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Následující	článek	se	zabývá	citlivými	tématy	ve	výzkumu	lidského	chování	v	so-
ciologii	a	dalších	příbuzných	vědách.	Zaměření	tohoto	článku	je	metodologické	
a	sociálně-psychologické;	text	se	zabývá	identifikací	citlivých	témat	v	dotazníko-
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vých	šetřeních,	specifickými	chybami,	které	vznikají	v	měření	citlivých	atributů,	
a	možnostmi	eliminace	těchto	chyb.	Velká	část	literatury,	která	byla	použita	při	
psaní	tohoto	článku,	je	sociálně-psychologického	charakteru,	což	je	důsledkem	
toho,	 že	 sociální	 psychologie	 je	 jednou	 z	mála	 vědních	 oblastí,	 která	 se	 pro-
blematikou	odpovídání	na	citlivé	otázky	zabývá.	Informace	v	tomto	textu	však	
mohou	sloužit	k	užitku	především	sociologům	–	metodologům,	kteří	se	zajímají	
o	problémy	spjaté	s	realizací	sociologického	výzkumu	prostřednictvím	dotazní-
kových	 šetření.	 Soudobá	 sociologická	praxe	 totiž	ukazuje,	 že	 citlivá	 témata	 se	
týkají	i	dotazníkových	šetření	v	kvantitativním	sociologickém	výzkumu.	Socio-
logie	často	zkoumá	například	volební	chování	 jednotlivců	nebo	 jejich	finanční	
příjem;	 dotazování	 na	 tyto	 údaje	 však	může	 svým	 způsobem	 znamenat	 velký	
vstup	do	soukromí,	tyto	otázky	mají	citlivý	charakter.	Výzkumy,	o	kterých	bude	
pojednáno	dále	v	tomto	textu,	potvrdily,	že	někteří	respondenti	upravují	odpo-
vědi,	mají-li	se	vyjadřovat	o	svém	příjmu	či	o	tom,	koho	volili	[Moore	et	al.	1999,	
Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:273].	Ve	výzkumech	z	oblasti	životního	stylu,	
ve	kterých	respondenti	vypovídali	o	konzumaci	alkoholu,	drog	či	tabáku,	se	obje-
vila	nižší	spotřeba	návykových	látek,	než	jaká	skutečně	byla	[Patrick	et	al.	1994,	
Johnson	a	Fendrich	2002,	Harrison	1995].	Empirická	evidence	tedy	ukazuje,	že	
v	měření	jistých	znaků	vznikají	nepřesnosti,	a	napovídá,	že	zdrojem	chyby	je	je-
jich	citlivý	charakter.	Proto	považuji	vědecké	uchopení	fenoménu	citlivých	témat	
ve	vztahu	k	sociologickému,	kvantitativnímu	výzkumu	za	relevantní	a	potřebné,	
a	to	zejména	z	toho	důvodu,	že	v	měření	citlivých	atributů	mohou	vznikat	velmi	
významné	nepřesnosti,	jejichž	existence	by	si	výzkumníci	měli	být	vědomi.

V	tomto	textu	nejprve	ukazuji,	 jak	sociologie	a	sociální	psychologie	 identi-
fikuje	 citlivá	 témata,	 a	 představuji	 fenomén	 sociální	 desirability,	 který	má	 ve	
výzkumu	citlivých	oblastí	lidského	života	zásadní	význam.	Krátce	se	pozastavuji	
u	výkladu	myšlenkových	procesů	respondenta	v	procesu	zodpovídání	otázky	a	
popisuji,	 jaké	 chyby	 přítomnost	 senzitivních	 stimulů	 v	 šetřeních	 doprovázejí.	
Dále	představuji	několik	technik,	které	mohou	výrazně	snížit	výskyt	nepřesných	
odpovědí	 na	 senzitivní	 otázky,	 upozorňuji	 však,	 že	 realizace	 některých	 těchto	
technik	je	podmíněna	prováděním	v	experimentálních	podmínkách	a	z	hledis-
ka	výzkumné	etiky	je	užívání	některých	z	nich	sporné.	Na	závěr	textu	podávám	
přehled	nejznámějších	studií	 vzniklých	za	účelem	validizace	výstupů	z	 šetření	
citlivých	témat.	

Které otázky jsou citlivé?
V	úvodu	tohoto	 textu	byla	za	senzitivní	 témata	 implicitně	považována	ta,	kte-
rá	generují	nevalidní	odpovědi.	Definovat	však	citlivost	neboli	senzitivitu	 jako	
vlastnost	znaku,	jehož	měření	není	validní,	nelze,	neboť	ne	všechny	takové	zna-
ky	 jsou	citlivé,	 tj.	 respondenti	mohou	například	odpovídat	nepřesně	proto,	 že	
si	na	pravdivou	hodnotu	nevzpomínají	(např.	„V	kolika	letech	jste	poprvé	jel/a	
na	kole?“),	a	ne	proto,	že	svoje	odpovědi	záměrně	upravují.	Definovat	citlivost	
přesně	 je	obtížné,	neboť	 sociologové	a	 sociální	psychologové	se	při	 identifika-
ci	 citlivých	 témat	 zpravidla	 řídí	 svou	 intuicí	 a	 nemají	 vyčerpávající	 definici	 či	
návod,	 jak	poznat	senzitivní	téma;	z	tohoto	důvodu	se	v	metodologické	 litera-
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tuře	definice	 senzitivity	objevuje	 zcela	výjimečně	 [Tourangeau,	Rips,	Rasinski	
2000:259].	Pokud	se	vědci	snaží	senzitivitu	nějakým	způsobem	vymezit,	zpra-
vidla	poskytnou	výčet	citlivých	témat	a	jevů,	které	jsou	s	těmito	tématy	spojeny.	
Odborná	literatura,	zaměřená	na	výzkum	chyb	měření,	které	vznikají	při	použití	
citlivých	otázek,	se	nejčastěji	zabývá	těmito	tématy:	konzumace	drog,	kouření,	
umělé	ukončení	těhotenství,	počet	sexuálních	partnerů	v	životě,	finanční	příjem,	
účast	ve	volbách,	úspora	energie,	používání	bezpečnostních	pásů	v	autě,	čtení	
knih,	chození	do	kostela	a	kondiční	cvičení,	sport	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	
2000:260].	

Z	hlediska	sociologické	metodologie	vymezil	senzitivní	 témata	Tourangeau	
[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:261],	který	považuje	citlivé	téma	za	takové,	
které	v	 respondentech	probouzí	a)	 tendence	k	 sociálně	desirabilnímu	odpoví-
dání,	b)	tendence	k	odmítnutí	podat	odpověď	a	c)	obavy	z	prozrazení	citlivých	
údajů	dalším	subjektům.	Dotázaní	jsou	ve	své	ochotě	vypovídat	upřímně	rovněž	
ovlivněni	technikou	sběru	dat	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:263],	tedy	tím,	
zda	 rozhovor	probíhá	za	aktivní	účasti	 tazatele	nebo	zda	 respondent	vyplňuje	
dotazník	sám.	Hlubší	výklad	k	výše	uvedeným	jevům	bude	podán	dále	v	tomto	
textu.

Sociální	 psycholog	Bradburn	 [1979]	nechal	 skupině	 soudců	posoudit	 sadu	
citlivých	 otázek,	 aby	 vytvořil	 škálu	 senzitivních	 témat.	 Citlivost	 stimulů	 byla	
v	tomto	experimentu	operacionalizována	jako	míra,	ve	které	otázky	odhalovaly	
soukromí	člověka.	Soudci	hodnotili	položky	body	od	jedné	do	čtyř,	a	vytvořili	tak	
stupnici	citlivých	témat.	Na	prvním	místě	byla	masturbace,	následovalo	kouření	
marihuany,	pohlavní	styk,	užívání	stimulantů	a	sedativ,	opilost	 (intoxication),	
líbání,	příjmy,	hraní	hazardních	her	s	přáteli,	konzumace	alkoholu	a	na	posled-
ním,	desátém	místě	se	umístilo	nicnedělání	(general	leisure).	Při	pohledu	na	tuto	
škálu	je	potřeba	vzít	úvahu	dobu	a	zemi,	ve	které	byla	vytvořena,	tedy	rok	1979	
a	USA.	Společenské	normy	se	od	té	doby	změnily,	a	proto	by	dnes	Bradburnova	
škála	s	vysokou	pravděpodobností	byla	uspořádána	jinak.	Proměnlivost	názorů	
lidí	o	tom,	které	 jednání	 je	považováno	za	 intimní	a	 jak	velká	citlivost	se	tedy	
k	dotazům	na	ně	váže,	je	silně	ovlivněna	kulturou,	resp.	sociálními	normami,	o	
kterých	pojednávám	v	následujícím	oddílu	textu.

