

proměnné, které hrají při posuzování trestu roli. Finální model tedy přináší konkrétní 

zjištění o tom, které okolnosti jsou polehčující a které přitěžující; okolnosti, které jsou 

z modelu vyřazeny, nemají na určování výše trestu pachatele vliv.

3.1.2.1 Předpoklady

Dummies

Na umělé proměnné bylo nutno převést všechny nezávisle proměnné kromě 

pohlaví pachatele jako dichotomické proměnné. Z původně čtyř dimenzí o celkových 13 

hodnotách tak vzniklo celkem 9 dichotomických proměnných (sex_V, vek40_dummy, 

vek60_dummy, rom_dummy, asiat_dummy, cernoch_dummy, prum_dummy,  

podpr_dummy, zaost_dummy). Jako referenční hodnoty proměnných týkajících se 

věku, rasy a mentální kapacity, byly zvoleny hodnoty „20 let“, „běloch“ a 

„nadprůměrně inteligentní“.

Multikolinearita

Multikolinearita značí přílišnou provázanost mezi nezávislými proměnnými. Pro 

její diagnostiku je proto nutné si prohlédnout korelační matici (Tabulka 5). Již v tomto 

kroku je zapotřebí pracovat s dummies proměnnými. Hodnota korelačního koeficientu 

by v žádné dvojici nezávislých proměnných neměla přesahovat 0,8, což je v případě 

proměnných vycházejících z dimenzí viněty pravda. 

Multikolinearitu lze také ověřit přes hodnotu Condition Index, který by podle 

doporučení neměl přesahovat 30. V našich datech je maximální hodnota 10,41. Přílišné 

provázanosti proměnných bychom se tedy v našem případě neměli obávat.

                                               
19 odlehlé hodnoty jsou (vzhledem k omezení odpovědí na maximální hodnotu 25) vyloučené
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Tabulka 5 – Diagnostika multikolinearity – korelační matice

trest pohlaví 40 let 60 let Rom Asiat Černoch Průměr Podprůměr 
trest 1,000
pohlaví -0,029 1,000

40 let 0,042 0,015 1,000
60 let -0,049 -0,023 -0,508 1,000

Rom 0,016 -0,015 -0,026 0,003 1,000
Asiat -0,019 0,001 -0,009 0,004 -0,331 1,000

Černoch -0,013 0,013 0,004 0,012 -0,343 -0,327 1,000
Průměr 0,017 0,002 0,013 -0,014 -0,006 0,011 -0,015 1,000

Podprůměr 0,007 -0,002 0,002 0,009 -0,007 -0,005 0,014 -0,339 1,000
Zaostalý/á -0,150 -0,006 -0,007 0,006 0,020 0,012 -0,023 -0,325 -0,341

Zdroj: autorka

Homoskedasticita

Pro vyloučení heteroskedasticity v datech se používá tzv. Glejserův test, tedy 

modelování absolutních hodnot reziduí našeho zamýšleného regresního modelu pomocí 

námi zvolených prediktorů (Tabulka 6). Zde se jeví proměnné týkající se mentální 

kapacity pachatele jako faktory výrazně ovlivňující rezidua, proto data máme mírně 

heteroskedastická. Přesto jsem se rozhodla pokračovat v regresi běžnými metodami a 

heteroskedasticitu v dalších modelech (i z důvodu srovnatelnosti modelů) ignorovat.

Tabulka 6 – diagnostika heteroskedasticity – Glejserův test

Proměnná Sig. Proměnná Sig.

pohlaví zločince 0,691 Černoch vs. ostatní 0,243

40 let vs. ostatní 0,054 Průměr vs. ostatní 0,036

60 let vs. ostatní 0,805 Podprůměr vs. ostatní 0,018

Rom vs. ostatní 0,995 Zaostalý/á vs. ostatní 0,000

Asiat vs. ostatní 0,200

Zdroj: autorka
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3.1.2.2 Základní model

Základní model vychází pouze z charakteristik pachatele prezentovaných ve 

vinětách. Ty bohužel vysvětlují jen velmi malou část (3 %) rozptylu doporučeného 

trestu (Tabulka 7). Podle dalších charakteristik modelu (ANOVA a celkový F-test 

v rámci ní, kdy signifikance je rovna 0) však lze model zobecňovat na celou populaci.

Tabulka 7 – Model Summary – základní model

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

0,183 0,033 0,030 6,859
Zdroj: autorka

V predikci trestu navíc hrají roli pouze ty charakteristiky pachatele, které souvisí

s jeho mentální kapacitou (Tabulka 8). Na základě konkrétních koeficientů pak lze 

tvrdit, že přitěžující okolností je nadprůměrná inteligence pachatele. Je-li pachatel 

v hypotetické situaci průměrně inteligentní, dostává o 1,3 roku méně, je-li podprůměrně 

inteligentní, rozdíl je 1,4 a v případě mentální zaostalosti dokonce 3,4 roku. Tento 

výsledek odpovídá hypotéze o vlivu mentální kapacity pachatele na výši trestu. Ani po 

vyřazení nevhodných proměnných se stupeň vysvětlení modelu nezvýšil (Adjusted R 

Square = 0,028). 

Tabulka 8 – Základní model - koeficienty

Základní model Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 20,315 0,583 34,857 0,000
pohlaví zločince -0,426 0,273 -0,031 -1,559 0,119
40 let vs. ostatní 0,348 0,338 0,023 1,028 0,304
60 let vs. ostatní -0,539 0,333 -0,037 -1,621 0,105
Rom vs. ostatní 0,071 0,384 0,004 0,184 0,854
Asiat vs. ostatní -0,352 0,390 -0,022 -0,901 0,368
černoch vs. 
ostatní

-0,355 0,385 -0,022 -0,923 0,356

průměr vs. 
ostatní

-1,337 0,390 -0,082 -3,431 0,001

podprůměr vs. 
ostatní

-1,443 0,383 -0,091 -3,769 0,000

zaostalý/á vs. 
ostatní

-3,355 0,389 -0,208 -8,632 0,000

Zdroj: autorka
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3.1.2.3 Přidání osoby dotazování do modelu

Osoba dotazování by podle původních předpokladů měla hrát v doporučování 

trestů významnou roli. Po jejím zařazení do modelu nebyl výrazně ovlivněn předpoklad 

týkající se absence multikolinearity.

Model je opět zobecnitelný na populaci České republiky a z hodnot (Adjusted) R 

Square je patrné, že osoba dotazování je skutečně při určování trestu důležitá – model 

vysvětluje 12 % rozptylu trestu (rozdíl oproti předchozímu modelu zahrnujícímu pouze 

nezávislé proměnné vycházející z dimenzí je 9 %) (Tabulka 9).

Tabulka 9 – Model Summary – model Viněta + osoba dotazování

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

0,357 0,128 0,124 6,517
Zdroj: autorka

Při pohledu na tabulku koeficientů (Tabulka 10) si můžeme všimnout, že kromě 

mentální kapacity zločince a osoby dotazování, se platným prediktorem stala i 

genderová příslušnost pachatele – je-li pachatelem žena, bude její trest o půl roku nižší 

než v případě muže. Velmi zajímavý je pohled na osobu dotazování, kdy pouze proto, 

že respondenti byli dotazováni ve třetí osobě, dávali o 4,3 roku nižší tresty.  

Tabulka 10 – model Viněta + osoba dotazování - koeficienty

Viněta + osoba 
dotazování

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

(Constant) 22,441 0,569 39,465 0,000
osoba dotazování -4,284 0,260 -0,307 -16,476 0,000
pohlaví zločince -0,522 0,260 -0,037 -2,010 0,045
40 let vs. ostatní 0,321 0,322 0,022 0,997 0,319
60 let vs. ostatní -0,564 0,316 -0,039 -1,785 0,074
Rom vs. ostatní -0,003 0,365 0,000 -0,009 0,993
Asiat vs. ostatní -0,350 0,371 -0,021 -0,944 0,345
černoch vs. 
ostatní

-0,370 0,366 -0,023 -1,011 0,312

průměr vs. 
ostatní

-1,128 0,370 -0,070 -3,045 0,002

podprůměr vs. 
ostatní

-1,371 0,364 -0,087 -3,767 0,000

zaostalý/á vs. 
ostatní

-3,297 0,369 -0,204 -8,926 0,000

Zdroj: autorka



44

3.1.2.4 Finální model

Posledním modelem je varianta s nezávislými proměnnými vycházejícími 

z viněty, osobou dotazování, ale i se sociodemografickými charakteristikami

respondentů (včetně informace ohledně obavy z trestného činu a osobní zkušenosti s 

ním). Pohlaví respondenta je opět ze své povahy dichotomické, věk respondenta byl 

k dispozici v kardinální podobě, obavy a zkušenost s trestným činem jsou taktéž 

dichotomické. Jediná proměnná, kterou bylo nutné upravit do dummy formy, bylo 

vzdělání respondenta (ZŠ, SŠ a VŠ). Jako referenční hodnotu jsem si definovala

základní vzdělání.

Přidáním nových proměnných odrážejících vlastnosti respondenta jsme se 

dostali až na téměř 16% vysvětlení rozptylu proměnné trest. To na jednu stranu stále 

není vysoká úroveň, na druhou stranu je to o 13 % více, než v základním modelu.

Tabulka 11 – Model Summary – model Viněta + osoba dotazování + 

sociodemografické char. respondenta

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

0,404 0,164 0,158 6,390
Zdroj: autorka

Ve finálním modelu (po vyřazení nesignifikantních nezávislých proměnných)

tedy hraje roli osoba dotazování, přičemž mírnější hodnocení se objevuje ve třetí osobě. 

Z charakteristik pachatele můžeme za polehčující okolnost považovat fakt, že je 

pachatelem žena (o půl roku nižší trest) či senior (o 0,8 roku nižší trest). Přitěžující 

okolností je naopak nadprůměrná inteligence pachatele (až o 3 roky vyšší trest 

v porovnání s ostatními variantami). V tomto ohledu jsou výsledky obdobné těm, ke 

kterým dospěli autoři výzkumu o trestech smrti [Boots et al. 2003].

Co se týká respondentských charakteristik, přísnější jsou v hodnocení muži, 

vysokoškoláci a lidé, kteří mají v posledním roce osobní zkušenost s trestným činem

v roli oběti. Přísnost roste také s věkem (přibližně o 22 dní trestu navíc s každým rokem 

věku). O tom, že jsou muži přísnější, svědčí i četné výzkumy punitivity [např. Chen 

2016, Lambert 2003].

