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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá detekcí chyb měření pomocí reakčního času na základě pozice 

otázky v dotazníku. Největší část teoretické kapitoly je věnována respondentovi, který je v této 

práci zkoumaným zdrojem chyby. Respondent musí k zodpovězení otázky provést kognitivní 

proces. Různé vlivy působící na tento proces mohou mít efekt na akurátnost respondentovi 

odpovědi. Často zmiňovanými vlivy jsou věk, vzdělání a motivace respondenta. Absence 

motivace či její ztráta může mít vliv na míru úsilí v rámci provedení celého kognitivního 

procesu. Respondent pak nevěnuje otázce patřičnou pozornost a popřípadě čas. Čas, který 

respondent otázce věnuje, se nazývá reakční čas a může být použit jako indikátor jeho 

kognitivního úsilí otázku zodpovědět. Na základě realizovaných studií byly sestaveny hypotézy 

o změně délky reakčního času s pozicí otázky v dotazníku, o vlivu respondentových 

charakteristik na reakční čas a jeho zkrácení v průběhu dotazníku. Signifikantní zkrácení 

reakčního času u otázky s pozdější pozicí bylo použito jako indikátor možného výskytu chyby 

měření. Na základě výsledků analýz s podporou z předešlých výzkumů lze říci, že respondenti 

mají tendenci čas s postupem v dotazníku zkracovat. Nicméně analýza neukázala, že by 

zkrácení reakčního času znamenalo naměření jiných odpovědí. Vliv na délku reakčního času 

má věk a vzdělání respondentů. Avšak výsledky neukazují, že by některé charakteristiky mohly 

mít větší vliv na zkracování času než jiné. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The diploma thesis deals with the detection of measurement error based on the question order 

using the reaction time. The major part of the theoretical chapter deals with the respondent as 

the source of the error. A respondent needs to proceed through a cognitive process to answer a 

question. Various influences affect the process and they might have an effect on the accuracy 

of the answer. The frequently mentioned effects are age, education and motivation of 

respondent.  The absence of respondents´ motivation might lead to a reduction of their effort to 

properly proceed with the cognitive process. In that case, the respondent does not dedicate the 

appropriate cognitive effort and time to a question in the questionnaire. That length of time, 

which the respondent takes to answer, is called the reaction time and it is suggested that it might 

be used as an indicator of the amount of cognitive effort. Based on previously executed studies, 

the author designed hypotheses about the change in length of the reaction time with a change 

of question position in a questionnaire, about the effect of respondents´ characteristics on the 

reaction time and its shortening. The significant shortening of the reaction time on the question 

located closer to the end of the experimental questionnaire is used as an indicator of the possible 

occurrence of the measurement error. The results of the analyses show that the respondents tend 

to speed up over the course of the questionnaire. Although the length of the reaction time 

decreased, the results of analysis show no difference in measured answers. The length of the 

reaction time was affected by the age and the education of the respondents. However, there is 

no evidence that the shortening is more significant for any of the respondents´ characteristics.  
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Vstupní diskuze problému 

Z hlediska kvality výzkumu je třeba získat akurátní data, tedy data nezatížená chybami 

měření. Snahou výzkumníků by mělo být chybám předcházet či je alespoň objevit, aby jejich 

přítomnost nezkreslovala výsledky provedených analýz.  

Chyb měření existuje celá řada a mohou se v datech vyskytnou během kterékoli fáze 

výzkumu. Jejich zdroji jsou metody sběru dat, výzkumný nástroj, tazatelé a samotní respondenti 

[Groves 2004]. Existují témata výzkumů, pro která jsou vhodnější jiné metody sběru dat. 

Například chyba způsobená sběrem dat může nastat v případě, že téma výzkumu je 

klasifikováno jako citlivé. Takové téma k získání akurátní odpovědi spíše vyžaduje větší pocit 

soukromí, a tedy nepřímou přítomnost či přímo nepřítomnost tazatele. Chyba, kdy je zdrojem 

výzkumný nástroj, může například nastat v případě použití nesrozumitelných či 

nejednoznačných výrazů v otázce. Tazatel může chybovat v mnohém v rámci dotazování a také 

jeho osobnost může mít na proces interview nežádoucí vliv. Posledním zmíněným zdrojem a 

nejméně ovlivnitelným ku prospěch výzkumu je samotný respondent. Jeho ochota se na 

výzkumu participovat, následná motivace a pozornost, kterou dotazníku v procesu dotazování 

věnuje, je stěžejní [tamtéž].  

Respondentův souhlas k účasti ještě neznamená, že jeho odpovědi budou přesné. 

Respondentova motivace dotazník vyplnit se nemusí vždy slučovat s motivací poskytnout 

akurátní odpovědi na všechny otázky. Navíc i zpočátku motivovaný respondent může v procesu 



dotazování postupně věnovat později postaveným otázkám nižší pozornost, a to právě 

v důsledku úbytku motivace [Krosnick 1999: 547]. V extrémním případě dotazník ukončí. 

S vyšší pravděpodobností ho ovšem přesto dokončí [tamtéž: 548], což může mít negativní efekt 

na kvalitu získaných dat.  

Motivace respondenta ovlivňuje celý kognitivní proces, který je k zodpovězení otázky 

třeba provést. Kognitivní proces se skládá ze čtyř fází. Ty nemusejí vždy nutně jít v popsaném 

pořadí a mohou se opakovat:  

1) pochopení otázky 

2) vyvolání relevantních informací, vzpomínek z paměti 

3) rozhodování  

4) editace odpovědi [Vinopal 2008].  

K chybě může dojít v rámci každé fáze kognitivního procesu. Respondent nemusí otázku 

pochopit, nemusí se mu podařit vyvolání relevantních vzpomínek, nedokáže se rozhodnout pro 

alternativu odpovědi či ji nakonec vědomě nebo nevědomě edituje neakurátně.  

 

Formulace výzkumného problémů 

Získat respondenta pro výzkum nebývá snadné, a proto je jejich participace různým 

způsobem oceňována. Odměna za účast však ne nutně znamená dostatečnou motivaci 

k zodpovězení otázek s úsilím, které je třeba vynaložit. Problém právě nastává, pokud 

respondent nevěnuje otázkám potřebnou pozornost a není nebo přestává být v průběhu 

dotazníku motivován se otázkám věnovat.  

Úplná demotivace i postupná ztráta motivace může být příčinou chyby vzniklé strategií 

satisficing [Krosnick, 1999: 547]. Strategií satisficing je nazývána metoda zodpovídání 

dotazníku, kdy respondent zodpoví dotaz tak, aby nemusel vynaložit více úsilí, než je nezbytně 

nutné [Malhotra, 2008; Callegaro et al., 2009 dle Yan, Olson, 2013: 74]. Respondent vybere 

první uspokojivou odpověď ale nikoli akurátní.   

 Vzhledem k tvrzení Krosnicka [1999: 547], že ztráta motivace může nastat v průběhu 

dotazníku, mohou být otázky s pozdější pozicí více zatížené chybou měření. Na základě 

experimentu Yana a Tourangeaua [2008: 64] mají respondenti tendenci s postupem v dotazníku 

čas věnovaný otázkám zkracovat. Respondenti tedy s postupem v dotazníku mohou ztrácet 

motivaci, a proto zkracují čas, který jednotlivým otázkám věnují.  

 Čas věnovaný otázkám je ovlivněn charakteristikami otázky a charakteristikami 

respondenta [Yan & Tourangeau, 2008: 62-64]. Charakteristiky respondenta mající vliv na čas 

jsou věk, vzdělání a zkušenost s vyplňováním online dotazníků. V případě charakteristik otázky 



ovlivňuje čas počet vět, počet slov v rámci věty, typ otázky (faktická, postojová, demografická), 

počet alternativ odpovědi, typ škály (frekvenční vs. hodnotící) a pozice v dotazníku.  

Úkolem diplomové práce je zjistit, zda se čas s pozicí otázky v dotazníku skutečně mění. 

V případě, že dochází k tomuto jevu, bude zkoumán vliv změny na naměřené hodnoty 

odpovědí.  Dalším stanoveným cílem práce je zjistit, které charakteristiky respondenta čas 

zodpovězení otázky a jeho změnu ovlivňují.  

Předpokládané metody zpracování 

 Navržený design experimentu je split ballot, kdy budou respondenti rozděleny do dvou 

identických skupin. Obě skupiny obdrží stejný dotazník s opačným pořadím otázek. Časy obou 

skupin pro každou otázku pak budou porovnávány parametrickými t-testy.  

 Jelikož je čas ovlivněn charakteristikami respondenta, bude nejdříve vícenásobnou 

lineární regresí na celkovém času testováno, které charakteristiky délku času ovlivňují. 

Následně pomocí post-hoc testů analýzy ANOVA bude testován vliv respondentových 

charakteristik na změnu času u otázek, kde byla signifikantně naměřena.  

 Analýzy budou provedeny v statistickém programu IBM SPSS. A výsledné tabulky 

upraveny v MS Office.  

 

Předpokládaná struktura práce 

1) Teoretická část: V této části se budu zabývat chybami měření, jejich zdroji a času jako 

prostředku k jejich detekci. 

2) Metodologická část: V této části popíši data a postup jednotlivých analýz.  

3) Analytická část: V této části se budu zabývat výsledky jednotlivých analýz.   

4) Závěr: Nakonec uvedu závěry vyvozené z analýz a diskuzi výsledků.  
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Úvod  

Kvantitativní sociálněvědní výzkumy stojí na kvalitě dat. Zajištění, že data budou co nejméně 

zatížena chybou, by mělo být jedním z předních zájmů každého vědce. Bohužel průběh procesu 

výzkumu provází celá řada potenciálních zdrojů chyb, jimž se mnohdy nelze vyhnout. Navíc je 

jejich detekce složitá, protože většinou hodnota zkoumaného parametru není v populaci známa 

a není tak možné výsledky výzkumů porovnat s jinou hodnotou, která by vycházela z měření 

za celou populaci.  

Chyby lze třídit do dvou hlavních skupin, a to chyby nepozorování a chyby měření. Chyby 

nepozorování vznikají nezahrnutím jedinců či nezískáním odpovědí od jedinců v rozsahu, aby 

výzkumná populace kopírovala cílovou. Chybami měření jsou nazývány odchylky naměřených 

hodnot od reálných hodnot v populaci. Ačkoli tato odchylka může být způsobena mnoha zdroji, 

kterými se v této práci zabývá teoretická kapitola, hlavní zájem z hlediska experimentu směřuje 

k respondentovi jako zdroji chyb měření.  

Respondentova ochota participace ve výzkumu je primární, avšak nic neříká o následné kvalitě 

obdržených odpovědí. Ne vždy respondent s účastí souhlasí, jelikož je motivován dotazník 

svědomitě vyplnit. Jeho motivace mohou být různé. 

Pro zodpovězení každé otázky se respondent musí nad otázkou zamyslet, tedy provést 

kognitivní proces, pomocí kterého je pak schopen odpověď poskytnout. V rámci kognitivního 

procesu mohou nastat různé komplikace, které akurátnost odpovědi snižují. Náročnost 

kognitivního procesu se zvyšuje se složitostí otázky. Respondent pak může stát před dilematem, 

zda nalezení akurátní odpovědi za takové úsilí stojí. Tedy, jak moc je motivován nad otázkou 

přemýšlet, k předání akurátní odpovědi.  

S délkou dotazníku může motivace a s ní zároveň pozornost kolísat. I zpočátku motivovaný 

respondent, kterého daná problematika zajímá, může v rámci interview či s postupem 

v dotazníku motivaci ztrácet. V důsledku toho pak úbytek respondentovi pozornosti může 

zapříčinit naměření chybných dat. Tedy vznik chyby měření. 

Hovoříme-li o úbytku motivace respondenta s postupem v dotazníku, pak se chyby mohou týkat 

s větší pravděpodobností otázek s pozicí vzdálenější od jeho počátku. Snížení motivace 

k řádnému provedení kognitivního procesu není možné měřit přímo, avšak někteří výzkumníci 

věří, že čas věnovaný otázce může být použit jako indikátor respondentova kognitivního úsilí. 

V případě, že odpověď byla uvedena v příliš krátkém čase, je možné, že kognitivní proces 

neproběhl tak, jak akurátní zodpovězení otázky vyžadovalo. 
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Otázky umístěny dále v dotazníku mohou tedy čelit nižší motivovanosti respondenta nad 

otázkou přemýšlet. Proces zodpovídání se může pro respondenta stát únavným, a tak nevěnuje 

otázce potřebnou pozornost a čas.  V důsledku toho mohou být jeho odpovědi nepřesné, a tedy 

zatížené chybou měření. Právě toto je problematika, které se věnuje má diplomová práce.  

V rámci diplomové práce byl proveden split ballot experiment, který se zabýval změnami času 

stráveného nad otázkou v případě jiné pozice v dotazníku. Experimentální dotazník byl 

naprosto totožný pro dvě skupiny respondentů s výjimkou pořadí otázek, které bylo opačné. 

Analyzován byl právě čas, který respondenti věnovali otázce s dřívější a pozdější pozicí 

v dotazníku. Pokud se čas mezi otázkami lišil, bylo testováno, zda existuje zjistitelný rozdíl 

v získaných odpovědích na tuto otázku.  

V rámci diplomové práce bylo vytyčeno několik cílů. Prvním cílem je zjistit, zda se čas strávený 

na otázce s pozicí otázky v krátkém dotazníku mění. Tedy, zda respondenti skutečně zkracují 

čas, který otázce věnují, když otázka stojí na pozdější pozici v dotazníku.  

Druhým cílem je zjištění vlivů na celkový čas věnovaný dotazníku. Testovanými vlivy jsou 

charakteristiky respondentů a jejich zkušenost s online dotazníky.   

Po testu vlivu respondentových charakteristik na celkový čas strávený nad dotazníkem 

následuje analýza testující vliv charakteristik na zkracování času mezi dříve a později 

umístěnými otázkami. Cílem je tedy zjistit, zda respondenti s určitými charakteristikami 

zkracují čas se vzdálenější pozicí otázky v dotazníku spíše než jiní.  

Posledním úkolem je zjistit, zda zkracování času v závislosti na pozici otázky, má vliv na 

získané odpovědi. Tedy, zda v důsledku kratšího času, kteří respondenti otázce věnují, také 

jinak odpovídají. Opakované naměření signifikantně odlišných dat na stejných otázkách  

s opačnou pozicí v dotazníku, kde byl naměřen v průměru kratší čas zodpovídání, by mohlo 

poukazovat na možný výskyt chyby měření.  

Struktura práce  

V první kapitole, teoretické, se stručně zabývám výzkumnými chybami obecně a přecházím 

k chybám měření, kde největší část věnuji respondentovi jako jejich zdroji. Věnuji se fázím 

kognitivního procesu respondenta a vlivům, které na jeho provedení působí. Dále se v textu 

věnuji reakčnímu času, jenž je považován za indikátor kognitivního úsilí.  
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V druhé kapitole, metodologické, se zabývám designem experimentu, jeho hypotézami  

a použitými metodami k analýze dat. V závěru kapitoly se nachází zamyšlení nad etickou 

stránkou experimentu.  

Následuje třetí kapitola, analytická, ve které jsou již popsány výsledky provedených analýz. 

Texty jsou doprovázeny tabulkami pro větší přehlednost výsledků. Další kapitolou je diskuze 

výsledků a použitého designu experimentu. V této kapitole rozebírám možné interpretace 

některých výsledků.  

Poslední kapitolou je samozřejmě závěr, ve kterém jsou shrnuty výsledky experimentu  

a porovnány s výsledky výzkumů a informacemi zmíněnými v teoretické kapitole.  
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1 Teoretická kapitola 

V teoretické kapitole se zabývám zakotvením experimentu v teorii. Text se nejprve obecně 

zabývá chybami společenskovědních výzkumů, ze kterých je detailnější popis věnován, 

vzhledem k tématu práce, chybám měření. Ze zdrojů chyb měření se v textu nejvíce zabývám 

respondentem. Právě respondentovi kognitivní schopnosti a motivace vynaložit potřebné úsilí 

ke kognitivnímu procesu zpracování otázky mohou mít vliv na získaná data a čas, který 

otázkám respondent věnuje. Vzhledem k cílům výzkumu jsou dále diskutovány vlivy na délku 

času odpovědi a její užití k detekci chyby měření.  

 

1.1 Výzkumná chyba 

Všichni sociální vědci by si měli být vědomi, že v rámci procesu výzkumu je možný vznik 

chyb, který může ovlivnit data a výsledky jejich analýz. Vznik výzkumné chyby může být 

zapříčiněn mnoha faktory, a to vnitřními i vnějšími z hlediska výzkumu.  

Za předpokladu existence reálné hodnoty zkoumaného parametru je za výzkumnou chybu 

považována odchylka výsledků výzkumu od reálného odrazu cílové populace, která může být 

způsobena v jakémkoli kroku výzkumu [Groves 2004: 6]. I když použití slova „chyba“ je 

spojováno s nedostatkem, který by měl být opraven, ne vždy se jedná o chybu, od které by bylo 

možné výzkum zcela izolovat [Vinopal 2008: 6].   

Hlavní shrnující kategorií výzkumných chyb je celková výzkumná chyba (total survey error). 

Celková výzkumná chyba označuje rozdíl mezi sledovaným parametrem populace a odhadem 

tohoto parametru založeném na výběrovém šetření [Biemer, Lyberg 2003: 36]. Ta se dále dělí 

dle jejího vzniku na systematické zkreslení (bias) a náhodnou odchylku (variance). 

Systematické zkreslení ovlivňuje výsledky analýz ve všech implementacích výzkumného 

designu [Groves 2004: 8]. Lze ho odhalit v případě, že známe reálnou hodnotu či v případě 

replikace výzkumu.  

Náhodná odchylka označuje náhodnou chybu spojenou s odlišností jednotek výzkumu. Chybu 

lze odhalit v rámci replikace výzkumu při totožném designu, kdy jsou data získána od jiných 

respondentů a jinými tazateli. Dle Grovese je celková výzkumná chyba z pohledu statistiky 

označována jako průměrná kvadratická chyba (mean square error), která je sumou všech chyb 

náhodné odchylky měření (variance) a všech chyb systematického zkreslení (bias) [Krejčí 

2008: 26; Groves 2004: 15].  
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Dále se výzkumné chyby klasifikují na chyby nepozorování a chyby pozorování. Chyba 

nepozorování (errors of nonobservation) vzniká nemožností získat hodnoty od určité populace 

[Groves 2004: 11], tedy nemožností kopírovat výzkumnou populací cílovou populaci. Za chyby 

pozorování (observational errors) jsou označovány odchylky v získaných odpovědích od 

reálných hodnot výzkumného zájmu v populaci.  

Jedním z dalších zdrojů chyb jsou chyby zpracování (processing errors), které vznikají 

nevhodnou manipulací s daty [Groves 2004b: 3]. Jedná se o chyby vzniklé například úpravou, 

chybou vstupních dat, kódováním, vážením a chybnou prezentací dat [Biemer, Lyberg 2003: 

43].  

 

1.1.1 Chyby nepozorování 

Chyby nepozorování lze klasifikovat jako chybu pokrytí (coverage error), chybu výpadku 

populace (nonresponse) a chybu výběru (sampling error).  

 

1.1.1.1 Chyba pokrytí populace 

Chyba pokrytí vzniká, když „některým jednotkám v populaci není dána žádná šance, aby byly 

vybrány“ [Krejčí 2008: 26]. Pokud je úkolem výzkumu vztáhnout výsledky na celou populaci, 

tak výsledky stejně vypovídají za cílovou populaci, „která je definována pro účely šetření  

a zahrnuje pouze reálně dostupné skupiny“ [tamtéž: 27]. V případě vzniku chyby nebylo ani 

pro takto definovanou cílovou populaci možné získat všechny její jednotky pro výběrový 

soubor. Příčinnou může být nedostatečná opora výběru [tamtéž].    

 

1.1.1.2 Chyba výpadků návratnosti 

Chyby výpadků návratnosti označují nemožnost získání odpovědí od všech jedinců výběrového 

souboru. Chyba může být zapříčiněna nemožností zastihnout či kontaktovat respondenta, jeho 

odmítavý postoj k účasti na výzkumu, nemožnost účastnit se (např. nemoc, pobyt v zahraničí, 

jiný jazyk, nemají telefon či počítač), administrativním či organizačním pochybením [tamtéž]. 