Sociální normy a sociální desirabilita
Problematika	odpovídání	na	citlivé	otázky	se	úzce	pojí	 s	 jevem,	který	 sociální	
psychologové	nazývají	sociální	desirabilita.	Tento	termín	pochází	z	anglického	
výrazu	„social	desirability“	a	jeho	překlad	do	češtiny	je	problematický.	Dal	by	se	
opsat	například	výrazem	„vliv	sociálních	norem	na	odpovědi	respondentů“,	tato	
alternativa	je	však	poměrně	zdlouhavá,	a	je	tak	jednodušší	držet	se	názvu	odvo-
zeného	z	anglického	termínu.	V	důsledku	působení	sociálních	norem	mají	lidé	v	
dotazníkových	šetřeních	tendence	vypovídat	o	svém	chování	a	postojích	v	soula-
du	s	těmito	normami,	protože	chtějí	nabídnout	co	nejlepší	obraz	sebe	samých	–	a	
právě	tento	jev	nazýváme	sociální	desirabilitou.	V	následujícím	textu	se	krátce	
zastavuji	u	výkladu	základních	vědeckých	poznatků	o	prostředcích	sociální	regu-
lace	(normách),	následuje	podrobnější	výklad	fenoménu	sociální	desirability.
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Vzhledem	k	tomu,	že	odpovídání	na	citlivé	otázky	je	silně	spjato	se	sociální	
desirabilitou,	je	vhodné	stručně	pohovořit	o	sociálních	normách,	které	stojí	v	po-
zadí	její	existence.	

Cialdini	a	Trostová	[1998:152]	o	normách	píší,	že	„sociální	normy	jsou	pravi-
dla	a	standardy,	které	jsou	přijímány	členy	skupiny	a	které	vedou	nebo	omezují	
sociální	 chování,	 aniž	by	bylo	nutné	použít	 síly	právních	 zákonů.	Tyto	normy	
vznikají	 z	 interakcí	 lidí;	mohou,	 ale	nemusí	být	 explicitně	 stanoveny	a	 veške-
ré	 sankce	 za	 jejich	 porušení	 přicházejí	 ze	 sociálních	 sítí	 (společnosti),	 nikoliv	
z	právního	systému“	(překlad	autorka).	Velký	sociologický	slovník	[Petrusek	et	
al.	1996]	uvádí,	že	normy	můžeme	pokládat	za	obecné	verbalizované	pravidlo,	
které	mají	 jednající	ve	svém	chování	respektovat	a	které	se	pro	ně	pokládá	za	
závazné.

Normy	můžeme	rozdělit	do	dvou	základních	kategorií	–	na	deskriptivní	a	in-
juktivní	[Hnilica	2010:152].	Deskriptivní	normy	se	vztahují	k	běžnému	chování	
a	stanovují,	jaké	chování	je	normální	(„to	se	tak	dělá“).	Od	injuktivních	norem	
se	odlišují	 tím,	že	 implicitně	nevyjadřují	morální	 soud	o	konkrétním	chování.	
Naopak	injuktivní	normy,	které	se	rozdělují	na	normy	preskriptivní	a	proskrip-
tivní,	obsahují	hodnocení	a	jsou	vyjádřením	toho,	jaké	chování	lidé	schvalují	a	
neschvalují	(„to	by	se	tak	mělo	dělat“)	[Cialdini,	Trost	1998:159].	Preskriptivní	
normy	říkají,	jak	by	se	člověk	měl	chovat,	a	proskriptivní	udávají,	jak	by	se	člověk	
chovat	neměl	[Hnilica	2010:153].	

Na	vznik	a	rozšíření	společenských	norem	můžeme	nahlížet	ze	dvou	perspek-
tiv,	které	se	však	vzájemně	nevylučují	[Cialdini,	Trost	1998:153].	První	vychází	
ze	specifičnosti	společenských	a	kulturních	hodnot,	které	se	v	jednotlivých	kul-
turách	liší,	na	což	poukázaly	výzkumy	sociálních	antropologů.	Normy	podle	této	
perspektivy	vznikají	ve	společnosti	opakovaným	jednáním	jednotlivců;	toto	jed-
nání	je	přijímáno	ostatními	lidmi	podle	toho,	v	jaké	míře,	jak	často	a	jak	velkým	
množstvím	 lidí	 je	 toto	 jednání	 vykonáváno	a	 jakou	hodnotu	 tito	 lidé	danému	
jednání	přikládají.	Druhý	pohled	na	původ	norem	akcentuje	funkční	užitečnost	
pro	jednotlivce	a	skupinu;	normy	jsou	zde	způsobem	evoluční	adaptace	skupiny	
(společnosti)	na	přežití	[Cialdini,	Trost	1998:153].

Vynucování	akceptace	norem	jednotlivci	je	zajištěno	třemi	základními	prin-
cipy	[Petrusek	et	al.	1996]:

●		 Interiorizací,	během	které	jsou	normy	integrovány	do	psychologických	sys-
témů	 jednotlivců.	Normy	se	stávají	 součástí	osobnosti	 jednotlivce,	který	 je	
používá	při	rozhodování	o	svém	chování.

●		 Systémem	sankcí,	a	to	negativních	(trestů)	i	pozitivních	(odměn),	které	mo-
hou	 být	 buď	 skutečně	 aplikovány,	 nebo	mohou	 sloužit	 jako	 hrozba	 (trest,	
který	by	následoval	porušení	normy).

●		 Socialitou	lidí	a	vědomím	vzájemného	pouta	mezi	lidmi,	kteří	náleží	ke	stejné	
skupině.

Jak	již	bylo	naznačeno	výše,	normy	se	v	jednotlivých	kulturách	liší	[Petrusek	
et	al.	1996].	Ve	společnostech	nejsou	odlišné	pouze	normy	jako	takové,	ale	různá	



- 189 -

je	i	míra,	s	jakou	je	na	dodržování	norem	kladen	důraz.	Nátlak	na	dodržování	
norem	je	v	jednotlivých	společnostech	různě	velký	[Petrusek	et	al.	1996].	

Vzhledem	k	 tomu,	 že	 citlivé	otázky	bývají	 ve	 výběrových	 šetřeních	nejčas-
těji	 zjišťovány	prostřednictvím	dotazníku	vyplňovaného	respondentem	(SAQ),	
kdy	 nemusí	 vyslovovat	 odpověď	 nahlas	 a	 komunikovat	 s	 tazatelem,	může	 se	
zdát,	že	na	něj	společenské	normy	působí	ve	výrazně	menší	míře.	Na	tomto	mís-
tě	je	vhodné	odkázat	na	proces	internalizace	norem,	zmíněný	na	řádcích	výše,	
v	jehož	důsledku	se	normy	stávají	přímou	součástí	psychologického	systému	jed-
notlivce.	Zde	nacházíme	přímou	spojitost	mezi	sociálními	normami	a	sociální	
desirabilitou.	Respondent	je	ve	své	odpovědi	normami	ovlivňován	prostřednic-
tvím	vlastního	vědomí,	a	toto	normativní	působení	se	promítá	do	jeho	odpovědi.	
Jak	píše	ve	svém	textu	Hnilica	 [1998:153],	 lidé	chtějí	být	dobrými,	a	proto	se	
chtějí	chovat	tak,	aby	jejich	chování	bylo	v	souladu	s	tímto	nárokem	na	vlastní	
chování;	jednoduše	řečeno,	chtějí,	aby	jejich	chování	odpovídalo	jejich	obrazu	o	
sobě	samých.	Tyto	osobní,	 internalizované	normy	usměrňují	 chování	 člověka,	
mohou	však	na	druhé	straně	být	zdrojem	sociální	desirability,	o	které	pojedná-
vám	v	další	části	tohoto	textu.

Následující	text	seznamuje	čtenáře	s	vybranými	definicemi	sociální	desirabi-
lity,	které	se	v	odborné	literatuře	nacházejí	nejčastěji.	

Úsporná	 definice	 metodologů	 Selltize,	 Wrightsmana	 a	 Cooka	 [DeMaio	
1984:258]	 zní:	 „Sociální	 desirabilita	 je	 tendence	 poskytovat	 příznivý	 obraz	 o	
sobě	samém“.	

Širší	popis	poskytuje	sborník	konference	Health	Survey	Research	Methods	
z	roku	1977	[DeMaio	1984:259],	ve	kterém	se	píše:	„Odchylka	způsobená	sociální	
desirabilitou:	odpovědi,	které	odráží	snahu	přehánět	společensky	žádoucí	cha-
rakteristiky	nebo	minimalizovat	výskyt	společensky	nežádoucích	charakteristik.	
Zdrojem	domněnek	nebo	hodnot	ovlivňujících	odpovědi	může	být	respondent	
sám	(obavy	před	sebou	samým),	dojem	z	tazatele	nebo	společnost	jako	celek.“	
(překlad	autorka)	

Ještě	podrobnější	vysvětlení	problému	nabízí	Sudman	a	Bradburn	[Sudman,	
Bradburn,	1974:9]:	„Některé	otázky	vyžadují	od	respondentů	informace	o	téma-
tech,	na	které	 lze	podat	vysoce	žádoucí	odpovědi,	 tedy	takové	odpovědi,	které	
obsahují	atributy	považované	za	společensky	žádoucí,	a	výpovědi	o	aktivitách,	
které	je	podle	mínění	veřejnosti	vhodné	vykonávat.	Pokud	respondent	zastává	
společensky	 nežádoucí	 postoj	 nebo	 pokud	 se	 zapojil	 do	 společensky	 nevhod-
ného	chování,	může	se	ocitnout	v	konfliktu	mezi	požadavkem	na	splnění	úlohy	
respondenta,	 podle	 které	 by	měl	 vypovídat	 pravdivě,	 a	 požadavkem	 zanechat	
v	tazateli	dojem,	že	patří	mezi	lidi,	kteří	se	chovají	společensky	žádoucně.	Dá	se	
předpokládat,	že	většina	respondentů	řeší	tento	konflikt	ve	prospěch	odchýlení	
své	odpovědi	směrem	k	sociální	desirabilitě.“	(překlad	autorka)	