Zarážející je, že lidé, kteří mají z kriminality obavy, dávají nižší tresty. Naopak 

lidé, kteří mají s trestným činem osobní zkušenost v roli oběti, dávají tresty (dle 
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očekávání) vyšší. Nutno ale podotknout, že těchto respondentů s osobní zkušenosti bylo 

ve výběrovém souboru velmi málo (N = 26 osob v celkovém souboru, tj. 130 viněto-

osob), výsledky tedy nemají příliš velkou váhu.

Zdá se také, že v českém prostředí nehraje roli rasová či etnická příslušnost.

Tabulka 12 – model Viněta + osoba dotazování + sociodemografické char. 

respondenta - koeficienty

Finální model
Viněta + osoba dotazování 
+ sociodemografické char. 
respondenta

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 21,609 0,758 28,503 0,000
osoba dotazování -4,167 0,256 -0,299 -16,300 0,000
pohlaví zločince -0,541 0,255 -0,039 -2,126 0,034
60 let vs. ostatní -,845 0,267 -0,058 -3,161 0,002
průměr vs. 
ostatní

-1,054 0,363 -0,065 -2,900 0,004

podprůměr vs. 
ostatní

-1,316 0,357 -0,083 -3,688 0,000

zaostalý/á vs. 
ostatní

-3,228 0,362 -0,200 -8,910 0,000

pohlaví 
respondenta

-1,666 0,262 -0,120 -6,362 0,000

Věk respondenta 0,063 0,010 ,115 6,130 0,000
VŠ vs. ostatní 1,352 0,392 ,066 3,447 0,001
Obavy z TČ 1,320 0,257 ,095 5,141 0,000
Zkušenost s TČ -2,088 0,579 -0,066 -3,606 0,000

Zdroj: autorka

3.1.3 Porovnání typů dotazování

V předchozích analýzách se ukázalo, že osoba dotazování hraje roli v tom, jak 

vysoký trest respondenti uvádí. Abych odhalila, v čem se tyto dvě split-ballot 

podskupiny liší, byla provedena regresní analýza pro každou z nich zvlášť. Pro toto 

porovnání jsem zvolila až poslední, tedy nejobsáhlejší, variantu regrese - kromě 

„dimenzových“ proměnných jsem rovnou zařadila i sociodemografické charakteristiky 

respondentů. Pro porovnání podskupin podle dotazování v první a třetí osobě bylo nutné 

z modelu naopak vyřadit osobu dotazování jako samostatnou proměnnou. Abych mohla 

pak obě formy dotazování porovnávat i s celkovým modelem, připravila jsem si i ten 

bez osoby dotazování jako prediktoru.
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Ani při rozdělení souborů se neprojevila přílišná provázanost nezávislých 

proměnných.

Již ze základních informací o modelu (Tabulka 13) jsou patrné rozdíly mezi 

podskupinami respondentů dle osoby dotazování. Lépe vysvětlující je model pro třetí 

osobu (9 %). V porovnání s celkovým modelem s osobou dotazování jako jednou 

z nezávislých proměnných (Adjusted R Square = 16 %) je vidět, jak velkou roli forma 

dotazování hraje. Dalším výrazným rozdílem je standardní chyba, kdy vidíme, že v 1. 

osobě jsou respondenti při výběru trestu jednotnější.

Tabulka 13 – Model summary – porovnání osob dotazování

Osoba 
dotazování R R Square

Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate

1. osoba 0,252 0,063 0,053 5,864
3. osoba 0,322 0,104 0,092 6,901

Zdroj: autorka

Podíváme-li se na konkrétní odlišnosti mezi typy dotazování, ukazuje se, že 

„soudce“ je mírnějším hodnotitelem v porovnání se samotnými respondenty – v případě 

nulových hodnot prediktorů dává trest necelých 19 let, což je o více než tři čtvrtě roku 

méně než trest reportovaný respondenty hodnotícími sami za sebe. Zdá se také, že 

„soudce“ více hledí na mentální kapacitu pachatele a naopak věk zločince při jeho 

rozhodování nemá váhu (zatímco první osoba dává seniorům téměř o 1 rok nižší trest). 

Zároveň se u přímého dotazování (první osoba) více projevují sociodemografické 

charakteristiky respondenta (vysokoškolské vzdělání), což může být také jedním 

z ukazatelů nevhodně zvolené formulace projekční otázky, která nefunguje tak úplně 

jako projekční, nýbrž jako nástroj měření důvěry v soudy a české soudnictví.
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Tabulka 14 – model Viněta +  sociodemografické char. respondenta – proměnné, 

které do modelu patří

Sinifikance celkem 1. osoba 3. osoba

(Constant) 0,000 0,000 0,000
pohlaví zločince 0,088 0,268 0,061

40 let vs. ostatní 0,327 0,796 0,331
60 let vs. ostatní 0,038 0,019 0,487

Rom vs. ostatní 0,650 0,743 0,511
Asiat vs. ostatní 0,527 0,860 0,522

Černoch vs. ostatní 0,541 0,826 0,565

Průměr vs. ostatní 0,001 0,075 0,012

Podprůměr vs. ostatní 0,000 0,171 0,000

Zaostalý/á vs. ostatní 0,000 0,000 0,000

Pohlaví respondenta 0,000 0,000 0,000

Věk respondenta 0,000 0,000 0,000

SŠ vs. ostatní 0,036 0,082 0,713

VŠ vs. ostatní 0,000 0,000 0,130

Obavy z TČ 0,000 0,000 0,010

Zkušenost s TČ 0,000 0,019 0,009
Zdroj: autorka

Tabulka 15 – model Viněta +  sociodemografické char. respondenta – koeficienty

Unstandardized Coefficients celkem 1. osoba 3. osoba

(Constant) 19,099 19,790 18,993
pohlaví zločince -0,456 -,358 -,752

40 let vs. ostatní 0,325 ,104 ,483
60 let vs. ostatní -0,677 -,924 -,339

Rom vs. ostatní 0,171 -,148 ,371
Asiat vs. ostatní -0,242 -,082 -,365

Černoch vs. ostatní -0,231 -,101 -,324

Průměr vs. ostatní -1,246 -,827 -1,424

Podprůměr vs. ostatní -1,374 -,612 -2,149

Zaostalý/á vs. ostatní -3,271 -1,975 -4,687

Pohlaví respondenta -1,880 -1,306 -2,247

Věk respondenta 0,068 ,062 ,066

SŠ vs. ostatní 0,621 ,627 ,162

VŠ vs. ostatní 2,091 2,100 1,082

Obavy z TČ 1,572 1,591 1,054

Zkušenost s TČ -2,131 -1,713 -2,421
Zdroj: autorka
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3.1.4 Kontaktní hypotézy

Na závěr dotazníku byly zařazeny i některé otázky, které měly okrajově testovat 

tzv. kontaktní hypotézu, kterou zformuloval již v roce 1954 Gordon Allport. Ta

popisuje jev, kdy kontakty mezi odlišnou skupinou, vůči které máme potenciální 

předsudky, snižují naši předsudečnost. [Kováčová 2015: online]

Mne zajímalo, zda kontakt ve skupině potenciálního pachatele vede ke snížení 

průměrného připisovaného trestu. Za tímto účelem jsem provedla T-testy, přičemž jsem 

porovnávala vždy respondenty „s kontaktem“ s respondenty „bez kontaktu“ v konkrétní 

skupině. Tyto testy jsem provedla jak na celém výběrovém souboru, tak na split-ballot 

podskupinách.

Výsledky ukazují, že kontaktní hypotéza, pokud se projevuje, je patrná pouze u 

první osoby dotazování (a v jednom případě se promítne i do celkového souboru). Ani 

jednou se však nestalo, že by lidé, kteří někoho ze sociální skupiny pachatele znají, 

dávali jako zástupci soudce odlišné tresty oproti těm, kteří nikoho takového neznají

(Tabulka 16). To může být opět jeden z důkazů „nefungující“ projekce respondentů do 

role soudce.

Zajímavý je fakt, že při posuzování výše trestu hrál kontakt ve skupině pachatele 

přesně opačnou roli, než jaká by na základě kontaktní hypotézy mohla být očekávána. 

Lidé, kteří znají nebo mají ve svém okolí Roma, dávali v první osobě dotazování vyšší 

tresty v porovnání s těmi, kteří Roma osobně neznají (v průměru 20,17 roku oproti 

17,96 roku). Stejně tak je tomu u lidí, kteří osobně znají někoho soudně trestaného, kde 

se rozdíl projevil jak v první osobě (20,35 roku oproti 19,36 roku), tak v celkovém 

výběrovém souboru (18,31 roku oproti 17,4 roku). Zdá se tedy, že osobní kontakt mezi 

Romy a mezi soudně trestanými nepřináší dobrou zkušenost a kontaktní hypotéza tak 

v těchto případech nefunguje, respektive funguje přesně obráceně.
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Tabulka 16 – Ověřování kontaktních hypotéz

Celkem 1. osoba 3.osoba

Sig N Sig N Sig N

Zná Roma 0,061 540 0,018 305 0,726 235

Zná Asiata 0,921 396 0,349 211 0,299 185

Zná černocha 0,814 164 0,724 95 0,444 69

Zná někoho mentálně 
zaostalého

0,073 376 0,805 213 0,208 163

Má osobně záznam v TR 0,917 180 0,456 105 0,197 75

Zná někoho trestaného 0,001 1435 0,003 785 0,336 650

Zdroj: autorka

3.1.5 Shrnutí

Formulace viněty hraje významnou roli. Lidé, kteří na vinětu odpovídali 

z pohledu soudce, hodnotili potenciální zločince statisticky významně mírněji 

v porovnání s respondenty, kteří trest určovali sami za sebe. To se sice výrazně rozchází 

s původním předpokladem, že projekční forma dotazování bude mít přísnější výsledky, 

zdá se však, že projekce respondentů do natolik specifické role, jakou je soudce, odráží 

spíše latentní nedůvěru k soudům, než že by bojovala se sociální desirabilitou.