Výpadkem návratnosti je myšlena absence odpovědí kvůli neúčasti či nezískání odpovědi na 

otázku v rámci dotazníku [Vinopal 2008: 14]. Odpovědi takových jedinců mohou být 

specifické, a proto pak následně v analýzách jejich absence může výsledky ovlivnit.  
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1.1.1.3 Výběrová chyba 

Chyba výběru je způsobena měřením parametrů na výběrové populaci, nikoli na celé populaci. 

Výsledné hodnoty statistik se pak mohou lišit na základě charakteristik výběrové populace 

[Groves 2004: 11]. Dle Krejčího [2008: 27] je tento typ chyby nejvíce studován a jeho důsledky 

jsou v některých analýzách zohledňovány. Výběrová chyba „při aplikaci pravděpodobnostních 

výběrů je považována za měřitelnou“ [tamtéž].  

 

1.1.2 Chyby pozorování  

Pro chyby pozorování používá Groves [2004; 2004b: 2] pojem chyby měření, který je také 

v této práci používán v tomto významu. Chyby měření, jak již název napovídá, mají vliv na 

celý jeho proces. Proces měření obsahuje šest komponent, které mohou stát za vznikem chyby, 

a to: tazatel, respondent, metoda sběru dat, dotazník a nastavení interview (prostředí 

dotazování) [Biemer, Lyberg 2003: 116]. Jejich individuální vliv je často složité měřit, jelikož 

efekt může být kombinací vlivů [tamtéž: 118]. 

Groves [2004; 2004b: 2] chyby měření dělí na chyby způsobené metodou sběru dat, 

výzkumným nástrojem, vlivem tazatele a chyby způsobené respondentem. Následující kapitola 

je sepsána na základě této klasifikace a dále je popsán jako významný zdroj chyby situační 

kontext neboli prostředí, ve kterém ke sběru dat dochází. 

 

1.1.2.1 Chyby měření způsobené metodou sběru dat 

Metody sběru dat lze rozčlenit do dvou skupin na základě způsobu dotazování, a to na osobní 

dotazování s tazatelem (interview mode) a samovyplňovací dotazníky (self-administration 

mode). Tyto dvě metody sběru se pak dále větví. S tazatelem se může jednat o techniky přímého 

rozhovoru (face to face) s papírovým nebo elektronickým dotazníkem a telefonické dotazování. 

Na základě zvolené metody sběru dat mohou vzniknout výše uvedené chyby výpadku 

návratnosti [Krejčí 2008: 27], tak chyby měření. 

Groves [2004: 507-508] ve své knize porovnává efekt osobního dotazování s telefonickým 

dotazováním na získaná data.  V obou případech se jedná o akt verbální komunikace mezi 

dvěma aktéry, tazatelem a respondentem, který se v závislosti na metodě liší. Hlavní rozdíl 

spatřuje v omezenosti audio konverzace, kdy nonverbální komunikace (gestikulace, výrazy 

v tváři), která může o respondentovi a jeho odpovědích dále vypovídat, není umožněna. Je tak 

omezen kanál informací, který může prozradit nejen sociální status respondenta (např. dle 
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oblečení, vybavení domu), ale i jeho psychické rozpoložení (např. nervozita, pocit nudy),  

o kterém se verbálně nedovolí zmínit na základě dodržování sociálních norem komunikace. 

Z testování neverbální komunikace je usuzováno, že vizuální komunikační kanál slouží 

k tlumočení vlivu ostatních a evaluaci [Ekman 1965; Mehrabian, 1968 dle tamtéž: 507]. Dle 

výzkumu Younga [1975 dle tamtéž: 508], který autor zmiňuje, sledování druhé osoby při 

rozhovoru napomáhá pocitu porozumění. Respondenti vidí reakce, a tak si mohou být svými 

tvrzeními jistější.  

Ne vždy je ovšem osobní kontakt vhodnou metodou sběru dat. Navíc, jak uvádí Groves [tamtéž: 

507], žádný z výzkumů neprokázal, že by komunikace, která může být v případě osobního 

rozhovoru bohatší, pomohla udržet pozornost respondenta, nebo že obsah předávaný 

neverbálně je ztracený. Někdy totiž bývá neverbální komunikace doprovázena zvukovými 

projevy, které mohou být zaznamenány i při telefonickém rozhovoru. Navíc existují témata,  

u kterých je vhodná sociální distance, tedy je lépe řešit je s respondentem telefonicky či 

neosobně pomocí samovyplňovacích technik. Takovými tématy jsou témata citlivá či 

problematická vzhledem k normám společnosti. Tedy témata podléhající vlivu sociální 

desirability [Holbrook, Green a Krosnick 2003: 86].  

Samovyplňovací dotazníky mohou snížit vliv sociální desirability, jelikož příslib anonymity 

zvyšuje ochotu zodpovědět otázky s citlivou tematikou [Aquilino 1994 dle Wright et al. 1998: 

331-332]. Respondenti nemusí cítit tlak k uvedení společensky vhodné odpovědi a spíše 

odpovědět upřímně, jelikož tato informace není slyšena tazatelem ani nikým jiným [Bradburn 

1983 dle tamtéž: 332]. Na druhou stranu tento pocit anonymity a nekontrolovanosti může 

zapříčinit chyby ze strany respondenta, například jeho nepozorností. 

Kaminska a Foulsham [2013: 5-8] testovali respondentovu pozornost věnovanou otázkám se 

sociálně žádoucími i nežádoucími alternativami ve škálách pomocí technologie eye-tracking. 

Přesněji řečeno zkoumali délku pohledu a pohyb očí. Subjekty experimentu rozdělili do dvou 

skupin, kdy jedna byla dotazována tazatelem a druhá dostala samovyplňovací dotazník. Každý 

respondent obdržel kartičku s otázkou a poté kartičku se škálou, aby bylo možné měřit čas pro 

obě části otázky zvlášť. Respondenti, kteří zodpovídali otázky samostatně v místnosti bez 

přítomnosti tazatele, si sociálně nežádoucí alternativy jen rychle pročetli a v některých 

případech škály odpovědí ani nedočetli do konce. V případě přítomnosti tazatele věnovali 

respondenti otázce delší čas a přečetli všechny alternativy škály, a to i ty označené za sociálně 

nežádoucí, přestože jim věnovali kratší pohled. Kratší pohled u sociálně nežádoucích alternativ 

si vědci vysvětlují možným pocitem studu. Při porovnání odpovědí obou metod sběru dat se 
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dále ukázalo, že osobní dotazování signifikantně ovlivňuje výběr sociálně žádoucí odpovědi. 

Více o tazatelích a respondentech jako o možných zdrojích chyb pojednávám v nadcházejících 

kapitolách.  

 

1.1.2.2 Chyby měření způsobené situačním kontextem  

I když respondent vyplňuje dotazník sám, mohou být jeho odpovědi ovlivněny situačním 

kontextem, tedy prostředím, ve kterém se zrovna nachází. Přítomnost někoho dalšího 

v místnosti, přestože to není tazatel, může mít vliv na odpovědi z hlediska efektu sociální 

desirability [Gfroerer, Wright, Kopstein 1997 dle Brener, Billy, Grady, 2003: 446], ale také 

z hlediska snížení či zvýšení pozornosti [Kaminska, Foulsham 2013]. Výzkumníci Gfroerer, 

Wright a Kopstein [1997 dle Brener, Billy, Grady, 2003: 446], kteří testovali téma zkušenosti 

s tabákem a kouřením mezi adolescenty, uvádějí, že vyšší procento adolescentů tyto zkušenosti 

a praktiky přiznalo v prostředí školy, než když vyplňovali dotazník ve svých domovech.  

 

1.1.2.3 Chyby měření způsobené interakcí s tazatelem 

Role tazatele a profesionalita jeho jednání je v případě interview často klíčová. Úkolem tazatele 

je kontaktování náhodně vybraných jedinců ze souboru a popsat těmto osobám výzkum. Dále 

popsat jeho účel a jakým způsobem byli zrovna oni do výzkumu zařazeni neboli představit 

výzkum tak, aby se respondenti chtěli participovat. Dále pokládá otázky, zaznamenává 

odpovědi a popřípadě reaguje na dotazy a komentáře respondentů. Následně edituje interview. 

A jelikož tazatelé jsou mezičlánkem kontaktu výzkumného týmu a respondentů, pomáhají také 

s odhalením chyb výzkumného designu [Groves 2004: 359].  

Groves [tamtéž] popisuje 4 typy efektu tazatele. Prvním je sociální interakce mezi tazatelem  

a respondentem, při které hrají roli kromě verbálního a neverbálního projevu také demografické 

a socioekonomické charakteristiky tazatele. Dalším typem jsou chyby při provádění interview, 

jako například nedočtení otázky, či jejích alternativ. Dále může mít efekt na jednání 

respondentů tazatelova rétorika, tedy různá intonace při čtení dotazů nebo zdůraznění některých 

slov. Posledním jmenovaným efektem je neočekávaná komunikace. Respondenti se mohou 

doptávat a tazatel může svým vysvětlením, která se mezi tazateli a interview různí, způsobit 

chybu měření, kdy respondenti odpovídají na základě různých doplňujících informací a nikoli 

přímo na otázku.  
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1.1.2.4 Chyby měření způsobené dotazníkem 

Chyby měření doprovází i standardizovaný dotazník. Jeho standardizace umožňuje položit 

všem dotazovaným stejně formulované otázky, které ovšem nemusejí být vždy chápány ve 

smyslu, který jim výzkumníci přiřadili. Možný výskyt chyby měření lze rozdělit do čtyř sfér 

dotazníku, a to použitá slova, struktura otázek (délka, typ otázky, možnost „nevím“, počet  

a pořadí alternativ), kontext a pořadí otázek [tamtéž: 449].  

 

1.1.2.4.1 Slova použitá v otázce 

Slova v otázce mohou nabýt tří vlastností způsobujících chybu měření. První vlastností je, že 

žádný význam slovu nebyl respondentem přidělen. Jinak řečeno, respondent neporozuměl 

významu slova. Další je, že slovu je možné přidělit více významů jedním respondentem. Tedy, 

že slovo má více významů pro jednoho člověka a není přesně jasné, který význam je 

k zodpovězení otázky třeba slovu přiřadit. Třetí možnost vzniku chyby nastává, když slovo 

může nabývat různých významů pro různé respondenty [tamtéž: 450].  

Přestože je jedním z hlavních pravidel používat v dotazníku každodenní jazyk, není vždy 

zřejmé, zda mu respondenti rozumí všichni stejně. Vágní kvantifikátory jako „ne tak často“ 

mohou být vnímány respondenty různě [tamtéž: 454]. Navíc interpretace kvantifikátorů může 

být ovlivněna tématem otázky, jak zjistili ve svém experimentu Bradburn a Miles [1979 tamtéž: 

453]. Ti se ptali respondentů, jakou frekvenci si za kvantifikátorem „ne tak často“ představují, 

a zjistili, že vyšší hodnoty byly uváděny v případě, že se otázka ptala na častost pocitu vzrušení 

během posledního měsíce než na častost pocitu nudy.  

Groves [2004: 457] shrnuje dvě hlavní hypotézy ohledně odpovědí respondentů. První, 

respondent zodpoví otázku, i když se mu zdá nejednoznačná. Respondenti často nepřiznají, že 

otázce neporozuměli, nebo, že neví, co si mají pod otázkou či odpověďmi představit  

a odpovídají. Druhá hypotéza je formulována s předpokladem, že strategie zodpovídání je 

satisficing a nikoli optimizing. Respondenti v případě, že slovo či otázka může být 

interpretována více významy, vyberou ten, na jehož zodpovězení mohou vynaložit nejnižší 

kognitivní úsilí. Tedy vybírají snazší cestu. 

 

1.1.2.4.2 Délka otázky 

Dle Grovese [tamtéž: 461] existují dvě hypotézy ohledně vlivu délky otázky na vznik chyby 

měření. První zní, že s délkou otázky se zvyšuje i informovanost respondenta, který má v rámci 
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této otázky čas si odpověď promyslet a poskytnout tak akurátní odpověď. Kontra hypotéza říká, 

že délka otázky může zapříčinit zmatení respondenta na základě příliš mnoha informací v jedné 

otázce. Groves [tamtéž] dále dodává, že záleží na kontextu, aby bylo možné říci, zda je otázka 

příliš či nedostatečně dlouhá neboli příliš či nedostatečně informující.  

 

1.1.2.4.3 Otevřená versus uzavřená otázka 

Důvody použití otevřené či uzavřené otázky jsou různé. Oba typy s sebou nesou výhody  

a nebezpečí chyby měření. Zatímco nebezpečím otevřené otázky může být respondentova 

nechuť takové otázce s postupem v dotazníku věnovat čas [tamtéž: 482] a potřebné kognitivní 

úsilí, uzavřená otázka může zapříčinit v případě nevyčerpávajících alternativ odpovědí chybné 

měření [Schwarz, Hippler 2004: 42].  

 

1.1.2.4.4 Odpověď „nevím“  

Přímé umožnění odpovědi „nevím“ může produkovat její častější výběr než v případě, že se  

o tuto možnost respondenti musí sami přihlásit [tamtéž: 45]. Dokonce je více pravděpodobné, 

že odpověď „nevím“ bude vybírána častěji, půjde-li o plně filtrační otázku (full filter), než když 

bude tato odpověď jen součástí nabízených alternativ (quasi filter) [tamtéž: 45-46].  

 

1.1.2.4.5 Počet a pořadí alternativ odpovědí 

Alternativy odpovědí mohou mít vliv na získaná data, i když se předpokládalo, že systematická 

chyba se může objevit jen v případě, že respondentovi nabídnuté možnosti neumožňují 

komunikovat svou odpověď [tamtéž: 42]. Alternativy ovlivňují interpretaci otázky, jelikož 

uvádějí, o které odpovědi je zájem, a tím determinují úsudek [tamtéž: 43]. Dále informují  

o znalostech výzkumníků a předpokládaných hodnotách parametru v populaci. Například škály 

mohou popisovat distribuci populace v rámci určitého jednání či aktivity. Jejich středové 

hodnoty jsou považovány za průměrné neboli běžné jednání a kraje za extrémy [tamtéž: 49]. 

Na základě této škály respondent posuzuje své reálné jednání, snaží se ho zařadit, a to často tak, 

aby se vyhnul extrému.    

Počet kategorií a přítomnost, či nepřítomnost neutrální kategorie jsou dalším možným zdrojem 

chyby měření. Respondenti se totiž často uchylují k neutrální odpovědi. Groves [2004: 465] 

dokonce uvádí, že v případě přítomnosti neutrální alternativy je tato možnost uváděna 
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nejčastěji. S počtem alternativ se však pravděpodobnost výběru neutrální varianty snižuje 

[tamtéž].  

Pořadí nabídnutých alternativ odpovědí v otázce může mít silný vliv na získaná data v případě, 

že se jedná o alternativy kategoriální a ne škálové. Efekt pořadí je především ovlivněn pozicí  

v pořadí, metodou sběru dat a přijatelností pro respondenta [Schwarz, Hippler 2004: 51-52]. 

Podle Krosnicka a Alwina [1987 dle tamtéž: 53] respondent totiž věnuje myšlenky prvním 

alternativám a s postupem k dalším je paměť již postupně zaplňována úvahami o předešlých. 

Metoda sběru dat může mít efekt na výběr alternativy v případě různé prezentace otázky. Pokud 

je otázka s jejími alternativami prezentována vizuálně, pak se respondenti více věnují prvním 

možnostem. Tento efekt se nazývá efekt prvenství (primacy effect) [Vinopal 2008: 46; 

Schwarz, Hippler 2004: 51]. Pokud je prezentována verbálně, pak se respondenti uchylují 

k později uvedeným alternativám. Tento efekt je nazýván efekt novosti (recency effect). 

Přijatelnost alternativ z pohledu respondenta má ovšem na oba efekty také vliv.  

Alternativy u postojových otázek fungují dle Schwarze, Hipplera a Noelle-Neumannové [1991 

dle Vinopal 2008: 46; Schwarz, Hippler 2004: 51] jako argumenty snažící se přesvědčit 

respondenty. Pokud se respondentovi již první vizuálně prezentovaná alternativa zdá přijatelná, 

pak se zvyšuje pravděpodobnost, že bude vybrána jedna z prvních alternativ, tedy efektu 

prvenství. V případě, že první je zcela nepřijatelná, zvyšuje se pravděpodobnost výběru jedné 

z posledních alternativ, tedy efektu novosti.  

 

1.1.2.4.6 Kontext otázek v dotazníku  

Kontext otázek neboli jejich plynulý tok a vzájemná interakce může mít také vliv na získané 

odpovědi a vznik chyby měření. Otázky na počátku dotazníku mohou nastavit tematický rámec, 

ve kterém respondent odpovědi nevědomě interpretuje. Tento efekt se nazývá priming a dle 

psychologů může být zapříčiněn „zvýšenou aktivací drah příslušejících danému podmětu. Ta 

přetrvává ještě určitou dobu po jeho odstranění a ovlivňuje tak kognitivní zpracování informací 

o podnětech následujících“ [Sternberg 2002: 307-308 dle Vinopal 2008: 31-32]. 

Groves [2004: 478] popisuje další dva efekty kontextu, a to efekt konzistence (consistency)  

a kontrastu (contrast). Efekt konzistence vzniká v případě, že respondent zodpoví otázku na 

základě toho, co již zodpověděl v předchozí. Jedná se o jeho dedukci, že spolu otázky souvisejí. 

Efekt kontrastu znamená, že respondent odpověděl na související otázky tak, že si odpovědi 

vzájemně odporují [tamtéž].  
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1.1.2.4.7 Pozice otázky 

Existuje více teorií o vlivu pozice otázky na kvalitu získaných odpovědí, ze kterých vyplývá, 

že v nich může hrát roli forma sběru dat [Groves 2004: 481]. V případě interview s tazatelem 

je podstatné, aby respondent získal k tazateli důvěru, a tak se doporučuje vložit složitější či 

citlivější otázky až v pozdější části dotazníku. Počáteční otázky by navíc měly respondenty učit 

otázky zodpovídat a ukázat, jak dotazování probíhá. Navíc otázky na začátku dotazníku mohou 

uvést téma, a tedy kontext celého dotazníku. Kontra argument naopak říká, že v průběhu 

interview respondent postupně ztrácí motivaci. Zájem a zvědavost s každou otázkou mizí, 

jelikož jde o opakující se proces, a se složitostí otázek respondent zjišťuje, že musí vynaložit 

více kognitivního úsilí, než očekával [tamtéž].  

Clancy a Wachsler [1971 dle tamtéž: 481-482] ve svém experimentu, který byl proveden 

metodou split ballot a telefonickým dotazováním, nezískali žádný důkaz k podpoření teorie 

vlivu pozice otázky na chybu měření. Naopak v případě samovyplňovacího dotazníku se ukázal 

odlišný výsledek. Johnsonův [et al., 1974 dle tamtéž: 482] experiment ukázal, že otevřené 

otázky byly zodpovídány méně v případě pozdější pozice v dotazníku, než když byly na prvních 

pozicích. Novější výzkum ukázal roli pozice, a to pomocí sociálně demografických otázek. 

Teclaw, Price, Osatuke [2012] vytvořili dva totožné dotazníky. V jedné verzi vložili sociálně 

demografické otázky na první místo a následně otázky dotazníku. Druhá verze obsahovala 

běžné pořadí. Prohození běžného pořadí snížilo výskyt chybějících odpovědí v rámci sociálně 

demografických otázek bez vlivu na otázky následující.  