Méně	obsáhlé,	ale	výstižné	vysvětlení	podává	Groves	[Groves	2004:436]:	„So-
ciální	desirabilita	je	odrazem	mínění	lidí	o	tom,	že	společnost	rozdílně	oceňuje	
určité	atributy.	Některé	atributy	jsou	lidmi,	resp.	sociálními	normami	hodnoceny	
negativně	(sprosté	chování,	chudoba,	kriminální	chování,	nadužívání	alkoholu	
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nebo	užívání	drog),	jiné	jsou	společností	naopak	oceňovány	(čestnost,	účast	ve	
volbách,	pravidelné	chození	do	kostela).“	(překlad	autorka)	

Pokud	výše	uvedené	definice	a	vysvětlení	shrneme,	dá	se	říci,	že	lidé	výpově-
di	o	svém	chování	nebo	svých	názorech	upravují	tak,	aby	byly	v	souladu	s	tím,	
o	čem	se	domnívají,	že	je	„správné“.	Přičemž	jejich	názor	na	to,	co	je	správné,	je	
formován	právě	prostřednictvím	sociálních	norem	a	míněním	ostatních	lidí.

Z	výše	uvedeného	též	vyplývá,	že	sociální	desirabilita	je	častou	příčinou	toho,	
že	respondenti	v	odpovědích	na	citlivé	otázky	udávají	nepřesné	údaje.	V	důsled-
ku	působení	 sociální	 desirability	mají	 dotazovaní	 tendence	 jeden	 typ	 chování	
uvádět	i	přesto,	že	k	němu	nedošlo	(resp.	vypovídají,	že	zastávají	sociálně	žádou-
cí	postoje),	a	druhý	typ	chování	zatajovat	(resp.	nevypovídají	o	svých	sociálně	
nežádoucích	postojích).	V	datech	se	pak	objevují	vyšší	četnosti	sociálně	žádou-
cího	chování	(angl.	over-report)	a	nižší	četnosti	sociálně	nežádoucího	chování	
(angl.	under-report),	následkem	čehož	výzkumníci	získávají	nevalidní	data,	 tj.	
data	se	systematickou	odchylkou.	Dochází	tak	k	deformaci	v	datech	ve	prospěch	
sociálně	žádoucího	chování,	což	ve	výsledku	znamená,	že	výzkumy	přinášejí	op-
timističtější	obraz	zkoumané	populace,	než	jaký	ve	skutečnosti	je.

V	sociální	psychologii	dříve	existovaly	spory	o	to,	zda	je	sociální	desirabilita	
vlastností	 jednotlivce-respondenta	nebo	dotazníkové	položky,	která	v	respon-
dentovi	desirabilitu	„probouzí“.	Podle	současného	mínění	je	sociální	desirabilita	
vlastností	obojího	[DeMaio	1984:259].	U	respondenta	nalézáme	vlastnost	po-
jmenovanou	 jako	 „need	 for	 approval“,	 což	 můžeme	 do	 češtiny	 přeložit	 jako	
potřebu	 schválení	 nebo	 pochvaly;	 položková	 desirabilita,	 která	 je	 vlastností	
některých	 dotazníkových	 otázek	 (například	 dotaz	 na	 postoje	 k	 imigrantům,	
Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:269]	je	v	angličtině	nazývána	jako	„trait	desi-
rability“.	Oba	tyto	jevy	působí	společně,	jak	uvádí	Groves	[2004:437]:	„Někteří	
lidé	jsou	náchylnější	k	vytvoření	efektu	sociální	desirability	než	ostatní,	ale	mezi	
lidmi	rovněž	existuje	shoda	o	tom,	které	znaky	jsou	k	sociální	desirabilitě	ná-
chylné“.

Měření sociální desirability

Pro	 účely	 sociologického	 a	 psychologického	 výzkumu	 byly	 vyvinuty	 nástroje	
pro	měření	náchylnosti	jednotlivce	k	sociální	desirabilitě.	Mezi	prvními	byla	v	
roce	1953	vytvořena	39položková	škála	sociální	desirability,	jejímž	autorem	byl	
americký	psycholog	Allen	Edwards	[DeMaio	1984:259].	Škála	byla	odvozena	z	
položek	dotazníku	MMPI	–	The	Minnesota	Multiphasic	Personality	Inventory,	
který	byl	(a	stále	je)	užíván	jako	psychologický	měřicí	nástroj	k	testování	osob-
nosti	z	hlediska	jejího	psychického	zdraví	[Figurová	2007].	Fakt,	že	Edwardsova	
škála	byla	výsledkem	redukce	nástroje	měřícího	psychopatologii,	 se	stal	před-
mětem	její	četné	kritiky.	Psychologové	D.	P.	Crowne	a	D.	Marlowe	označili	škálu	
za	nevyhovující	potřebám	zkoumání	běžné	populace	[Figurová	2007]	a	vytvořili	
vlastní	škálu,	která	si	 i	v	současné	době	drží	pozici	nejčastěji	užívané	operaci-
onalizace	sociální	desirability	[Groves	2004:437].	I	tato	škála	je	však	částečně	
problematická	a	i	ona	se	stává	terčem	kritiky	psychologů	a	metodologů.
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Součástí	Marlowe-Crowneovy	škály,	zkráceně	MC	škály,	jsou	na	jedné	straně	
položky	–	výroky,	jež	popisují	sociálně	žádoucí	chování,	které	však	lidé	v	realitě	
často	nedělají.	Příkladem	takového	výroku	ve	škále	je	věta:	„Když	se	někdo	ocit-
ne	v	problémech,	nikdy	neváhám	všeho	nechat	a	pomoci	mu.“	Na	druhé	straně	
jsou	zde	obsaženy	položky,	které	reprezentují	sociálně	nežádoucí	chování,	které	
se	mezi	lidmi	objevuje	relativně	častěji,	například:	„Kdybych	mohl/a	proklouz-
nout	do	kina	bez	placení	a	byl/a	bych	si	 jistý/á,	 že	mě	nikdo	nevidí,	udělal/a	
bych	to.“	

Marlowe	 a	 Crowne	 takovýchto	 položek	 vybrali	 33,	 ty	 pak	 předložili	 soud-
cům	z	řad	vysokoškolských	studentů,	kteří	tyto	položky	označili	buď	za	nositele	
sociálně	žádoucího,	nebo	sociálně	nežádoucího	chování.	Výzkumníci	poté	výro-
ky	 rozdělili	 na	pravdivé	 a	nepravdivé.	Pravdivé	položky	byly	 sociálně	 žádoucí	
výroky,	a	pokud	respondent	takovou	položku	označil	jako	pro	sebe	pravdivou,	
vyjádřil	 sklon	k	sociální	desirabilitě.	Těchto	položek	 je	v	 testu	18.	Nepravdivé	
položky	byly	sociálně	nežádoucí	výroky,	a	pokud	respondent	u	takové	položky	
označil,	že	pro	něj	není	pravdivá,	vyjádřil	opět	sklon	k	sociální	desirabilitě.	Těch-
to	položek	je	v	MC	škále	15.	

Respondent,	 kterému	 je	 škála	předložena,	 si	má	každou	položku	přečíst	 a	
zhodnotit,	zda	pro	něj	výrok	platí,	tj.	zda	je	v	jeho	případě	výrok	pravda	nebo	lež.	
V	každém	případě,	kdy	respondent	odpoví	na	„nepravdivou“	položku	odpovědí	
„neplatí	pro	mě“	(angl.	false),	a	na	„pravdivou“	položkou	odpovědí	„platí	pro	mě“	
(angl.	true),	získává	jeden	bod.	Body	se	sčítají	a	respondent	může	obdržet	0	až	
33	bodů.	Čím	více	bodů	respondent	v	testu	obdrží,	tím	je	náchylnější	k	působení	
sociální	desirability.	V	následujících	letech	byly	vytvořeny	zjednodušené,	kratší	
verze	MC	škály,	které	sloužily	k	použití	v	případech,	kdy	dotazování	bylo	časově	
omezeno.

Kritika MC škály sociální desirability

Použití	MC	škály	má	velká	omezení;	vzhledem	k	tomu,	že	 je	poměrně	dlouhá,	
nehodí	se	k	použití	v	běžných	dotazníkových	šetřeních.	Její	zkrácená,	desetipo-
ložková	verze	se	zdá	pro	praktické	použití	vhodnější,	mezi	sociálními	psychology	
však	panují	neshody	v	tom,	nakolik	přesné	je	její	měření	[Johnson	a	Fendrich	
2002].	