Na základě regresní analýzy jak celkového souboru, tak jednotlivých split-ballot 

podskupin, můžeme identifikovat přitěžující a polehčující okolnosti. To je důležitý krok 

pro další fáze analýzy. Mezi přitěžující okolnosti určitě můžeme řadit nadprůměrnou 

inteligenci pachatele i to, že je zločincem muž. Naopak mezi polehčující okolnosti 

rozhodně patří vyšší věk pachatele (60 let), fakt, že je pachatelem žena a mentální 

zaostalost, částečně i podprůměrná inteligence. Při určování trestu pro pachatele 

hypotetických zločinů nehraje roli jeho rasová či etnická příslušnost.

Významný vliv mají i sociodemografické charakteristiky respondentů (přísnější 

jsou muži, vysokoškolsky vzdělaní a starší lidé), naopak osobní kontakt s někým ze 

sociální skupiny potenciálního pachatele nemá ve většině případů na výši 

doporučovaného trestu vliv (výjimkou je osobní kontakt s Romem a s někým 

v minulosti soudně trestaným, kdy však kontaktní hypotéza pracuje přesně obráceným 

směrem). V dalších analýzách však není tento poznatek příliš využitelný.
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3.2 Položková baterie aneb polehčující a přitěžující okolnosti

3.2.1 Deskriptivní statistiky

Na rozdíl od vinět byla položková baterie analyzována čistě z pohledu 

respondentů. Ti měli za úkol na škále od 1 do 7, kde 1 znamená velmi přitěžující 

okolnost a 7 naopak značí velmi polehčující okolnost, ohodnotit osmnáct položek. 

Základem baterie bylo třináct jednotlivých úrovní dimenzí (muž, žena, 20 let, 40 let 

atd.), navíc jsem ještě přidala pět položek. Ty by mohly hrát při posuzování trestu roli,

ale měly za úkol hlavně rozptýlit jednotvárné otázky, na které již respondent de facto 

odpovídal (aniž si to nutně uvědomoval). Mezi těchto pět extra položek patřil fakt, že se 

pachatel stará o nemocnou matku, že má dvě nezletilé děti, že je cizinec a že má a 

naopak nemá záznam v trestním rejstříku. 

Celkem baterii hodnotilo všech 505 respondentů, 266 z nich ji mělo opět 

formulovanou v první osobě a 239 ve třetí. Nutné je však ještě na úvod této kapitoly 

přiznat, že někteří respondenti u dvou dichotomických proměnných (pohlaví a 

proměnná ohledně záznamu v trestním rejstříku) uvedli na škále stejnou či podobnou

(polehčující či přetěžující) hodnotu u obou položek. Přemýšlela jsem, zda těmto 

respondentům uměle u dichotomických proměnných přiřadit hodnotu 4 (=nehraje roli), 

nakonec jsem se však rozhodla je z analýzy baterie vyřadit. Jednalo se o 19 podezřelých 

respondentů u položek týkajících se pohlaví a 12 respondentů u záznamu v trestním 

rejstříku. U obou proměnných pak takto podivně odpověděli 4 respondenti. Celkem 

jsem tedy z analýzy baterie položek vyřadila 27 respondentů a analyzovala na celkovém 

počtu 478 respondentů (256 dotazováno v první osobě, 222 ve třetí).

Na základě průměru ze zmiňované sedmibodové škály, následného seřazení od 

nejmenšího (= nejvíce přitěžující) po největší (= nejvíce polehčující) a zabarvení podle 

průměru (Tabulka 17), lze zhruba rozčlenit položky do tří kategorií podle toho, jaký vliv 

jim respondenti deklarativně připisují. Toto rozdělení v žádném případě není statisticky 

podložené, podle rozdílů v barevnosti je však patrné, že z proměnných, které se objevily 

i ve vinětě, je jako přitěžující okolnost deklarována nadprůměrná inteligence a naopak 

jako polehčující ženské pohlaví, věk 60 let, podprůměrná inteligence a mentální 

zaostalost. Ta je zároveň i absolutně nejvíce polehčující okolností. Za nejvíce přitěžující 

okolnost je pak považován záznam v trestním rejstříku. Tento jev je však i legislativně 

ukotven, proto takové zjištění není nikterak překvapující.
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Tabulka 17 – Deskriptivní statistiky – položková baterie

Celkem 1. osoba 3. osoba

Přitěžující okolnost
MÁ záznam v TR 2,27 2,44 2,08

nadprůměrně inteligentní 3,21 3,37 3,04

Nehraje zásadnější 
roli

průměrně inteligentní 3,80 3,84 3,76

cizinec 3,86 3,89 3,82

muž 3,92 3,96 3,87

Asiat 3,96 3,93 4,00

40 let 3,96 3,97 3,96

Rom 3,96 3,86 4,09

Běloch 3,97 3,99 3,94

Černoch 3,97 3,95 4,00

20 let 4,02 3,95 4,09

Polehčující 
okolnost

žena 4,07 4,03 4,11

60 let 4,22 4,15 4,29

2 děti do 18 let 4,35 4,27 4,45

podprůměrně inteligentní 4,35 4,24 4,48

Nemocná matka 4,54 4,42 4,67

NEMÁ záznam v TR 4,84 4,55 5,18

mentálně zaostalý/á 4,92 4,61 5,28

Zdroj: autorka

3.2.2 T-test o odlišnosti průměru

Aby bylo možné „oko-metrické“ posouzení baterie potvrdit či vyvrátit i 

statisticky, byly provedeny T-testy jednak o odlišnosti průměru od střední hodnoty 4 

(=nehraje roli) a jednak o odlišnosti průměrů mezi dvěma formami dotazování (první 

vs. třetí osoba – viz dále).

Na základě statisticky významného rozdílu od střední hodnoty lze identifikovat 

kýžené tři skupiny okolností (viz Tabulka 18). Oproti původnímu posouzení baterie se 

do kategorie přitěžujících okolností v celkovém souboru řadí také průměrná inteligence 

a fakt, že je pachatelem cizinec či muž. Polehčující okolnosti zůstávají beze změny. 
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V první osobě se rozdělení do kategorií mírně liší. Mezi přitěžující okolnosti při 

této formě dotazování patří rasová či etnická příslušnost, naproti tomu u pohlaví 

respondenti deklarují, že by při posuzování výše trestu nehrálo roli. 

Tabulka 18 – T-testy o odlišnosti od střední hodnoty

Celkem 1. osoba 3. osoba

Přitěžující 
okolnost

MÁ záznam v TR 0,000 0,000 0,000

nadprůměrně inteligentní 0,000 0,000 0,000

průměrně inteligentní 0,000 0,001 0,002

cizinec 0,000 0,001 0,001

muž 0,001 0,106 0,003

Nehraje zásadnější 
roli

Asiat 0,098 0,004 0,913

40 let 0,053 0,131 0,199

Rom 0,369 0,000 0,207

Běloch 0,124 0,258 0,196

Černoch 0,270 0,034 1,000

20 let 0,600 0,154 0,085

Polehčující 
okolnost

žena 0,008 0,158 0,024

60 let 0,000 0,000 0,000

2 děti do 18 let 0,000 0,000 0,000

podprůměrně inteligentní 0,000 0,000 0,000

Nemocná matka 0,000 0,000 0,000

NEMÁ záznam v TR 0,000 0,000 0,000

mentálně zaostalý/á 0,000 0,000 0,000

Zdroj: autorka

Tímto se dostáváme ke statistickým odlišnostem v deklarované důležitosti a 

směru jednotlivých okolností mezi split-ballot podskupinami výběrového souboru. Graf 

(viz Obrázek 4) ukazuje samotné průměry sedmibodové škály a zvýrazněné 

signifikantní odlišnosti mezi formami dotazování. 

Zdá se, že respondenti v první osobě jsou méně extrémní v přitěžujících 

okolnostech, naopak respondenti hodnotící z pozice „soudce“ jsou výrazně mírnější 

v obecně polehčujících okolnostech. Tento jev se však nechá vysvětlit i tak, že 
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respondenti dotazování v 1. osobě mají celkově mnohem menší rozptyl průměru (min. 

2,4, max. 4,6) v porovnání se „soudci“ (kteří se pohybují na škále průměru 2,1 – 5,3). 

Až na nejpřísněji hodnocenou položku (záznam v trestním rejstříku) mají také všechny 

položky menší směrodatnou odchylku, jsou-li hodnoceny v první osobě. Můžeme tedy 

tvrdit, že respondenti, kteří hodnotili polehčující a přitěžující okolnosti sami za sebe, 

tyto faktory výrazně méně odlišují jeden od druhého v porovnání s respondenty 

promítajícími se do soudců.

Obrázek 4 – Graf průměrných hodnot polehčujících/přitěžujících okolností

*rámeček s tučným číslem = statisticky významně vyšší hodnota                                           Zdroj: autorka

3.2.3 Shrnutí

V rámci položkové baterie byli respondenti požádáni o ohodnocení jednotlivých 

okolností podle toho, zda by je oni (případně soudce) při výběru trestu považovali za 

polehčující, přitěžující nebo zda by nehrály roli. Do přitěžujících okolností lze podle 

výsledků analýzy řadit záznam pachatele v trestním rejstříku, jeho nadprůměrnou a 

průměrnou inteligenci a fakt, že je pachatelem cizinec. Do určité míry je také přitěžující 
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okolností mužské pohlaví zločince a jeho rasová či etnická příslušnost v závislosti na 

formě dotazování (Rom, Asiat a Černoch jsou přitěžující okolností při dotazování 

v první osobě; muž naopak při dotazování s využitím projekce).

Za polehčující okolnost je považován fakt, že pachatelem je žena, dále vyšší věk 

zločince (60 let), podprůměrná inteligence a mentální zaostalost. Na základě deklarací 

respondentů lze také předpokládat, že nižší trest by dostal pachatel, který se stará o 

nezletilé děti či nemocnou matku a také ten, který nemá záznam v trestním rejstříku.

3.3 Porovnání výsledků viněty a baterie

Jak již bylo v úvodu analytické části naznačeno, tato kapitola, ač poměrně 

krátká, je stěžejním výstupem mé práce. Jejím cílem je porovnání výsledků předchozích 

dvou kapitol – a tím i jakási validizace metody FSA. 