 

1.1.2.5 Chyby měření způsobené respondentem  

Rozhovor, je-li činěn s tazatelem, je nutné považovat za kombinaci série kognitivních úkonů  

a sociálního setkání. Takové setkání je i přes řízeně standardizovaný rozhovor ovlivněno 

pravidly sociální interakce. A proto je dle autorů Sudmana, Schwarze a Bradburna lépe použít 

termín „duální koncepce situace dotazování“, který s individuálními i sociálními aspekty 

dotazování neboli sociálního setkání počítá [1996: 1 dle Vinopal 2008: 22].  Rozhovor mezi 

respondentem a tazatelem v rámci průzkumu je vhodné považovat „za plynulou konverzaci, 

během níž respondenti svůj úkol myšlení a zodpovídání dotazů provádějí ve specifickém 

sociálním a konverzačním kontextu“ [Sudman, Schwarz a Bradburn 1996: 55 dle Vinopal 2008: 

23]. V případě, že dotazování není prováděno s pomocí tazatele, sociální aspekt komunikace 

odpadá.  
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Sociologické výzkumy se často ptají po minulých aktivitách a názorech na aktuální dění. 

Zodpovězení otázek takového charakteru vyžaduje určitou kognitivní práci respondenta. 

V rámci kognitivního procesu je identifikováno pět fází. V průběhu každé z nich mohou různé 

efekty proces ovlivnit, a tím zapříčinit získání neakurátní odpovědi. A tak dochází k chybnému 

měření parametru [Groves 2004: 407]. Tyto efekty jsou nazývány efekty kontextu a zahrnují 

„vše, co utváří kontext zodpovězení dotazu v tom nejširším smyslu slova“ [Vinopal 2008: 27]. 

Efektem kontextu je například téma výzkumu, uspořádání otázek, grafická úprava a výše 

zmíněné potenciální zdroje chyb měření [tamtéž].  

 

1.1.2.5.1 Kognitivní proces respondentů 

V rámci jednotlivých fází kognitivního procesu dochází k mnoha různorodým akcím, které 

mohou stát za vznikem různých chyb měření. Proto jsou pro vyšší přehlednost fáze popsány 

v samostatných kapitolách, přestože mohou probíhat paralelně, opakovat se, nebo být 

opomenuty [Sudman, Schwarz a Bradburn 1996: 77 dle Vinopal 2008: 26]. Pořadí kapitol 

kopíruje linii kognitivních procesů, jak je popsána Grovesem [2004: 407-408] v knize „Survey 

Errors and Survey Costs“. 

 

1.1.2.5.1.1 Proces kódování informací (encoding of information)  

Aby bylo vůbec možné ptát se respondentů na různé informace, je nutné, aby byli schopni 

odpovědět, tedy aby hledaná informace byla v průběhu kognitivního procesu k nalezení. Lidská 

paměť obsahuje mnoho různých schémat, na základě kterých si lidé pamatují a vybavují 

informace o objektech. Informace o aktivitách se v paměti zapisují do scénářů. Obě jmenované 

paměťové struktury jsou v případě hledání odpovědi relevantní [Groves 2004: 410]. Problém 

při zodpovídání, tedy chyba měření, může vzniknout tím, že požadovaná informace nebyla 

vůbec zakódována ve schématu, či z důvodu neadekvátního podmětu v otázce, který nevyvolá 

vzpomínku obsahující informaci, anebo v případě, že informace byla již zapomenuta [tamtéž: 

413].  

Schémata a scénáře jsou individuální, takže problém také může nastat v případě, že respondenti 

na základě svých schémat interpretují otázky odlišně, tedy na základě vlastního porozumění, 

které se liší od původně zamýšleného [Vinopal 2008: 30].  
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1.1.2.5.1.2 Pochopení a interpretace otázky (comprehension) 

Pochopení otázky není jen záležitostí vhodně formulovaného textu. Do interpretace zasahují 

dojmy z interview, popřípadě tazatelův způsob položení dotazu, záměr jednotlivých otázek 

včetně kontextu a sémantická asociace použitých slov a frází [Groves 2004: 419]. 

Společenskovědní výzkumy sbírají data a měří s předpokladem, že otázky a celý dotazník je 

interpretován respondenty stejně. Pokud tomu tak není, pak odpovědi nemusejí být rovnocenně 

vhodnými indikátory měřeného atributu [tamtéž: 420].  

Koncepty (fakta i procesy) v otázce jsou v rámci interpretace podrobeny mentální reprezentaci, 

tedy představám na základě znalostí, stereotypních úvah a znaků spojených s danými koncepty 

[Vinopal 2008: 28]. Tourangeau, Rips a Rasinski [2000: 31 dle tamtéž] uvedli dva typy 

mentálních reprezentací, které jsou klíčové v rámci procesu interpretace, a to mentální: 

a) reprezentaci otázky 

b) reprezentaci o otázce. 

Mentální reprezentace otázky zahrnuje formální stránku, tedy větnou logiku, gramatiku  

a sémantiku. Formální aspekty zůstávají pro všechny z cílové populace většinou stejného 

významu. Mentální reprezentace o otázce zahrnuje významovou stránku, tedy téma otázky 

v rámci kontextu. Mentální reprezentace o otázce je proměnlivá na základě informací, kterými 

respondenti disponují (schémata, scénáře), či situace, ve které se jednotlivec nachází [tamtéž: 

28-29].  

Různé interpretace mohou být tedy zapříčiněny různorodými zdroji, a to i těmi popsanými výše 

v předcházejících kapitolách, které se zabývají chybami měření.  

 

1.1.2.5.1.3 Vyvolání informací z paměti (retrieval) 

Dalším krokem kognitivního procesu je hledání a nalezení potřebné informace k zodpovězení 

otázky. Jde o proces „převedení neaktivních obsahů dlouhodobé paměti do paměti pracovní“ 

[Tourangeau, Rips, Rasinski 2000 dle Vinopal 2008: 32]. Vyvolaná vzpomínka je reprezentací 

informace či události, nejedná se o samotný prožitek. Její kvalita závisí na kódování v rámci 

průběhu události, opětovném vzpomínání a uplynulém času. V paměti jsou informace 

pospojovány v agregátech událostí. Detaily se mohou vytrácet a v případě, že se podobná 

událost opakuje, jsou detaily ve schématu události nahrazeny informacemi z obecného 

schématu (obvyklý průběh události). S vyšší náročností na vybavení si takové informace stoupá 
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i pravděpodobnost, že informace bude získána z obecného schématu a nikoli z toho hledaného 

[Vinopal 2008: 32-33].  

Zařazování proběhlých událostí do časových period v případě, že si člověk nepamatuje datum 

přesně, probíhá pomocí tzv. časových mezníků a rozšířených událostí [Tourangeau, Rips, 

Rasinski 2000 dle Vinopal 2008: 34]. Časové mezníky jsou podstatné nebo známé události, 

mezi které lze určitou událost zařadit. Dochází tak k ohraničení časové periody, kdy mohla daná 

událost nastat. V případě rozšíření události si respondenti uvědomují, že událost, na kterou se 

otázka táže, se stala v průběhu delší události, například o vánočních prázdninách [tamtéž].  

Rozpomínání si na událost a její časové zařazení může být ovlivněno dvěma efekty, a to efektem 

spáry či efektem teleskopu [Tourangeau, Rips, Rasinski 2000: 122 dle Vinopal 2008: 34-35]. 

Pod efektem spáry se výpověď o časové periodě omezuje na její počátek a konec. Důvodem, 

proč respondenti hovoří o konci periody, je jednodušší vzpomínání na časově bližší události. 

Případná orientace na počátek je vysvětlována snahou neprezentovat změny nastalé v průběhu.  

Efekt teleskopu nastává v případě, že respondenti zahrnou či nezahrnou událost do časové 

periody, na kterou se otázka táže. Jedná se o systematickou chybu, kdy frekvence událostí, 

kterou respondent pro danou periodu uvede, bývá pod tímto efektem zpravidla vyšší. 

Vysvětlení tohoto efektu je dvojí, a to komprese času, kdy se nám zdá, že událost nastala blíž 

době dotazování, a nejistota, kdy k události či událostem došlo [tamtéž]. Efekt teleskopu často 

ovlivňuje otázky tázající se na unikátní události v životě člověka. Ty, jelikož jsou dobře  

a detailně zapamatovány, může se respondentům zdát, že se odehrály blíže dotazování, než 

tomu ve skutečnosti bylo [Groves 2004: 431]. Informace podávané o unikátních událostech 

mohou být ovlivněny ještě teorií odvozování (inference theory). Událost je sice unikátní, ale 

její charakteristiky být nemusejí, a tak při rekonstrukci události v paměti mohou být její detaily 

nahrazeny detaily, které doprovázejí i jiné události [tamtéž: 432].   

Dalším podstatným vlivem je složitost otázky či úkolu. Informace o nás (sociodemografické, 

některé faktické otázky) a často vzpomínané události jsou vnímány jako snazší úkol. Naopak 

otázky vyžadující k odpovědi znalost detailů či kombinace vzpomínek na události jsou 

považovány za složitější [tamtéž]. V případě, že respondenti vnímají otázku jako složitou, 

uchylují se často ke strategii hledání kompromisu mezi vynaloženým úsilím si vzpomenout  

a zodpovězením otázky [Krosnick a Alwin 1987 dle tamtéž].  Jaké úsilí je vynaloženo, souvisí 

s motivací respondentů, ta však ovlivňuje celý kognitivní proces, a proto se jí budu zabývat až 

na konci této kapitoly.  
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1.1.2.5.1.4 Rozhodování (judgment) 

Po pochopení textu a připomenutí si podstatných informací, které se otázky týkají, je na řadě 

krok rozhodování neboli formování odpovědi. Při rozhodování své odpovědi je nutné vynaložit 

určité úsilí v závislosti na složitosti dotazu a popřípadě nabídnutých alternativ, což nejsou 

respondenti vždy ochotni učinit. Dle Krosnicka a Alwina [1987 dle tamtéž 434] mohou být 

respondenti „kognitivními lakomci“, kteří se uchylují ke strategii vynaložení minima úsilí ke 

splnění úkolu, což v rozhodovacím procesu dle autorů vede ke třem možným situacím. První 

nastává, když se respondenti snaží omezit intenzivní uvažování o alternativách, a tak ty, které 

to dle jejich názoru vyžadují, vynechají z procesu rozhodování. Druhá situace vzniká, když 

respondenti uvažují nad alternativami do té míry, než naleznou ty nejjednodušší informace, 

které umožňují rozlišit mezi alternativami, a na základě nich pak odpovídají. Třetí situace 

nastává, když respondenti přijímají risk, že zodpoví neakurátně, a odpovídají v duchu 

vynaložení minima úsilí, které je třeba k zodpovězení otázky či splnění úkolu.  

Kahneman a Tversky popsali tři typy redukce kognitivních procesů při rozhodovacích 

procesech [1971 dle Groves 2004: 434-436; 1974 dle Vinopal 2008: 35]. Heuristika 

reprezentativy popisuje „shodu posuzovaného případu se stereotypem dané třídy“ [Vinopal 

2008: 35]. Druhým je heuristika dosažitelnosti. Respondenti se rozhodují na základě 

nejdostupnějších, nejdůležitějších, nejčerstvějších vzpomínek. Groves [2004: 434] také 

zmiňuje rozhodování na základě živých vzpomínek, jelikož jsou dostupné, detailní a často 

emotivní. Posledním typem je rozhodování na základě ukotvení a přizpůsobení, kdy „původně 

vybavené hodnoty respondent upravuje na základě dalších kritérií“ [Vinopal 2008: 36]. 

Jak budou faktografické otázky zodpovídány, rozhoduje podle Blaira a Burtona [1987 dle 

Vinopal 2008: 36-37]:  

a) velikost úsilí, které musí respondenti vynaložit  

b) motivace 

c) dostupnost informací o jednotlivých případech 

d) možnost využití alternativních procesů 

e) zadání neboli znění otázky.  

Základním kritériem je dle Tourangeaua, Ripse, Rasinskiho [2000: 159 dle tamtéž: 37] 

dostupnost informací. Podle té je pak strategie zodpovídání volena.  

U postojových otázek jsou strategie voleny obdobně a dostupnost dat je také hlavním kritériem. 

Formulace odpovědi na postojovou otázku, v případě, že respondenti nemají jasně stanovený 



20 

 

postoj, je popsána modelem výběru vzorku názorů [Tourangeau, Rips, Rasinski 2000: 178 dle 

tamtéž: 38]. Paměťová databáze obsahuje úvahy, znalosti, názory a zkušenosti s tématem 

v otázce (také hodnoty atd.). Ve chvíli, kdy je dotaz položen, se však respondentovi vybaví jen 

vzorek z databáze, který je sestaven mentální reprezentací tématu. Postoj tak může nabývat 

svých dvou vlastností, a to stability, která je zapříčiněna paměťovou databází, a proměnlivosti 

zapříčiněnou okolnostmi, díky kterým se respondentovi vybaví jen vzorek.  

Okolnostmi může být efekt kontextu a emocionální efekt [Vinopal 2008: 39-40]. Díky uvedení 

do kontextu tématu předešlými otázkami či textem otázky může být do mentální reprezentace 

zahrnut i atribut, na který by si respondent v daný moment nevzpomněl, a proto by byl 

vynechán. Další okolností může být emocionální a psychický stav respondenta.  Aktuální 

nálada je jedním z klasických efektů rozhodování, a to čímkoli je vyvolaná. Dále Sudman, 

Bradburn a Schwarz [1996: 89 dle Vinopal 2008: 40-41] uvádějí jako okolnost zodpovídání 

emocionální reakce na složitost otázky. Složitost či snadnost úkolu se může stát neúmyslným 

vodítkem k zodpovězení dotazu. Jako příklad autoři uvádějí rozdíl mezi hodnocením vlastní 

asertivity, když hodnocení předcházela otázka, kde měla část respondentů uvést šest příkladů 

svého asertivního jednání a druhá dvanáct. Respondenti s šesti příklady, pro které byl úkol 

snazší, hodnotili sebe sama na škále asertivity výše než respondenti s dvanácti. Počet příkladů, 

na které si respondenti měli vzpomenout, a snadnost či složitost úkolu sloužila respondentům 

jako nápověda k ohodnocení vlastní míry asertivity.   

 

1.1.2.5.1.5 Editování odpovědi (communication) 

Respondenti získali v předešlém kroku odpověď a přichází na řadu krok editování neboli 

komunikace odpovědi. I kdyby doposud byla odpověď akurátní, tak v rámci tohoto kroku 

respondenti vybírají či formulují finální odpověď a zvažují její společenskou přijatelnost, což 

její znění může případně ovlivnit.  

Na výběr odpovědi mají vliv rozsah, počet alternativ škály a další výše uvedené faktory otázky. 

Posledním krokem, před uvedením odpovědi, je zvážení její společenské přijatelnosti  

a případná úprava, pokud se respondentům odpověď nezdá v souladu se společenskými 

normami. Uvádění společensky žádoucích odpovědí neboli efekt sociální desirability má vliv 

především na otázky citlivé a tázající se na informace spojené s chováním, které neodpovídá 

společenským normám (užívání drog, hazard atd.) [Groves 2004: 436-437]. Odpověď na otázku 

však pod tímto efektem může být upravena jen na základě pocitu respondenta, že by odpověď 
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měla korespondovat s odpověďmi předchozími, a tak ji raději upraví, aby se vyvaroval chyby 

či nežádoucí reakce [Vinopal 2008: 48], čímž ale může naopak chybu měření způsobit. 

 

1.1.2.5.2 Vlivy na kognitivní proces 

Celý kognitivní proces je však velmi individuální a na jeho proces působí řada dalších vlivů, 

které výše nebyly jmenovány. Často studovanými vlivy jsou charakteristiky respondentů  

a jejich motivace k provedení interview či vyplnění dotazníku.   

 

1.1.2.5.2.1 Charakteristiky respondentů 

S vlivem charakteristik na kognitivní proces se většinou spojuje věk a vzdělání respondenta 

[Groves 2004: 441]. Stárnutí má vliv na paměť a možná selhání při vyvolávání informací 

potřebných k zodpovězení otázky. U starších jedinců byl naměřen deficit v rámci vyvolávání 

informací z krátkodobé (pracovní) paměti oproti mladším jedincům, ale u dlouhodobé již 

znatelný rozdíl zjištěn nebyl [tamtéž].   

U starších respondentů nevzniká pouze problém s pamětí, ale také pozorností. Například otázky 

nezodpovídají pomocí škál a celkově přetvářejí dotazování na volnou diskuzi [tamtéž]. Dle 

výzkumu Belliho, Weisse a Lepkowskiho [1999 dle Holbrook, Cho, Johnson 2006: 569] je věk 

pozitivně korelován s tázáním se po bližším vysvětlení otázek a méně precizními odpověďmi 

na otevřené otázky.  

Vzdělání je považováno za indikátor sofistikovanosti kognitivního procesu a nabytých znalostí. 

S výší vzdělání by tedy měl být proces sofistikovanější. Vzdělání je často měřeno jeho délkou, 

přestože roky studia jsou podle Grovese [2004: 443] slabým indikátorem inteligence.  

S chybou měření, vzniklou v rámci kognitivního procesu, nelze spojovat jen nízký stupeň 

vzdělání, jak uvádí výzkum Ferbera [1956: Groves 2004: 444]. Dle Ferberova výzkumu méně 

vzdělaní, kteří nerozuměli termínům v otázkách, byli spíše ochotni uvést, že odpověď na otázku 

nevědí než vzdělanější respondenti. Méně vzdělaní bývají méně informovaní, méně znalí cizích 

slov a zároveň je na ně kladen nižší sociální tlak, aby prokázali opak. Zatímco vzdělanější se 

přiznání ke své nevědomosti či neznalosti mohou obávat. 
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1.1.2.5.2.2 Motivace respondentů  

Na kognitivní proces respondentů má vliv také jejich motivace. Motivace nezasahuje pouze ve 

fázi souhlasu s participací, ale ve všech fázích dotazování, kdy může v jeho průběhu kolísat. 

Důležitým aspektem je také druh motivace, tedy zda jsou respondenti motivováni podat 

akurátní odpovědi, či pouze odevzdat vyplněný dotazník. S motivací respondenta souvisí jeho 

strategie zodpovídání.  

 

1.1.2.5.2.2.1 Strategie zodpovídání 

Motivace tedy stojí za strategií, kterou respondenti k vyplnění dotazníku zvolí. Ideálním 

způsobem zodpovídání je optimizing strategie. Zvolení této strategie znamená generování 

odpovědí na základě přečtení či vyslyšení celé otázky, včetně alternativ odpovědí, a provedení 

celého komplexního kognitivního procesu. K uchýlení se k optimizing strategii musí být 

respondenti motivováni, dotazník a otázky akurátně vyplnit [Krosnick 1999: 547]. Za motivací 

může stát touha po vyjádření se, zodpovědnost, altruismus, intelektuální výzva, touha po 

sebepoznání nebo emocionální katarze [Warwick, Lininger 1975 dle Krosnick 1999: 547]. 

Motivací ale může být i odměna za snahu nebo přislíbení zlepšení podmínek či kvality 

v případě, že se respondentů týká.  

Optimizing strategie, pokud je zpočátku zvolena, může být v průběhu dotazníku narušena 

dilematem, který vzniká ztrátou motivace a nutností vynakládat kognitivní úsilí. V tu chvíli se 

může začít objevovat v jednání respondentů strategie satisficing [Krosnick 1999: 547]. 

Za satisficing strategii může být tedy označováno jak jednání respondenta, který vyplní na 

základě metody nejmenšího úsilí celý dotazník, tak i postupná ztráta motivace [Krosnick 1999: 

547], která může zapříčinit zkracování času věnovaného otázkám. Respondenti tak mohou 

narušit svůj standard zodpovídání, aby vynaložili méně energie v průběhu kognitivního procesu 

a zároveň uvedli uspokojivou odpověď. Takové jednání pak může ovlivnit kvalitu získaných 

dat v případě pozdější pozice otázky v dotazníku.  

V rámci hledání kompromisu mezi uvedením uspokojivé odpovědi a nevydáním zbytečně 

velkého úsilí respondenti jednají různě: výběr první uspokojivé odpovědi, výběr bez zvážení 

alternativ, výběr neutrální odpovědi, výběr odpovědi ,,nevím“, konstantní souhlas, náhodný 

výběr odpovědi. Poslední jmenovaná možnost vyplňování dotazníků patří mezi nejextrémnější 

strategie [tamtéž: 548].  
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Krosnick [tamtéž] dělí satisficing na slabý a silný. Slabý satisficing je označení strategie,  

při které respondenti uvedou první uspokojivou variantu odpovědi, místo aby pročetli všechny 

odpovědi a vybrali tu, která nejvíce odpovídá informaci získané po svědomitě provedeném 

plném kognitivním procesu. Při této strategii dochází pode Krosnicka ke všem čtyřem krokům 

kognitivního procesu, ale nejsou provedeny s patřičným úsilím, které zodpovězení otázky 

vyžaduje.  

