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Abstract: Reason analysis is a long neglected method of data collection 
and analysis. This article describes the method and shows some fields of 
practical application. The methods and principles of reason analysis were 
first expounded by Lazarsfeld (1935). Reason analysis explores how re-
spondents answer “why” questions during survey interviews. Typically, 
respondents are asked a simple question inquiring about the reasons that 
led them to make a specific decision or action. Data obtained in this way 
are often used to construct a simple classification of respondents. In reali-
ty, respondents often have many reasons for making a particular decision, 
but usually only mention one to an interviewer. Reason analysis contends 
that responses to ‘why’ questions are a combination of some or all reasons 
used by the respondent to formulate an answer to an interviewers’ ques-
tion. Consequently, reason analysis constructs a “tree” of questions and 
an “accounting scheme” or model of the decision or action being studied. 
Using this framework, responses are grouped into classes and types ac-
cording to their (dis)similarity. With the development of software tools it 
is now easy to estimate reason analysis models of survey response. One 
key advantage of reason analysis is that it facilitates developing a deeper 
understanding of the latent structure of groups; and hence allows a more 
precise estimation of individual level effects in studies of decision-making. 
As the demand for “structural estimation” models of decision making and 
action increase, it is likely the reason analysis will become a more influen-
tial methodological approach in the 21st century. 

Data a výzkum - SDA Info 2010, Vol. 4, No. 1: 5-18. 
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Úvod 

Předkládaný příspěvek si klade za cíl upozornit na možnou spojitost mezi 
konkrétní třídou výzkumných problémů hledajících kauzální řešení a meto-
dou, kterou v roce 1935 postuloval Paul Lazarsfeld [Lazarsfeld 1935] a která 
byla pak po třicet let rozvíjena pod jménem „reason analysis“.

Jedná se o třídu výzkumných problémů, které můžeme společně svázat 
otázkou: „PROČ?“. Výsledkem kauzálních řetězců individuálně podmí-
něných příběhů jednotlivců nebo rodin mohou být příbuzné osudy nebo 
podobná řešení. Zároveň však cesty, které je k těmto koncům dovedly, nebo 
jimiž k nim dospěli, byly různé. Jsme si vědomi toho, že kauzalita, která se 
v těchto příbězích projevuje, není dostatečně věrně postižitelná ani silou 
úsudku, ani faktoriálním řešením, tedy ani kvalitativním přístupem, ani 
formou mnohorozměrné analýzy souběžného společného působení celé 
řady faktorů. Přesto bychom však rádi nalezli společnou jednotící analytic-
kou odpověď na naši otázku: „PROČ?“.

Sledujeme individuální příčiny, důvody nějakého jednání nebo koneč-
ného rozhodnutí. Nakonec slučujeme skupiny osob s příbuznými důvody 
do typologického řešení. Analýzu zdůvodnění (reason analysis) můžeme 
tedy označit jako kauzální analýzu individuálních důvodů, nebo chcete-li 
příčin. 

Úvodní příklad: 

Na otázku: „Proč jste si koupil tohle auto?“ uslyšíme celou řadu od-
povědí. Uveďme si pár příkladů:

a) Viděl jsem v televizi reklamu.
b) Doporučil mi je můj dobrý přítel.
c) Moje staré auto se rozbilo.
d) Chtěl jsem nové auto.
e) Byla to mimořádná nabídka.
f) Vždycky si kupuji nejnovější model. 
g) Tahle značka auta je nejlepší.

Víme, že kdybychom roztřídili osoby podle odpovědí na skupiny a) b) 
c) d) e) f) g), vysvětlení  bychom příliš zjednodušili, a tudíž bychom udělali 
chybu. Proč? Na otázku „PROČ?“ má každý z nás množství odpovědí. Pouze 
z nich jako první odpověď vybereme jen jednu. Někdy je to ten nejdůležitěj-
ší důvod. Jindy ten, který nás nejdřív napadne. A často také ten, který nás 
v dané situaci dovedl ke konečnému rozhodnutí. V naprosté většině případů 
tedy, pro nás ani pro ostatní odpovídající, neplatí jen jedna z těchto odpově-
dí, ale zpravidla hned několik z nich, a někdy také třeba všechny najednou. 
Současně platí, že motivem pro nákup nového auta je rozbití předchozího. 
Je ale také pravda, že kamarád poradil, reklama v televizi připomněla, že 
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pravidelný zvyk kupovat si vždy auto značky Škoda náš respondent dosud 
neporušil, i to, že si zásadně kupuje nový model škodovky. Nakonec však 
patrně rozhodlo to, že se objevila mimořádná termínovaná nabídka kon-
krétní slevy a nákupní úmysl byl tedy tentokrát takto uskutečněn. Mohlo 
to dopadnout jinak? Jistěže mohlo. Staré auto se vůbec nemuselo rozbít 
anebo je ještě bylo možno spravit. Mohl se mezitím objevit novější model. 
Mimořádnou nabídku mohl kupující zmeškat anebo se mohla týkat jen 
velmi jednoduché varianty vozu, kterou nechtěl, atp. Důležité je, že reali-
zaci konkrétního rozhodnutí provázely všechny nebo většina těchto dílčích 
úvah. Analýza zdůvodnění se o všechny tyto motivy nákupu zajímá a pro-
myšleným způsobem je zjišťuje. Může nám pak pomoci rozdělit nakupující 
na ty, kteří snadno a většinou reagují (za určitých příznivých okolností)  
na mimořádné nabídky, a na ty, kteří na ně nedbají. Pomůže nám odlišit 
ty, kteří většinou nebo dokonce vždy kupují nové auto, od těch, kteří dávají 
zpravidla přednost ojetému. Rozdělí kupující na ty, kteří dají (pravděpo-
dobně) na radu někoho blízkého, a na ty, kteří tuto radu nepotřebují. Rozliší 
od sebe spotřebitele, kteří sledují reklamy na výrobky, jež nás zajímají,  
od jiných spotřebitelů, kteří se reklamám systematicky vyhýbají.