3.3.1 Porovnání konkrétních výstupů

V první řadě je nasnadě porovnat samotné výstupy (tedy rozčlenění typů 

okolností), které vyplynuly z jedné či druhé metody. Takové srovnání za celkový 

výběrový soubor nabízí Tabulka 19. Ukazuje, že obě metody v zásadě přichází s velmi 

podobnými výsledky, tedy s nadprůměrnou inteligencí a mužským pohlavím jako 

přitěžující okolností a naopak podprůměrnou inteligencí až mentální zaostalostí, 

seniornějším věkem 60 let a ženským pohlavím jako okolnostmi polehčujícími.

Zároveň je však třeba podotknout, že velmi závisí i na osobě dotazování. U 

viněty se například pohlaví jako polehčující a přitěžující okolnost projevuje pouze 

v případě, že je v modelu zároveň zařazena právě osoba dotazování jako jeden 

z prediktorů. U položkové baterie se pak liší první a třetí osoba v tom, že „soudci“ berou 

více v potaz právě pohlaví, zatímco samotní respondenti hledí na rasovou příslušnost 

pachatele. V celkovém souboru jsou však obě metody rozhodně srovnatelné.



55

Tabulka 19 – Polehčující / přitěžující okolnosti podle metody dotazování

Celkový soubor Viněta Položková baterie

Přitěžující okolnosti

Nadprůměrná inteligence Nadprůměrná inteligence

Muž Muž

Rasová příslušnost

Záznam v TR

cizinec

Polehčující okolnosti

60 let 60 let

Žena Žena

Podprůměrná inteligence Podprůměrná inteligence

Mentální zaostalost Mentální zaostalost

2 děti do 18 let

Nemocná matka

Nemá záznam v TR

Zdroj: autorka

3.3.2 Porovnání výsledků v kombinaci obou typů dotazování

Pro hlubší vhled do problému jsem ještě obě metody zkombinovala a rozhodla se 

ověřit, zda respondenti, kteří něco deklarují v položkové baterii, skutečně těmto 

postojům dostáli i v rámci určování trestů. Pro lepší představivost, sledovala jsem 

například, zda lidé považující mužské pohlaví za přitěžující okolnost skutečně mužům 

v hypotetických situacích přiřazovali vyšší tresty než ženám. Obdobně jsem prošla 

všechny vinětové dimenze a ze všech tří pohledů – tedy polehčující, přitěžující i 

nevýznamné okolnosti.20

Nejdůležitější a nejzajímavější je pohled z perspektivy „faktor nehraje roli“

(Tabulka 20). Z ní je patrné, že lidé, kteří nadprůměrnou, průměrnou či podprůměrnou 

inteligenci nepovažují ani za polehčující, ani za přitěžující faktor, ve skutečnosti při 

volbě trestu statisticky významně rozlišují mentální kapacitu pachatele. Po následných 

testech, jak tato diferenciace vypadá, se ukázalo, že všechny tři skupiny dávají 

signifikantně vyšší tresty nadprůměrně inteligentním pachatelům v porovnání 

s mentálně zaostalými. Ve skupině „průměrná inteligence nehraje roli“ pak respondenti 

diferenciovali i na úrovni průměrně inteligentní vs. mentálně zaostalý a podprůměrně 

inteligentní vs. mentálně zaostalý (vždy ve prospěch mentálně zaostalého). Kromě jedné 
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nezávisle proměnné (mentální kapacity) se však ve vinětách potvrdil neutrální postoj 

hodnotitelů následně deklarovaný v položkové baterii.

Tabulka 20 – „Faktor nehraje roli“ vs. t-testy o odlišnosti trestu v kategoriích

Nehraje roli: Celkem 1. osoba 3. osoba

N Sig. N Sig. N Sig

muž 2235 0,414 1235 0,746 1000 0,057

žena 2170 0,503 1220 0,735 950 0,267

20 let 2010 0,112 1150 0,14 860 0,354

40 let 2245 0,063 1225 0,114 1020 0,315

60 let 1925 0,383 1090 0,287 835 0,63

Rom 2025 0,554 1170 0,679 855 0,073

Asiat 2240 0,397 1230 0,819 1010 0,174

Černoch 2235 0,457 1245 0,835 990 0,081

Běloch 2275 0,283 1260 0,799 1015 0,089

Nadprůměr 1440 0,014 885 0,588 555 0,002

Průměr 1845 0 1065 0,115 780 0

Podprůměr 1560 0,032 1005 0,494 555 0,003

Zaostalý 1000 0,465 725 0,768 275 0,592

Zdroj: autorka

Obdobně jsem tyto kroky21 provedla pro všechny dimenze z pohledu 

respondentů, kteří tvrdili, že okolnost je polehčující, ale i z pohledu těch, kteří ji 

považovali za přitěžující (viz přílohy 4 a 5). Nutno však podotknout, že základy, na 

kterých byly výpočty prováděny, nebyly zdaleka tak vysoké, jako u neutrální skupiny 

respondentů.

U přitěžujících okolností se potvrdilo, že respondenti deklarující větší přísnost u 

mužů jim skutečně dávají vyšší tresty. Ti, kteří považovali bílou rasu za přitěžující 

okolnost, dávali bělochům vyšší tresty v porovnání s Romy. Zároveň však dávali také 

nižší tresty Romům než černochům. Co se týká mentální kapacity pachatele, zdá se, že

respondenti, kteří považují nadprůměrnou inteligenci pachatele za přitěžující okolnost, 

                                                                                                                                         
20 I při této analýze, protože částečně vychází z položkové baterie, jsem vyřadila respondenty, kteří 
v bateriích hodnotili stejně muže a ženy a dále pachatele s a bez záznamu v trestním rejstříku.
21 klasický T-test v případě pohlaví a neparametrickou ANOVU s následným Mann Whitneyho testem pro 
ostatní dimenze
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mezi jednotlivými úrovněmi mentální kapacity nejlépe diferencují. Kromě dvojice 

průměrná – podprůměrná inteligence (kde se rozdíl neprokázal) vždy dávali 

inteligentnějšímu pachateli vyšší trest.

U polehčujících okolností se obdobně jako u přitěžujících potvrdil vliv pohlaví. 

Kromě toho se potvrdilo mírnější posuzování pachatelů ve věku 60 let (v porovnání se 

čtyřicetiletými). U respondentů, kteří považují mentální zaostalost za polehčující 

okolnost, se potvrzuje přímá úměra mezi výší trestu a mentální kapacitou (opět až na 

dvojici průměrná – podprůměrná inteligence, kde rozdíl není statisticky významný ani u 

jedné skupiny). Obdobně je to i u těch, kteří za polehčující okolnost považují 

podprůměrnou inteligenci, kde se však rozdíl neprojevil ani při porovnání podprůměrně 

inteligentního pachatele s mentálně zaostalým.

3.3.3 Shrnutí

Na základě prostého porovnání obou metod na celkovém souboru lze tvrdit, že 

FSA i položková baterie identifikují polehčující a přitěžující okolnosti srovnatelně. 

Samozřejmě záleží také na osobě dotazování – u viněty se vliv pohlaví projeví pouze při 

zařazení právě osoby dotazování do modelu. U položkové baterie respondenti hodnotící 

sami za sebe považují rasovou příslušnost pachatele (Asiat, Rom, černoch) za přitěžující 

okolnost a nehledí na pohlaví. Ti, kteří hodnotí z pozice soudce, pak jako přitěžující 

okolnost vnímají mužské pohlaví a původ pachatele pro ně nehraje roli.

Při zkombinování obou variant dotazování (jakési kontrole v baterii 

deklarovaných okolností) se u většiny dimenzí potvrzuje deklarované vnímání 

okolnosti. U neutrálně vnímaných okolností (a tedy potenciálně sociálně desirabilních) 

se ukázal rozdíl pouze u mentální kapacity pachatele, když respondenti, kteří 

nadprůměrnou, průměrnou i podprůměrnou inteligenci vnímali jako neutrální, ve 

skutečnosti při volbě trestu mentální kapacitu pachatele statisticky významně 

diferenciovali (všechny tři skupiny dávaly signifikantně vyšší tresty nadprůměrně 

inteligentním pachatelům v porovnání s mentálně zaostalými). Obdobně byly provedeny 

analýzy pro skupiny polehčujících a přitěžujících okolností, kde se však většinou 

potvrdil deklarovaný postoj.

Tyto dílčí analýzy naznačují, že FSA skutečně dokáže jít do hloubky a odkrýt 

vliv i těch faktorů, které si samotní respondenti často neuvědomují. To, že jde o 

zastírání faktů z důvodu sociální desirability by však bylo příliš silné tvrzení, které by 

bylo nutno dále ověřovat.
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Závěr a diskuze

Práce se zabývá faktoriálním vinětovým designem jako jednou z alternativních 

metod výzkumu. Faktoriální vinětový design (Factorial Survey Approach – FSA) ke 

zkoumání konkrétního fenoménu využívá popisu hypotetických situací s měnícími se 

proměnnými. Je to komplexní metoda na pomezí kvantitativního a kvalitativního 

výzkumu. V českém prostředí se pro ni kromě klasického překladu užívá také pojem 

medailonky. Za „praotce“ metody je považován Peter H. Rossi, který v roce 1974 se 

svými kolegy metodu použil při studii sociálního postavení domácností (Measuring 

Household Social Standing). Až v roce 1982 však metodu podrobněji popsal 

výzkumnické veřejnosti, což odstartovalo její frekventovanější používání. V posledních 

padesáti letech se tak viněty objevily napříč širokým spektrem vědeckých disciplín 

(marketing, ekonomie, sociální psychologie, sociologie, vzdělávání…).

Shrnutí principů metody

Základem celé metody jsou hypotetické situace (viněty), které jsou prezentovány 

respondentům. Na ty poté navazuje jedna či více otázek, úkolů apod. Viněty však 

nemusí mít pouze slovní podobu, zejména s rozvojem výpočetní techniky je lze 

prezentovat i ve formě nejrůznějších obrázků, videí, zvukových záznamů atd. Výhodou 

těchto pokročilejších variant prezentace je propojení vizuálních i nevizuálních složek 

situace, kterou pak respondent vnímá lépe jako celek. Tím se mimo jiné minimalizuje 

odchylka plynoucí z různých interpretací. Nutno však podotknout, že i slovně popsaná 

hypotetická situace pomáhá zkoumaný fenomén zachytit lépe v jeho komplexnosti a 

kontextu v porovnání s běžným přímým dotazováním.