Silným satisficingem je nazývána situace, kdy dochází v rámci kognitivního procesu  

k přeskočení fáze vyhledávání v paměti a fáze utváření úsudku. Respondent může povrchně 

interpretovat otázku a vybrat alternativu, kterou uzná za uspokojivou pro výzkumníky, nebo je 

odpověď vybírána zcela náhodně. Může jít také o jednání respondenta, kdy otázky ani nečte  

a pouze zaškrtává odpovědi, aby dotazník dokončil [tamtéž].  

Postupná ztráta motivace zodpovídat otázky pomocí strategie podobné ideálnímu optimizingu 

a ubírání se blíže ke strategii satisficing může souviset s počtem otázek v dotazníku. S pozdější 

pozicí otázky tedy může dojít ke snížení snahy zodpovědět otázku akurátně a zároveň zkrácení 

času, který jejímu zodpovězení respondent věnuje. A právě čas strávený zodpovídáním otázek 

je používán jako indikátor respondentova úsilí [Schnipke, Scrams 2002; Wise, Bhola, Yang 

2006 dle Callegaro et al. 2009: 7]. 

 

1.2 Čas zodpovězení otázky neboli reakční čas 

Reakční čas, někdy nazýván jako response latency, je čas, který respondent věnuje zodpovězení 

otázky v dotazníku. Jeho délka je ovlivněna kognitivním procesem respondenta, jeho 

charakteristikami ovlivňující tento proces, charakteristikami otázky [Yan a Tourangeau 2008: 

62-64] a celého interview. Z výzkumu Yana a Tourangeaua [2008] zabývajícího se vlivem 

charakteristik respondenta a otázky na reakční čas v CAWI prostředí vyplývá, že v případě 

charakteristik respondenta má na reakční čas vliv věk, vzdělání a uvedený počet již vyplněných 

dotazníků. V případě charakteristik otázky ovlivňuje reakční čas počet vět, počet slov v rámci 

věty, typ otázky (faktická otázka vyžadovala kratší dobu než postojová, nejkratší čas 

vyžadovala demografická), počet alternativ odpovědi, typ škály (frekvenční vs. hodnotící), 

pozice v dotazníku.  

Délka reakčního času je také ovlivněna složitostí otázky, tedy požadavkem na kognitivní práci 

v rámci zodpovídání. Délku vyvolávání požadované informace z paměti ovlivňuje její časová 

vzdálenost od přítomnosti, tedy momentu odpovědi. Vzpomínání na časově vzdálenější události 
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reakční čas prodlužuje [Draisma, Dijkstra 2004 dle Callegaro et al. 2009: 6].  Dále proces 

zodpovídání prodlužuje, pokud respondent při zodpovídání čelí konfliktu hodnot či vír [Bassili 

1996 dle tamtéž].  

Reakční čas popisuje proces sběru dat, tedy proces dotazování. Z tohoto důvodu se používá 

jako indikátor chyby otázky (nesrozumitelnost, nelogické uspořádání alternativ atd.), síly  

a dostupnosti postoje [Zhang, Conrad 2013: 127-128; Yan, Olson 2013: 74] a indikátor 

kognitivního úsilí vynaloženého při procesu zodpovídání [Holleman 2005 dle Callegaro et al. 

2009: 6]. Přiměřeně dlouhý čas ukazuje respondentův zájem a snahu otázku akurátně 

zodpovědět [Luce 1986 dle tamtéž]. Příliš dlouhý i příliš krátký čas může být ukazatelem chyby 

měření. Příliš dlouhý naznačuje respondentovy obtíže s otázkou, příliš krátký nízkou pozornost 

(satisficing) věnovanou otázce [Yan, Olson 2013: 74-75].  

V některých výzkumech je měřen čistý reakční čas, kdy je do času zahrnut pouze čas po 

vyslyšení otázky do jejího zodpovězení, což je ovšem možné pouze s tazatelem, který čas, kdy 

otázku respondentovi dočetl, zaznamená [Mayerl 2005]. U samovyplňovacích dotazníků, jako 

byl použit pro účel této práce, je především měřen reakční čas od zobrazení otázky do přejití 

k následující otázce [Yan a Tourangeau 2008].  

 

1.2.1 Reakční čas a charakteristiky respondenta 

Jak výše uvádím, některé charakteristiky respondentů mají vliv na dobu, za kterou jsou schopni 

otázku zodpovědět. Jejich charakteristiky tedy ovlivňují délku reakčního času. Z výzkumu 

Yana a Tourangeaua [2008: 62-63] vyplývá, že z testovaných charakteristik věk, vzdělání, 

zkušenost s vyplňováním online dotazníků (více než 15 vyplněných) a vlastní hodnocení 

zkušenosti s používáním internetu, měl na reakční čas vliv věk, vzdělání a zkušenost s online 

dotazníky. Lidé starší 56 let potřebovali delší čas k vyplnění otázek a výše vzdělání měla 

negativní efekt na reakční čas. Tedy lidé, kteří dokončili střední školu, strávili nad dotazníkem 

kratší čas, než lidé, kteří ji nedokončili.  

 

1.2.2 Reakční čas a pozice otázky v dotazníku 

V ideálním případě by průměrný reakční čas otázky, pro respondenty se shodnými 

charakteristikami za shodných podmínek, měl být stejný nezávisle na pozici v dotazníku. 

Realita je ovšem jiná, jelikož se respondenti často neřídí alespoň přibližnou verzí strategie 

optimizing, ale uchylují se i k satisficingu.  
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Na základě výsledků již zmíněného výzkumu Yana a Tourangeaua [2008: 64], kdy v rámci 

experimentu testovali vliv charakteristik otázky a respondenta na reakční čas 

v samovyplňovacím online dotazníku (CAWI), vyplývá, že respondenti mají tendenci své 

odpovídání zrychlovat s postupem v dotazníku. Toto tvrzení zastává i Johnson [2004 dle 

Callegaro et al. 2009: 8], podle kterého respondenti s každou otázkou věnují další času méně.  

Výsledky experimentu Callegara [et al. 2009] také podporují teorii, že respondenti své 

zodpovídání v průběhu dotazníku urychlují, tedy že reakční čas věnovaný jednotlivým otázkám 

je v průběhu dotazníku zkracován. Hlavním cílem a výsledkem Callegarova experimentu bylo 

zjištění, že motivovaní respondenti věnují otázkám v průměru delší čas než nemotivovaní 

[tamtéž: 21-22]. Za motivované byli ve výzkumu považováni žadatelé o zaměstnání, kterým 

bylo řečeno, že dotazník souvisí s procesem nabírání pracovních sil, a nemotivovanými byli 

zaměstnanci, kteří vyplňovali dotazník v rámci zaměstnaneckých povinností.  

Kratší čas v průběhu dotazníku může být také způsoben respondentovým poznáním formátu 

dotazníku a otázek (odpovědí) [Huckfeldt et al. 1999 dle Callegaro et al. 2009: 8]. Také znalost 

či poznání kontextu, tedy tématu, v jehož rámci respondent na otázky odpovídá, může vést 

k potřebě kratšího času k zodpovězení následujících otázek [tamtéž].  

 

1.2.3 Reakční čas a chyba měření 

Jak již je výše uvedeno, reakční čas může být použit jako indikátor chyby, a to v případě, že je 

příliš dlouhý i příliš krátký. Na základě experimentů Knowlese, Condora [1999 dle Coupler, 

Kreuter 2013: 272] a Bassiliho [2003 dle Coupler, Kreuter 2013: 272] je délka reakčního času 

inverzně korelována s tendencí uvádět pozitivní odpovědi bez ohledu na obsah otázek. Tedy 

chybná tendence souhlasení (acquiescence bias). Dle výzkumu Heerwegha [2003 dle tamtéž] 

může dlouhý reakční čas respondenta poukázat na jeho neznalost testovaných položek.  

Naopak krátký reakční čas může poukázat na chybu kontextu [Tourangeau 1992 dle tamtéž]. 

Může být také ukazatelem chyby vzniklé nedostatečnou motivací zodpovědět otázky akurátně 

s postupem respondenta v dotazníku [Bassili 1996b dle tamtéž]. V Malhortově experimentu 

[2008] byl kratší čas korelován s chybou měření způsobenou strategií satisficing, a to s efektem 

prvenství (primacy effect). Respondenti s nižším vzděláním, jejichž reakční čas byl výrazně 

kratší než ostatních stejně vzdělaných respondentů, při vyplňování dotazníku vybírali 

především první alternativy na škálách odpovědí.  
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Zda je reakční čas zkracován respondenty v průběhu dotazování, a také zda v kratším čase 

věnovaném otázce respondenti poskytnou jiné odpovědi než v delším čase věnovaném tytéž 

otázce, je právě jedním z úkolů této diplomové práce.  
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2 Metodologická kapitola 

Tato část diplomové práce se věnuje výzkumnému problému a designu provedeného 

experimentu. V této kapitole jsou uvedeny použité metody, diskuze důvodů a stejně tak 

předpokladů jejich užití.  

Nejprve je upřesněn záměr výzkumu a samotný výzkumný problém. Dále hlavní výzkumná 

otázka a hypotézy, na které experiment hledá odpověď. V rámci research designu jsou 

upřesněny testované proměnné, metoda experimentu, sběru dat i výběrový soubor. Následně 

jsou diskutovány metody trimmingu dat, úpravy dat a provedených analýz. Poslední část 

metodologické kapitoly je věnována zamyšlení nad validitou a reliabilitou experimentu a jeho 

etickou stránkou.  

 

2.1 Základní vymezení výzkumu 

Při sběru kvantitativních dat je jedním z nejpodstatnějších úkolů zajistit jejich kvalitu, tedy 

snížit možnost výskytu kterékoli z chyb měření. Na akurátnosti dat závisí výsledek výzkumné 

práce. Chyby měření mohou být způsobeny mnoha faktory a některým se lze jen stěží bránit. 

V takovém případě je důležité minimálně chybu odhalit. Jednou z příčin získání méně 

kvalitních dat by mohla být i pozice otázky v dotazníku.  

V případě sběru kvantitativních dat metodikou CAWI nemá výzkumný tým pomocnou ruku ve 

vyškoleném tazateli, jehož úkolem je získat co nejpřesnější data při provádění interview. 

Z tohoto důvodu se výzkumníci za pomoci programátorů snaží implementovat do sběrných 

aplikací nové nástroje. Jako jsou například testy pozornosti či hodiny měřící čas, který 

respondent nad dotazníkem strávil. A právě tento čas může fungovat jako indikátor 

kognitivního úsilí [Holleman 2005 dle Callegaro et al. 2009: 6] a výskytu chyby měření [Yan, 

Olson 2013: 74-75]. 

Jednou z možných příčin postupného zkracování času stráveného nad otázkou je postupná 

ztráta motivace při vyplňování dotazníku [Krosnick 1999: 547]. Zkracování času zodpovídání 

může souviset s nižší mírou pozornosti věnované otázce, což by mohlo zapříčinit získání 

neakurátní odpovědi, a tedy chybu měření.  
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2.1.1 Výzkumný problém 

Úkolem této diplomové práce je provedení experimentu, který testuje vliv pozice otázky na čas 

věnovaný jednotlivým otázkám v rámci krátkého CAWI dotazníku. Délka času odpovědi je 

ovlivněna pozorností, kterou respondent otázkám věnuje, charakteristikami otázky  

a charakteristikami respondenta. Z charakteristik otázky se experiment zabývá pouze pozicí 

v dotazníku. Z charakteristik respondentů je zkoumáno, zda pohlaví, věk, vzdělání, a zkušenosti 

s vyplňováním online dotazníků, ovlivňují rychlost vyplňování a případné urychlování 

v průběhu dotazníku. Tedy poskytnutí rychlejší odpovědi v případě pozdějšího postavení 

otázky v dotazníku, než kdyby otázka stála na počátku. Posledním krokem je test odpovědí 

respondentů, zda u otázky, kde je naměřeno signifikantní zkrácení času s pozdější pozicí 

v dotazníku, nedošlo k získání výrazně odlišných odpovědí. Tedy, jestli by mohl být kratší čas 

věnovaný otázce příčinou naměření jiných dat, což by mohlo signalizovat chybu měření.  

 

2.1.2 Výzkumné otázky a hypotézy 

Základní otázkou experimentu je, zda respondenti své vyplňování během postupu v dotazníku 

urychlují. Tento způsob vyplňování by mohl totiž zapříčinit vznik chyby měření, jelikož si 

respondent nemusel otázku pořádně přečíst, promyslet a zamyslet se nad všemi alternativami.  

 

Hlavní výzkumná otázka:  

Souvisí pozice otázky s časem, který jí respondent věnuje? 

Na základě dat z experimentu je dále analyzováno, které charakteristiky respondenta ovlivňují 

délku reakčního času1, a které jeho charakteristiky mají vliv na případné zkracování reakčního 

času s rozdílnou pozicí otázky v dotazníku.   

 

Hlavní hypotézy:  

Délka reakčního času respondentů se liší u shodných otázek s rozdílnou pozicí v dotazníku.  

Charakteristiky respondentů ovlivňují celkový reakční čas.  

                                                 
1 Čas, který respondent věnuje dotazníku či jednotlivým otázkám, je dále nazýván reakční čas. 
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Zkrácení reakčního času v průběhu vyplňování dotazníku se liší na základě charakteristik 

respondentů (pohlaví, vzdělání, věk, zkušenost s online dotazníky).  

Zkrácení reakčního času ovlivňuje distribuci naměřených odpovědí.  

 

Dílčí hypotézy:  

Reakční čas je kratší u shodné otázky s pozdější pozicí v dotazníku.  

Celkový reakční čas je kratší u mužů než u žen, prodlužuje se s výší věku, zkracuje se s vyšším 

stupněm vzdělání a zkracuje se s počtem vyplněných online dotazníků. 

Reakční čas u mužů se zkracuje u shodné otázky s opačnou pozicí.  

Reakční čas se zkracuje u shodné otázky s opačnou pozicí se zvyšujícím se věkem respondentů.  

Reakční čas se zkracuje u shodné otázky s opačnou pozicí s nižším stupněm vzdělání.  

Reakční čas se zkracuje u shodné otázky s opačnou pozicí s mírou zkušenosti s online 

dotazníky. 

Naměřené odpovědi se mezi identickými otázkami na opačných pozicích liší.   

 

2.2 Research design 

2.2.1 Definice proměnných 

V rámci této kapitoly jsou vysvětleny proměnné, které vstupují do analýz. Těmito proměnnými 

jsou reakční čas a jeho vlivy.  

Reakční čas  

Reakční čas je v případě tohoto experimentu čas zobrazení otázky na obrazovce, čtení otázky, 

označení odpovědi a přejití na další otázku. Načítání otázky (webové stránky) není do času 

započítáno, jelikož celý obsah dotazníku je stažen již při přihlášení. Nejedná se o čistý reakční 

čas, kdy do hodnoty není započítáno čtení otázky. 

Reakční čas je ovlivněn charakteristikami otázky i charakteristikami respondenta [Yan, 

Tourangeau 2008]. Jelikož cílem experimentu je testovat vliv pozice otázky v dotazníku  

a testovat, zda výskyt efektu pozice není případně pravděpodobnější u respondentů s určitými 

charakteristikami (pohlaví, věk, vzdělání, zkušenost s online dotazníky), nebudou 
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charakteristiky otázky kromě její pozice předmětem experimentu. Porovnávány budou pouze 

naprosto totožné otázky s opačnou pozicí v dotazníku.   

Charakteristiky otázky  

- Pozice v dotazníku  

- Ostatní charakteristiky otázky jsou fixovány, jelikož jsou podrobeny testům otázky se 

stejným zněním.  

Charakteristiky respondenta 

- Pohlaví (muž/žena)   

- Věk  

o Kardinální proměnná, která byla pro potřeby analýz transformována na ordinální 

s kategoriemi: 18-24 let / 25-34 let / 35-44 let / 45-54 let / 55-64 let 

 

- Vzdělání  

o Ordinální proměnná s kategoriemi: bez maturity / s maturitou / vysokoškolské 

- Celkový počet vyplněných online dotazníků  

o Kardinální proměnná: počet respondentem dokončených dotazníků v rámci 

ČNP 

- Zkušenosti s online dotazníky 

o Utvořena z proměnné „Celkový počet vyplněných online dotazníků“.  Na 

základě inspirace výzkumem Yana a Tourangeaua [2008: 59] proměnná 

označuje jako zkušeného s online dotazníky respondenta, který dokončil alespoň 

15 dotazníků. Proměnná „Zkušenost s online dotazníky“ tedy obsahuje 

kategorie: žádná (první dotazník), mírná (1 až 14 dotazníků), pokročilá  

(15 a více dotazníků).  

Celkový reakční čas 

Celkový reakční čas znamená v tomto experimentu součet reakčních časů jednotlivých otázek. 

Je závislou proměnnou, u které je testován vliv charakteristik respondenta. 

 

2.2.2 Split ballot experiment  

Pro research design experimentu byl vybrán split ballot, který je také známý pod jménem split 

sample experiment [Groves 2004: 304]. Jedná se o metodu randomizovaného experimentu, při 

kterém je výzkumná populace rozdělena na skupiny. Tyto skupiny obdrží identický design, ale 
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rozdílný předmět pokusu [Petersen 2008: 324]. Může se jednat o jinou techniku měření, užití 

rozdílné formulace otázky, anebo různé pořadí otázek. Právě poslední zmíněná možnost je 

tématem tohoto experimentu.  

Pro tento experiment byl výzkumný soubor náhodně rozdělen do dvou skupin, kdy obě obdržely 

dotazník s opačným pořadím jinak totožných otázek. Shodná otázka by měla u respondenta 

s podobnými charakteristikami trvat přibližně stejnou reakční dobu, a to bez ohledu na umístění 

otázky. V případě, že je rozdíl reakčních časů signifikantní, je zkoumáno, zda se zkracující 

reakční čas neobjevuje více u respondentů s určitými charakteristikami. Díky dvěma skupinám 

s podobným zastoupením respondentů je možné statistické zobrazení hodnot a rozdílů mezi 

nimi [Groves 2004: 306].  

Pro výzkum reakční doby bylo nutné získat tzv. experimentální data. K získání 

experimentálních dat byl sestaven dotazník s tematikou, jejíž výběr si kladl za cíl, aby jí 

porozuměl každý respondent a mohl otázky zodpovědět: trávení prázdnin a dovolených2 (jedna 

otázka se tázala na zkušenost s online dotazováním). Dotazník se skládal ze 7 otázek. Ke každé 

odpovědi na otázku je v datovém souboru uveden i reakční čas respondenta.  

 

2.2.3 Sběr dat 

Sběr dat proběhl v období 2.-5. 6. 2016. Metodou sběru dat bylo CAWI, tedy sběr pomocí 

webové aplikace. Respondenti v případě tohoto výzkumu mohli vyplňovat dotazník pouze na 

stolním počítači či notebooku, přestože technologie dnes umožňuje ke sběru dat použít aplikaci 

v chytrých telefonech. Možnost použití mobilní aplikace nebyla povolena pro tento sběr kvůli 

zajištění srovnatelnosti dat v experimentu. Takto odlišné podmínky by mohly ovlivnit výsledky 

analýz.  

Sběr dat proběhl v Českém národním panelu, což je komerční sběrna dat, do které se lidé 

registrují za účelem vyplňování marketingových a společenskovědních dotazníků. Respondenti 

jsou motivováni tzv. oplatkami, které obdrží za úspěšné vyplnění dotazníku a mohou je vyměnit 

za různé materiální či finanční odměny. Nejsou přímo placeni, aby se zamezilo vzniku 

profesionálních respondentů, kteří vyplňují dotazníky bez ohledu na téma či zájem, pouze za 

účelem výdělku.  