Formulace úlohy Paulem F. Lazarsfeldem 

Úloha, kterou zformuloval Paul Lazarsfeld v roce 19351, spočívala ve sna-
ze přímým dotazováním jednotlivých aktérů odhalit příčiny, které vedly 
k jejich rozhodování. V článku „The Art of Asking WHY. Three Principles 
Underlying the Formulation of Questionnaires.“ [Lazarsfeld 1935] se při-
tom soustředil na nákupní chování a nákupní rozhodování. Byla to však, 
metodologicky vzato, stejná úloha jako ta, která jej zaměstnávala několik 
let předtím. Ve Vídni se věnoval výzkumu rozhodování mladých absolventů 
střední školy při volbě povolání (ve spisu „Jugend und Beruf“) [Lazarsfeld 
1931]. Podstatnou součástí popsané metody bylo dotazování otázkami typu 
„proč?“. Lazarsfeldovi přitom nešlo o to, porozumět jednotlivým příběhům 
a uskupení jejich příčin a následků. Analytickým úkolem, který si Lazars-
feld vytyčil, bylo zjistit příčinnou podmíněnost za celý soubor zkoumaných 
případů, resp. za všechny osoby, které se rozhodly určitým způsobem.2

1 Podrobněji se vývojem Lazarsfeldovy metodologie i historickými okolnostmi 
vzniku „reason analysis“ zabývá monografie „Paul Lazarsfed’s Methodology. Biogra-
phy. Methods. Famous Projects“ [Jeřábek 2006]. Kontext, v jehož rámci Lazarsfeld 
tuto metodu vyvíjel, je podrobněji popsán v podkapitole „Lazarsfeld’s Methodolo-
gi-cal Advances“ na str. 21–34 monografie Pokročilá lazarsfeldovská metodologie 
[Jeřábek 2008a].

2 Tato metoda rozhodně patřila mezi „Lazarsfeldovy netradiční metodologické 
inovace“, což ukazuje další kapitola knížky Advanced Lazarsfeldian Methodology. 
[Jeřábek 2008b: 137–141]. 
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Z historie analýzy zdůvodnění

Paul Lazarsfeld se při koncipování originální metody sběru a analýzy dat 
nechal inspirovat filozofickými a sociálně psychologickými studiemi svých, 
většinou německých předchůdců a současníků. V jeho bohaté knihovně, 
částečně zachované v Archivu Paula Lazarsfelda ve Vídni, existuje výtisk 
německé monografie z pera Wilhelma Heuera z univerzity v Heidelbergu 
s příznačným názvem: „Proč se lidé ptají Proč? Příspěvky teorie poznání 
k řešení problémů kauzality.“ z roku 1929 [Heuer 1929]. Ten si zjevně Paul 
Lazarsfeld nebo jeho manželka Herta Herzog s sebou do Ameriky přivez-
li ze svého vídeňského pobytu. Tato zevrubná filozofická práce se zabývá 
podrobným gnozeologickým rozborem toho, jak vznikají a jak jsou formu-
lovány otázky po příčinách jevů, které studujeme. Paul Lazarsfeld se někdy 
v období mezi lety 1929 a 1935 téměř jistě zabýval otázkami kauzality 
v jejich obecné filozofické rovině. Podle Wilhelma Heuera se dotazujeme 
„PROČ?“ především v situaci, kdy se setkáváme s něčím neočekávaným, 
s něčím, co neodpovídá naší zkušenosti. Hledáme pak příčiny jevů, s nimiž 
jsme se neočekávaně setkali. Větší naději na vysvětlení máme, pokud mů-
žeme vyslovit hypotézu o možné příčině jevu. 