Mezi další výhody FSA patří také odhalování faktorů, jejichž vlivu si respondent 

často ani není vědom, dále lepší odolnost vůči sociální desirabilitě, redukce „yea-

saying“ či posílení zaujetí respondenta a oživení jednotvárných dotazníkových šetření. 

Obrovskou výhodou je pak kontrola nad experimentem a možnost zkoumat více 

nezávislých proměnných najednou. Nevýhodou může být respondentův limitovaný 

přístup ke kognitivnímu obsahu jeho posuzování, kritizováno bývá i zobecňování 

hypotetických situací na reálný svět.

Při použití FSA je velmi důležité mít na paměti interní validitu vinět, jejich 

vhodnost s ohledem na zkoumané téma, typy respondentů a zájem, relevanci, 

realističnost a načasování vinět. Obecně je faktoriální vinětový design nejčastěji 
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používán v oblastech výzkumu souvisejícími se zločinem, právem a deviací. Časté je 

jeho využití i při výzkumech rodiny a sociální péče, sociální diferenciace, zdraví a 

zdravotnictví aj. Použití metody však v zásadě nemá žádná omezení.

Mezi důležité termíny, které s faktoriálním vinětovým designem souvisí, patří 

dimenze a úrovně. Dimenze reprezentují konkrétní faktory, které jsou v popisu 

zařazeny. Pro výzkumníka jsou to nezávisle proměnné, které ovlivňují odpovědi 

respondentů (závisle proměnné). Úrovně dimenzí jsou pak jednotlivé hodnoty, kterých 

dimenze nabývají. Při zařazování dimenzí a jejich úrovní do výsledné viněty je však 

potřeba si uvědomit, jak s každou další hodnotou narůstá celkový počet vinětových 

variant. Ten je výsledkem roznásobení počtu úrovní mezi sebou – máme-li například 

v popisu situace dvě proměnné o třech úrovních a jednu o čtyřech, bude celkový počet 

variant 36 (3x3x4). Pokud bychom přidali jednu jedinou proměnnou o dvou hodnotách 

(například pohlaví popisované osoby), celkový počet by byl 72. Je tedy potřeba si 

zařazení dimenzí pečlivě promyslet. Faktory, které v popisu situace budou hrát roli, 

většinou vzejdou na základě rešerše literatury. Jejich počet se pohybuje obvykle od pěti 

do deseti, limity však neexistují. To samé platí o počtu úrovní.

Samotné přiřazování hodnot do dotazované viněty pak může probíhat buď 

náhodně, nebo lze použít tzv. frakční replikační design. Ten redukuje výsledný počet 

variant popisu tím, že vytvoří neoddělitelné kombinace úrovní několika dimenzí, 

zároveň se snaží minimalizovat s tím související ztrátu informací. Jeho nevýhodou je 

však nemožnost analyzovat odděleně již spojené dimenze – například mám-li ve všech 

vinětách pouze muže černocha a ženu asiatku, nikdy nezjistím, jestli má výsledný efekt 

na svědomí pohlaví nebo rasa.

Vyhodnocení FSA probíhá nejčastěji pomocí regresní analýzy – zejména její 

lineární varianty. Kromě analýzy vlivu samotných vinětových dimenzí se autoři studií 

zaměřují také na vliv charakteristik respondentů.

Metodologie provedeného výzkumu

Cílem této práce bylo zodpovědět výzkumnou otázku týkající se srovnatelnosti 

výsledků FSA s běžným typem dotazování – v tomto případě položkovou baterií. Jako 

téma, skrze které by bylo vhodné na problém nahlížet, byla zvolena nejčastější oblast 

kriminality (viz výše). Konkrétním výzkumem, který se stal inspirací při tvorbě viněty, 

pak byla studie Bootsové, Cochrana a Heidové: Capital punishment preference for 

special offender populations (2003).
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Základní výzkumnou otázkou bylo, zda faktoriální vinětový design přináší stejné 

výsledky, jako běžně používané dotazování skrze položkovou baterii. Kromě toho bylo 

vedlejším cílem také ověřit schopnost FSA vypořádat se se sociální desirabilitou. 

Z tohoto důvodu byl proveden split-ballot experiment, kdy jedna skupina dotazovaných 

obdržela dotazník (obsahující jak vinětu, tak položkovou baterii) formulovaný v první 

osobě, druhá skupina odpovídala na jeho projekční variantu.

Po mírných úpravách viněty Bootsové et al. tak, aby lépe odpovídala českému 

prostředí a lépe se dotazovala, vznikla výsledná hypotetická situace:

„J.M. je (20/40/60)ti letý (muž/žena), (běloch/Rom/Asiat/černoch). Přišel/la do 

samoobsluhy s nabitou pistolí ráže .38 a namířil/a na prodavače s požadavkem na 

vydání veškeré hotovosti z pokladny. Prodavač mu/jí vyhověl a podal mu/jí tašku 

s penězi. Během této výměny zaslechl/a J.M. sirénu a zpanikařil/a – během pokusu o 

útěk pak zastřelil/a prodavače. J.M byl/a zatčen/a, obviněn/a a usvědčen/a z vraždy 

prvního stupně. U soudu soudní znalci žalující strany i obhajoby potvrdily, že J.M. je 

na svůj věk (nadprůměrně inteligentní/průměrně inteligentní/ podprůměrně 

inteligentní/mentálně zaostalý/á).

Představte si nyní, že jste osoba, která rozhoduje o výši trestu. Na základě těchto 

informací, jaký trest byste J.M. dal/a?“

Projekční varianta dotazníku se ptala na to, jaký trest dá soudce. Respondent byli 

poté požádáni o vypsání počtu let vězení od 0 do 25 let v celých číslech.

Finální dimenze zařazené do viněty a jejich úrovně tedy byly 1) pohlaví, 2) rasa 

(běloch, Rom, Asiat, černoch), 3) věk (20, 40, 60) a 4) mentální kapacita (nadprůměrně 

inteligentní, průměrně inteligentní, podprůměrně inteligentní, mentálně zaostalý). Pro 

každou osobu dotazování ve výzkumu figurovalo devadesát šest vinět (2x4x3x4).

Každý respondent pak hodnotil 5 náhodně přiřazených variant.

V rámci položkové baterie pak respondenti hodnotili jednotlivé okolnosti na 

škále od 1 (=nejvíce přitěžující) do 7 (=nejvíce polehčující), kde hodnota 4 značila, že 

okolnost při posuzování výše trestu nehraje roli. Kromě jednotlivých úrovní z dimenze 

se v položkové baterii objevilo pět extra okolností, které by na výši trestu mohly mít 

vliv, ale jejich primárním cílem bylo odvedení pozornosti. Navíc byly ještě do 

dotazníku zařazeny otázky, které měly okrajově sloužit k ověření kontaktní hypotézy.

Sběr dat proběhl v říjnu 2016 formou CAWI. Veškeré analýzy byly provedeny 

v programu SPSS. Do analýzy vstupovalo celkem 505 respondentů. Protože výsledky 

FSA je nutné analyzovat z pohledu jednotlivých vinět, byl zaveden pojem osobo-viněta. 
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Každý respondent hodnotil pět vinět, což vede k celkovému počtu 2525 osobo-vinět. 

Samotná zjištění lze rozdělit do tří oblastí – závěry vyplývající z vinět, zjištění na 

základě položkové baterie a na závěr porovnání obou typů dotazování. 

Hypotézy a závěry analýzy

Základními cíli výzkumu bylo jednak porovnání faktoriálního vinětového 

designu s klasickým dotazováním prostřednictvím baterie, za druhé pak porovnání 

dotazování přímého s dotazováním pomocí projekce. Hypotézy s tím související zněly:

H1: Výsledky obou použitých metod dotazování jsou srovnatelné.

H2: Jakákoliv viněta bude při dotazování efektivnější, než přímý dotaz 

prostřednictvím baterie a zároveň každá projekční forma dotazu bude efektivnější než 

klasická. Na základě provedených analýz lze tvrdit, že hypotéza H1 byla potvrzena –

obě metody jsou srovnatelné a přináší v celkovém pohledu obdobné výsledky. Vedlejší 

hypotéza H2 nelze s určitostí pouze na základě této práce potvrdit, ale ani vyvrátit. Pro 

její ověření by bylo nutno provést specifičtěji zaměřený výzkum.

Dílčí hypotézy vycházející z jednotlivých dimenzí viněty pak zněly:

h1: Muž bude trestán přísněji než žena.

h2: Běloch bude trestán nejméně přísně; nejpřísněji bude trestán Rom.

h3: Nejstarší budou trestáni nejméně, střední léta nejvíce.

h4: Mentálně zaostalý bude trestán nejméně; ve zbylých kategoriích nebude velký 

rozdíl, ale nadprůměrně inteligentní budou trestáni o něco více než zbytek.

S výjimkou h2 (rasa nehraje při určování výše tresu významnější roli) se všechny dílčí 

hypotézy potvrdily jak v rámci analýzy viněty, tak na základě položkové baterie.

Viněta byla analyzována regresní analýzou. Kromě nezávislých proměnných 

vycházejících ze samotných popisů hypotetických situací (charakteristiky pachatele) 

byly do finálního regresního modelu zařazeny ještě proměnné charakterizující osobu 

dotazování a sociodemografické zařazení respondenta. Z analýzy vyplývá, že osoba 

dotazování hraje při určování výše trestu významnou roli. Po jejím zařazení stouplo 

procento vysvětlení závisle proměnné o 9 procentních bodů.  Na základě finálního 

modelu lze také identifikovat přitěžující a polehčující okolnosti. Mezi přitěžující 

okolnosti určitě můžeme řadit nadprůměrnou inteligenci pachatele a to, že je zločincem 

muž. Naopak mezi polehčující okolnosti patří vyšší věk pachatele (60 let), fakt, že je 

pachatelem žena a mentální zaostalost, částečně i podprůměrná inteligence. Při 

určování trestu pro pachatele hypotetických zločinů nehraje roli jeho rasová či etnická 
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příslušnost. Svoji úlohu hrají i sociodemografické charakteristiky respondentů (přísnější 

jsou muži, vysokoškolsky vzdělaní a starší lidé). Okrajově zkoumaná kontaktní 

hypotéza se nepotvrdila – na výši doporučovaného trestu má vliv osobní kontakt 

s Romem a s někým v minulosti soudně trestaným, kdy však kontaktní hypotéza pracuje 

přesně obráceným směrem, než byl předpoklad.