                                                 
2 Inspirováno výzkumem Yana a Tourangeaua [2008: 57], ve kterém se jeden z testovaných dotazníků zabýval 

cestováním.  
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Experimentální dotazník byl zahrnut do periodicky opakujícího se výzkumu, který se vždy 

skládá z více témat. Tento experimentální dotazník byl vložen do první čtvrtiny celého 

dotazníku. Tato pozice se zdála být pro experiment výhodná, jelikož na konci dotazníku by 

mohla být větší pravděpodobnost, že respondent nebude věnovat otázkám pozornost vůbec. 

S větší vzdáleností od počátku se také zvyšuje pravděpodobnost odchodů od dotazníku či jiného 

vyrušení respondenta, jehož důsledkem by mohlo být naměření extrémních hodnot reakčního 

času. Navíc by se zvyšovala možnost, že by pozice otázek v experimentálním dotazníku nebyly 

opačné kvůli použitým filtrům v předchozích částech. Kdyby byl experimentální dotazník zcela 

na počátku, pak by mohl být reakční čas ovlivněn nezkušeností či novostí aktivity.  

 

2.2.4 Výběrový soubor 

Celý výzkum byl proveden na souboru 700 respondentů. Výběrový soubor experimentální části 

dotazníku byl randomizován pomocí algoritmu programu, rozdělen do dvou srovnatelných 

skupin na základě pohlaví, věku, vzdělání a zkušenosti s online dotazníky. Rozdílnou 

podmínkou mezi experimentální a kontrolní skupinou byl předmět výzkumu, a to pořadí otázek 

v dotazníku. Experimentální skupina respondentů obdržela otázky v pořadí 1 až 7, u kontrolní 

skupiny byly pozice otázek zcela opačné. Experimentální skupina je v tomto textu označována 

písmenem A, kontrolní skupina písmenem B.   

Všichni účastníci experimentu jsou registrovaní respondenti ČNP. Díky spolupráci s jedním 

panelem je možná srovnatelnost výsledků, neboť respondenti pracují ve stejném webovém 

prostředí. Navíc při spolupráci s více panely by mohlo dojít k duplicitám, jelikož je možné být 

registrovaným tazatelem u více společností zároveň.  

 

2.3 Práce s daty  

Pro analýzu dat tohoto experimentu je používán statistický software IBM SPSS. Jeho výstupy 

jsou upraveny v MS Office pro větší přehlednost.  

Data pro analýzy nebyla transformována, jelikož by pak výsledky musely být interpretovány 

jako jejich transformace [Callegaro et al. 2009: 16] a neukázaly by čitelně rozdíly v reakčních 

časech a jejich průměrech. Pro přehlednější interpretaci byl tedy použit reakční čas v jednotkách 
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mikrosekund. Transformace dat nebyla vyžadována, jelikož data obsahovala dostatečné 

množství jednotek, aby bylo možné uplatnit pravidlo centrální limitní věty3.  

 

2.3.1 Trimming dat  

Výzkum byl proveden v přirozených podmínkách respondentů, jejich další činnost při 

vyplňování dotazníku je neznámá, a proto je důležité z dat odstranit extrémní hodnoty. 

V případě tohoto experimentu extrémně vysoké hodnoty, které mohou vypovídat o různých 

vyrušeních respondenta. Extrémní hodnoty byly vypočítány zvlášť pro každou ze sedmi otázek. 

Respondenti s extrémní hodnotou v reakčních časech byli vyřazeni z analýz experimentu.  

Za extrémní hodnotu, stejně jako v Malhortově výzkumu [2008: 918], je považován čas 

respondenta, který je delší než absolutní hodnota jedné směrodatné odchylky od průměru 

reakčního času jednotlivých otázek. Pro každou otázku byl tedy změřen průměr reakčních časů 

a hodnota směrodatné odchylky. Od reakčního času každého respondenta byl odečten průměr, 

a pokud byla zbylá hodnota vyšší než směrodatná odchylka, byl případ označen za extrémní 

hodnotu. Po projití všech otázek bylo napočítáno 160 extrémních hodnot. V tomto součtu se ale 

někteří respondenti opakují, a proto nakonec dochází k vyřazení 131 respondentů. 

Po vyřazení extrémních hodnot zbylo v datovém souboru 569 respondentů. Aby byly testované 

skupiny respondentů stejně početné, byli náhodně vybráni 3 respondenti z experimentální 

skupiny (A), kteří byli vynecháni z analýz. Jelikož v této skupině bylo více žen, byla jim 

přiřazena čísla a generátorem náhodných čísel4 zvoleny tři, které byly z analýz vynechány. 

K analýzám jsou tedy použita data od 566 respondentů, kdy obě skupiny mají zastoupení 283.  

Po odstranění extrémních hodnot by měly být vynechány případy, kdy byli respondenti 

vyrušeni či odešli od dotazníku. Různé rychlosti internetového připojení by neměly mít na délku 

naměřeného reakčního času vliv, jelikož je celý dotazník internetovým prohlížečem stažen již 

při otevření, a tak se otázky nemusí v průběhu samostatně načítat.  

Respondenti jsou navíc již při registraci informováni o nastavení, které by měli na svých 

počítačích použít, aby dotazník fungoval bez potíží, a kompatibilních internetových 

prohlížečích: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome5.  

                                                 
3 Dle centrální limitní věty platí předpoklad, že pokud je soubor dostatečně velký (větší než 30, někdy se uvádí 

větší než 100), distribuce souboru nabude normálního rozdělení [Field 2009: 782; Knoke et al. 2002: 81]. 
4 Generátor náhodných čísel. [2017-02-13]. Dostupné z: < http://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-

nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem>.  
5 Český národní panel: FAQ - Často kladené otázky.[online].[09-01-2017].  

http://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem
http://www.itnetwork.cz/javascript-online-generator-nahodnych-random-cisel-se-zvolitelnym-rozsahem
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2.3.2 Experimentální skupina A, kontrolní skupina B a jejich úprava 

Pro splnění podmínky split ballot experimentu je nutné získat identické skupiny na základě 

určitých srovnatelných charakteristik. Těmito charakteristikami v rámci tohoto experimentu 

jsou: pohlaví, vzdělání a věk. Přestože systém sběru dat byl nastaven na náhodné třídění do 

skupin, které zároveň měřilo poměry zastoupení těchto charakteristik, v závěru nedošlo 

k získání zcela identických skupin. Nejvyšší odlišnost nastala v proměnné vzdělání, kdy ve 

skupině A bylo méně vysokoškolsky vzdělaných respondentů než ve skupině B. Na základě 

této informace jsem se rozhodla aplikovat váhu na obě skupiny6.  

Pro výpočet váhy jsem použila Iterační metodu (Iterative proportional fitting) Deminga  

a Stephana. Algoritmus Iterační metody je vhodný pro vyvážení skupin na základě více než 

dvou dimenzí [Citro, Cohen 2015: 103] (ekonomických a sociálně demografických 

proměnných) [Taylor et al. 2011: 97]. Výsledkem metody je společná pravděpodobnostní 

distribuce (joint probability distribution) [Birkin 1987; Bishop et al. 1975 dle Norman 1999].  

Algoritmus Iterační metody nejdříve vypočítá hodnoty vah pro jednotlivé případy na základě 

marginálních hodnot, tedy hodnot, které byly do vzorce vepsány jako určující, a to současně 

pro všechny rozměry. V případě tohoto experimentu jsou marginálními hodnotami četnosti 

proměnných pohlaví, vzdělání, věk celkového souboru (N = 566). Následně aplikuje spočítané 

váhy na data a celý proces opakuje s nově vypočítanými četnostmi (ovlivněnými váhou) 

[Taylor et al. 2011: 97]. Iterace procesu se opakuje až do konvergence, tedy do sblížení 

kalkulovaných hodnot s marginálními [Citro, Cohen 2015: 103].  

Ke konstrukci vah byl použit statistický software RStudio. Váhy byly vypočítány pro skupiny 

(A i B) jednotlivě a poté spojeny v jeden datový soubor. Níže v tabulce jsou uvedeny frekvence 

a procentuální rozložení respondentů před a po aplikaci váhy.  

 

Tabulka 1. Tabulka četností dat před a po aplikaci váhy 

 Pohlaví Vzdělání Věk 

  
  

Muži Ženy Bez 
maturity 

S 
maturitou 

VŠ 18-24 25-34  35-44  45-54  55-64 

Vážená A 127 156 126 126 31 33 65 74 56 56 

Nevážená A 126 157 127 132 24 34 62 73 55 59 

Vážená B 127 156 126 125 32 33 65 74 56 56 

Nevážená B 128 155 125 119 39 32 68 74 56 53 

 

                                                 
Dostupné z: < https://www.narodnipanel.cz/default/index/faq-list/>.   
6 Aplikace vah k zajištění identičnosti skupin byla zvolena i v Malhortově split ballot experimentu [2008: 918]. 

https://www.narodnipanel.cz/default/index/faq-list/
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Váha dle jejích detailů nepřekročila odhad, podle kterého hodnoty nesmějí být menší než 0,3  

a větší než 3 [Waldhauser 2014]. Pro váhu skupiny A je minimální hodnotou 0,8844  

a maximální hodnotou 1,3800, pro váhu skupiny B je minimální hodnotou 0,7769 a maximální 

hodnotou 1,1440.  

 

2.3.2.1 Test nezávislosti reakčního času na experimentální a kontrolní skupině 

Přestože jsou skupiny identické na základě stanovených charakteristik respondentů, mohl by 

mezi skupinami existovat rozdíl, který by měl na reakční čas vliv. Proto byl proveden 

parametrický t-test dvou nezávislých skupin, pomocí kterého je testován vliv experimentální 

a kontrolní skupiny na celkový reakční čas.  

Z analýzy vyplývá, že průměry celkového reakčního času se ve skupinách neliší (sig. 909)7. 

Testované skupiny A i B vyplňovaly krátký dotazník v průměru stejně dlouhou dobu. Průměry 

reakčních časů jsou podobné. Takže lze předpokládat, že rozdíly v reakčních časech  

u jednotlivých otázek nejsou způsobeny náhodným zařazením subjektů do experimentální 

skupiny A či kontrolní skupiny B. 

 

2.4 Diskuze použitých metod analýz 

2.4.1 T-testy srovnávající čas stejné otázky s opačnou pozicí v dotazníku  

Odhalení, zda respondenti věnují otázkám s pozdějším umístěním v dotazníku méně času, bude 

provedeno pomocí parametrického t-testu dvou nezávislých průměrů. Metoda je zvolena na 

základě závislé proměnné, tedy reakčního času, který je kardinální proměnnou. Navíc tuto 

metodu je možné použít i v případě nenormálnosti dat za předpokladu, že studujeme větší počet 

případů. Platnost procedury je v takovém případě odvozena od působení centrální limitní věty 

[Hendl 2015: 210]. Zda jde o signifikantní rozdíl, je rozhodováno na základě 5% hladiny 

spolehlivosti.  

Součástí každé analýzy je i Levenův test rozptylu, který určuje výběr t-testu pro shodné, či 

různé rozptyly. Výsledky signifikancí t-testů pro rovnající se i různé rozptyly byly totožné při 

zaokrouhlení na tisíciny, a proto není nutné výsledky Levenova testu v textu zmiňovat.  

Testování jsou podrobeny vždy stejné otázky lišící se pouze pozicí v dotazníku. Jelikož složení 

obou skupin je shodné z hlediska charakteristik respondentů (pohlaví, vzdělání a věk) a dle výše 

                                                 
7  Levenův test (sig. 0,025). Tabulka s výsledky t-testu je obsažena v příloze. 
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uvedeného testu experimentální a kontrolní skupina nemá vliv na celkový reakční čas, neměly 

by charakteristiky skupin mít žádný vliv na výsledky t-testů při analýze pozic otázek.   

   

2.4.2 Testování vlivu respondentových charakteristik na reakční čas 

pomocí vícenásobné lineární regrese  

K testování vlivu charakteristik respondenta na celkový reakční čas byla zvolena vícenásobná 

lineární regrese, jelikož její výsledky ukáží efekt jednotlivých prediktorů v závislosti na vlivu 

dalších v modelu. Závislou proměnnou je celkový reakční čas a prediktory jsou charakteristiky 

respondentů a celkový počet vyplněných online dotazníků (zkušenost s online dotazníky).  

Vliv proměnných na reakční čas je analyzován pomocí proměnné celkový reakční čas. Při 

použití této proměnné by se v analýzách neměl promítnout efekt pozice otázek (vliv skupiny), 

jelikož podle provedeného parametrického t-testu dvou nezávislých skupin, který je popsán 

výše, nebyl zjištěn vliv skupiny (experimentální, kontrolní) na celkový reakční čas.   

Základní regresní model je sestaven tak, že závislou proměnnou je kardinální proměnná 

celkový reakční čas a prediktory, jsou kardinální proměnné věk, počet vyplněných online 

dotazníků a nově vytvořené dichotomické proměnné (dummy) z proměnných pohlaví, vzdělání 

(bez maturity, s maturitou, vysokoškolské vzdělání). Rovnice základního modelu tedy vypadá 

takto: 

Y = B + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 

(dumma s maturitou vynechána kvůli kolinearitě) 

Dalšími předpoklady k sestavení regresního modelu je normalita dat, absence odlehlých 

hodnot, homoskedasticita a nízká korelace nezávislých proměnných neboli nízká 

multikolinearita. Blízkost rozložení dat k normálnímu lze usoudit na základě platnosti centrální 

limitní věty [Field 2009: 782; Knoke et al. 2002: 81], jelikož analyzujeme vcelku velký soubor 

o 566 případech. Odlehlé hodnoty byly vynechány z analýzy při čištění dat, a to všechny 

případy s průměrem vyšším než jedna směrodatná odchylka od průměru reakčního času 

jednotlivých otázek.  

Kontrola heteroskedasticity je možná Glejserovým testem i vizuálně pomocí grafu 

standardizovaných reziduí a standardizovaných predikovaných hodnot závislé proměnné. První 

byl proveden Glejserův test, který počítá s absolutními hodnotami nestandardizovaných 

reziduí. Všechny hodnoty testu pro prediktory jsou nesignifikantní, a tak mohou vstoupit do 



37 

 

analýzy. Proměnná „S maturitou“ je z analýzy vynechána kvůli kolinearitě. V případě kontroly 

grafů standardizovaných reziduí a standardizovaných predikovaných hodnot závislé proměnné, 

body grafu nesmějí vykazovat znaky žádného možného vzorce. V případě sestavených modelů 

data žádný vzorec neprezentují.  

V rámci analýzy došlo ke kontrole multikolinearity. Ukazatele tolerance jsou u každé analýzy 

vyšší než 0,02 (minimální hodnota změřena 0,845). A hodnoty VIF statistik kolinearity jsou 

všechny nižší než 5 (maximální hodnota 1,184). Multikolinearitě v datech změřené hodnoty 

tedy nenasvědčují.  

Před analýzou bylo vždy zkontrolováno splnění výše uvedených předpokladů vícenásobné 

lineární regrese8. Až poté byla data analyzována a na základě signifikance jednotlivých 

proměnných v modelu byl model upravován.  

 

2.4.3 Testování vlivu charakteristik respondenta na změnu reakčního času 

Vliv charakteristik respondenta je testován pouze na otázkách, u kterých byla změřena 

signifikantní změna reakčního času. Pro následující analýzy bylo nutné sestavit nové proměnné 

charakteristik respondentů, které obsahovaly informaci o náhodném zařazení respondenta ke 

skupině A či B. Proměnným se tedy kategorie rozdělily ještě na základě skupinového přiřazení, 

které informuje o pozici otázky v dotazníku.  

 

2.4.3.1 Pomocí post hoc testů analýzy ANOVA  

Pro analýzu rozdílu reakčních časů jednotlivých otázek s opačnou pozicí v dotazníku na základě 

charakteristik respondentů byla zvolena jednofaktorová analýza rozptylu ANOVA, jelikož její 

post-hoc testy zobrazují rozdíly průměrů v jednotlivých kategoriích a signifikance mezi nimi. 

F-test analýzy ANOVA nebude v analytické části interpretován9. ANOVA F-test totiž zahrnuje 

do analýz všechny kategorie, tedy i kategorie nepodstatné k zodpovězení hypotézy, zda je 

pravděpodobnější, že respondenti s některými charakteristikami zkracují reakční čas více než 

jiní.  

Přesto byly provedeny testy předpokladů analýzy. Předpoklady analýzy ANOVA jsou 

normalita dat a rovnost rozptylů. Na základě znění centrální limitní věty je možné tvrdit, že 

                                                 
8 Tabulka s výsledky Glejserova testu, hodnot tolerance a VIF jsou k nalezení v příloze v sekci Další výstupy. 
9 Výsledky F-testů analýzy ANOVA jsou uvedeny v příloze diplomové práce.  
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předpoklad normality dat byl díky velikosti datového souboru dodržen [Field 2009: 782; Knoke 

et al. 2002: 81]. Dalším předpokladem je rovnost rozptylů, který je testován Levenovým testem 

a porovnání poměru mezi nejvyšší a nejnižší směrodatnou odchylkou, který nesmí být vyšší 

než 4:1 [Mareš, Rabušic, Soukup 2015: 233]. Ani v jednom případě k přesažení poměru 

nedošlo. Navíc ANOVA je dle Hendla [2015: 354] robustní statistickou metodou, která 

nesplněním těchto dvou předpokladů příliš netrpí. Nejvíce ovlivněna bývá v případě nesplnění 

požadavku nezávislosti měření, což ale data tohoto experimentu splňují. 

Pro experiment jsou navíc třeba jen post-hoc testy analýzy, jelikož zobrazují právě hledané 

rozdíly mezi kategoriemi faktoru a signifikance těchto rozdílů. Vybranými post-hoc testy jsou 

Fieldem [2009: 374] doporučené testy, a to v případě rovnosti rozptylů Tukey test, který je 

vhodný pro srovnávání více skupin, a v případě nerovnosti Games-Howell test. Levenův test 

byl spočítán pro každou analýzu z důvodu kontroly předpokladů pro výběr post-hoc testu.  

 

2.4.4 Detekce chyby měření  

U otázek, kde je alespoň v jednom případě z protichůdných pozic naměřen signifikantní rozdíl 

průměrů reakčních časů, jsou testovány rozdíly naměřených hodnot odpovědí. Test je proveden 

kontingenční tabulkou, jejím Chi-kvadrát testem nezávislosti a koeficienty asociace. 

Předpoklady testu jsou, že žádná s četností v tabulce nesmí být menší než jedna a zároveň 

nejvíce 20% četností může být menší než 5 [Yates et al. 1999: 734 dle Weaver 2007]. Testovaná 

data tyto předpoklady splňují.  

 

2.5 Zajištění validity a reliability 

Jelikož výsledkem experimentu mají být výsledky poukazující na možnou chybu měření 

vzniklou v průběhu vyplňování dotazníku, je potřeba se pokusit o zajištění jejich validity  

a reliability. V rámci experimentu musí být tedy vysoce pravděpodobné, že předmět výzkumu 

skutečně způsobil naměření rozdílných reakčních časů u shodných otázek s opačnou pozicí 

v dotazníku, a že je možné daný efekt naměřit znovu.  

Vnitřní validitu, tedy ubezpečení, že do vztahu nevstupuje třetí proměnná [Brewer 2000: 4], 

bylo snahou zajistit pomocí trimmingu dat, kdy extrémní hodnoty, které poukazují na možné 
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vyrušení respondenta, či problémy s internetovým připojením10 při zodpovídání otázky, jsou 

vynechány z analýzy. Ostatní podmínky, se kterými bylo možné manipulovat, by měly být pro 

respondenty shodné. Navíc obě skupiny respondentů jsou po aplikaci váhy shodně zastoupeny 

na základě charakteristik: pohlaví, věk, vzdělání.  

O zajištění vnější validity a reliability se experiment pokouší svým výzkumným souborem 566 

respondentů, náhodně rozděleným do dvou stejně početných skupin. Jedná se o náhodně 

vybrané dobrovolně registrované respondenty v ČNP, kteří souhlasili s podmínkami výzkumu. 

K této populaci se právě experiment vztahuje. 