Druhou,	zcela	zásadní	výtkou	proti	používání	MC	škály	 jako	validního	ná-
stroje	je	fakt,	že	se	odborníci	neshodují	v	tom,	zda	škála	měří	tendenci	jedince	
k	sociální	desirabilitě	nebo	jeho	skutečné	záměry	v	tom,	jak	by	se	zachoval.	Stu-
die,	které	měly	zjistit,	zda	škála	měří	náchylnost	k	působení	sociální	desirability	
nebo	 skutečný	 postoj	 dotázaného	 k	 situaci,	 naznačené	 v	 položce	 škály,	 došly	
k	odlišným	výsledkům.	Výsledky	výzkumu	McRaeho	a	Costy	[1983]	se	kloní	k	zá-
věru	o	chování,	naproti	tomu	Johnson	a	Fendrich	[2002]	přinesli	důkazy	o	tom,	
že	škála	měří	sociální	desirabilitu,	resp.	need	for	approval	(viz	výše).	Nekonzis-
tentní	výsledky	těchto	studií	tak	činí	MC	škálu	méně	důvěryhodnou.
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Psychologie respondenta a model formování odpovědi

Uvažujeme-li	 o	 citlivých	 otázkách,	 je	 dobré	 alespoň	 okrajově	 popsat,	 jak	 re-
spondent	v	průběhu	dotazování	přemýšlí.	Znalost	psychologie	dotazovaného	je	
základním	předpokladem	k	tomu,	aby	výzkumníci	mohli	co	nejvhodněji	připra-
vit	půdu	pro	dotazování.	

K	pochopení	mentálních	procesů	 respondenta	bylo	 zkonstruováno	několik	
modelů.	V	tomto	textu	představuji	model	podle	Kahna	a	Cannela	[Kahn,	Cannel	
1957],	který	sice	vznikl	 již	v	roce	1957,	ale	v	odborné	 literatuře	 je	stále	užíván	
[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000,	Groves	2004]	a	moderní	autoři	na	něj	při	
tvorbě	 nových	 kognitivních	 modelů	 navazují	 [Hastie,	 Carlston	 1980].	 Model		
popisuje	jednotlivé	fáze	myšlení	respondenta	(viz	rámeček	1),	které,	až	na	výjim-
ku	zakódování,	následují	poté,	co	je	respondentovi	položena	otázka.	Je	vhodné	
upozornit,	že	tyto	fáze	od	sebe	nejsou	zcela	odděleny	a	dotázaný	se	může	k	před-
chozím	úvahám	vracet	a	měnit	předchozí	závěry,	což,	jak	upozorňuje	Groves,	je	
spíše	pravidlem	než	výjimkou	[Groves	2004:203].

První	fáze	v	procesu	formování	odpovědi	není	součástí	myšlenkových	pocho-
dů	následujících	po	položení	otázky.	Zakódování	informace	(v	originále	encoding	
of	 information)	 procesu	 zodpovídání	 předchází;	 je	 to	 proces	 zapamatování	 si	
událostí	či	informací	a	následuje	bezprostředně	po	zažití	události	či	získání	in-
formace.	Produktem	zakódování	je	vzpomínka	nebo	znalost	uložená	v	paměti.	
Model	zmiňuje	zakódování	z	toho	důvodu,	že	vzpomínky	a	znalosti	jsou	pro	pro-
ces	odpovídání	zcela	zásadní;	bez	nich	respondent	nemůže	odpovídat,	protože	
by	 otázce	 nerozuměl.	 Dalším	 důvodem	 zařazení	 zakódování	 do	 kognitivního	
modelu	je	fakt,	že	znalost	toho,	jak	byla	vzpomínka	zakódována,	výzkumníkům	
napomáhá	lépe	konstruovat	výzkumný	nástroj	a	dotazovat	respondenta	efektiv-
něji	[Groves	2004:205].

Druhá	 fáze	 kognitivního	 procesu	 přichází	 ve	 chvíli,	 kdy	 je	 respondentovi	
prezentována	otázka.	Myšlení	dotázaného	je	zaměstnáno	sociálním	kontaktem	
s	tazatelem,	uvažováním	nad	tématem	výzkumu	a	významem	otázky,	kontextem	
dotazníku	a	asociacemi,	které	otázka	vyvolala	v	paměti.	Z	tohoto	mixu	dojmů	a	
myšlenek	respondent	generuje	význam	otázky,	která	mu	byla	položena	[Groves	
2004:419].	Fáze	porozumění	otázce	je	velice	citlivá	na	použitý	nástroj	sběru	dat,	
formulaci	 otázek	 a	 chování	 tazatele.	 Špatná	 gramatická	 konstrukce	 vět,	 vágní	
formulace	otázek,	dvojznačnost	otázky	nebo	improvizace	tazatele,	to	vše	vstupu-
je	v	této	fázi	do	hry	a	negativně	ovlivňuje	výstupy	z	šetření	[Tourangeau,	Rips,	
Rasinski	2000,	kap.	2].

Ráme ek 1. Model formování odpov di podle Kahna a Cannela 
1. Zakódování informace  
2. Porozumění otázce 
3. Vyhledávání vzpomínek 
4. Rozhodování o odpovědi  
5. Komunikace odpovědi 
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Poté,	co	respondent	porozumí	významu	otázky,	začne	vyhledávat	konkrétní	
informace	–	vzpomínky	a	vědomosti,	které	se	k	otázce	vztahují	a	ze	kterých	bude	
odpověď	na	otázku	formulovat.	Tuto	fázi	anglicky	psaná	literatura	označuje	ter-
mínem	„retrieval“,	který	překládám	jako	„vyhledávání	vzpomínek“.	Respondent	
si	vybavuje	jednotlivé	vzpomínky	vázající	se	k	otázce.	Tyto	vzpomínky	se	řetězí	a	
respondent	postupně	hromadí	informace	potřebné	k	zodpovězení	otázky	[Gro-
ves	2004:205].	V	této	etapě	kognitivního	procesu	zodpovídání	otázky	záleží	na	
obtížnosti	otázky	a	na	tom,	jak	je	událost,	kterou	si	má	dotázaný	vybavit,	stará.	
Pokud	otázka	klade	na	respondenta,	resp.	na	jeho	paměť	a	intelekt,	příliš	velké	
nároky,	zvyšuje	se	pravděpodobnost,	 že	nebude	správně	zodpovězena.	Dalším	
jevem,	 který	 ovlivňuje	 způsob,	 jakým	 si	 respondent	 vybavuje	 vzpomínky,	 je	
tzv.	salience	(z	angl.	saliency),	která	je	vlastností	událostí,	 jež	v	respondentovi	
vyvolaly	 hluboký	 emocionální	 zážitek	 [Tourangeau,	 Rips,	 Rasinski	 2000:92].	
Salientní	události	si	respondent	snáze	vybavuje	a	 je	schopen	o	nich	vypovídat	
s	větší	přesností	než	o	všedních	zážitcích.

Rozhodování	o	odpovědi	je	další	fází	kognitivního	procesu	odpovídání,	která	
přímo	navazuje	nebo	splývá	s	fází	vyhledávání.	Dotázaný	vybírá	ze	vzpomínek,	
které	našel	v	paměti,	kombinuje	je	či	doplňuje,	a	dostává	se	k	základu	formulace	
odpovědi.	Zpravidla	 se	 vyhýbá	 složitému	a	 zdlouhavému	přemýšlení	 a	 volí	 tu	
odpověď,	ke	které	dojde	s	vynaložením	minimálního	úsilí	[Groves	2004:434].	

Poslední	etapou	procesu	je	tzv.	komunikace	odpovědi	(z	angl.	communication	
v	modelu	Kahna	a	Cannela).	V	běžném	jazyce	bychom	ji	mohli	označit	jako	auto-
cenzuru,	neboť	respondent	zde	přizpůsobuje	svou	odpověď	sociálním	normám	a	
mínění	společnosti.	Pro	tuto	fázi	je	rovněž	příhodné	pojmenování	„editace	odpo-
vědi“	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:255],	protože	naznačuje,	že	respondent	
více	 či	méně	vědomě	upravuje	odpověď	 tak,	 aby	odpovídala	 jeho	představě	o	
správné	či	vhodné	odpovědi.	Právě	v	této	poslední	fázi	vstupuje	do	hry	sociální	
desirabilita,	jejíž	negativní	působení	na	validitu	dat	bylo	naznačeno	výše.	V	pří-
padě	 dotazů	 z	 citlivé	 oblasti	má	 tato	 kognitivní	 fáze	 výsostnou	důležitost	 pro	
konečnou	formu	odpovědi	a	dá	se	předpokládat,	že	k	autocenzuře	zde	dochází	v	
mnohem	větší	míře	než	v	odpovědích	na	otázky	z	méně	citlivých	oblastí.	

Chyby měření způsobené vlivem sociální desirability

Působení	 sociální	 desirability	 systematicky	 odchyluje	 data	 od	 jejich	 skutečné	
hodnoty	a	 zásadně	ovlivňuje	validitu	dat.	Tento	 text	 se	 zabývá	pouze	chybou,	
která	vzniká	na	straně	respondenta;	je	důsledkem	toho,	že	respondent	si	odpo-
věď	na	otázku	vědomě	upravuje,	a	to	z	důvodu	působení	sociální	desirability.	Je	
ale	nutné	aspoň	připomenout,	že	efekt	sociální	desirability	může	v	responden-
tovi	vyvolávat	 i	přítomnost	 tazatele.	Bude-li	se	například	téma	výzkumu	týkat	
rovnoprávnosti	mužů	a	žen,	budou	respondenti	častěji	prezentovat	liberální	ná-
zory,	pokud	bude	tazatelem	žena	[Groves	2004:401].	Z	toho	logicky	vyplývá,	že	
naopak	vliv	tazatele-muže	by	se	projevil	četnější	prezentací	tradičních	názorů.	