Analýza položkové baterie probíhala zejména formou T-testů. Ověřovala se 

jednak odlišnost průměrné hodnoty každé položky od střední hodnoty 4 (díky čemuž 

bylo opět možné identifikovat polehčující a přitěžující okolnosti), jednak byly testovány 

rozdíly v závislosti na osobě dotazování. Do přitěžujících okolností lze podle výsledků 

analýzy řadit záznam pachatele v trestním rejstříku, jeho nadprůměrnou a průměrnou

inteligenci a fakt, že je pachatelem cizinec. Do určité míry je také přitěžující okolností 

mužské pohlaví zločince a jeho rasová či etnická příslušnost v závislosti na formě 

dotazování (Rom, Asiat a Černoch jsou přitěžující okolností při dotazování v první 

osobě, muž naopak při dotazování s využitím projekce). Za polehčující okolnost je 

považován fakt, že pachatelem je žena, dále vyšší věk zločince (60 let), podprůměrná

inteligence a mentální zaostalost. Na základě deklarací respondentů lze také 

předpokládat, že nižší trest by dostal pachatel, který se stará o nezletilé děti či nemocnou 

matku a také ten, který nemá záznam v trestním rejstříku.

Třetí (stěžejní) oblastí analýz bylo porovnání obou typů dotazování. To proběhlo 

jednak prostým porovnáním výsledků, ale také jejich zkombinováním. Při prostém 

porovnání lze tvrdit, že obě formy dotazování dospěly v celkovém souboru k obdobným 

výsledkům. Zároveň je však třeba podotknout, že velmi závisí i na osobě dotazování. U 

viněty se například pohlaví jako polehčující a přitěžující okolnost projevuje pouze 

v případě, že je v modelu zároveň zařazena právě osoba dotazování jako jeden 

z prediktorů. U položkové baterie „soudci“ berou více v potaz právě pohlaví, zatímco 

samotní respondenti hledí na rasovou příslušnost pachatele. V celkovém souboru jsou 

však obě metody rozhodně srovnatelné, čímž se potvrzuje základní hypotéza celé práce.

Druhá linie porovnávání typů dotazování (tj. skrze jejich kombinaci) využívala 

výši trestu, kterou respondent určil v návaznosti na vinětu, k ověření postoje 

deklarovaného v položkové baterii. Jinak řečeno, u lidí, kteří v položkové baterii uvedli, 

že okolnost nehraje roli, bylo zpětně kontrolováno, zda skutečně v různých variantách 

vinět obsahujících danou proměnnou neuváděli signifikantně odlišné tresty. Analýza 

byla provedena jednoduchou formou přes „select if“ – tzn. postupně byli příkazem 

dočasně vybráni pouze ti respondenti, kteří na konkrétní položku odpověděli 
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„polehčující“, „přitěžující“ a „nehraje roli“ a byly ověřovány jejich odpovědi na viněty 

obsahující konkrétní testovanou informaci. Nejzajímavější byl pohled z perspektivy 

„faktor nehraje roli“, který mohl potenciálně odkrýt sociálně desirabilní prvky. Ukázalo 

se, že lidé, kteří nadprůměrnou, průměrnou či podprůměrnou inteligenci nepovažují ani 

za polehčující, ani za přitěžující faktor, ve skutečnosti při volbě trestu statisticky 

významně rozlišují mentální kapacitu pachatele. Po následných testech, jak tato 

diferenciace vypadá, se ukázalo, že všechny tři skupiny dávají signifikantně vyšší tresty 

nadprůměrně inteligentním pachatelům v porovnání s mentálně zaostalými. Kromě této 

jedné nezávisle proměnné se však ve vinětách potvrdil neutrální postoj hodnotitelů 

následně deklarovaný v položkové baterii. Přesto se však ukázalo, že FSA dokáže 

odkrýt vliv i těch faktorů, které si samotní respondenti často nemusí uvědomovat. To, že 

jsou tyto nekonzistentní odpovědi dílem sociální desirability (vedlejší hypotéza 

diplomové práce), by však bylo nutné dále ověřovat.

Omezení

Na závěr bych ještě ráda uvedla limity, kterých jsem si ve své práci vědoma, ale 

které již nebylo v mých silách v rámci diplomové práce vyřešit. Největším takovým 

problémem je pravděpodobně nevhodná formulace projekční otázky, která ovlivnila 

veškerá zjištění potenciálně se týkající sociální desirability. Na druhou stranu jsem si 

tohoto faktu byla vědoma po celou dobu analýz, proto jsem na výsledky mohla nahlížet 

s vědomím, že nejde o projekci, nýbrž možná o prostředek vyjádření nedůvěry a 

nespokojenosti se soudním systémem České republiky.

Druhou potenciální výtkou je v teoretické části zmiňovaná intrarater korelace, 

tedy ovlivnění respondenta první zobrazenou vinětou při hodnocení dalších vinět. Jak 

jsem již psala, rozhodla jsem se tento problém ignorovat (autoři, kteří se rozhodli pro 

porovnání s kontrolní skupinou, došli k závěru, že výsledky na základě více vinět jsou 

stejně robustní). Přesto jsem během analýz ověřila i možný vliv pořadí vinět tím, že 

jsem otestovala vztah pořadí viněty a výsledného trestu (sig. 0,891). Na základě toho by 

pořadí roli hrát nemělo. Podrobněji jsem prozkoumala i pořadí vinět přes jejich 

jednotlivé charakteristiky. Důležité bylo zejména to, zda byla některá charakteristika 

častěji dotazována na prvním místě. Nepatrně častěji byly na prvním místě dotazovány 

charakteristiky 60 let (pouze mírně, navíc byla obecně tato charakteristika dotazována 

nepatrně častěji), běloch (přičemž však podle výsledků nehrála rasa v určování trestu 
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roli); méně často byla dotazována charakteristika „mentálně zaostalý/á“. Celkově by 

však pořadí vinět nemělo hrát ve výsledcích výraznou roli.

V neposlední řadě je vhodné zmínit jakési umělé navyšování celkového N díky 

tvorbě osobo-vinět. Je možné, že díky umělému „nafouknutí“ souboru došlo 

k podhodnocení standardních chyb – a zamítnutí pravdivých nulových hypotéz. 

Vzhledem k tomu, že výsledky z vinět (kde byl soubor takto navýšený na 2525) 

v zásadě odpovídají výsledkům z položkové baterie (kde byly analýzy provedeny na 

normálním souboru 505, resp. 478 po dodatečné očištění), nepovažuji v tomto případě 

umělé navyšování poštu analyzovaných jednotek za významný problém.

Závěrem…

Práce ukázala, že použití faktoriálního vinětového designu přináší obdobné 

výsledky jako běžně používaný typ deklaratorního dotazování (reprezentovaný 

položkovou baterií). Okrajově také poukázala na schopnost FSA vhlédnout do 

zkoumaného problému jinak, například odhalit vliv takových faktorů, které si 

respondent nemusí nutně ani uvědomovat.

Přesto, že se jedná o užitečný výzkumný design (nejen z pohledu odkrývání 

skrytých vlivů, ale například i pro prosté oživení dotazování), jeho používání není časté 

a mnoho sociálních vědců o něm ani neslyšelo. Jedním z dalších směrů, kterým se 

výzkumníci mohou vydat, je podrobnější prozkoumání potenciálu FSA v potírání 

odchylky způsobené sociální desirabilitou. Pohledů, ze kterých by bylo možné metodu 

probádat, je však mnoho – a já osobně doufám, že přispějí k dalšímu rozšíření jejího 

použití.
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Summary and discussion

The thesis deals with the factorial vignette design as one of the alternative 

research methods. Factorial vignette design (Factorial Survey Approach – FSA) uses the 

description of hypothetical situations with varying variables to study the specific 

phenomenon. It is a comprehensive approach on the border of quantitative and 

qualitative research. In the Czech surrounding also term “medallions” is used besides 

the classic translation.  Peter H. Rossi is considered to be the "progenitor” of the method 

as he used the method to study the social status of households (Measuring Household 

Social Standing) in 1974 with his colleagues. In 1982, however, the method was 

described in detail and was presented to research public, which started its frequent use. 

In the last fifty years, the vignettes appeared across a broad spectrum of scientific 

disciplines (marketing, economics, social psychology, sociology, education ...).

Summary of the principles of the method

The bases of the whole method are hypothetical situations (vignettes), which are 

presented to respondents, followed by one or more questions, tasks etc. The vignettes 

may not only have a verbal form, especially with the development of computer 

technology they can be presented in the form of a variety of images, videos, audio 

recordings etc. The advantage of those modern options of presentation is 

interconnection of visual and nonvisual folders of situation which is then perceived by 

respondent as a whole. This (except others) minimizes deviation arising from different 

interpretations. However it must be noted that even verbally described hypothetical 

situation helps to capture researched phenomenon better in its complexity and context 

compared to a conventional direct questioning.

The detection of unaware factors, as well as better resistance to social 

desirability, "yea-saying" reduction or strengthening the respondent’s interest can be 

included among the benefits of FSA.  The experiment control and the possibility of 

exploring multiple independent variables simultaneously are also huge advantages. The 

downside may be respondent's limited access to the cognitive content of the assessment; 

generalization of hypothetical situations for the real world is also criticized.

When using the FSA it is very important to keep in mind the internal validity of 

vignettes, their suitability to the research topic, types of respondents and interest, 

relevance, realism and timing of vignettes. Generally factorial vignette design is most 
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frequently used in surveys connected with crime, law and deviance. Its use is also 

frequent in studies of family and social care, social differentiation, health and healthcare 

and others. Using of FSA has essentially no restrictions. 

The important terms related with the factorial vignette design are “dimensions” 

and “levels”. Dimensions represent specific factors that are included in the description. 

For researchers they represent independent variables influencing respondents' answers 

(dependent variable). Levels of the dimensions are individual values of the variables. 

When including dimensions and their levels into the final vignette, it is important to 

realize that the total number of vignette versions is increased with every each added 

value. It is the result of multiplication of levels’ sum by each other - if we, for example, 

use two variables of three levels and one of four in describing the situation, the total 

number of versions is 36 (3x3x4). If we added one single variable with two values (for 

example, gender of described person), the total number would be 72 (36x2). So we need 

to think carefully about the dimensions inclusion. Factors describing the situation are 

usually chosen based on the literature. Their number usually ranges from five to ten, but 

there are no limits. The same “rule” can be applied to the number of levels.