V rámci zajištění validity a reliability tohoto experimentu stojí dva limity, a to motivace 

respondentů a jeho provedení v přirozených, tedy nekontrolovaných, podmínkách. Pokud by 

byl dotazník sestaven na jiné než zvolené téma, je možné, že by motivace některých 

respondentů mohla být vyšší nebo naopak nižší. Téma může mít na motivaci a možnost 

zodpovězení otázky vliv, a proto bylo vybráno téma dovolených, ke kterému má 

pravděpodobně každý z respondentů možnost se vyjádřit.  

Přirozené podmínky respondentů sice limitují znalost situace, ve které se respondenti při 

vyplňování dotazníku nacházejí, avšak laboratorní podmínky by stěží zajistily přirozený projev 

kognitivních procesů respondenta [Brewer, 2000: 12]. V případě laboratorních podmínek by 

respondenti byli ovlivněni znalostí, že jde o experiment či jiný než běžný marketingový 

výzkum, a pocitem, že jsou pozorováni. Jejich běžné vyplňovací praktiky by tedy byly 

nepozorovatelné.  

 

2.6 Etika experimentu   

Zajištění etického přístupu k respondentům a zpracování dat by mělo být jedním ze základních 

předpokladů každého výzkumu a experimentu. V případě tohoto experimentu byl etický přístup 

k respondentům zaštítěn standardy etického kodexu Esomar, který obě společnosti NMS 

Market Research i ČNP následují.  

Dle etického kodexu Esomar by měla být osobní data minimalizována na nepřímo identifikující 

a nutná pro výzkum [Esomar, 2016: 8]. Osobní data v datovém souboru experimentu jsou: ID 

respondenta, pohlaví, rok narození, vzdělání. Tato data byla podstatná pro provedení analýz  

                                                 
10 Problémy s internetovým připojením by neměly mít vliv na změřený reakční čas, jelikož celý dotazník je 

stažen a načten ihned po otevření.  
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a neumožňovala z mé strany identifikovat respondenta a ani dohledat jeho odpovědi či reakční 

časy. 

Podle etických zásad experimentu by měl být každý subjekt dopředu informován o průběhu  

a účelu experimentu a následně souhlasit s účastí. Ovšem v tomto případě nebylo možné 

respondenta o účelu výzkumu dopředu informovat, jelikož by tím byly ovlivněny jeho výsledky 

a mohlo by dojít k narušení validity. V případě prozrazení, že do dotazníku je zakomponován 

experiment, by respondenti mohli změnit své běžné praktiky vyplňování. Již několik 

experimentů poukázalo na jev, že zkoumané osoby jsou ochotny činit i úkony, kterým osobně 

nepřikládají důležitost klidně několik hodin, jen protože se domnívají, že je to podstatné pro 

vědu [Orne 1962 dle Bahbouh 2011: 143]. I přesto byl však dodržen základní princip výzkumné 

etiky „primum non nocere“, neboli prvotní neškodit [Bahbouh 2011: 141]. Provedený 

experiment totiž nemohl v žádném případě život respondentů nijak ovlivnit. Obdrželi běžnou 

pozvánku k výzkumu od agentury, ve které jsou registrováni, a se kterou podepsali souhlas ke 

zpracování jejich osobních údajů a odpovědí. Během vyplňování server měří čas, po který se 

respondenti dotazníku věnují. A tyto časové hodnoty běžně slouží k čištění dat.  

Aby byl dodržen etický postoj k výzkumné profesi [Esomar, 2006: 11], musí být zmíněno, že 

pouze část dotazníku, která byla věnována experimentu, neobsahovala žádné nástroje mající za 

úkol zvýšit kvalitu dat (např. kontrolní otázky, rotace). Ty bývají společností NMS Market 

Research implementovány, aby kontrolovaly pozornost respondentů a motivovaly je vyplňovat 

otázky akurátně.   

V rámci zpracování dat a analýz bylo postupováno dle principu nejlepšího vědomí a svědomí 

[Bičovský, Bahbouh 1993 dle Bahbouh 2011: 144]. Použité metody jsou popsány 

v metodologické kapitole. 
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3 Analytická kapitola 

V analytické kapitole jsou popsány výsledky provedených testů stanovených hypotéz. Nejdříve 

je testováno, zda pozice otázky v dotazníku ovlivňuje délku reakčního času, tedy délku času, 

který respondenti otázkám věnují. Následuje kapitola zabývající se výsledky vícenásobné 

lineární regrese testující vliv respondentových charakteristik a počtu jím vyplněných online 

dotazníků na celkový reakční čas. Jinak řečeno, zda někteří respondenti stráví vyplněním 

krátkého dotazníku více času než jiní. Poté se pokusím post-hoc testy analýzy ANOVA 

zodpovědět hypotézy, zda u některých respondentů, na základě jeho charakteristik, lze spíše 

očekávat, že budou reakční čas věnovaný otázkám zkracovat. Nakonec budou porovnány 

získané odpovědi u protichůdných pozic totožných otázek v případě, že došlo ke změně 

v reakčním čase. V této podkapitole tedy bude testováno, zda rychlejší zodpovězení otázky 

znamená naměření jiných hodnot. V takovém případě by se totiž mohlo jednat o detekci chyby 

měření na základě zkrácení reakčního času zodpovězení otázky. 

Vliv pozice otázky na reakční čas je testován na všech otázkách. Analýzy vlivu charakteristik 

na změnu reakčního času v návaznosti na změnu pozice otázky jsou již provedeny jen na 

otázkách, kde se rozdíl reakčních časů ukázal být statisticky významný.  

Pozice otázek jsou v textu používány pro větší přehlednost i jako jejich označení. Uvedené 

hodnoty reakčních časů jsou v jednotkách mikrosekund a zaokrouhlené na tisíciny.  

 

3.1 Testování rozdílu v reakčním čase způsobeného pozicí otázky 

v dotazníku 

V této podkapitole jsou pomocí t-testů testovány rozdíly průměrů reakčních časů způsobené 

pozicí otázky v dotazníku. Otázky jsou zcela shodné, jen jejich pozice v dotazníku je opačná. 

Proto jsou následující sekce rozděleny na testování rozdílu délky reakčních časů mezi 1. a 7. 

pozicí otázky se 7. a 1., a tak je pokračováno až do čtvrté otázky, která měla v obou verzích 

dotazníku stejnou pozici. Pro větší přehlednost je vždy pod textem umístěna tabulka s výsledky 

analýz.  

 

3.1.1 Testování reakčních časů u otázek s pozicí 1x7 a 7x1  

U otázek s první a sedmou pozicí se vliv pozice otázky na délku reakčního času zobrazil.  

U obou otázek došlo v průměru ke zkrácení reakčního času v případě, že otázka stála na pozici 
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poslední. Tedy respondenti v průměru strávili delší čas zodpovídáním otázky v případě, že 

otázka byla na první pozici v dotazníku, než když stála na pozici poslední. Rozdíl v průměrech 

reakčních časů v závislosti na pozici otázky, tedy zkrácení reakčního času, vyšel statisticky 

významný jen u otázky se sedmou a první pozicí.  

 

 

Rozdílný výsledek by mohl být způsoben tématem otázky. Otázka s první a sedmou pozicí se 

tázala na délku aktivního vyplňování online dotazníků, zatímco všechny ostatní se zabývaly 

cestováním. Možné důvody vzniku této diference jsou dále rozebírány v kapitole zabývající se 

diskuzí výsledků.  

      

3.1.2 Testování reakčních časů u otázek s pozicí 2x6 a 6x2 

Výsledky analýz obou otázek s druhou a šestou pozicí efekt pozice v dotazníku na délku 

reakčního času podporují. Když otázky byly v dotazníku na druhé pozici, respondenti strávili 

v průměru jejich zodpovídáním více času, než když stály na pozici šesté. Reakční čas se tedy  

u otázek na pozdější pozici v dotazníku ukázal být znovu kratší a tentokrát jsou obě zkrácení 

statisticky významná.  

 

 

Tabulka 2. T-test otázek s pozicí 1x7 a 7x1 

  Pozice 

  1 x 7 7 x 1 

  A B A B 

průměr 11,821 11,665 8,556 11,148 

medián 10,513 10,254 7,221 9,991 

sig. 0,717 0,000 

t  0,362 -6,326 

St. volnosti 564 564 

Tabulka 3. T-test otázek s pozicí 2x6 a 6x2 

  Pozice 

  2 x 6 6 x 2 

  A B A B 

průměr 13,670 10,010 11,052 12,063 

medián 10,905 8,584 10,340 10,949 

sig. 0,000 0,010 

t  5,425 -2,599 

St. volnosti 564 564 
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3.1.3 Testování reakčních časů u otázek s pozicí 3x5 a 5x3 

Čím je vzdálenost pozic menší, předpokládám, že i rozdíly mezi reakčními časy jsou menší. 

V analýze reakčních časů otázky s třetí a pátou pozicí a otázky s pátou a třetí pozicí se 

předpoklad potvrdil. Rozdíly průměrů reakčních časů s opačnou pozicí nejsou statisticky 

významné.  Respondenti experimentální skupiny A v obou případech strávili na otázce 

v průměru déle. To ovšem může být způsobeno náhodným jevem, jelikož při kontrole rozdílu 

celkového reakčního času mezi skupinami, který je popsán v metodologické kapitole, žádný 

vliv skupiny na délku reakčního času naměřen nebyl.  

 

 

 

3.1.4 Testování reakčních časů u otázky 4x4 

Reakční časy při stejné pozici otázky by měly být co nejpodobnější. Rozdíly průměrů reakčních 

časů jsou však mezi skupinami na této otázce patrné, i když se pozice otázky neliší. Hladina 

signifikance testu je však hraniční a z testování vyplývá, že její hodnota je citlivá na aplikaci 

vah. Bez aplikace vah je rozdíl v průměrech reakčních časů nevýznamný (sig. 0,078).  

  

 

 

Tabulka 4. T-test otázek s pozicí 3x5 a 5x3 

  Pozice 

  3 x 5 5 x 3 

  A B A B 

průměr 9,310 9,176 18,522 17,748 

medián 8,308 8,003 15,743 15,702 

sig. 0,716 0,413 

t  0,364 0,819 

St. volnosti 564 564 

Tabulka 5. T-test otázek s pozicí 4x4 

  Pozice 

  4 x 4 

  A B 

průměr 11,083 11,809 

medián 10,183 11,087 

sig. 0,047 

t  -1,988 

St. volnosti 564 
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3.1.5 Shrnutí vlivu pozice otázky na délku reakčního času  

Výsledky výše uvedených analýz poukazují na pravděpodobnou existenci vlivu pozice otázky 

v dotazníku na délku reakčního času. Tedy respondenti věnují delší čas otázce, která stojí blíže 

počátku a pak své odpovídání urychlují. Úkolem dalších analýz je testování vlivu charakteristik 

respondenta na reakční čas a jeho zkracování v průběhu dotazníku. 

 

Graf 1. Průměrná délka reakčního času na základě pozice otázky v dotazníku 

 

 

3.2 Vliv charakteristik respondentů na reakční čas  

V této kapitole jsou popsány výsledky analýz vlivu charakteristik respondenta na délku 

reakčního času. Těmito charakteristikami jsou: pohlaví, vzdělání, věk a počet vyplněných 

online dotazníku. Jelikož celkový reakční čas není ovlivněn skupinou, nebylo nutné na data 

v rámci této analýzy aplikovat váhu.  

 

3.2.1 Základní model 

Po testu předpokladů analýzy a jejich splnění bylo přistoupeno k testu základního modelu. 

Závislou proměnnou je zde celkový reakční čas a prediktory jsou věk, celkový počet 

vyplněných online dotazníků, pohlaví, vzdělání bez maturity a vysokoškolské.  
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Na základě výsledků analýzy zvoleného modelu lze říci, že takto sestavený model má smysl 

(ANOVA, F-test, sig. 0,000)11. Tedy charakteristiky respondenta a počet vyplněných dotazníků 

ovlivňují celkový reakční čas. Adekvátnost modelu (0,061) je však nízká.  

Tabulka 6. Adekvátnost modelu 

R R2 Adjustovaná hodnota R2 Standardní chyba odhadu 

0,246 0,061 0,052 26,392 

 

Ne všechny prediktory modelu mají statisticky významný lineární vliv na celkový reakční čas. 

Proto byly prediktory pohlaví, počet vyplněných online dotazníků a vysokoškolské vzdělání 

z další analýzy vynechány a byl vytvořen nový model.  

 

Tabulka 7. Tabulka koeficientů vícenásobné lineární regrese 

  Nestandardizované 
koeficienty 

  Standardizované 
koeficienty 

t Sig. 

 
B Standardní 

chyba 
Beta 

  

Konstanta 63,971 4,609   13,879 0,000 

Věk 0,471 0,089 0,220 5,308 0,000 

Počet ukončených 
dotazníků 

-0,080 0,091 -0,037 -0,885 0,377 

Pohlaví 1,704 2,324 0,031 0,733 0,464 

Bez maturity 5,033 2,428 0,092 2,072 0,039 
S vysokoškolským vz. -2,788 3,728 -0,032 -0,748 0,455 

 

 

3.2.2 Finální model s prediktory věk a vzdělání bez maturity 

V novém modelu zbyly prediktory věk a vzdělání bez maturity. Model byl znovu označen 

analýzou za smysluplný (ANOVA F-test, sig. 0,000), i když jeho adekvátnost lehce klesla.  

  

Tabulka 8. Adekvátnost modelu 

R R2 Adjustovaná hodnota R2 Standardní chyba odhadu 

0,239 0,057 0,054 26,370 

 

                                                 
11 Tabulky F-testu ANOVA jsou k nalezení v příloze diplomové práce. 
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V tomto modelu oba prediktory mají statisticky významný vliv na reakční čas. S věkem se délka 

celkového reakčního času signifikantně prodlužuje. Respondenti, kteří dosáhli jen vzdělání bez 

maturity, potřebovali k vyplnění dotazníku signifikantně delší čas než ostatní. 

 

Tabulka 9. Tabulka koeficientů vícenásobné lineární regrese 

  Nestandardizované 
koeficienty 

  Standardizované 
koeficienty 

t Sig. 

 
B Standardní 

chyba 
Beta 

  

Konstanta 62,948 3,831  16,431 0,000 

Věk 0,460 ,088 0,215 5,236 0,000 

Bez maturity 4,951 2,236 0,091 2,215 0,027 

 

Průměrný celkový reakční čas bez vlivu prediktorů je 62,95 μs. S každým přibývajícím rokem 

věku subjektu se celkový reakční čas průměrně prodlouží o 0,46 μs. A respondenti se vzděláním 

bez maturity vyplňovali dotazník o 4,95 μs déle než ostatní respondenti.   

Závěrem tedy lze říci, že vliv na délku vyplnění krátkého dotazníku neboli na celkový reakční 

čas má věk a vzdělání (kategorie bez maturity) respondenta. Starší respondenti vyplňují 

dotazníky delší dobu. To samé lze říci o lidech, kteří nedosáhli maturitního vzdělání. Ostatní 

proměnné jako pohlaví či počet vyplněných online dotazníků na délku reakčního času neměly 

signifikantní vliv. Ovšem zda mají vliv na změnu reakčního času se změnou pozice otázky 

v dotazníku je otázka jiná, na kterou budu hledat odpověď v další kapitole.   

 

3.3 Testování vlivu charakteristik respondenta na změnu reakčního 

času se změnou pozice otázky 

V této části analytické kapitoly jsou popsány výsledky post-hoc testů analýzy ANOVA, které 

zobrazují rozdíly průměrů reakčních časů v rámci kategorií proměnných v závislosti na pozici 

otázky v dotazníku. Testují tedy, zda někteří respondenti na základě některé z jejich 

charakteristik spíše zkrátili čas, když byla otázka umístěna na pozdější pozici. Testovanými 

charakteristikami jsou: pohlaví, vzdělání, věk a zkušenost s online dotazníky. Analýzy jsou 

provedeny jen na otázkách, kde byla signifikantní změna průměrů reakčního času naměřena,  

a to tedy u otázek s první, sedmou a druhou a šestou pozicí. 
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3.3.1 Vliv pohlaví  

Muži i ženy věnovali kratší čas otázkám v případě, že byly umístěny na pozdější pozici. 

Z výsledků nelze usuzovat, že by se rozdíly v průměrech reakčních časů mezi pozicemi otázek 

lišily více u mužů či u žen. V případě, že rozdíl byl naměřen statisticky významný, byl 

významný pro muže i ženy zároveň. Pohlaví tedy dle výsledků nemá měřitelný vliv na změnu 

reakčního času se změnou pozice v dotazníku.  

 

Tabulka 10. Vliv pohlaví  

Otázka dle jejích pozic Skupina Rozdíl průměrů 
(dřívější - pozdější 
pozice v dotazníku) 

Standardní 
chyba 

Sig. 

1x7 Muži 0,337 0,643 0,953 

1x7 Ženy 0,008 0,580 1,000 

7x1 Muži *2,674 0,613 0,000 
7x1 Ženy *2,524 0,556 0,000 

2x6 Muži *3,068 0,769 0,001 
2x6 Ženy *3,980 1,014 0,001 

6x2 Muži 0,713 0,581 0,609 

6x2 Ženy 1,251 0,524 0,080 
*signifikantní na hladině významnosti 5% 

 

3.3.2 Vliv vzdělání  

Reakční čas byl naměřen téměř vždy v rámci vzdělanostních kategorií kratší v případě, že 

otázka byla umístěna na pozdější pozici v dotazníku. Pouze u otázky s pozicí jedna a sedm 

kategorie vysokoškoláků strávila delší dobu na otázce, když zaujímala pozici sedmou. 

Vzhledem k dalším výsledkům vysokoškoláků, kdy věnují otázkám na pozdějších pozicích 

kratší čas stejně jako ostatní, je možné znovu uvažovat nad specifičností této otázky.  

Na základě níže uvedených výsledků nelze usuzovat, že by respondenti, kteří dosáhli určitého 

vzdělání, reakční čas zkracovali více než jiní. Je možné se pouze domnívat, že náchylnost ke 

krácení reakčního času v průběhu dotazníku, mají spíše respondenti bez maturity a s maturitou. 

Takovéto tvrzení si ale žádá více pokladů v datech, které použitý datový soubor neobsahuje.  
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Tabulka 11. Vliv vzdělání 

Otázka dle jejích pozic Skupina Rozdíl průměrů 
(dřívější - pozdější 
pozice v dotazníku) 

Standardní 
chyba 

Sig. 

1x7 Bez maturity 0,531 0,638 0,961 
1x7 S maturitou 0,206 0,640 1,000 
1x7 VŠ -1,545 1,277 0,832 

7x1 Bez maturity *1,839 0,619 0,038 

7x1 S maturitou *3,329 0,583 0,000 
7x1 VŠ 2,661 1,423 0,430 

2x6 Bez maturity *3,980 1,072 0,004 
2x6 S maturitou *3,566 0,949 0,003 
2x6 VŠ 1,951 1,499 0,783 

6x2 Bez maturity 0,587 0,632 0,939 
6x2 S maturitou 1,521 0,541 0,059 
6x2 VŠ 0,668 0,981 0,983 

*signifikantní na hladině významnosti 5% 

 

3.3.3 Vliv věkových kategorií  

Na otázce s první a sedmou pozicí respondenti mladší 34 let strávili delší reakční čas, když byla 

na sedmé pozici, než když byla na první. Tento jev se pak znovu objevil u respondentů starších 

55 let u otázky s šestou a druhou pozicí. Vzhledem k dalším výsledkům, v nichž se podobné 

hodnoty neopakují, se pravděpodobně jedná o náhodný jev a ani nemusí být příčinnou 

specifičnost otázky s první a sedmou pozicí.  

V ostatních případech docházelo ve věkových kategoriích ke zkrácení reakčního času 

v případě, že otázka byla umístěna na pozdější pozici. Rozdíly v průměrech reakčních časů však 

vyšly jen ve třech případech statisticky významné a jednalo se o různé věkové kategorie, takže 

nelze tvrdit, že by některá z věkových kategorií zkracovala reakční čas s postupem v dotazníku 

více než jiná. Ve výsledcích znovu nebyla nalezena žádná pravidelnost.  
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Tabulka 12. Vliv věkových kategorií 

Otázka dle jejích pozic Skupina Rozdíl průměrů 
(dřívější - pozdější 
pozice v dotazníku) 

Standardní 
chyba 

Sig. 