Sociální	desirabilita	však	působí	i	v	případě,	že	tazatel	dotazování	není	příto-
men,	jak	prokázaly	validizační	studie	výstupů	šetření,	jejichž	sběr	dat	byl	zajištěn	



- 194 -

technikou	SAQ	(self-administered	questionnaire),	tzn.	dotazníkem	vyplňovaným	
respondentem	bez	přítomnosti	tazatele.	Proto	považuji	za	oprávněné	zabývat	se	
v	tomto	textu	pouze	chybou,	která	vzniká	v	důsledku	toho,	že	respondenta	ovliv-
ňují	jeho	internalizované	normy,	které	mají	vliv	na	výpovědi	o	jeho	chování.

V	dalším	textu	se	zaměřuji	na	stručný	výklad	validity1,	jejíž	zjišťování	je	zá-
kladním	předpokladem	pro	odhalení	chyb	v	měření	(nejenom)	citlivých	otázek.	
Obecně	se	dá	říci,	že	pokud	se	ve	výzkumech	setkáváme	se	systematickými	chy-
bami,	budeme	považovat	tato	měření	za	nevalidní.	Odborná	literatura	vymezuje	
validní	měření	jako	takové,	které	měří	to,	co	ve	skutečnosti	měřit	chceme.	„Va-
liditou	se	rozumí	přesnost	toho,	co	ve	skutečnosti	měříme,	vzhledem	k	tomu,	co	
chceme	měřit.“	[Řehák	1998:51]	V	případě	citlivých	dat	jsou	data	často	nevalidní	
z	 toho	důvodu,	 že	 respondenti	 systematicky	udávají	 jiné	hodnoty,	než	 jaké	ve	
skutečnosti	jsou,	a	výzkumníci	získávají	zkreslený	obraz	zkoumané	populace.

K	velké	škodě	sociálních	vědců	je	měření	validity	nepřesné	a	v	mnoha	přípa-
dech	dokonce	nemožné.	Nástrojů	či	postupů	k	jejímu	měření	nalézáme	několik,	
přičemž	některé	z	nich	jsou	vymezeny	značně	vágně,	zatímco	jiné	využívají	kom-
plikovaný	analytický	aparát.	

Nejčastěji	 užívaným,	 ale	 zároveň	 i	 nejméně	 důvěryhodným	 postupem	
kontroly	validity,	je	metoda	zjevné	validizace	[Kreidl	2005:106],	která	je	v	pod-
statě	 pouhým	předpokladem	 či	 spíše	 vírou	 v	 to,	 že	 výzkumník	 skutečně	měří	
to,	co	měřit	chce.	Disman	o	zjevné	validitě	píše,	že	její	princip	spočívá	v	tom,	že	
výzkumník	intuitivně	spoléhá	na	to,	že	existuje	dostatečná	spojitost	mezi	zkou-
maným	jevem	a	jeho	měřením	[Disman	2002:67].	Další	metodou	je	obsahová	
validita	neboli	validita	testovaná	výčtem	obsahu	[Disman	2002:66].	Výzkumník	
se	v	tomto	případě	zajímá,	nakolik	jeho	operacionalizace	konceptu	kryje	zkou-
maný	jev	(koncept)	jako	celek.	

Zdaleka	nejsilnějším	nástrojem	validizace	je	kriteriální	validita,	která	je	po-
rovnáním	naměřených	hodnot	s	objektivním	kritériem.	V	anglicky	psané	odborné	
literatuře	najdeme	pro	tento	přístup	rovněž	označení	record-check	studies.	Nej-
častěji	uváděným	příkladem	takové	validizace	je	porovnání	výpovědí	respondentů	
o	volbě	politické	strany	ve	volbách	se	skutečnými	výsledky	voleb	[Tourangeau,	
Rips,	Rasinski	2000:273]	nebo	kontrola	výpovědí	lidí	v	dotazníkových	šetřeních	
oficiálními	záznamy	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:269,	Jones,	Forrest	1992],	
jako	 jsou	 například	 záznamy	 o	 počtu	 dopravních	 nehod.	Velkou	 slabinou	 této	
metody	ale	je	omezené	množství	kritérií,	ke	kterým	se	mohou	výsledky	měření	
citlivých	otázek	vztahovat.	Pro	citlivá	témata,	jako	je	sexuální	chování,	hygienické	
návyky,	četnost	konzumace	alkoholu,	užívání	drog	a	mnohá	další,	žádné	oficiál-
ní	záznamy	nemáme.	Dalším	problémem	je,	 že	ani	 tyto	oficiální	údaje	zdaleka	
nemusí	být	absolutně	platné;	například	záznamy	o	počtu	kriminálních	činů	ob-
sahují	daleko	méně	případů	přestupků	proti	zákonům,	než	kolik	se	jich	skutečně	
stalo,	neboť	zdaleka	ne	všechny	kriminální	činy	jsou	hlášeny.

1	 S	 konceptem	validity	 se	 neoddělitelně	 pojí	 koncept	 reliability,	 té	 se	 však	 vzhledem	
k	tematickému	zaměření	článku	nevěnuji	a	odkazuji	na	relevantní	zdroje	[Řehák	1998,	
Lord,	Novick	1968].



- 195 -

Čtvrtou	metodou	 validizace	 je	 konstruktová	 validita,	 která	 je	 založena	 na	
předem	vytyčených	logických	vztazích	mezi	proměnnými	a	následným	ověřením	
existence	těchto	vztahů.	Základním	analytickým	nástrojem	k	měření	konstruk-
tové	validity	 je	konfirmační	a	explorační	 faktorová	analýza	[Kreidl	2005:105].	
Sofistikovanějším	 přístupem	 je	 pak	 tzv.	 MIMIC	model	 (zkratka	 z	 anglického	
Multiple	Indicators	–	Multiple	Causes),	který	testuje	validitu	vícepoložkové	šká-
ly,	která	má	měřit	jeden	latentní	konstrukt	[Kreidl	2005:106].	

Pátou	metodou	je	souběžná	validita,	která	 je	 testována	tak,	že	měření	 téže	
vlastnosti	 je	prováděno	dvěma	nebo	více	různými	postupy	či	technikami	[Dis-
man	2002:65].	Dalším	typem	zjišťování	validity	je	validita	založená	na	členství	
ve	známé	skupině,	kdy	výzkumník	 testuje	měřicí	nástroj	na	respondentech	ze	
skupiny,	o	které	ví,	že	má	vlastnost,	kterou	má	nástroj	měřit.	Je	rovněž	možné	
uplatnit	i	metodu	kontroly	validity	založenou	na	mínění	skupiny	soudců,	kteří	se	
vyjadřují	k	validitě	měřicího	nástroje	[Disman	2002:66].

Identifikace citlivosti a kontrola validity

Měření	citlivých	otázek	bývá	symptomatické	ve	dvou	ohledech.	Zvýšená	senzi-
tivita	stimulů	se	v	měření	projevuje	tím,	že	a)	otázka	generuje	více	chybějících	
odpovědí	a	b)	validita	je	silně	ovlivněna	použitou	technikou	sběru	dat	[Touran-
geau,	Rips,	Rasinski	2000:263].

Senzitivní	otázky	mají	zpravidla	více	tzv.	item	non-response,	tj.	chybějících	
odpovědí	na	konkrétní	otázku,	než	otázky,	které	citlivé	nejsou.

Metoda	sběru	dat	ovlivňuje	respondenty	v	tom,	jak	(a	zda	vůbec)	na	citlivé	
otázky	odpovídají.	Vyptávají-li	se	výzkumníci	na	citlivá	témata,	užívají	zpravidla	
dotazník	 vyplňovaný	 respondentem	 bez	 asistence	 tazatele	 (SAQ	 –	 self-admi-
nistered	questionnaire).	V	případě	citlivých	otázek	generují	takto	sebraná	data	
méně	chybějících	odpovědí	než	data	sebraná	technikou	rozhovoru	s	tazatelem,	
v	datech	se	rovněž	při	použití	této	techniky	objevují	přesnější	odpovědi.	Touran-
geau	toto	dokládá	blíže	nespecifikovanou	studií,	která	prokázala,	že	při	použití	
SAQ	přiznávají	ženy	od	16	do	88	procent	více	sexuálních	partnerů	než	v	klasic-
kém	rozhovoru	s	tazatelem.	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:265].	Dále	píše,	
že	použití	SAQ	v	případě	témat,	která	nejsou	citlivá,	nemá	žádný	praktický	vý-
znam.

V	předchozím	výkladu	o	validitě	byly	zmíněny	validizační	metody,	které	se	
v	praxi	používají.	Následující	text	přibližuje	konkrétní	použití	kriteriálně-validi-
začního	přístupu	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:267].