Lazarsfeld ve své práci z roku 1935 hypoteticky předpokládá, že při roz-
hodování nakupujících působí podněty okolí k nákupu, tedy vlivy médií, 
která ovlivňují spotřebitele, nebo doporučení reklamy či přátel; druhým 
souborem příčin jsou charakteristiky nakupovaného produktu a třetím 
souborem vlivů jsou podněty přicházející od samotného nakupujícího, tedy 
například účel nákupu. Přitom si Paul Lazarsfeld uvědomuje, že vlivy jed-
notlivých příčin nebo důvodů se mísí a vzájemně podmiňují v čase, někdy 
se posilují, jindy se případně i vylučují. Například při změně značky obvykle 
nakupovaného zboží může být důvodem nespokojenost s minulým produk-
tem, mohou to být vlivy působící na rozhodnutí přejít od starého k novému 
produktu anebo konečně vlastnosti tohoto nového produktu, pro které si 
jej kupujeme. 

Rozbor, který Lazarsfeld provedl ve svém průkopnickém článku, in-
spiroval jeho pokračovatele.3 V následujících letech se dokonce objevily 
učebnicové texty a systematické výklady metody.4 Analýza zdůvodnění 
zažila svůj největší rozkvět v padesátých letech, kdy ji Elihu Katz a Paul 
Lazarsfeld uplatnili mimo jiné při rozboru ovlivňování názorových vůdců 
a jejich následovníků v knížce Personal Influence, a Peter Rossi ji aplikoval 
na řešení otázky, proč se rodiny stěhují.5 Také metodologické kompendi-
um „Jazyk sociálního výzkumu“ obsahuje ve více než stostránkovém oddílu

3 Viz [Komarovsky 1971], [Katz – Lazarsfeld 1955], [Rossi 1955].

4 Viz [Kadushin 1968], [Zeisel 1985].

5 Viz [Katz – Lazarsfeld 1955], [Rossi 1955].
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„Empirická analýza jednání“ deset příkladů zabývajících se hledáním kau-
zálních souvislostí podobným způsobem.6 

Věcně se ve všech těchto případech jednalo o zevrubný rozbor skupin 
případů spolu s podrobným rozborem jednotlivých důvodů a skupin důvo-
dů, které v těch či jiných případech vedou ke zjištěným projevům. Abychom 
pochopili, proč tyto rozbory dále nepokračovaly, je třeba zarámovat tyto 
jednotlivé analýzy v čase a metodologických souvislostech. Existovaly sice 
důvody pro „nepoužívání reason analysis“ – byla (a stále je) to metoda prac-
ná, vyžadující účast výzkumníka v celém procesu zkoumání. Snadnějším a 
dostatečně srozumitelným a pádným vysvětlením nepoužívání analýzy zdů-
vodnění od sedmdesátých let minulého století až do současnosti byla však 
volba jednodušších, schůdnějších, efektivnějších, rychlejších, lépe propra-
covaných, lépe dostupných nebo jen „dostatečně dobrých“ metod pro řešení 
úloh kauzální analýzy. A těmito metodami se pro následujících čtyřicet let 
(1970–2010) staly multifaktoriální metody analýzy dat.

Již v padesátých letech existovaly vedle náročné „reason analysis“ al-
ternativní metody vysvětlující příčinné souvislosti pomocí faktoriálních 
modelů spojujících sadu nezávisle proměnných na straně příčin se závisle 
proměnnou na straně důsledků nebo efektů. Začíná se rodit zlatý věk mul-
tifaktoriálních modelů. Někde na počátku stojí první pokusy s explorační 
faktorovou analýzou a s mnohorozměrnou regresí, dále pak přichází Simon 
s Blalockem a jejich tří a vícefaktorové modely, „path analysis“ a následně 
pak již konfirmační faktorová analýza a strukturní modelování a konečně i 
log-lineární modely a metody logistické regrese. Také sám Paul Lazarsfeld 
přispěl k rozvoji celé třídy těchto metod. Již od konce čtyřicátých let dva-
cátého století vyvíjel metodu „latent structure analysis“7, která dnes slaví 
úspěchy ve své rozvinuté podobě jako „latent class analysis“8. 

Multifaktoriální modely jako lépe dostupné, rychlejší, a tedy 
efektivnější řešení pro většinu kauzálních úloh

Co je společné těmto multifaktoriálním modelům a jak jejich masové pou-
žívání souvisí s „ústupem reason analysis ze slávy“? Předpoklad společného 
působení několika faktorů jako příčin ovlivňujících sledovanou změnu nebo 
pozorovaný efekt mohlo v první aproximaci velmi úspěšně zodpovědět 
položenou otázku „proč?“. Jednotlivé případy tak jako tak stejně spada-
ly do několika společných typů a jen okrajově a v menším počtu případů  
u nich docházelo k výrazněji odlišnému vývoji při změně pořadí jednotli-
vých příčin. Navíc obtíže spočívající v podrobném zjišťování pořadí příčin 

6 Viz [Lazarsfeld – Rosenberg 1955: 385–491].

7 Viz [Lazarsfeld 1947, 1950, Lazarsfeld – Henry 1968].

8 Podrobněji viz [Häuberer 2008], např. [McCutcheon 1987], [McCutcheon – Ha-[McCutcheon – Ha-McCutcheon – Ha-
genaars 2006].
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– důvodů neumožňovaly praktické rutinní použití této metody již ve fázi 
sběru dat. 