1x7 18-24 -1,028 1,245 0,998 

1x7 25-34 -0,832 0,887 0,995 

1x7 35-44 0,957 0,834 0,979 

1x7 45-54 0,276 0,960 1,000 

1x7 55-64 0,829 0,955 0,997 

7x1 18-24 2,169 1,341 0,835 
7x1 25-34 *3,540 0,894 0,005 
7x1 35-44 2,099 0,801 0,218 
7x1 45-54 *4,244 0,925 0,001 
7x1 55-64 0,748 0,778 0,994 

2x6 18-24 1,789 1,925 0,995 
2x6 25-34 2,221 0,972 0,407 
2x6 35-44 *3,725 1,154 0,049 
2x6 45-54 3,719 1,557 0,344 
2x6 55-64 5,838 1,941 0,097 

6x2 18-24 2,113 1,136 0,696 
6x2 25-34 0,740 0,809 0,996 
6x2 35-44 1,030 0,761 0,940 
6x2 45-54 2,006 0,876 0,396 
6x2 55-64 -0,339 0,872 1,000 

*signifikantní na hladině významnosti 5% 

 

3.3.4 Vliv zkušenosti s online dotazníky 

Proměnná zkušenost s online dotazníky je, jak je v metodologické kapitole popsáno, utvořena 

z počtu respondentem vyplněných online dotazníků. Její kategorie jsou tři, a to zkušenost 

žádná, mírná a pokročilá. Bohužel respondenty s žádnou zkušeností je nutné z analýzy pro 

jejich nízké zastoupení vynechat (9 respondentů v rámci obou skupin). Je zde tedy pracováno 

jen s kategoriemi mírná a pokročilá. 

Respondenti s mírnou i pokročilou zkušeností s online dotazníky věnovali otázkám 

postaveným na pozdější pozici v dotazníku kratší čas u každé otázky. Výsledky analýz 

neukazují žádné známky, že by míra zkušenosti ovlivňovala zkracování reakčního času  

u otázky s pozdější pozicí v dotazníku.   
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Tabulka 13. Vliv zkušenosti s online dotazníky 

Otázka dle jejích pozic Skupina Rozdíl průměrů 
(dřívější - pozdější 
pozice v dotazníku) 

Standardní 
chyba 

Sig. 

1x7 Mírná 0,748 1,093 0,903 

1x7 Pokročilá 0,125 0,473 0,994 

7x1 Mírná 1,573 1,043 0,434 
7x1 Pokročilá *2,734 0,452 0,000 

2x6 Mírná *5,301 1,719 0,016 
2x6 Pokročilá *3,315 0,728 0,000 

6x2 Mírná 0,929 0,982 0,780 
6x2 Pokročilá 1,043 0,426 0,069 

*signifikantní na hladině významnosti 5% 

 

3.3.5 Shrnutí vlivu charakteristik respondenta 

Žádná z testovaných charakteristik respondentů jako je pohlaví, vzdělání, věk a zkušenost 

s online dotazníky nezvyšuje pravděpodobnost zkrácení reakčního času, když se otázka 

vyskytuje na pozdější pozici v dotazníku. I přes některé výjimky, kdy byly rozdíly průměrů 

reakčních časů v rámci jednotlivých charakteristik statisticky významné, se výsledek nikdy 

pravidelně neopakoval. Jelikož se neukázala žádná charakteristika jako předurčující k většímu 

zkracování než jiná, je možné, že respondenti zkracují reakční čas v krátkém dotazníku 

nezávisle na jejich charakteristikách.  

 

3.4 Pokus o detekci chyby měření pomocí reakčního času 

V této části se budu zabývat rozdíly v odpovědích mezi skupinami (pozicemi) u otázek, na 

kterých byl naměřen signifikantní rozdíl v reakčních časech alespoň u jednoho z protějších 

párů. Výrazné rozdíly v odpovědích respondentů experimentální skupiny (A) a kontrolní 

skupiny (B) by mohly poukazovat ve spojení se signifikantně zkráceným reakčním časem  

u pozdějších pozic otázek na přítomnost chyby měření.  

 

3.4.1 Otázka s pozicí 1x7 a 7x1  

Rozdíly v odpovědích u otázky s první a poslední pozicí se neukázaly být signifikantně 

rozdílné. Při pohledu na četnosti není patrný rozdíl výběru alternativ mezi skupinami. V případě 

této otázky lze říci, že výsledky jsou ukázkou náhodně rovnoměrného rozřazení respondentů 

do skupin na základě zkušenosti s online dotazníky.  
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Tabulka 14. Kontingenční tabulka četností odpovědí otázky 1x7 

      Alternativy odpovědí 

      1 2 3 4 5 Celkem 

Skupina A 
(1.) 

Četnost 2 12 19 50 200 283 
% v rámci Skupiny 0,7% 4,2% 6,7% 17,7% 70,7% 100,0% 

B 
(7.) 

Četnost 3 10 20 45 205 283 
% v rámci Skupiny 1,1% 3,5% 7,1% 15,9% 72,4% 100,0% 

Pearsonův Chi-kvadrát = 0,732; 4 stupně volnosti; sig. 0,947; Phi, Cramer´s V = 0,36; sig. 0,947 

 

Rozdíly v odpovědích u otázky s pozicí sedm a jedna se sice ukázaly být v závislosti na pozici 

otázky signifikantní (sig. 0,000), ale rozdíl v četnostech nenasvědčuje, že by za tímto rozdílem 

bylo zkrácení reakčního času u otázky na sedmé pozici. Největší rozdíl byl totiž naměřen mezi 

četností výběru první alternativy, kdy více respondentů vybralo tuto možnost ve skupině B, pro 

které byla otázka umístěna na prvním místě. U experimentální skupiny A respondenti nejvíce 

vybírali třetí alternativu (jednu z prostředních), což je druhý největší rozdíl mezi skupinami. 

Vzhledem k výběru alternativ toto rozložení spíše vypovídá o možném rozdílu mezi skupinami, 

který je dále rozveden v kapitole diskuze výsledků.  

 

Tabulka 15. Kontingenční tabulka četností odpovědí otázky 7x1 

      Alternativy odpovědí 

      1 2 3 4 5 6 Celkem 

Skupina A 
(7.) 

Četnost 77 36 84 58 2 25 282 

% v rámci 
Skupiny 

27,3% 12,8% 29,8% 20,6% 0,7% 8,9% 100,0% 

B 
(1.) 

Četnost 120 30 48 41 10 34 283 

% v rámci 
Skupiny 

42,4% 10,6% 17,0% 14,5% 3,5% 12,0% 100,0% 

Pearsonův Chi-kvadrát = 29,373; 5 stupňů volnosti; sig. 0,000; Phi, Cramer´s V = 0,228; sig. 0,000 

 

3.4.2 Otázka s pozicí 2x6 a 6x2 

Ani rozdíly v odpovědích u otázky s druhou a šestou pozicí nejsou signifikantní (sig. 0,059). 

Největší rozdíl mezi skupinami je v 6. alternativě, kdy byla vybírána více u otázky na šesté 

pozici v dotazníku než na druhé. Tuto alternativu je možné označit za možnost „Žádná“, jelikož 

její znění je „Žádnou dovolenou neplánuji“. V takovém případě je otázkou, zda respondenti na 

šesté pozici nevybírali tuto alternativu z důvodu, že již nechtěli nad ostatními přemýšlet, a tak 

v kratším čase oproti skupině A zvolili tuto. Jedná se však pouze o rozdíl 18 respondentů mezi 

skupinami. Navíc průměrný reakční čas, kteří respondenti ze skupiny B vybíráním této 



52 

 

alternativy a otázkou strávili, nebyl kratší než průměrný reakční čas ostatních ve skupině, kteří 

zvolili jinou alternativu.12 

 

Tabulka 16. Kontingenční tabulka četností odpovědí otázky 2x6 

      Alternativy odpovědí  

      1 2 3 4 5 6 Celkem 

Skupina A 
(2.) 

Četnost 96 31 80 55 2 19 283 

% v rámci 
Skupiny 

33,9% 11,0% 28,3% 19,4% 0,7% 6,7% 100,0% 

B 
(6.) 

Četnost 98 28 70 44 7 37 284 

% v rámci 
Skupiny 

34,5% 9,9% 24,6% 15,5% 2,5% 13,0% 100,0% 

Pearsonův Chi-kvadrát = 10,624; 5 stupňů volnosti; sig. 0,059; Phi, Cramer´s V = 0,137; sig. 0,059 

 

Rozdíl ve výběru alternativ v závislosti na pozici otázky nebyl opět naměřen. Bez ohledu na 

pozici otázky, a tedy reakční čas strávený jejím zodpovězením, jsou rozdíly minimální. 

Odpovědi respondentů ani v tomto případě nebyly ovlivněny rozdílným reakčním časem, který 

vznikl v důsledku opačné pozice otázky v dotazníku.  

 

Tabulka 17. Kontingenční tabulka četností odpovědí otázky 6x2 

      Alternativy odpovědí 
      1 2 3 4 5 6 Celkem 
Skupina A 

(6.) 
Četnost 30 13 20 33 118 69 283 
% v rámci 
Skupiny 

10,6% 4,6% 7,1% 11,7% 41,7% 24,4% 100,0% 

B 
(2.) 

Četnost 43 16 23 19 116 66 283 
% v rámci 
Skupiny 

15,2% 5,7% 8,1% 6,7% 41,0% 23,3% 100,0% 

Pearsonův Chi-kvadrát = 6,688; 5 stupňů volnosti; sig. 0,245; Phi, Cramer´s V = 0,109; sig. 0,245 

 

 

3.4.3 Shrnutí rozdílu naměřených hodnot odpovědí se změnou reakčního 

času  

U nejvzdálenějších otázek se při změně pozice v dotazníku sice signifikantně změnil reakční 

čas jejich vyplnění, ale naměřené hodnoty odpovědí se příliš neliší. Odpovědi respondentů obou 

skupin, které obdržely protichůdné pořadí otázek, jsou velmi podobné, a tedy pravděpodobně 

                                                 
12 Tabulka ukazující rozdíly průměrů reakčních časů při výběru jednotlivých alternativ tříděné pozicí otázky 

(skupinou) je k nalezení v příloze.  
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nezávislé na reakčním čase. Výsledky výše uvedených testů nepodporují hypotézu, že v 

důsledku kratšího reakčního času jsou naměřeny odlišné odpovědi. K detekci chyby měření 

tedy nedošlo.   
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4 Diskuze  

Experiment byl proveden metodou split ballot. Ta si žádá nejméně dvě totožné skupiny, které 

v rámci výzkumu obdrží jiný předmět zkoumání. V případě tohoto experimentu šlo o krátký 

dotazník s opačným pořadím otázek. Zcela totožné skupiny na základě pohlaví, vzdělání a věku 

se nepodařilo náhodným výběrem a po odstranění extrémních hodnot získat. Proto byly 

aplikovány váhy, které případné deficity vyvážily. Jelikož by mohla mít aplikace váhy příliš 

velký vliv na výsledky analýz, byly všechny analýzy provedeny znovu bez její aplikace  

a výsledky porovnány. K výrazné změně výsledků došlo pouze v jednom případě, kdy se 

výsledek, který byl na hranici statistické významnosti, po odstranění váhy ukázal být 

nesignifikantní. Tento jev je zmíněn, jak v interpretaci výsledku v analytické kapitole, tak níže 

v diskuzi. V dalších analýzách aplikace váhy neukázala mít na výsledky vliv. 

Na proměnnou vypovídající o respondentově zkušenosti s online dotazníky (počet vyplněních 

online dotazníků) nebyla váha aplikována. Rozdíl ve zkušenosti s online dotazníky mezi 

skupinami nebyl velký13 a počet nezkušených respondentů v kontrolní skupině B aplikaci vah 

neumožňoval. V této skupině byl totiž pouze jediný respondent označený za nezkušeného. 

Ovšem výsledek testu vlivu skupin na délku celkového reakčního času neukázal, že by měly 

skupiny (zastoupení respondentů v nich) na délku reakčního času vliv, a tak bylo 

předpokládáno, že tento rozdíl v počtu nezkušených respondentů nebude ovlivňovat výsledky 

analýz. V rámci post-hoc testů byla kategorie „žádná zkušenost“ z analýz vynechána.  

Na základě výsledů provedených analýz je možné usuzovat, že pozice otázky v dotazníku má 

vliv na reakční čas, který jí je respondenty věnován. Tato tendence je viditelná i v rámci 

krátkého dotazníku. Ovšem evidence není zcela jasná a experiment by jistě zasloužil replikaci 

s větším počtem otázek. V rámci delšího dotazníku by mohly být rozdíly výraznější.  

U první testované otázky (1x7) na rozdíl od druhé (7x1), i když jsou obě na první a poslední 

pozici, rozdíl v průměrech sice nasvědčuje, že respondenti věnovali kratší reakční čas otázce, 

když byla na poslední pozici, ale jen v jednom případě byl výsledek označen za signifikantní. 

Jedním z důvodů, jak již u interpretace testu zmiňuji, může být rozdílné téma otázky. Otázka, 

u které byl rozdíl reakčních časů na první a sedmé pozici nesignifikantní, se tázala na délku 

aktivního vyplňování online dotazníků v různých online panelech pracujících v České 

republice. V případě poslední pozice této otázky mohli být respondenti překvapeni, že obdrželi 

otázku, která se již netýká cestování, což je mohlo na otázce pozdržet. Je také možné, že se 

                                                 
13 Četnostní tabulka proměnné zkušenost s online dotazníky je k nalezení v příloze.  
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respondenti domnívali, že jde o otázku, ke které je možné přibližně odpověď dohledat (alespoň 

u ČNP), a tak obě skupiny vynaložily potřebné kognitivní úsilí, a tedy čas, na to, aby 

zodpověděly co nejakurátněji.  

Další diskutabilní výsledek v rámci analýz vlivu pozice otázky na reakční čas vychází u otázky, 

která zaujímá stejnou pozici v obou skupinách. Výsledek testu rozdílů reakčních časů této 

otázky se nachází na hranici signifikance, i když by rozdíly měly být nepatrné (či alespoň nižší 

než u otázek s větším rozestupem pozic). V případě odstranění vah jsou rozdíly průměrů 

reakčních časů již nesignifikantní. Tento výsledek by mohl být zapříčiněn posloupností otázek, 

která se může zdát pro experimentální skupinu A logičtější než pro kontrolní skupinu B. Otázka 

se stejnou pozicí se ptala na způsoby trávení dovolené. Pro skupinu A jí předcházela otázka 

„Jakým způsobem trávíte rádi největší část Vaší dovolené či prázdnin?“.  V dotazníku skupiny 

B předcházela otázka „Považujete některé z oblíbených destinací za nebezpečné?“. 

Neočekávané téma otázky mohlo některé respondenty ze skupiny B zaskočit, čímž zapříčinilo, 

že strávili na otázce delší čas a aplikace váhy tento efekt umocnila.  

Na základě uvedených výsledků a možných interpretací lze pouze tvrdit, že byla naměřena 

možná tendence zkracování reakčního času s pozdější pozicí otázky v dotazníku. Respondenti 

tedy mají pravděpodobně tendenci proces zodpovídání v průběhu dotazníku urychlit. Avšak 

tento závěr je možné uvést jen s podporou předchozí dokumentace jevu [Yan a Tourangeau 

2008: 62-64; Johnson 2004 dle Callegaro et al. 2009: 8; Callegaro et al. 2009: 22].  

Zda je tato tendence způsobena úbytkem motivace neboli slabým satisficingem je otázkou. 

Důvodem však velmi pravděpodobně nemůže být získání poznání formátu dotazníku a otázek 

(odpovědí) [Huckfeldt et al. 1999 dle Callegaro et al. 2009: 8], jelikož experimentální dotazník 

byl vložen do jiného dotazníku, takže i nezkušení respondenti, kterých bylo zanedbatelné 

minimum, již byly s formátem dotazníku seznámeni, když vstoupili do experimentální části. A 

jelikož otázky nebyly škálové, museli respondenti alternativy číst u každé otázky. Dále se uvádí 

jako možná příčina zkracování času znalost tématu. Jelikož bylo tématem dotazníku trávení 

dovolených, mohu se domnívat, že kontext nemusel být důležitým faktorem zkracování 

reakčního času v rámci zodpovídání šesti otázek (jedna otázka se týkala zkušenosti s online 

dotazováním). Na druhou stranu, jelikož byl experiment jen jednou z částí delšího dotazníku, 

je potřeba zmínit, že není možné vyloučit efekt předcházející části. Vliv předcházející části 

dotazníku by mohl být odhalen při replikaci experimentu.  

Dalším úkolem analýz bylo testovat vliv charakteristik respondentů a jejich zkušenosti s online 

dotazníky (počet vyplněných online dotazníků) na čas vyplnění krátkého dotazníku. Z původně 
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testovaného modelu, kdy byly zahrnuty charakteristiky pohlaví, vzdělání (bez 

maturity/vysokoškolské), věk a počet vyplněných online dotazníků, se nakonec ukázaly mít 

vliv pouze proměnné věk a vzdělanostní kategorie bez maturity. Proměnná s maturitou byla 

kvůli kolinearitě z analýzy vynechána. Byl testován i model, kdy byla kategorie s maturitou 

ponechána (bez maturity vynechána), ale v takovém případě ve finálním modelu zbyl jako 

jediný statisticky významný prediktor reakčního času věk. Proto je v textu popsán model, kde 

byla testována kategorie bez maturity, aby nedošlo ke ztrátě informace. Pro všechny testované 

modely vychází nízké hodnoty popisující adekvátnost modelu, takže bez podpory předchozích 

výzkumů [Yan a Tourangeau 2008; Groves 2004] by se výsledky mohly zdát nepřesvědčivé.   

Výsledek testu zobrazující vliv vzdělání a věku je totožný s výsledkem studie Yana  

a Tourangeaua [2008: 62-63]. Společně testovaná charakteristika obou výzkumů, kde se 

výsledky rozcházejí, je zkušenost s online dotazníky. Ta se, na rozdíl od studie Yana  

a Tourangeaua, neukázala mít významný vliv na délku reakčního času (s počtem vyplněných 

online dotazníků reakční čas v obou výzkumech klesá). Tento rozdíl může být ovšem 

zapříčiněn krátkostí a jednoduchostí mnou testovaného dotazníku, zatímco dotazníky Yana  

a Tourangeaua [2008: 62] obsahovaly více otázek a např. hyperlinky.  

Výsledy post-hoc testů měřící rozdíl v průměrech reakčních časů v rámci shodných 

charakteristik respondentů nevykazovaly žádnou pravidelnost. Většinou respondenti 

v rámci skupin testovaných charakteristik s pozdější otázkou v dotazníku reakční čas 

zkracovali. V několika případech došlo k signifikantnímu zkrácení reakčního času, ale výskyt 

nebyl u žádné charakteristiky pravidelný. Není tedy možné utvořit z těchto výsledků jiný závěr 

než, že se neukázalo, že by respondenti s některou charakteristikou zkracovali reakční čas 

s postupem v dotazníku více než jiní. Na základě těchto výsledů lze jen konstatovat, že mohou 

být podnětem pro další zkoumání.  

Rozdíl v naměřených hodnotách neboli získaných odpovědích se zkrácením reakčního času 

v závislosti na pozdější pozici otázky nebyl zjištěn. K detekci chyby měření tedy nedošlo. 