Prvním	způsobem,	jak	získat	informace	o	přesnosti	měření	citlivého	atribu-
tu,	 je	 porovnání	 odhadů	 hodnot	 proměnných	 z	 výzkumu	 (průměrné	 hodnoty	
proměnné	získané	šetřením)	s	hodnotami	získanými	z	jiných	zdrojů.	Můžeme	se	
například	kriticky	podívat	na	výpovědi	žen	o	interrupcích	v	loňském	roce	a	pak	
tato	čísla	porovnat	se	záznamy	statistického	úřadu	o	interrupcích	[viz	Jones	a	
Forrest	1992].	Další	možností	je	například	validizace	výpovědí	o	volbě	politické	
strany	ve	volbách	s	výsledky	voleb.
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Dále	 je	 v	 některých	 případech	možné	 porovnat	 odpovědi	 jednotlivého	 re-
spondenta	 s	 externím	 zdrojem	 informací	 o	 tomto	 respondentovi.	 To	 lze	 však	
pouze	v	případě,	kdy	respondent	nahlásí	své	 jméno	a	úřady	o	něm	poskytnou	
žádané	informace.	Studie	tohoto	typu	byly	realizovány	v	USA	[Locander,	Sud-
man,	Bradburn	1976],	není	mi	však	známo,	zda	je	něco	takového	možné	v	České	
republice.

Nejčastější	 použití	 třetího	 přístupu	 nacházíme	 v	 analýzách	 odpovědí	 na	
otázku	o	počtu	 sexuálních	partnerů	 v	 životě.	 Tento	 způsob	 validizace	 využívá	
porovnání	hodnot	pocházejících	ze	dvou	skupin	respondentů,	které	by	z	logiky	
věci	měly	 být	 stejné.	 Tato	metoda	 v	 případě,	 kdy	 se	 zjišťuje	 počet	 sexuálních	
partnerů	v	životě	člověka,	opakovaně	(a	bez	výjimky)	přichází	s	poznatkem,	že	
muži	udávají	více	sexuálních	partnerek	než	ženy	partnerů	[viz	např.	Morris	1993,	
Wellings	et	al.	1994,	Wiedermann	1997,	Dinkelman	2009].

Poslední	možností,	 jak	validizovat	výpovědi	 respondentů	o	 citlivých	 téma-
tech,	je	porovnání	odpovědí	jednotlivců,	jejichž	výpovědi	by	spolu	měly	souviset.	
Příkladem	mohou	být	 třeba	výpovědi	manželů	o	 stejném	atributu	a	vzájemná	
podobnost	těchto	výpovědí.

Žádná	z	těchto	variant	validizace	není	stoprocentní	a	ve	všech	se	mohou	ob-
jevit	komplikace.	V	prvním	případě	nemůžeme	bezmezně	spoléhat	na	přesnost	
oficiálních	 záznamů,	 což	platí	 i	 pro	druhý	 způsob	 validizace.	Problematičnost	
třetího	přístupu	spočívá	v	tom,	že	se	hodí	pro	velmi	omezené	množství	sociál-
ních	jevů,	a	čtvrtý	způsob	validizace	může	narážet	na	rozdílnost	ve	vnímání	lidí;	
různí	lidé	mohou	o	téže	věci	uvažovat	různě	a	jejich	výpovědi	se	mohou	lišit	ne	
proto,	že	se	liší	skutečnost,	ale	proto,	že	se	lidé	liší	v	percepci	této	skutečnosti.

Jak zjišťovat skutečné hodnoty citlivých atributů?
Přestože	sociologie	má	několik	možností,	 jak	validizovat	výstupy	z	šetření	cit-
livých	 témat,	 není	 možné	 se	 na	 těchto	 pár	 nástrojů	 spoléhat,	 protože	 jejich	
možnosti	 jsou	 značně	 omezené.	 Ideálním	 způsobem	 výzkumu	 citlivých	 atri-
butů	 je	 získávání	dat	bez	 systematického	vychýlení,	 což	 je	 v	praxi	obtížné,	ne	
však	zcela	nemožné.	Sociální	psychologie	a	sociologická	metodologie	vytvořila	
několik	technik,	které	jsou	více	či	méně	schopné	získat	od	respondentů	pravdi-
vé	údaje.	Těmito	 technikami	 jsou	bogus	pipeline,	 technika	náhodné	odpovědi	
(randomized	response	technique),	dotazník	vyplňovaný	respondentem	(SAQ)	a	
upozornění	na	anonymitu.	Použití	prvních	dvou	zmíněných	technik	však	naráží	
na	velké	překážky	v	podobě	obtížnosti	jejich	realizace,	bogus	pipeline	navíc	vy-
volává	velké	pochybnosti	o	etičnosti	jejího	užívání.

Technika	bogus	pipeline,	jejíž	název	pochází	z	angličtiny	a	jeho	překlad	do	češ-
tiny	vyznívá	poněkud	neobratně	–	tedy	technika	falešných	hadiček,	je	nástrojem,	
který	výzkumníci	využívají	v	experimentech,	kdy	chtějí	z	výpovědí	respondentů	
odfiltrovat	vliv	sociální	desirability.	Technika	není	vhodná	pro	velká	kvantitativ-
ní	šetření,	protože	bývá	realizována	v	laboratorním	prostředí.	Její	podstatou	je	
to,	že	výzkumníci	v	respondentovi	navodí	dojem,	že	jsou	schopni	zjistit	skuteč-
nou	hodnotu	znaku,	o	kterém	respondent	vypovídá	(např.	zda	bere	drogy,	zda	
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masturbuje	atd.).	Tohoto	docilují	různými	způsoby;	nejrozšířenějším	je	ten,	kdy	
je	respondent	připojen	na	atrapu	detektoru	lži,	o	které	se	však	účastník	experi-
mentu	domnívá,	že	je	funkční	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:271].	

V	 některých	 případech	 je	 rovněž	 možné	 odebrat	 respondentům	 vzorky	
tělesných	tekutin,	například	slin,	a	upozornit	je	na	to,	že	tyto	vzorky	budou	ana-
lyzovány	[Murray,	O´Connel,	Schmid,	Perry	1987].	Tento	druh	bogus	pipeline	
bývá	užíván	v	případě	výzkumů	užívání	drog,	alkoholu	nebo	kouření.	Z	 logiky	
experimentu	vyplývá,	že	kromě	respondentů	vystavených	efektu	bogus	pipeline	
musí	existovat	ještě	druhá,	kontrolní	skupina,	která	výslechy	na	detektoru	lži	či	
odebírání	 tělesných	 vzorků	nepodstupuje.	Výstupem	bogus	pipeline	 je	 porov-
nání	 výpovědí	 respondentů	 z	 kontrolní	 skupiny	 a	 těch,	 kteří	 se	 domnívali,	 že	
výzkumníci	znají	pravdu.	

Druhou	alternativou	kontroly	je	situace,	kdy	respondenti,	před	tím,	než	jsou	
informováni	o	tom,	že	podstoupí	výslech	na	detektoru	lži,	odpovídají	na	položky	
v	SAQ	dotazníku	a	poté	mají	možnost	ve	výslechu	svou	výpověď	změnit.	Jak	mě	
upozornil	anonymní	recenzent	tohoto	textu,	je	příznačné,	že	pro	tuto	techniku	
bývají	jako	probandi	často	vybírání	chovanci	věznic.	Používání	bogus	pipeline	je	
totiž	v	rozporu	s	etikou	sociálního	a	psychologického	výzkumu,	neboť	v	respon-
dentech	 vyvolává	 nepříjemné	 pocity	 a	 snižuje	 jejich	 důstojnost.	 Velmi	 cenné	
informace	využitelné	ve	výzkumu	citlivých	 témat,	které	 se,	 jak	ukazuji	 v	další	
části	tohoto	textu,	podařilo	touto	technikou	získat,	jsou	tak	bohužel	vykoupeny	
nedostatečnou	etičností	jejího	používání.

Technika	náhodné	odpovědi	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:274],	v	an-
glicky	psané	literatuře	nazývaná	randomized	response	technique,	je	nástrojem,	
který	 respondentovi	 zaručuje,	 že	 nikdo	 v	 jeho	 bezprostředním	 okolí	 neví,	 na	
jakou	otázku	právě	odpovídá,	 čímž	 se	 snižuje	pravděpodobnost	 vzniku	efektu	
sociální	desirability.	