Rozvoj mnohonásobné regrese a faktorové analýzy, následovaný další-
mi metodami, vedl k prudkému rozvoji matematických metod vyvíjených 
pro jejich řešení. V úzké návaznosti na tyto vývojové procesy se pak již od 
počátku 60. let 20. století prosadil masový rozvoj výpočetního software 
v podobě standardizovaných „balíků“ programů. Ten přerostl v sedmde-
sátých letech v produkci samoobslužných systémů programů. A ten pak 
byl následován a posléze zcela vystřídán bouřlivým vývojem softwarových 
aplikací pro osobní počítače. Dnes má sociolog k dispozici celou řadu ma-
tematicky sofistikovaných analytických metod podpořených uživatelsky 
příjemným programovým vybavením (software). Metody i programy dnes 
pokrývají analýzu příčinných souvislostí jak kardinálních, tak ordinálních 
i nominálních proměnných, a to nejen v průřezové analýze, ale i v účin-
cích modelujících časovou následnost a analýzu událostí (event analysis). 
Prakticky všechny tyto programové systémy mohou s velkou suverenitou a 
s dostatečnou přesností odhadnout příčinné vlivy jakéhokoliv souboru fak-
torů na souboru zkoumaných jednotek, ať již jsou to jedinci, nebo sociální 
jednotky vyššího řádu. Jestliže obě (nebo všechny) sledované příčiny působí  
v průměru stejně silně, když jejich vliv nastoupí v pořadí A, B, C nebo v libo-
volném jiném pořadí (např. C, B, A), nabízený analytický nástroj jejich vlivy 
odhalí, aniž by výzkumník nutně potřeboval zacházet do detailu. Analýza 
zdůvodnění tedy zatím a většinou není potřeba.

Heuristicky logičtější rozbor působení jednotlivých vlivů v odlišném 
pořadí u rozdílných jedinců nebo jednotek je tedy patrně spíše „metodou 
budoucnosti“. Prozatím nemá oporu v matematických ani ve výpočetních 
postupech. Jeho aproximace multifaktoriálním výpočtem je z praktického 
hlediska v naprosté většině případů dostatečná. Tam, kde případně multifak-
toriální přístupy selhávají, nastupují dnes kvalitativní techniky a s přesností 
chirurgického nástroje vyřezávají z reality výlučné případy, pro něž se neho-
dí výsledky dosahované multifaktoriálním přístupem. Interpretacím těchto 
jednotlivých příběhů každý rozumí. Kontrastují jako výjimky na pozadí vět-
šinových schémat, jejichž platnost prokázaly statistické balíky. 

Co tedy dnes s analýzou zdůvodnění – s „reason analysis“? K čemu by 
mohla být dobrá? Co by bylo pro její používání a pro její rozvoj potřeba? 
Hodí se vlastně ještě k něčemu? Ano! Existují úlohy, v nichž se projeví před-
nosti analýzy zdůvodnění! Jedná se o takové úlohy, při nichž se výrazně liší 
jednotlivé zkoumané podpopulace svými reakcemi nebo svým způsobem 
řešení nastalých situací. 

Jak se utvářely motivace voličů nových politických stran? Jak se při-
způsobují členové pečujících rodin měnícím se podmínkám péče o seniora? 
Jak probíhá výběr partnera/partnerky pro manželství v jednotlivých pod-
skupinách české populace a proč je někde bezproblémový a jinde málo 
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úspěšný? Ve všech těchto třech případech není snadné a asi by nebylo ani 
příliš úspěšné aplikovat multifaktoriální přístup. Skupiny se mezi sebou liší 
a navíc lze předpokládat, že každá procházela jiným řetězcem vlivů, které se 
odlišně podepsaly na její dnešní situaci.

Příklady problémů řešených pomocí analýzy zdůvodnění 

Dejme si několik praktických příkladů: Jaké jsou důvody spokojeného 
manželství? Proč lidé volí konkrétní politickou stranu? Jaké jsou důvody 
nákupu určitého typu a značky osobního automobilu? Proč si zaměstnanci 
zvolili určité zaměstnání? Přestože jsou všechna tato manželství spokoje-
ná, přestože všichni tito voliči volili TOP 09, všichni tito řidiči odjeli novou 
Škodou Superb, všechny tyto ženy jsou „AVON lady“, tedy vlastně proda-
vačkami kosmetiky určité značky, existují odlišné cesty, které je přivedly do 
této situace. 