The final assigning of values to the vignette version can happen either randomly 

or with Fractional replication design. That reduces the total number of description 

versions by creating inseparable combination of levels of several dimensions, while 

trying to minimize the loss of information. Its disadvantage is the inability to analyze 

connected dimensions separately – for example, if we have only a Black man and Asian 

woman in all vignettes, we will never be able to decide whether the effect is the result of 

sex or race.

When analyzing FSA, the regression analysis is most common method –

especially its linear version. In addition to analyzing the impact of the specific vignette 

dimensions, the authors also focus on the impact of the respondents’ characteristics.

Methodology of conducted research

The aim of this thesis is to answer the research question concerning the 

comparability of FSA results and the results of common questioning type – in this case, 

itemized battery. The most common area of crime (see above) was chosen as a theme, 

through which it would be appropriate to look into the issue. Specific research, which 

became the inspiration for the vignettes, was the study of Boots, Cochran and Heide: 

Capital punishment preference for special offender populations (2003). 



67

The basic research question was whether a vignette factorial design yields the 

same results as commonly used interviewing through itemized battery. Furthermore, to 

verify the FSA's ability to cope with social desirability was a secondary objective too. 

For this reason a split-ballot experiment was made – one group of respondents received 

a questionnaire (containing both a vignette and itemized battery) formulated in the first 

person, the second group answered its “projective” version. 

After minor modifications of Boots et al.’ s vignette for better corresponding to 

the Czech surrounding and for better interviewing, the final hypothetical situation was 

created:

"J.M. It is (20/40/60) year old (male / female), (White / Rom / Asian / Black). 

He/she walked into a convenience store with a loaded .38 caliber handgun and pointed 

at the store clerk. He/she demanded that the clerk hand over all the cash in the register.  

The clerk complied and handed J.M. a bag of money. During this exchange, J.M. heard 

siren and began to panic. In J.M.'s attempt to flee, the clerk was shot and killed. J.M. 

was arrested, charged, and legally convicted of first-degree murder. At trial, expert 

witnesses for both the defense and the prosecution testified that J.M. was an individual 

displaying (exceptionally intelligent / average intelligent / below average intelligent / 

mentally retarded) for a person his/her age.

Imagine now that you are the person who decides on the sentence. Based on this 

information, what punishment would you give to J.M.?”

Projective version of the questionnaire asked about what kind of punishment 

would judge give to J.M. Respondents were then asked to write down the number from 

0 to 25 years in prison sentence.

The final dimension included in the vignettes and their levels were therefore 

1) sex, 2), race (White, Rom, Asian, Black), 3) age (20, 40, 60), and 4) the mental 

capacity (exceptionally intelligent, average intelligence, substandard intelligent, 

mentally retarded). For every questioning person ninety-six vignettes (2x4x3x4) 

featured in research. Each respondent then evaluated five randomly assigned variants.

Within the itemized battery, respondents evaluated specific circumstances on a 

scale from 1 (= most aggravating) to 7 (= most mitigating), where the value 4 labeling 

irrelevant circumstance. In addition to the various levels of dimensions five extra 

battery circumstances appeared in the battery – these extra circumstances could have an 

impact on the assigned punishment, but their primary goal was to divert attention. The 
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questionnaire also included questions which were marginally had a purpose of checking 

the contact hypothesis.

Data collection took place in October 2016 in CAWI mode. All analyzes were 

conducted in SPSS. The final data were based on the responses of 505 people.  The 

results of the FSA must be analyzed from the perspective of the individual vignettes –

that is why the concept of person-vignette was implemented. Each respondent evaluated 

five vignettes – what means there is a total number of 2525 person-vignettes. The 

findings can be divided into three areas – the conclusions of vignettes, conclusions

based on the findings of itemized battery and finally comparison of the two methods.

Hypothesis and conclusions of the analysis

The basic objectives of the research were the comparison of factorial vignette 

design with classic questioning through battery, secondly comparison of direct polling 

with projective polling. Hypotheses were:

H1: Results of the two used questioning methods are comparable. 

H2: Any vignette will be more efficient at polling compared to direct interviewing 

through batteries while each projection inquiry form will be more efficient than 

classical one.

Based on the analysis hypothesis H1 can be confirmed – both methods are comparable 

and overall they bring similar results. Secondary hypothesis H2 cannot surely be neither 

confirmed nor refused only based on this thesis. For its verification the specifically 

oriented research would have to be conducted.

Partial hypotheses related to individual dimensions of the vignette were:

h1: Men will be punished more severely compared to women.

h2: The “White” will be punished the least severely; “Rom” will be punished the 

most severely.

h3: The oldest will be the least punished, the middle aged the most.

h4: The mentally retarded will be the least punished; there will not be big difference 

among the rest, but exceptionally intelligent will be punished little more than the rest.

Besides h2 (the race does not play important role in the choice of the punishment) all

partial hypotheses were confirmed both in vignette and itemized battery analyses.

Vignettes were analyzed with regression analysis. In addition to the vignette 

independent variables (the characteristics of the offender) the final regression model 

included also variables characterizing the person of interviewing and 
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socio-demographic information about respondent. The analysis shows that the 

questioning person plays an important role in choosing the number of years of 

punishment. After inclusion of the questioning person the proportion of the explanation 

of the dependent variable increased by 9 percentage points. Based on the final model we 

can identify the aggravating and mitigating circumstances. As the aggravating 

circumstances we can certainly classify exceptional intelligence of the offender and 

when the criminal is a man. Conversely, among the mitigating circumstances we can 

include older age of the offender (60 years), the fact that the offender is a woman and 

mental retardation, and partly below-average intelligence of the offender. The racial or 

ethnic origin of the offender does not play any role in determining the punishment. The 

sociodemographic characteristics of respondents also play the role – more rigorous are 

men, college-educated and older people. Marginally researched contact hypothesis was 

not confirmed – the recommended punishment is influenced by personal contact with 

Rom and someone convicted in the past, but the contact hypothesis works exactly the 

opposite direction than expected.

Analysis of the itemized battery took place mainly in the form of T-tests. First, 

the difference of the average value of each item from the mean value of 4 (which made 

it possible again to identify the mitigating and aggravating circumstances) was verified, 

and secondly the difference connected with questioning person was tested. Based on the 

results of the analysis we can classify the criminal record of the offender, his above 

average and average intelligence and the fact that the offender is a foreigner as 

aggravating circumstances. Depending on the questionnaire version, the aggravating 

circumstances are the male sex and the racial or ethnic origin (Rom, Asian and Blacks 

while polling in the first person, vice versa a man when using projection). The fact that 

the offender is a woman, criminal’s higher age (60 years), below average intelligence 

and mental retardation are considered to be mitigating circumstances. Based on the 

respondents‘ declarations we can also expect reduced sentence for offenders caring for 

children under 18 or a sick mother and also those who that do not have a criminal 

record.

The third (core) area of the analysis was a comparison of the two methods. This 

was first conducted simply by comparing the results themselves, but also by combining 

the methods. While compared, both forms of questioning reached similar results in total 

file. At the same time it should be noted that the questioning person is very important. 

For example, considering FSA, sex is classified as mitigating and aggravating 
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circumstance only if questioning person is also included in the model as one of the 

predictors. At itemized battery 'Judges' look more at sex, while race is important for 

respondents themselves. In the whole group, however, both methods are certainly 

comparable, which confirms the basic hypothesis of the whole work.

The second line of questioning type comparison (ie. through their combination) 

used the punishment determined by the respondent in relation to the vignette, to verify 

the attitude declared in the itemized battery. In other words, people who stated that 

circumstance is irrelevant in itemized battery were re-checked whether they did not 

report significantly different punishments in the various versions of vignettes containing 

the variable. The analysis was performed through a simple command of "select if" – ie. 

gradually temporarily only those respondents who answered the specific item 

"mitigating", " aggravating " and "irrelevant"  were selected and were verified by their 

responses to vignettes containing specific tested information. The most interesting was 

the view from the perspective of "factor does not play any role", which could potentially 

uncover social desirable elements. It turned out that people who do not consider above 

average, average or below-average intelligence to be mitigating or aggravating factor, in 

fact when deciding on the sentence significantly distinguish the mental capacity of the 

offender. After subsequent tests of this differentiation we can say that all three groups 

assign significantly higher sentence to exceptionally intelligent offenders in comparison 

with mentally retarded. Besides this independent variable, however, the neutral attitude 

declared the item battery was subsequently confirmed in FSA. However this shows that 

FSA is able to uncover the impact of those factors that the respondents themselves may 

not be aware of. On the other side to state that these inconsistent answers are results of 

social desirability (minor hypothesis thesis) would need to be further tested.

Limitations

At the very end I would like to mention the limits which I'm aware of in his 

work, but it was not in my power to solve it within the thesis. The biggest problem is 

probably inappropriate formulation of projective question that affected all findings 

potentially related to social desirability. On the other hand, I was aware of this fact 

throughout all the analyzes – so I could look at the results with the awareness that it 

may not be a projection, but perhaps a way to express distrust and dissatisfaction with 

the judicial system of the Czech Republic.
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The second potential complaint is intrarater correlation mentioned in the 

theoretical part, thus affecting the evaluation of other vignettes by the respondent's 

impression of first vignette. As I wrote, I decided to ignore this problem (the authors 

who have chosen for comparison with the control group, concluded that the results 

based on more vignettes are as robust as based on one). Yet during my analysis I 

verified the possible effect of the order of vignettes by testing the relationship of the 

order of vignettes and the resulting punishment (sig. 0.891). On this basis, the order did 

not play a role. I have examined in detail the order of vignettes through their individual 

characteristics. The important thing was, in particular, whether any of the characteristics 

was questioned in the first place more often. Slightly more often were first asked the 

characteristics of 60 years (only slightly, moreover the characteristic was generally 

polled slightly more), White (however, the race did not play a role in determining of 

punishment); characteristic of “mentally retarded“ was asked less frequently on the first 

place. Overall, however, the order of vignettes did not play a significant role in the 

results.