V	roce	1965	ji	jako	první	použil	Američan	Stanley	Warner	[1965],	který	při	
její	konstrukci	využil	zákonů	pravděpodobnosti.	Experiment	s	náhodnou	odpo-
vědí	může	vypadat	následovně:	respondent	je	usazen	před	přístroj,	na	který	vidí	
pouze	on	a	nikdo	jiný	a	který	na	svém	monitoru	ukazuje	buď	žlutou,	nebo	mod-
rou	barvu	(ale	stejně	tak	to	může	být	červená	a	zelená,	nebo	růžová	a	tyrkysová;	
barvy	jsou	zde	použity	pouze	jako	zástupci	dvou	náhodných	jevů,	přičemž	každý	
z	nich	má	známou	pravděpodobnost	výskytu;	místo	dvou	barev	je	rovněž	možné	
použít	hrací	kostku).	Respondent	je	instruován,	aby	v	případě,	že	se	objeví	žlutá	
barva,	odpověděl	na	danou	citlivou	otázku	(například:	Byla	jste	někdy	v	životě	na	
interrupci?)	variantami	odpovědi	„ano“	nebo	„ne“.	V	případě,	že	se	na	monitoru	
objeví	modrá	barva,	odpoví	 respondent	na	nějakou	banální	otázku,	na	kterou	
znají	odpověď	i	výzkumníci	(například:	Narodila	jste	se	v	červnu?)	a	opět	odpoví	
variantami	 „ano“	nebo	 „ne“.	Znají-li	 výzkumníci	pravděpodobnost,	 s	 jakou	 se	
na	přístroji	vyskytuje	určitá	barva,	a	ví-li,	v	jakém	měsíci	se	respondent	narodil	
(a	tím	pádem	znají	pravděpodobnost,	s	jakou	respondent	odpoví	na	dotaz	„Na-
rodila	 jste	se	v	červnu“	ano	nebo	ne),	 jsou	schopni	vypočítat,	 jakou	získali	od	
respondenta	odpověď	na	citlivou	otázku.	
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Nevýhodou	této	techniky	je,	že	se	spoléhá	na	to,	že	respondenti	odpovídají	
podle	daných	 instrukcí.	V	případech,	kdy	 respondenti	 z	nějakého	důvodu	ne-
vypovídají	o	citlivém	atributu	pravdivě,	nejsou	výsledky	příliš	platné.	Zmínku	
o	této	technice	jsem	do	tohoto	textu	začlenila	proto,	abych	ukázala,	že	existují	i	
alternativy	dotazování	citlivých	otázek	založené	na	matematických	postupech.	
V	praxi	 však	není	užívání	 této	 techniky	příliš	 přínosné,	neboť	 její	 realizace	 je	
komplikovaná	a	efekt	sociální	desirability	zcela	odstranit	nedokáže.

Dotazník	vyplňovaný	respondentem	(SAQ,	self-administered	questionnaire)	
je	považován	za	účinný	a	nejsnáze	použitelný	prostředek,	který	respondentovi	po-
skytne	dostatek	soukromí	a	sníží	pravděpodobnost	výskytu	nepravdivé	výpovědi.	
SAQ	je	naprostou	většinou	výzkumníků	považován	za	eliminátor	over-reportů	a	
under-reportů.	Bohužel	ani	ten	není	schopen	působení	sociální	desirability	od-
filtrovat	úplně,	jak	prokázaly	některé	bogus	pipeline	studie	[Murray,	O´Connel,	
Schmid,	Perry	1987].	Z	hlediska	své	praktičnosti	je	však	považován	za	nejpřínos-
nější	prostředek	k	získání	validních	údajů	o	citlivých	tématech	v	kvantitativních	
šetřeních.

Posledním	způsobem,	 jak	 respondenta	přesvědčit,	aby	vypovídal	pravdivě,	
je	ujištění	na	začátku	dotazníku	o	tom,	že	všechna	data	jsou	zpracovávána	ano-
nymně	a	 informace	se	nedostanou	do	rukou	 třetí	 straně,	ať	už	 jiné	výzkumné	
agentuře,	rodinným	příslušníkům	nebo	dalším	lidem.	O	účincích	tohoto	ujištění	
se	vedou	spory;	někteří	výzkumníci	se	kloní	k	názoru,	že	je	respondenti	zpravidla	
ani	nečtou,	jiní	se	jich	zastávají	s	tím,	že	mohou	zvýšit	účast	ve	výzkumu	[Tou-
rangeau,	Rips,	Rasinski	2000:279].

Příklady validizačních studií
Na	závěr	podávám	přehled	 studií,	 které	 se	 zabývaly	 citlivými	 tématy	a	 jejichž	
součástí	byla	 i	validizace	jejich	výstupů.	Postupně	se	zastavuji	u	témat	konzu-
mace	drog,	kouření,	interrupce,	finančního	příjmu,	účasti	ve	volbách,	účasti	na	
bohoslužbách	a	sexuálního	chování.

Pro	 potřeby	 validizace	 výpovědí	 o	 užívání	 drog	 bývá	 v	 experimentálních	
podmínkách	využívána	technika	bogus	pipeline	nebo	jsou	respondentům	ode-
bírány	vzorky	tělesných	tekutin,	které	jsou	biochemicky	analyzovány.	Výzkumů	
uživatelů	drog	a	následných	validizací	těchto	šetření	známe	z	literatury	několik	
[Johnson	a	Fendrich	2002,	Anglin,	Hser,	Chou	1993].	Z	velké	části	bývají	ob-
jekty	těchto	studií	lidé	léčící	se	ze	závislosti	nebo	chovanci	věznic.	Anglin	[1993]	
se	 svými	 kolegy	 podrobil	 zkoumání	 skupinu	 abstinujících	 uživatelů	 opiátů	 a	
odhalil,	 že	39	procent	 těch,	kteří	vypověděli,	 že	abstinují,	mělo	pozitivní	 testy	
na	přítomnost	opiátů	v	těle.	Harrisonová	[1995]	rovněž	zkoumala	under-report	
u	konzumace	drog,	ve	vzorku	vězňů	o	užívání	několika	druhů	drog	nepravdivě	
vypovídala	většina	respondentů.	Vyšlo	rovněž	najevo,	že	respondenti	měli	ten-
dence	vypovídat	nepravdivě	o	chování	v	současnosti;	ve	výpovědích	o	minulosti	
byli	častěji	schopni	uvést	pravdu.

Pokud	se	mají	dospělí	lidé	v	dotazníkových	výzkumech	vyjadřovat	o	tom,	zda	
kouří,	mají	malé	nebo	žádné	tendence	vypovídat	nepravdivě.	Jinak	je	tomu	u	te-
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enagerů,	kteří	se	snaží	svoje	kouření	utajit.	Oba	tyto	jevy	odhalila	studie	Patricka	
a	jeho	kolegů	[1994].	Je	možné,	že	od	začátku	devadesátých	let,	kdy	Patrickova	
studie	vznikla,	prošlo	veřejné	mínění	pod	tlakem	negativní	protikuřácké	kam-
paně	 tak	radikální	změnou,	že	se	 i	dospělí	 lidé	začali	 za	svoje	kuřáctví	stydět.	
Aktuální	informace	k	této	domněnce	jsem	však	nenašla.

Z	hlediska	určování	validity	měření	citlivých	otázek	má	velký	význam	studie	
Jonesové	a	Forrestové	[Jones,	Forrest	1992]	o	výpovědích	žen	o	 interrupcích,	
která	bývá	v	odborné	literatuře	velmi	často	citována.	Tyto	dvě	výzkumnice	porov-
návaly	data	z	výzkumu	s	oficiálními	záznamy	nemocnic	a	zjistili,	že	respondentky	
zamlčely	zhruba	50	procent	případů	interrupcí.	Tourangeau	[Tourangeau,	Rips,	
Rasinski	2000:271]	cituje	studii	Jareda	B.	Jobeho	z	roku	1997,	který	zjistil,	že	
pouze	zhruba	polovina	z	žen,	které	podstoupily	interrupci	v	uplynulém	roce,	o	
této	skutečnosti	pravdivě	vypověděla.	

Jak	bylo	uvedeno	již	v	úvodu	tohoto	článku,	lidé	se	často	nepřesně	vyjadřují	
o	svých	finančních	příjmech.	Moore	a	jeho	spolupracovníci	[1999]	porovnávali	
data	o	příjmech	a	 identifikovali	druhy	příjmů,	které	měli	respondenti	 tenden-
ce	zamlčovat.	Dotázaní	často	nevypovídali	o	zdrojích	malých	finančních	příjmů	
(úroky	z	investic)	a	zatajovali	příjmy,	které	považovali	za	zahanbující,	například	
sociální	dávky.	Moore	upozorňuje,	že	svou	roli	může	hrát	i	zapomínání,	ale	spíše	
se	kloní	k	verzi	o	záměrném	zamlčování.

Co	se	týče	účasti	ve	volbách,	mají	respondenti	tendence	nepravdivě	tvrdit,	že	
u	voleb	byli.	Tourangeau	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:273]	ve	svém	textu	
o	citlivých	tématech	píše,	že	over-report	účasti	ve	volbách	byl	nalezen	v	každé	
větší	validizační	studii	o	volebním	chování.	Upozorňuje	přitom,	že	tyto	studie	se	
začaly	dělat	už	ve	čtyřicátých	letech	minulého	století.	