Spokojené manželství a manželství, které ztroskotalo. Jistě bychom 
rádi znali odpověď na otázku, proč jedna manželství uspěla a proč jiná ne. 
Těžko však najdeme soubor faktorů, které by ve svém součtu zajišťovaly 
šťastné manželství. Proč se jedni voliči rozhodli pro volbu nové politické 
strany z pravé části politického spektra? A proč se tak rozhodli druzí? Koho 
dříve volili jedni a koho druzí? Jak se liší náhodní kupci nové Škody Superb 
od těch, kteří na ni již dlouho čekali? A jak a hlavně proč se rozhodly nově 
nastupující „AVON lady“ přijmout tuto novou roli? A lišilo se jejich rozho-
dování od jejich předchůdkyň? Právě pro zodpovězení takovýchto otázek je 
vhodné použít analýzu zdůvodnění. Představme si, že se motivy a podmín-
ky pro volbu téže strany liší podle toho, odkud volič přichází, jakou stranu 
volil dříve. Navíc motivy, proč lidé volí určitou politickou stranu, nejsou pro 
všechny její voliče stejné. Někdo se pro ni rozhodl pro jejího důvěryhodné-
ho lídra. Jiný se rozhodl podle jejího zveřejněného programu. Další ji volí 
z protestu, pro ten však dříve neměl důvod nebo přijatelnou alternativu. 
Někdo by ji volil už dávno, ale dříve neexistovala apod. Motivy pro nákup 
konkrétního spotřebního předmětu jsou podobně různorodé a rozebírá je 
velmi podrobně výše zmíněný článek [Lazarsfeld 1935], který stál u zrodu 
metody, ale také dvě publikace z oblasti výzkumu trhu, které sepsal Paul 
Lazarsfeld ve stejné době [Lazarsfeld 1934] [Lazarsfeld, Kornhauser 1935].

Volba zaměstnání, nákup spotřebního předmětu, preference politické 
strany, proč se rodiny stěhují9 – všechny tyto otázky mají podle P. F. La-

9 Volbou zaměstnání se zabýval výzkum P. F. Lazarsfelda ještě v jeho „vídeňském 
období“ [Lazarsfeld 1929]; nákupy spotřebních předmětů rozebíral Lazarsfeld také 
v článku, který napsal společně s Arthurem Kornhauserem ve třicátých letech po 
svém příjezdu do Spojených států [Lazarsfeld, Kornhauser 1935], a ve stati, v níž 
informoval ještě o svých vídeňských výzkumech trhu [Lazarsfeld 1934]; proč se rodi-
ny stěhují, studoval podrobně Lazarsfeldův mladší spolupracovník na Kolumbijské 
univerzitě Peter H. Rossi [Rossi 1955].
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zarsfelda něco společného. Je to otázka: „proč?“. Zeptáme-li se lidí: „Proč 
jste si koupili toto nové auto?“, klademe přesně ten typ otázky, na niž je 
velmi nesnadné odpovědět výčtem souběžně působících faktorů. A tak není 
divu, že P. F. Lazarsfeld na tuto situaci reagoval článkem: „The Art of Asking 
WHY“ a postavil tak základ pro pozdější vznik metody, která byla nazvána 
analýza zdůvodnění podle toho, že se postupně ptáme po důvodech, které 
aktéra vedly k jeho konečnému rozhodnutí.

Obtíže spojené s použitím metody zdůvodnění

Budeme-li vědět, proč jedni volili novou stranu, proč se druzí nechtěli vě-
novat svému původnímu povolání a našli si nové zaměstnání, proč a jak 
třetí rozbili své manželství, proč se čtvrtí věnují péči o své seniory, budeme 
znát odpovědi na bezesporu velmi důležité otázky společenského života.

Jedna z obtíží analýzy zdůvodnění spočívá v technické a metodické 
obtížnosti a v nevybavenosti metody prostředky pro jednoduše, standardi-
zovaně prováděnou analýzu. Chybí například software pro tento metodický 
postup. Mnoho desítek let trvající vývoj programových prostředků pro větši-
nu multifaktoriálně pojatých metod mnohorozměrné analýzy dat poskytuje 
těmto přístupům značnou výhodu před analýzou zdůvodnění. Ta navíc čelí 
mnoha obtížím již při samotném sběru dat. Tato technická nevybavenost, 
jisté zaostávání, platí do určité míry i ve srovnání s kvalitativními přístupy. 
Kvalitativní sociologie dnes již také disponuje podpůrnými prostředky, na-
příklad softwarem pro textovou počítačovou analýzu.

Analýza zdůvodnění nabízí typologickou proceduru, která odha-
lí společné rysy výsledků dosažených různým zřetězením kauzálních cest 
směřujících ke stejnému výsledku. A k technické nevybavenosti analýzy 
zdůvodnění snad jen jednu poznámku: buď dosud nebylo formulováno do-
statečně srozumitelné zadání matematikům a systémovým inženýrům, aby 
vymysleli algoritmus a realizovali programové řešení této třídy problémů. 
Anebo, a to je pravděpodobnější, takové technické řešení již existuje a jde 
jen o to rozpoznat, který matematický algoritmus a které technické řešení je 
připraveno pro zvládnutí právě této třídy problémů. Lze doufat, že příbuzné 
vědní disciplíny mají ve své výbavě metody a postupy, které popsanou třídu 
úloh již dnes spolehlivě a efektivně umí řešit a možná již řeší.