Finally, sort of artificial increase of the total N due to the creation of person-

vignettes is worth mentioning. It is possible that due to artificially "inflated" there was 

an underestimation of standard errors – and the refusal of true zero hypotheses. On the 

other side, as the results of vignettes (where the file was thus an increase to 2525) are 

broadly consistent with the results of the itemized battery (where analyzes were 

performed on a normal file 505, resp. 478 after additional adjustment), I do not think 

artificially inflating of analyzed units for significant problem in this case.

In conclusion…

The thesis showed that using a factorial vignette design brings the similar results 

to those brought by commonly used type of declaratory interviews (represented by 

itemized batteries). Marginally it also highlighted the FSA's ability to look into the 

problem differently, for example to reveal the influence of factors which the respondent 

may not necessarily even be aware.

Despite it is a useful research design (not only in terms of uncovering hidden 

influences, but for example also for the simple making the interview more interesting), 

its use is not much frequent and many social scientists have even never heard of it. One 

of the other directions, which researchers can take is closer examination of the FSA 

potential to tackle with imbalances caused by social desirability. Anyway, there are 
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many perspectives from which it would be possible to explore the method - and I 

personally hope that it will contribute to further expansion of its use.
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Přílohy

Příloha č. 1: Frekvence zobrazení konkrétních kombinací úrovní (tabulka)

Scénář
OSOBA

Scénář
OSOBA

1. 3. 1. 3.
20ti letý muž, běloch, 
nadprůměrně inteligentní

14 15
20ti letá žena, běloška, 
nadprůměrně inteligentní

12 6

20ti letý muž, Rom, 
nadprůměrně inteligentní

10 13
20ti letá žena, Romka, 
nadprůměrně inteligentní

22 11

20ti letý muž, Asiat, 
nadprůměrně inteligentní

11 11
20ti letá žena, Asiatka, 
nadprůměrně inteligentní

15 7

20ti letý muž, černoch, 
nadprůměrně inteligentní

16 14
20ti letá žena, černoška, 
nadprůměrně inteligentní

18 13

40ti letý muž, běloch, 
nadprůměrně inteligentní

15 15
40ti letá žena, běloška, 
nadprůměrně inteligentní

12 12

40ti letý muž, Rom, 
nadprůměrně inteligentní

9 8
40ti letá žena, Romka, 
nadprůměrně inteligentní

9 15

40ti letý muž, Asiat, 
nadprůměrně inteligentní

16 12
40ti letá žena, Asiatka, 
nadprůměrně inteligentní

10 13

40ti letý muž, černoch, 
nadprůměrně inteligentní

13 12
40ti letá žena, černoška, 
nadprůměrně inteligentní

13 15

60ti letý muž, běloch, 
nadprůměrně inteligentní

14 12
60ti letá žena, běloška, 
nadprůměrně inteligentní

19 11

60ti letý muž, Rom, 
nadprůměrně inteligentní

18 9
60ti letá žena, Romka, 
nadprůměrně inteligentní

21 12

60ti letý muž, Asiat, 
nadprůměrně inteligentní

12 10
60ti letá žena, Asiatka, 
nadprůměrně inteligentní

11 13

60ti letý muž, černoch, 
nadprůměrně inteligentní

15 17
60ti letá žena, černoška, 
nadprůměrně inteligentní

16 7

20ti letý muž, běloch, 
průměrně inteligentní

9 16
20ti letá žena, běloška, 
průměrně inteligentní

11 12

20ti letý muž, Rom, 
průměrně inteligentní

11 15
20ti letá žena, Romka, 
průměrně inteligentní

13 13

20ti letý muž, Asiat, 
průměrně inteligentní

16 9
20ti letá žena, Asiatka, 
průměrně inteligentní

13 19

20ti letý muž, černoch, 
průměrně inteligentní

12 8
20ti letá žena, černoška, 
průměrně inteligentní

12 13

40ti letý muž, běloch, 
průměrně inteligentní

10 20
40ti letá žena, běloška, 
průměrně inteligentní

21 10

40ti letý muž, Rom, 
průměrně inteligentní

12 21
40ti letá žena, Romka, 
průměrně inteligentní

11 9

40ti letý muž, Asiat, 
průměrně inteligentní

10 11
40ti letá žena, Asiatka, 
průměrně inteligentní

9 10

40ti letý muž, černoch, 
průměrně inteligentní

18 9
40ti letá žena, černoška, 
průměrně inteligentní

14 12

60ti letý muž, běloch, 
průměrně inteligentní

14 11
60ti letá žena, běloška, 
průměrně inteligentní

11 14

60ti letý muž, Rom, 15 10 60ti letá žena, Romka, 9 17
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průměrně inteligentní průměrně inteligentní

60ti letý muž, Asiat, 
průměrně inteligentní

11 16
60ti letá žena, Asiatka, 
průměrně inteligentní

17 12

60ti letý muž, černoch, 
průměrně inteligentní

16 10
60ti letá žena, černoška, 
průměrně inteligentní

12 13

20ti letý muž, běloch, 
podprůměrně inteligentní

10 14
20ti letá žena, běloška, 
podprůměrně inteligentní

14 8

20ti letý muž, Rom, 
podprůměrně inteligentní

12 14
20ti letá žena, Romka, 
podprůměrně inteligentní

22 9

20ti letý muž, Asiat, 
podprůměrně inteligentní

12 13
20ti letá žena, Asiatka, 
podprůměrně inteligentní

14 14

20ti letý muž, černoch, 
podprůměrně inteligentní

14 14
20ti letá žena, černoška, 
podprůměrně inteligentní

11 15

40ti letý muž, běloch, 
podprůměrně inteligentní

11 16
40ti letá žena, běloška, 
podprůměrně inteligentní

16 12

40ti letý muž, Rom, 
podprůměrně inteligentní

18 10
40ti letá žena, Romka, 
podprůměrně inteligentní

15 14

40ti letý muž, Asiat, 
podprůměrně inteligentní

15 14
40ti letá žena, Asiatka, 
podprůměrně inteligentní

15 9

40ti letý muž, černoch, 
podprůměrně inteligentní

10 13
40ti letá žena, černoška, 
podprůměrně inteligentní

17 11

60ti letý muž, běloch, 
podprůměrně inteligentní

17 14
60ti letá žena, běloška, 
podprůměrně inteligentní

18 14

60ti letý muž, Rom, 
podprůměrně inteligentní

15 17
60ti letá žena, Romka, 
podprůměrně inteligentní

8 13

60ti letý muž, Asiat, 
podprůměrně inteligentní

15 11
60ti letá žena, Asiatka, 
podprůměrně inteligentní

12 12

60ti letý muž, černoch, 
podprůměrně inteligentní

20 15
60ti letá žena, černoška, 
podprůměrně inteligentní

19 15

20ti letý muž, běloch, 
mentálně zaostalý

14 14
20ti letá žena, běloška, 
mentálně zaostalá

15 16

20ti letý muž, Rom, 
mentálně zaostalý

20 16
20ti letá žena, Romka, 
mentálně zaostalá

15 8

20ti letý muž, Asiat, 
mentálně zaostalý

9 13
20ti letá žena, Asiatka, 
mentálně zaostalá

12 12

20ti letý muž, černoch, 
mentálně zaostalý

14 7
20ti letá žena, černoška, 
mentálně zaostalá

8 11

40ti letý muž, běloch, 
mentálně zaostalý

11 10
40ti letá žena, běloška, 
mentálně zaostalá

17 13

40ti letý muž, Rom, 
mentálně zaostalý

14 7
40ti letá žena, Romka, 
mentálně zaostalá

16 10

40ti letý muž, Asiat, 
mentálně zaostalý

15 9
40ti letá žena, Asiatka, 
mentálně zaostalá

14 10

40ti letý muž, černoch, 
mentálně zaostalý

11 10
40ti letá žena, černoška, 
mentálně zaostalá

17 15

60ti letý muž, běloch, 
mentálně zaostalý

11 10
60ti letá žena, běloška, 
mentálně zaostalá

13 7

60ti letý muž, Rom, 
mentálně zaostalý

22 20
60ti letá žena, Romka, 
mentálně zaostalá

13 9
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60ti letý muž, Asiat, 
mentálně zaostalý

17 16
60ti letá žena, Asiatka, 
mentálně zaostalá

14 14

60ti letý muž, černoch, 
mentálně zaostalý

12 15
60ti letá žena, černoška, 
mentálně zaostalá

8 19

Zdroj: autorka

Příloha č. 2: Ukázka naprogramovaného dotazníku – viněta (obrázek)

Příloha č. 3: Ukázka naprogramovaného dotazníku – baterie (obrázek)
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Příloha č. 4: „Faktor je přitěžující“ vs. t-testy o odlišnosti trestu v kategoriích

(tabulka)

Přitěžující: Celkem 1. osoba 3. osoba

N Sig. N Sig. N Sig

muž 135 0,001 40 0 95 0,125

žena 45 0,436 10 0,018 35 0,148

20 let 170 0,11 75 0,112 95 0,464

40 let 90 0,494 35 0,393 55 0,163

60 let 75 0,431 30 0,434 45 0,492

Rom 215 0,1 100 0,077 115 0,126

Asiat 100 0,746 50 0,646 50 0,284

Černoch 85 0,874 30 0,201 55 0,535

Běloch 75 0,009 15 0,361 60 0,024

Nadprůměr 885 0 365 0 520 0

Průměr 395 0 155 0,003 240 0

Podprůměr 145 0,003 45 0,231 100 0,001

Zaostalý 120 0,211 60 0,732 60 0,061

malé n Zdroj: autorka
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Příloha č. 5: „Faktor je polehčující“ vs. t-testy o odlišnosti trestu v kategoriích

(tabulka)

Polehčující: Celkem 1. osoba 3. osoba

N Sig. N Sig. N Sig

muž 20 0,509 5 x 15 0,628

žena 175 0,006 50 0,553 125 0,002

20 let 210 0,368 55 0,368 155 0,204

40 let 55 0,736 20 0,509 35 0,94

60 let 390 0,012 160 0,011 230 0,443

Rom 150 0,012 10 0,319 140 0,014

Asiat 50 0,154 x x 50 0,154

Černoch 70 0,173 5 0,682 65 0,161

Běloch 40 0,366 5 0,261 35 0,4

Nadprůměr 65 0,975 30 0,901 35 0,819

Průměr 150 0,237 60 0,011 9 0,661

Podprůměr 685 0 230 0 455 0

Zaostalý 1270 0 495 0 775 0

malé n Zdroj: autorka
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