Přestože u jedné otázky (7x1) byl signifikantní rozdíl naměřen, mohl být spíše způsoben 

rozdílem ve skupinách než rozdílně stráveným časem nad otázkou. Skupina B totiž měla otázku 

na prvním místě v dotazníku a nejčastější odpověď respondentů byla první alternativa „Doma 

v místě bydliště“, zatímco u skupiny A byla nejčastěji vybírána „Na jiném místě v České 

republice“, což byla třetí alternativa. Jelikož se otázka ptala na způsob trávení dovolené, je 

možné, že meziskupinovým rozdílem způsobujícím signifikantní diferenci, je ekonomická 

situace respondentů, která nebyla součástí testovaných charakteristik.  
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Shrneme-li výsledky analýz s ohledem na cíle práce, lze říci, že reakční čas souvisí s pozicí 

otázky v dotazníku, ale to nemusí znamenat, že jsou na pozdějších pozicích v rámci krátkého 

dotazníku naměřena méně kvalitní data. Tato problematika si ovšem zaslouží hlubší zkoumání, 

aby bylo možné říci, že ke změnám v časech nedochází z jiných důvodů. Návrh podobného 

experimentu, jak již výše zmiňuji, by mohl obsahovat samostatný dotazník o více otázkách, kdy 

by bylo sestaveno více verzí lišících se pořadím otázek, aby byl efekt pozice otázky 

prokazatelnější.  
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Závěr  

Chyby měření mohou být způsobeny nepřeberným množstvím zdrojů a je úkolem výzkumníků 

se jim pokoušet vyhnout, odhalit je a snížit jejich vliv na získaná data a výsledky. Jedním 

z indikátorů chyby může být čas, který respondenti zodpovídání otázky či celého dotazníků 

věnují. Příliš krátký čas věnovaný otázce může znamenat nízkou motivaci a s ní i nízké 

kognitivní úsilí [Holleman 2005 dle Callegaro et al. 2009: 6] dotazu věnovat nutnou pozornost 

a akurátně ho zodpovědět. I z počátku motivovaný respondent může čelit úbytku motivace 

s přibývajícím počtem otázek a postupně věnovat otázkám méně pozornosti a méně času 

[Krosnick 1991: 547].  

V provedeném experimentu patřilo mezi hlavní cíle zjistit, zda se čas věnovaný otázce liší na 

základě pozice otázky v dotazníku. Z výsledků vyplývá, že respondenti pravděpodobně 

tendenci zkracovat čas s postupem v dotazníku mají. Jinak řečeno, mají tendenci zrychlovat. 

Tento výsledek podporují závěry studií Yana a Tourangeaua [2008: 62-64], Johnsona [2004 dle 

Callegaro et al. 2009: 8] a Callegara [et al. 2009: 22], kde zkracování času v průběhu dotazníku 

bylo též zaznamenáno. Zdali je důsledkem postupná ztráta motivace, je otázkou. Ovšem 

v případě, že čas věnovaný otázce může dle Hollemana [Holleman 2005 dle Callegaro et al. 

2009: 6] být ukazatelem kognitivního úsilí respondenta, tak jeho zkrácení na otázce s pozdější 

pozicí v dotazníku by mohlo poukazovat na snižování kognitivního úsilí, které by právě mohlo 

být způsobeno postupnou ztrátou motivace. 

Dále se experiment zabýval vlivem charakteristik respondentů a jejich zkušeností s online 

dotazníky na čas strávený zodpovídáním krátkého dotazníku. Z testovaných charakteristik 

pohlaví, vzdělání, věk a zkušenost s online dotazníky (počet vyplněných online dotazníků) se 

ukázalo, že pouze věk a vzdělání ovlivňuje čas strávený nad dotazníkem. I tento výsledek se 

shoduje s výsledky studie Yana a Tourangeaua [2008], kdy se s výší vzdělání respondenta 

reakční čas zkracoval a s věkem prodlužoval. Výsledek je také podpořen Grovesem [2004: 

441], který ve své knize „Survey errors and survey costs“ píše, že s kognitivním procesem jsou 

spojovány především tyto charakteristiky. Vzdělání je považováno za indikátor sofistikovanosti 

kognitivního procesu, tedy za indikátor kognitivních schopností a znalostí respondenta. Proto 

by s výší vzdělání měl reakční čas klesat, což se v podstatě v tomto experimentu ukázalo. 

Respondenti se vzděláním bez maturity potřebovali ke zpracování online dotazníku  

o 7 otázkách signifikantně více času než ostatní. Věk, stejně jako ve výzkumu Yana a 

Tourangeaua [2008], reakční čas respondentů prodlužuje. Starší respondenti potřebovali více 

času k zodpovězení otázek. 
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Výsledky tedy ukázaly tendenci respondentů v průběhu dotazníku své zodpovídání zrychlovat 

a vliv věku a vzdělání na délku času vyplnění dotazníku. Další otázkou bylo, zda u některých 

respondentů je zkrácení reakčního času s pozdější pozicí v dotazníku větší či častější než u 

jiných. Byly tedy znovu testovány charakteristiky respondentů a jejich zkušenost s online 

dotazníky, aby bylo možné na tuto otázku nalézt odpověď. Výsledkem je zjištění, že 

respondenti zkracují reakční čas v průměru všichni, a v podstatě nezávisle na jejich 

charakteristikách. Je možné, že některé charakteristiky mohou mít vyšší efekt na změnu 

reakčního času se změnou pozice otázky, ale to výsledky tohoto experimentu neukazují.  

 Posledním cílem experimentu bylo zjistit, zda zkrácení reakčního času ovlivňuje odpovědi 

získané od respondentů. U žádné z otázek, kde byl rozdíl v délce reakčních časů signifikantní, 

nebyl zjištěn rozdíl v naměřených hodnotách odpovědí, který by mohl být důsledkem kratšího 

času odpovědi. Respondenti tedy otázkám na pozdější pozici v dotazníku věnovali kratší čas, 

ale na získaných odpovědích není tento rozdíl patrný. K detekci chyby měření pomocí 

reakčního času v rámci krátkého dotazníku tedy nedošlo.  

Shrneme-li závěry s ohledem na cíle práce, lze konstatovat, že respondenti mají tendenci čas 

věnovaný otázkám v průběhu krátkého dotazníku zkracovat. Avšak neukázalo se, že by někteří 

respondenti zrychlovali spíše než jiní a že zkrácení času vede k získání odlišných dat. Tedy, že 

by kratší čas věnovaný otázce v krátkém dotazníku mohl způsobit chybu měření.  
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Summary of the diploma thesis 
 

The diploma thesis deals with the detection of measurement error using the reaction time of 

respondents. Measurement errors can be caused by multiple sources. The measurement error 

sources can be classified as the methods of data collection, the situational context, the 

interviewer, the questionnaire and the respondent.  It is a task of every researcher to prevent 

any occurrence of an error or to find an error and reduce its influence. Thus, it is their task to 

provide quality data. 

For purposes of the thesis summary, it is sufficient to briefly introduce only the question order 

and the respondent as the sources of an error. Regarding the question order Groves presents two 

hypothesises [Groves 2004]. The first says that the beginning of the questionnaire is used as an 

introduction of the topic, of the question context and of the interviewer. Due to that, it is 

important to assign the position of sensitive, personal or difficult questions somewhere in the 

middle of the questionnaire. The second, contra, argument says that respondents lose their 

attention during the process of the questionnaire and that therefore it is better to locate 

complicated questions in the first part of the questionnaire [Groves 2004]. The second 

hypothesis is supported by the argument that respondents spend less time answering the 

question in the end of the questionnaire than when the questions are in the beginning [Yan a 

Tourangeau 2008; Johnson 2004 in Callegaro et al. 2009; Callegaro et al. 2009]. 

Respondents can cause an error of measurement unintentionally due to various effects during 

[Groves 2004; Vinopal 2008] their cognitive process or due to their lack of motivation 

[Krosnick 1999]. Often studied effects on the cognitive process are age and education. There is 

an evidence of short-term memory difficulties with higher age. Education is viewed as an 

indicator of the sophistication of the cognitive processing and of the respondents´ knowledge 

base [Groves 2004].  

The motivation of the respondents is crucial. The respondents might choose the strategy of an 

answering behaviour based on their motivation. Motivated respondents choose the optimizing 

strategy. The optimizing strategy suggests that the respondents answer all the questions after 

they have read the complete text of the question and all its alternatives and after they have run 

all phases of the cognitive process in the way the task requires. The opposite of the optimizing 

strategy is the strategy satisficing [Krosnick 1999].  

The satisficing strategy supposes that the respondents fill in a questionnaire with minimal effort. 

Thus, they only provide satisficing answers to satisfy interviewers and researchers without 
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thinking deeper about the task. The unmotivated respondents can follow the satisficing strategy 

from the beginning of the questionnaire or the motivated respondents can lose their motivation 

during the answering process and move from the optimizing to the satisficing strategy 

[Krosnick 1999].  

The “(…) deeper cognitive processing requires greater cognitive effort and more time” 

[Callegaro et al. 2009: 6]. Respondents´ cognitive effort is hard to measure but the time they 

spend producing the answers is considered as its indicator [Holleman 2005 in Callegaro et al. 

2009]. In this text, the time is labelled reaction time. 

In the thesis, the reaction time was also used as an indicator of cognitive effort. The lack of 

cognitive effort could cause inaccurate answers to be measured, thus measurement error. The 

goal of the experiment is to find answers to these hypothesis: H1: The length of the reaction 

time of answering identical question differs with different position in the questionnaire; H2: 

The length of the reaction time is affected by respondents´ characteristics; H3: The shortening 

of the reaction time over the course of questionnaire differs based on respondents´ 

characteristics; H4:  The shortening of the reaction time affects the measured answers. 

Research design  

To find the answers to the hypothesis above, a split ballot experiment was conducted. For the 

experiment two versions of a questionnaire were created.  The versions differed in the question 

order. Respondents were randomly assigned to an experimental or a control group. The groups 

got different versions of the questionnaire.  

The groups in split ballot experiment are supposed to be identical. In this case, they were 

supposed to be identical in proportion of gender, age and education. Due to a slight difference 

in proportion it was decided to use weighted data (using an algorithm Iterative proportional 

fitting).  

Analysis and results 

The mean differences between the reaction times of the reverse position of the questions were 

tested by independent samples t-tests. Although the differences were not all statistically 

significant, the tendency of shortening the reaction time on later positions of questions was 

visible. Respondents tended to spend less time on the same question when it was positioned in 

the end of the experimental questionnaire than in the beginning.  
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The effect of respondents´ characteristics on the length of complete reaction time was tested by 

multiple linear regression. The results of the final model showed only age and education have 

an effect on the reaction time. With age, the length of the reaction time grew and lower educated 

respondents needed a longer time to answer the questionnaire as well.  

The effect of respondents´ characteristics on the shortening of the time was analysed by post-

hoc tests of one-way ANOVA analysis. The post hoc tests analysed the difference of reaction 

time means within each category of the characteristic. Although the mean differences were in 

a few cases significant, the result as whole did not demonstrate any pattern which might work 

as an evidence of the particular respondents´ characteristics effect on the shortening of the 

reaction time over the course of the answering process.  

The detection of the measurement error was executed by crosstabs and the Chi-square test. The 

differences in answers between the experimental and the control groups, thus between 

conversely located identical questions with significantly different mean of reaction times, were 

studied. The result of these analyses did not present any evidence of differences in answers 

which might have been caused by the shortening of the reaction time.  

Conclusion 

With respect to the results of the analyses supported by previous studies, it can be stated that 

there is some tendency of respondents to speed up over the course of a questionnaire. When the 

question was at the end of the experimental questionnaire respondents answered faster. 

However, the shorter reaction time does in this case not mean that different answers were 

gathered. Hence, there was no measurement error detected due to the shorter reaction time 

within the short questionnaire.   

From respondents´ characteristics, as expected due to the previous findings, education and age 

affect the length of the reaction time. However, none of the studied characteristics seem to have 

any specific effect on the shortening of the reaction time of answering a question when it was 

in the end of the questionnaire.  

In the end, I must mention the limitations of the study. The experimental questionnaire was just 

one part of larger study therefore I need to consider that the questions before the experimental 

ones might have had an effect on the collected data. For this reason, I assume that for clearer 

evidence of the findings it would be appropriate to replicate the experiment with a separate 

larger questionnaire and multiple versions of the question order.  
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Seznam příloh 
 

1) Testované otázky 

2) Tabulka zobrazující průměrné délky reakčních časů výběru jednotlivých alternativ  

u otázky 2x6 

3) Výstup t-testu vlivu skupin na celkový reakční čas 

4) Další výstupy vícenásobné lineární regrese základního modelu 

5) Další výstupy vícenásobné lineární regrese finálního modelu 

6) Výstupy analýzy ANOVA pro testy vlivu charakteristik na změnu reakčního času 

7) Četnostní tabulka proměnné zkušenost s online dotazníky 
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Přílohy 

1) Testované otázky  

 

 1x7  Jak dlouho se již věnujete vyplňování dotazníků na internetu (např. v rámci ČNP)?  
 

Vyberte jednu z uvedených možností. 

Kratší dobu než týden 1  

Jeden týden až měsíc 2  

Jeden měsíc až půl roku 3  

Déle než půl rok, ale kratší dobu než rok 4  

Déle než rok 5  

 

 2x6  Jak budete trávit/jste trávil/a tento rok největší část Vaší dovolené či prázdnin?  

 

Vyberte jednu z uvedených možností. 

Doma, v místě bydliště 1  

Na chalupě/na chatě 2  

Na jiném místě v České republice 3  

V zahraničí v Evropě 4  

Jinde v zahraničí 5  

Žádnou dovolenou v letošním roce nemám 6  

 

 3x5  S kým obvykle trávíte Vaší dovolenou?  

 

Vyberte jednu z uvedených možností. 

S rodinou 

(partner/partnerka/manžel/manželka a děti/dítě) 
1  

Jen s partnerem/partnerkou/manželem/manželkou bez dětí 2  

S kamarádem/kamarádkou/sourozencem 3  

Se skupinou přátel 4  

S rodičem/rodiči či jinými členy rodiny 5  

Sám/sama 6  

 

 4x4  Jakým způsobem trávíte rádi největší část Vaší dovolené či prázdnin?  
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Vyberte jednu z uvedených možností. 

Relaxování na pláži (u moře, jezera, rybníku, …) 1  

Aktivní turistika jako chození po horách, sportování 2  

Poznávací turistika jako návštěva památek, významných míst, muzeí, 

galerií… 
3  

Od všeho trochu 4  

 

 5x3  Považujete některé z oblíbených destinací za nebezpečné?  

 

Můžete vybrat více odpovědí. 

Chorvatsko 1  

Řecko 1  

Španělsko 1  

Itálie 1  

Turecko 1  

Egypt 1  

Bulharsko 1  

Slovensko 1  

Rakousko 1  

Francie 1  

Žádnou nepovažuji za výrazně nebezpečnější než ostatní 1  

 

 6x2  Změnil/a jste z nějakého důvodu plány trávení Vaší letošní dovolené?  

 

Vyberte jednu z uvedených možností. 

Ano, kvůli financím 1  

Ano, ze zdravotních důvodů 2  

Ano, kvůli zaměstnání 3  

Ano, kvůli obavám o bezpečnost 4  

Ne, plány nebylo nutné měnit 5  

Žádné plány nemám, nebo jsem neměl/a 6  

 

 7x1  Jak jste trávil/a minulý rok (2015) největší část Vaší dovolené či prázdnin?  
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Vyberte jednu z uvedených možností. 

Doma, v místě bydliště 1  

Na chalupě/na chatě 2  

Na jiném místě v České republice 3  

V zahraničí v Evropě 4  

Jinde v zahraničí 5  

Žádnou dovolenou jsem v minulém roce neměl/a 6  

 

 

2) Tabulka zobrazující průměrné délky reakčních časů výběru jednotlivých alternativ u otázky  

Jak budete trávit/jste trávil/a tento rok největší část Vaší dovolené či prázdnin? 

  

Doma, v 
místě 
bydliště 

Na 
chalupě/na 
chatě 

Na jiném 
místě v 
České 
republice 

V 
zahraničí 
v Evropě 

Jinde v 
zahraničí 

Žádnou 
dovolenou 
v letošním 
roce 
nemám 

  time_2x6 time_2x6 time_2x6 time_2x6 time_2x6 time_2x6 

  Mean Mean Mean Mean Mean Mean 

Skupina A 13755 10548 15089 13242 9517 14147 

 B 9701 8916 10348 10399 8275 11610 

 

3) Výstup t-testu vlivu skupin na celkový reakční čas 

 

 

4) Další výstupy vícenásobné lineární regrese základního modelu 

Glejserův test 
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Výstupy základního modelu 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 25148,313 5 5029,663 7,221 ,000b 

Residual 390057,923 560 696,532   

Total 415206,236 565    

a. Dependent Variable: total_time_mks 

b. Predictors: (Constant), VŠ - dumma, count_research, AGE, sex_dum, Bez maturity - 

dumma 

 

 
 

5) Další tabulka výstupu vícenásobné lineární regrese finálního modelu 

Glejserův test 
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Výstupy finálního modelu 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 23711,561 2 11855,781 17,050 ,000b 

Residual 391494,674 563 695,372   

Total 415206,236 565    

a. Dependent Variable: total_time_mks 

b. Predictors: (Constant), Bez maturity - dumma, AGE 

 

 

 

6) Výstupy analýzy ANOVA pro testy vlivu charakteristik na změnu reakčního času 

 

a) Pohlaví 

1x7 

ANOVA 

t800_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,359 3 2,453 ,093 ,964 

Within Groups 14744,931 562 26,237   

Total 14752,290 565    
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7x1 

 

ANOVA 

t806_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 955,041 3 318,347 13,364 ,000 

Within Groups 13387,138 562 23,821   

Total 14342,179 565    

 

 

2x6 
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ANOVA 

t801_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2045,361 3 681,787 11,160 ,000 

Within Groups 34334,857 562 61,094   

Total 36380,218 565    

 

 

6x2 

 

ANOVA 

t805_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 155,178 3 51,726 2,414 ,066 

Within Groups 12041,298 562 21,426   

Total 12196,476 565    
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b) Vzdělání  

1x7 

 

ANOVA 

t800_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 370,609 5 74,122 2,886 ,014 

Within Groups 14381,681 560 25,682   

Total 14752,290 565    
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7x1 

 

ANOVA 

t806_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1058,075 5 211,615 8,921 ,000 

Within Groups 13284,103 560 23,722   

Total 14342,179 565    
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2x6 

 

ANOVA 

t801_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2050,628 5 410,126 6,690 ,000 

Within Groups 34329,590 560 61,303   

Total 36380,218 565    
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6x3 

 

ANOVA 

t805_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 417,753 5 83,551 3,972 ,002 

Within Groups 11778,723 560 21,033   

Total 12196,476 565    
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c) Věk  

Tabulky post-hoc testů z důvodu rozlehlosti vynechány (na požádání mohou být zaslány v pdf. 

formátu).  

1x7 

ANOVA 

t800_time_mks 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 582,898 9 64,766 2,510 ,008 

Within Groups 14346,877 556 25,804   

Total 14929,775 565    

 
 

 

  7x1 
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ANOVA 

t806_time_mks 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1268,798 9 140,978 6,027 ,000 

Within Groups 13004,520 556 23,389   

Total 14273,318 565    

 

2x6 

ANOVA 

t801_time_mks 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2653,708 9 294,856 4,715 ,000 

Within Groups 34768,630 556 62,534   

Total 37422,338 565    

 

6x2 

ANOVA 

t805_time_mks 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 370,268 9 41,141 1,935 ,045 

Within Groups 11819,700 556 21,258   

Total 12189,967 565    

 

d) Zkušenost s online dotazníky 

1x7  

ANOVA 

t800_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 90,471 3 30,157 1,147 ,329 

Within Groups 14537,374 553 26,288   

Total 14627,845 556    
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7x1 

 

ANOVA 

t806_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 936,510 3 312,170 13,026 ,000 

Within Groups 13252,301 553 23,964   

Total 14188,811 556    
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2x6 

 

ANOVA 

t801_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1924,377 3 641,459 10,355 ,000 

Within Groups 34257,936 553 61,949   

Total 36182,313 556    

 

 

 

 

 

6x2 

 

ANOVA 

t805_time_mks 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 168,509 3 56,170 2,645 ,048 

Within Groups 11744,266 553 21,237   

Total 11912,775 556    
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7) Četnostní tabulka proměnné zkušenost s online dotazníky 

 

Zkušenost s online dotazníky a skupina 

 Weight on  Weight off 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 

A x Žádná 8 1,4 8 1,4 

B x Žádná 1 ,1 1 ,2 

A x Mírná 44 7,8 45 8,0 

B x Mírná 44 7,8 44 7,8 

A x Pokročilá 231 40,8 230 40,6 

B x Pokročilá 238 42,1 238 42,0 

Total 566 100,0 566 100,0 

 