Podrobnější formulace problému 

Analýza zdůvodnění využívá podrobnou specifikaci odpovědí na otázku 
„proč?“. Lidé většinou mají více než jedno zdůvodnění (reason) pro své 
chování, rozhodnutí, aktivitu. Přesto však, jsou-li dotázáni, zpravidla vy-
světlují své jednání jen jedním důvodem. Tato metoda, zároveň model 
uvažování, procedura dotazování i závěrečná strategie redukce informací 
směřující k typologii, překonává nedostatek spočívající v této zjednodušené 
odpovědi na otázku „proč?“. Můžeme říci, že metoda zdůvodnění spočívá 
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v odhalování a nalézání modelů rozhodování v nejrůznějších obsahových 
kontextech, s tím, že aplikuje stejný způsob rozboru situace, stejný postup 
sběru a analýzy dat i stejný postup zobecňování. 

Metoda zdůvodnění používá individuální strategii spočívající ve zjiš-
ťování důvodů a motivů, které vedou konkrétní osobu k jednotlivému 
konkrétnímu jednání, rozhodnutí nebo činu. Je to individualizovaná 
případová analýza příčin a důvodů. Metodologická čítanka a kompen-
dium „The Language of Social Research“ [Lazarsfeld, Rosenberg 1955] 
obsahuje celou sekci nazvanou empirická analýza jednání (the empirical 
analysis of action) věnovanou tomuto výzkumnému přístupu. Hans Zeisel 
v metodologické učebnici: Say it with Figures podává ucelený instruktivní 
výklad metodického postupu ve dvou kapitolách, z nichž první se věnuje vy-
tvoření „accounting scheme“, jakéhosi stromu rozhodování, a druhá jejímu 
použití při sběru dat a interpretaci výsledků [Zeisel 1985: 186–215]. 

V různých oblastech užití nalézáme rozličné pojmy, jichž se analýza 
zdůvodnění týká. Výzkum trhu hovoří o výběrech nebo volbách, analýza 
volebního chování zmiňuje rozhodnutí, v mnoha dalších případech praktici 
hovoří o činech, aktivitách. Některé ze situací můžeme charakterizovat jako 
„hloubkové“ nebo „hlubinné“ rozhodování (depth acts), jiné jako nahodilé, 
příležitostné, třetí skupinu jako instrumentální rozhodnutí nebo akce. Prv-
ní skupina hloubkových rozhodnutí předpokládá změnu představy o sobě 
(např. při rozhodnutí o svatbě nebo při výběru povolání). Druhá skupina 
aktivit zahrnuje příležitostná rozhodování jako nákupy spotřebního zboží 
nebo volební rozhodování, které nemají takové důsledky pro rozhodující-
ho se jednotlivce. Třetí skupina, instrumentální rozhodnutí – jako koupě 
akcií nebo rozhodnutí začít podnikat – představují spíše racionální záměr. 
Rozhodnutí se liší také z hlediska časové perspektivy. Hloubková rozho-
dování zahrnují mnoho jednotlivých rozhodovacích kroků a jsou v mnoha 
případech těžko změnitelná. Příležitostná rozhodnutí, jako je nákup mýdla, 
zahrnují obvykle jen dva kroky – náchylnost k nákupu a okamžitý akt. [Ka-
dushin 1968: 340]

Analýza zdůvodnění je ucelený (komplexní) postup zahrnující teore-
tický model předpokládaných vazeb mezi příčinami (reasons) a důsledky 
(consequences). Metoda nepracuje s výběry reprezentujícími celé populace 
bez ohledu na to, zda se jejich členové rozhodovali nebo ne. Namísto popu-
lace všech potenciálních voličů je dotazován soubor těch, kteří se rozhodli 
volit konkrétní stranu, a ptáme se, jak jejich rozhodování probíhalo. Na 
rozdíl od výzkumu všech nakupujících zkoumáme osoby, které nakoupily 
konkrétní typ spotřebiče, a zjišťujeme, jaké byly příčiny jejich konkrétní-
ho rozhodnutí. Obecně řečeno, analýza zdůvodnění studuje soubor 
osob, které se reálně rozhodovaly, a rekonstruuje modely jejich 
rozhodování. 
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Před aplikací postupu analýzy zdůvodnění je třeba rozhodnout, jaké 
konkrétní akce se studovaný rozhodovací proces týká. Většinou to znamená 
analyticky rozdělit rozhodovací situaci na jednotlivé její dílčí prvky sledo-
vatelné odděleně.10

Postup analýzy zdůvodnění 

Postup analýzy zdůvodnění je možno vyjádřit posloupností několika kroků: 