Zjišťování	validity	výpovědí	o	účasti	ve	volbách	má	však	jeden	velký	zádrhel,	
na	který	velmi	podnětně	upozornil	recenzent	tohoto	článku.	Vzhledem	k	tomu,	
že	účast	ve	výběrových	šetřeních	je	dobrovolná,	mohou	potenciální	respondenti,	
kteří	se	voleb	nezúčastnili	a	nechtějí	o	tom	výzkumníkům	říkat,	účast	ve	výzku-
mu	odmítnout	resp.	neodpovědět	na	otázku	„Volil/a	jste	v	minulých	volbách“.	
Ve	výběrovém	vzorku	resp.	ve	výstupech	šetření	se	tak	v	důsledku	tohoto	jevu	
objeví	více	lidí,	kteří	se	voleb	zúčastnili.	Z	toho	důvodu	může	být	rozdíl	mezi	úda-
ji	z	šetření	a	údaji	z	oficiálních	záznamů	o	výsledcích	voleb	částečně	způsoben	
tím,	že	ve	vzorku	bylo	poměrně	více	lidí,	kteří	volili,	než	v	populaci.	Rozlišit	mezi	
chybou	plynoucí	z	výpadku	návratnosti	a	chybou	vzniklou	působením	sociální	
desirability	ale	bohužel	není	možné.	Útěchou	nám	může	být,	 že	ve	Spojených	
státech	se	výzkumy	účasti	ve	volbách	v	některých	případech	validizovaly	údaji	
z	voličských	registrů,	přičemž	se	zjišťovala	volebních	účast	konkrétních	respon-
dentů	(výzkumníci	znali	 jméno	respondenta	a	kontrolovali,	zda	se	respondent	
voleb	zúčastnil)	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:273].	V	těchto	výzkumech	se	
působení	sociální	desirability	na	odpovědi	respondentů	prokázalo.

Americké	výzkumy	dále	přinesly	informace	o	tom,	jací	lidé	jsou	náchylnější	
k	nepravdivým	výpovědím	o	účasti	ve	volbách.	Podle	výzkumníků	nejvíce	ovliv-
ňují	neupřímné	výpovědi	respondentů	znaky	jako	je	rasa,	úmysl	jít	k	volbám	a	
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víra	v	politickou	participaci	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:274].	Traugott	a	
Katosh	[1979]	uvádějí,	že	over-report	častěji	podávají	afro-američané,	přičemž	
tento	efekt	se	ještě	zvyšuje	v	případě,	že	tazatelem	je	černoch	[Tourangeau,	Rips,	
Rasinski	2000:274].	Ti	respondenti,	kteří	měli	před	volbami	úmysl	jít	volit,	a	ti,	
kteří	silně	podporují	mínění,	že	k	volbám	se	chodit	musí,	rovněž	častěji	nadhod-
nocovali	svou	účast	ve	volbách	[Tourangeau,	Rips,	Rasinski	2000:	274].	

V	religiózním	americkém	prostředí	se	jako	velice	citlivé	téma	ukazuje	účast	
na	bohoslužbách.	Zatímco	v	České	republice	naprostá	většina	obyvatelstva	bez	
zaváhání	a	výčitek	odpoví	na	dotaz	o	účasti	na	církevních	obřadech,	že	do	kostela	
nechodí,	v	americké	společnosti	má	taková	odpověď	zcela	jiný	obsah.	Proto	se	
v	amerických	výzkumech	často	objevuje	over-report	o	pravidelné	docházce	na	
bohoslužby.	

Hadaway,	Marler	a	Chaves	[1993]	porovnali	data	z	výzkumů	se	záznamy	kato-
lických	a	protestantských	církví	o	návštěvě	bohoslužeb	v	jednom	okrese	ve	státě	
Ohio.	Data	z	výzkumů	ukazovala	dvakrát	vyšší	účast	na	bohoslužbách,	než	jaká	
ve	skutečnosti	byla.	Výzkumníci	upozorňují	na	to,	že	i	přesto,	že	se	v	oficiálních	
záznamech	mohou	vyskytovat	nepřesnosti,	je	velká	část	rozdílu	mezi	hodnotou	
z	výzkumu	a	hodnotou	ze	záznamů	vysvětlena	over-reportem.	

Důmyslný	způsob,	jak	ve	výzkumu	zjistit	skutečnosti	se	přibližující	frekvenci	
návštěv	kostela,	vymysleli	Presser	a	Stinson	[1998].	Ti	se	neptali	na	četnost	ná-
vštěv	bohoslužeb	přímo	(„Byl/a	jste	v	uplynulém	týdnu	v	kostele?“),	ale	místo	
toho	požádali	respondenty,	aby	jim	podrobně	vylíčili,	jakým	aktivitám	se	věno-
vali	během	týdne.	Dotázaní	výzkumníkům	řekli,	co	dělali	od	sobotní	půlnoci	a	
následujících	sedm	dní.	Lidé,	kteří	měli	ve	zvyku	chodit	pravidelně	každou	ne-
děli	do	kostela,	tuto	skutečnost	neopomněli	zmínit,	naopak	ti,	kteří	do	kostela	
zpravidla	nechodili,	nedělní	návštěvu	bohoslužby	neuvedli.	Poté,	co	responden-
ti	 podrobně	 vylíčili	 své	 týdenní	 aktivity,	 následoval	 přímý	 dotaz	 na	 frekvenci	
návštěv	bohoslužeb.	Na	tuto	otázku	odpovědělo	40	procent	dotázaných,	že	do	
kostela	chodí	každý	týden.	Z	podrobného	popisu	aktivit	respondentů	však	vyply-
nulo,	že	do	kostela	chodilo	pouze	29	procent	souboru.

Mezi	citlivá	témata	jistě	patří	sexuální	chování,	nejběžnějšími	tématy	z	této	
oblasti,	ve	kterých	se	objevuje	nadhodnocení	či	podhodnocení	odpovědí,	je	ho-
mosexualita,	 masturbace	 a	 počet	 sexuálních	 partnerů	 v	 životě	 [Tourangeau,	
Rips,	Rasinski	2000:269]	Jak	již	bylo	zmíněno	výše,	upřímnost	ve	výpovědích	
podporuje	použití	některé	z	forem	SAQ	(ACASI:	audio-computer-assisted-inter-
view,	CASI	–	computer-assisted-interview	nebo	papírový	dotazník	vyplňovaný	
respondentem).	Studie	prokázaly,	že	ACASI	je	schopno	zvýšit	počet	mužů,	kteří	
přiznají	homosexuální	zkušenost	a	přibližuje	k	sobě	deklarovaný	průměrný	po-
čet	sexuálních	partnerů,	resp.	partnerek	mužů	a	žen	[Tourangeau,	Smith	1996].	

Diskrepance	ve	výpovědích	o	počtech	sexuálních	partnerů	v	životě	člověka	
se	reprodukuje	v	každém	výzkumu,	který	se	tímto	problémem	zabýval	[Wieder-
man	1997,	Morris	1993,	Wellings	et	al.	1994,	Dinkelman	2009].	Velké	rozdíly	
v	průměrném	počtu	sexuálních	partnerů	mužů	a	žen	jsou	zpravidla	vysvětlovány	
působením	sociální	desirability	a	odlišnými	strategiemi	mužů	a	žen	v	kognitiv-
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ním	procesu	získávání	informace	z	paměti.	Podle	dosud	provedených	studií	totiž	
ženy	k	odpovědi	častěji	docházejí	tím,	že	v	průběhu	dotazování	sexuální	partne-
ry	spočítají	nebo	si	přesné	číslo	pamatují,	muži	naproti	tomu	častěji	odhadují,	
přičemž	 strategie	 odhadu	 vede	 k	 vyšším	 sumám	než	 druhé	dvě	 výše	 uvedené	
strategie	[Brown	a	Sinclair	1999].	

Pozornost	si	rovněž	získal	argument,	známý	jako	„heavy	tail“,	podle	kterého	
je	diskrepance	způsobena	výskytem	extrémně	sexuálně	výkonných	žen	v	popu-
laci,	 které	 během	 života	 získají	 velké	množství	 sexuálních	partnerů	 (v	 řádech	
stovek	až	 tisíců),	 avšak	do	výběrových	 souborů	výzkumů	se	nedostávají,	 čímž	
se	snižuje	průměrný	počet	sexuálních	partnerů	žen	ve	vzorku	[viz	Morris	1993].	
Důkazy	hovořící	v	neprospěch	tohoto	vysvětlení	podala	Einonová	[Einon	1994].

Závěr
Tento	článek	přinesl	 stručný	 teoretický	úvod	do	studia	problematiky	citlivých	
otázek.	 Nepřináší	 nové	 poznatky	 ke	 studiu	 citlivých	 témat,	 je	 však	 relativně	
bohatým	 shrnutím	 základních	 informací,	 kterými	 sociologická	metodologie	 a	
sociální	psychologie	k	tématu	přispěla.	Pokud	čtenáře	tohoto	textu	oblast	socio-
logického	výzkumu	citlivých	témat	zaujala,	může	se	uchýlit	ke	studiu	literatury,	
na	kterou	v	článku	odkazuji.	

Je	 jisté,	že	výzkum	citlivých	témat	není	hlavním	zájmem	sociálních	vědců,	
budeme-li	však	uvažovat	například	o	studiu	postojů,	zjistíme,	že	výše	uvedené	
problémy	v	dotazování	senzitivních	témat	se	částečně	týkají	i	jich.	Je	proto	dobré	
si	připomenout,	že	snížená	validita	dat	způsobená	sociální	desirabilitou	a	„au-
tocenzurou“	respondentů	je	rozšířeným	fenoménem,	který	negativně	ovlivňuje	
výstupy	ze	sociálněvědních	výzkumů.
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