1. Formulace problému. Jaké jsou dimenze rozhodovacího procesu? O 
jaké akci se rozhoduje? 

2. Provedení exploračních rozhovorů.

3. Odhalení „accounting scheme“ – (strukturovaného souboru příčin – 
rozhodovacího schématu).

4. Použití rozhodovacího schématu (accounting scheme) v rozhovorech.

5. Redukce modelu rozhodování a vytvoření typologie.

Tyto jednotlivé kroky lze popsat následovně:

1. V první fázi provádíme většinou zevrubnou konceptualizaci konkrétní 
řešené úlohy. Na základě rozboru problému a s využitím teorie rozčleňu-
jeme mechanismus, jímž dochází  k rozhodnutí, do několika postupných 
rozhodovacích kroků. 

2. Metoda používá pilotní rozhovory, zjišťující jaké důvody vedly jed-
notlivé osoby k jejich konkrétním rozhodnutím. V těchto exploračních 
rozhovorech se soustřeďujeme na odhalování skutečných rozhodovacích 
mechanismů v jednotlivých případech. 

3. Výsledkem orientačních exploračních rozhovorů je strukturovaný 
soubor příčin, který Lazarsfeld nazývá – „accounting scheme“. Odhale-
ní „rozhodovacího schématu“ na podkladě mnoha jednotlivých analýz 
konkrétních mechanismů individuálního rozhodování představuje nej-
obtížnější místo analýzy zdůvodnění. Úkolem fáze odhalující rozhodovací 
schéma je induktivně shrnout řadu subjektivních výpovědí do obecného 
modelu. Ten již uvažuje s posloupností rozhodovacích kroků, na něž se bu-
deme ptát zkoumaných osob v rozhovorech v následující, čtvrté fázi analýzy 
zdůvodnění. 

4. Následuje převedení rozhodovacího schématu do množiny otázek. 
Sběr dat je uspořádán jako soubor desítek nebo i stovek standardizovaných, 

10  Metodologickými podrobnostmi a statistickým řešením analýzy zdůvodnění se 
Lazarsfeld zabýval v článku, který publikoval za války v časopise Sociometry [La-
zarsfeld 1942]. Zmiňuje v něm explicitní souvislost mezi reason analysis a problems 
of discerning, tedy přiřazením konkrétní příčiny sledovanému účinku. Podrobně zde 
také analyzuje vztah důležitý pro posuzování vlivu nějaké příčiny na část populace 
a na její celek, a to trojici vzájemně spjatých pojmů: vliv (impact), rozsah působení 
(exposure) a efektivita působení (effectiveness). [Lazarsfeld 1942: 34–37].
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částečně strukturovaných interview – „face to face“ dotazování, která pro-
vádějí speciálně školení tazatelé. V něm tazatelé s dotazovanými osobami 
postupně, krok za krokem vyplňují odpovědi na desítky dílčích otázek, a to v 
pořadí, které na počátku rozhovoru závisí na tom, jak respondent pochopil 
první položené otázky. Doplňujícími dotazy tazatel později vyplňuje mezery 
ve výpovědích respondentů. Teprve dopodrobna úplně vyplněné dotazní-
ky mohou dát představu o řetězcích příčin (reasons), které se uplatnily u 
jednotlivých aktérů. Obtíž metody spočívá v tom, že sběr dat prováděný 
formou polostrukturovaných interview založených na rozhodovacím sché-
matu může vyústit v dosti různorodou směs mnoha variant rozhodování.  
O to náročnější je pak závěrečná etapa postupu. 

5. V poslední fázi aplikace metody následuje výpočet relativního vý-
znamu individuálních odhalených důvodů. V této etapě je naším úkolem 
redukovat mnohé dílčí způsoby, jimiž lidé v jednotlivých případech dospěli 
k rozhodnutí, do podoby typických modelů rozhodování platných pro sku-
piny rozhodujících se osob. Tyto modely pak představují konkrétní výsledek 
analýzy zdůvodnění. (Srovnej s výkladem H. Zeisela [1985: 188–196].) 

Paul Lazarsfeld, Elihu Katz, Charles Kadushin i Hans Zeisel uvádějí ce-
lou řadu úspěšných příkladů uplatnění náročného metodického postupu 
[Katz, Lazarsfeld 1955, Kadushin 1966, Zeisel 1985]. Metoda však nenašla 
masové uplatnění v rutinních výzkumech. Vyžaduje přítomnost výzkum-
níka ve všech klíčových fázích postupu. Navíc potřeba abstrakce typických 
modelů z množiny nalezených empirických realizací rozhodovacího procesu  
v závěrečné fázi postupu brání rozsáhlejšímu využití rutinního hromadné-
ho zpracování dat i použití výpočetní techniky.

Vhodnými oblastmi aplikace metody jsou rozhodovací procesy, které 
odolávají tradičním přístupům kauzální analýzy založené na porovnávání 
vlivu mnoha faktorů, jež hypoteticky tvoří soubor důvodů, které ve svých 
důsledcích mohly vést ke konečné skladbě přijatých rozhodnutí. V situa-
cích, kdy vzhledem k variantní skladbě příčinných souvislostí neexistuje 
jednoduché schéma součtového působení těchto vnějších faktorů, nastupu-
je potřeba použít složitější metodu hledající jakousi skládačku významných 
důvodů (reasons). Tato skládačka je založena na pochopení, na vhledu, 
na porozumění rozhodovací situaci jednotlivých skupin aktérů. Metodou 
analýzy zdůvodnění jsou odhalené vzorce rozhodování následně shrnuty do 
typologie, která nabídne interpretaci souvislostí a stává se modelem vysvět-
lujícím kauzální vztahy.

Analýza zdůvodnění jako kompromis mezi analýzou jednotli-
vých případů a studiem hromadných jevů 

Analýzu zdůvodnění a její místo v metodologické výbavě společenských věd 
je možno posuzovat také z hlediska obecné metodologie. Současná sociolo-
gie, ale i řada aplikovaných společenských věd, si klade otázku, jak přiblížit 
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používané metody sběru a analýzy dat potřebám formulace dostatečně 
obecných závěrů společných pro celé skupiny příbuzných případů. 

Stále častěji vyvstává nutnost studia jednotlivých případů kombino-
vaná s potřebou návrhu koncepčních opatření hromadného charakteru. 
Nově se tedy objevuje potřeba spojovat zkoumání jednotlivých případů se 
studiem hromadných jevů. Ray Pawson ve své monografii věnované meto-
dologii výzkumu vybízí k naplňování modelu založeného na pěti pravidlech 
[Pawson 1989: 323–326]. Jedním z nich je pravidlo překonávající jedno-
strannost obou velkých paradigmat soupeřících v sociologickém výzkumu 
již přinejmenším od druhé poloviny dvacátého století: fenomenologického 
přístupu založeného na vyšetřování jednotlivých případů a analytického 
modelu zkoumajícího strukturaci hromadných jevů.

Popišme si základní odlišnosti obou krajních variantních přístupů. Fe-
nomenolog zkoumá jednotlivé případy jako příběhy a při svém studiu plně 
respektuje kontext zkoumaného subjektu. Podrobně se s ním seznamuje, a 
výpověď o dané entitě je tedy kontextově zakotvena podmínkami a souvis-
lostmi tohoto jedinečného případu. Analytik vychází z předem vytvořeného 
modelu proměnných a vztahů mezi nimi a u zkoumaných jednotek vlastně 
vyplňuje matici hromadných dat – o každé jednotce stejných. 

V případě analýzy zdůvodnění zkoumáme vlastně situačně podmíněné 
specifické třídy jevů. Zjišťujeme tedy jednotlivé důvody spolu s podmínka-
mi a mechanismy jejich působení. Tuto třídu jevů jsme vzhledem k jejich 
povaze a okolnostem nuceni vyšetřovat prostřednictvím rozboru indivi-
duálních případů. Zároveň jsme však vázáni potřebou zobecnit výsledky 
týkající se jednotlivých případů do podoby obecnějších vzorců platných pro 
skupiny těchto případů.

Ray Pawson navrhuje, aby výzkumník ve snaze o budoucí zobecnění 
seznámil zkoumané jednotky se svým modelem zkoumaných souvislostí 
a na základě společného porozumění tomuto modelu získal jejich výpově-
di [Pawson 1989: 289–295]. Nesnáz při aplikaci tohoto receptu spočívá v 
tom, že při seznamování se s modelem vztahů často narazíme na bohatší 
variabilitu vazeb a ta neumožní sběr dat ve stejné struktuře. Modifikací na-
vrženého modelu pak musí být kompromis, který nám umožní sebrat data  
s variabilní strukturou vazeb – jakési vzorce souvislostí. Ve druhé fázi pak 
vyhledáváme podobnosti, které umožňují společnou výpověď o jednotli-
vých třídách jevu. 

Analýza zdůvodnění je tedy založena na studiu jednotlivých případů a 
směřuje k jejich postupnému shlukování do obecnějších modelů – typů, v 
nichž jednotky spojují příbuzné řetězce vazeb. Je to bezpochyby relativně 
složitá metoda. Zaslouží si však pozornost výzkumníků, protože je vytvoře-
na pro analýzu reálně existujících rozhodovacích procesů a reaguje na naši 
potřebu kauzálně je vysvětlovat. Ve srovnání s tradičními mnohorozměr-
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nými technikami přináší analýza zdůvodnění výhodu hlubšího porozumění 
dynamice rozhodování pro jednotlivé skupiny případů, a tudíž i přesněj-
ší odhad jednotlivých vlivů při rozhodování. Pokud se objeví poptávka po 
přesnější analýze rozhodovacích procesů, může se analýza zdůvodnění stát 
vhodnou analytickou metodou pro 21. století. 
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