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Lazarsfeld’s contribution to the methodology of panel study analysis
 

Abstract: This paper explores causal explanations that use panel data and descri-
bes the contribution of Paul Lazarsfeld to the methodology of panel analysis. The 
introductory part describes the concepts of ‘panel data’ and ‘panel analysis.’ The 
second section is devoted to the history of panel studies. The main part of the paper 
focuses on the contributions of Paul Lazarsfeld to panel data analysis. The term 
‘panel study’ generally denotes any data collection that involves the same respon-
dents who are questioned repeatedly in consecutive waves of a survey. In contrast, 
‘panel analysis’ refers to the quantitative analysis of changes in the distributions 
of responses among the same respondents across two waves of a panel data set. 
Paul Lazarsfeld developed panel analysis during the late 1930s and early 1940s. 
The main aim of this early work was to test for causal relationships, and to outli-
ne some explanation for the intra-personal changes observed. Lazarsfeld outlined 
three important panel data analysis procedures: 1) analysis of turnover tables, 2) 
analysis of qualified change also known as the “analysis of qualifiers”, and 3) ana-
lysis of concurrent changes. The latter was often referred to by Lazarsfeld in his 
methodological papers as the problem of the “sixteen-fold table”. The final section 
of this paper discusses of the use of control groups in panel studies and problems 

associated with panel attrition rates.

Data a výzkum - SDA Info 2009, Vol. 3, No. 1: 9-29.
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1.  Úvod
Předkládaná stať si klade dva hlavní cíle: 1) zamyslet se nad metodologií panelo-
vé analýzy jako nad metodou, kterou je vhodné používat pro analýzu kauzálních 
(příčinných) souvislostí, a 2) seznámit čtenáře s přínosem Paula Lazarsfelda k 
metodologii panelové analýzy. Oba úkoly spolu poměrně úzce souvisejí, a to pře-
devším proto, že panelová analýza byla pro Paula Lazarsfelda, jako jednoho z nej-
významnějších zakladatelů empirického sociálního výzkumu, právě metodou snad 
nejvhodnější k využití pro analýzu příčinných souvislostí ve zkoumaných společen-
ských jevech a procesech.

Dříve než nás zaujme trojice úloh, k jejímuž řešení se Lazarsfeld především roz-
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hodl panelovou analýzu využívat, seznámíme se ještě v úvodu s vymezením této 
metody, tedy s její alespoň přibližnou definicí, a hned poté s hlavním důvodem 
použití panelového šetření a panelové analýzy. Termín „panelové šetření“ budeme 
přitom používat pro obecnější označení způsobu uspořádání výzkumu, při němž 
opakovaně dotazujeme stále stejné respondenty. Pojmenování „panelová analýza“ 
ponecháme pro specifický způsob využití dat z panelového šetření pro výpovědi, v 
našem případě pro analýzu příčinných souvislostí ve zkoumaných společenských 
procesech.

Ve druhé kapitole se budeme věnovat historickému přehledu prvních praktic-
kých použití panelového šetření, tedy jeho uvedením do praxe  v prvních několika 
výzkumech, kde sloužilo především jako metoda sběru dat. Paul Lazarsfeld jako 
první využil panelové šetření jako analytický nástroj. Ten pak v jeho pojetí využí-
vá data sbíraná opakovaně od stejného souboru dotazovaných pro výpočty, které 
poskytují oporu pro formulaci kauzálních závěrů. V kapitole třetí, která tvoří jádro 
stati, následuje rozbor tří úloh, které Lazarsfeld formuloval v rámci panelové analý-
zy, a v kapitole čtvrté pak diskuse dvou důležitých metodologických úkolů spjatých 
s panelovou analýzou:
1) otázka tzv. „úmrtnosti“ panelu, její důsledky a způsoby řešení tohoto problému
a 2) použití tzv. „kontrolních“ souborů, jeho důvody a způsoby zajištění.

Panel je „výběrový soubor osob, které jsou opakovaně dotazovány“.1 Důležité 
je, že údaje o těchto osobách, získávané postupně v jednotlivých vlnách panelového 
dotazování, jsou používány a analyzovány ve vzájemných souvislostecha návaznos-
tech a slouží jako vysvětlující proměnné budoucích jevů, názorů, postojů a způsobů 
jednání zkoumaných osob. Použití panelového šetření nám umožňuje vysvětlovat 
změny názorového spektra populace, kterou vybraný panel reprezentuje, nebo 
změny jednání v čase vymezeném jednotlivými fázemi opakovaného dotazování. 
Protože známe sociální charakteristiky „členů panelu“, jejich dotazování nám po-
skytuje zřetelnou informaci, „kteří respondenti“ změnili své názory nebo jednání 
a jakým způsobem. Můžeme se jich dokonce ptát na okolnosti, případně důvody 
změn názorů, postojů či jednání, pokud jsou ochotni a schopni nám to sdělit.

Počátky panelové analýzy jako specifického způsobu využití panelového šetření 
v sociologickém výzkumu jsou do značné míry spojeny s výzkumem utváření názo-
rů voličů v rámci předvolební kampaně k prezidentským volbám v roce 1940 v USA. 
Tento výzkum uskutečnili Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson a Hazel Gaudetová2 
a je příkladem prvního rozsáhlého použití metody panelové analýzy při zkoumá-
ní politické komunikace. Historie panelového šetření je však starší. Také Lazars-
feld a jeho spolupracovníci podstatu metody, tedy opakované dotazování stejného 
souboru osob, převzali. Lazarsfeld tuto metodu nevynalezl ani nepojmenoval. Vý-

znamnou měrou ji však zdokonalil, rozvinul její analytické možnosti a ukázal její 
nesporné přednosti oproti jiným způsobům uspořádání výzkumu, které byly do té 
doby daleko běžnější a o jejichž nedostatcích se do té doby nevedla významnější 
diskuse.3

V čem spočívala zásluha Paula F. Lazarsfelda? Jak změnilo využití panelové 
analýzy pohled na data například při studiu volebního chování a politické komuni-
kace? Podstata metodologické inovace, kterou Lazarsfeld prosadil, spočívala v na-
hrazení srovnávací analýzy průřezových tabulek z různých výzkumů analýzou opa-
kovaných dotazů u stejného souboru jedinců v časových odstupech. Původní postup 
„opakovaného dotazování“ různých reprezentantů zkoumané populace umožňoval 
posoudit pouze změnu v zastoupení názorů nebo preferencí mezi dvěma okamžiky 
(obdobími). Jednalo se o zhodnocení nárůstu nebo poklesu preferencí, obliby nebo 
poptávky ve smyslu tzv. „čisté změny“ (net change). „Preference strany“ stouply 
o 10 %, ze 30 % na 40 %. Potřebujeme znát víc? Nestačí nám tato informace? Ně-
kdy ano, většinou však ne. „Celková změna“ (gross change) v sobě zahrnuje nejen 
výslednou čistou změnu danou rozdílem původních a následných preferencí, ale 
také cyklické anebo proti sobě směřující pohyby preferencí, tedy změny, které se v 
konečném součtu do značné míry vzájemně vyruší, a vypadá to, jako by k nim vůbec 
nedošlo. Opakování standardních šetření výzkumů veřejného mínění na různých 
souborech respondentů umožňuje analyzovat jen čistou změnu (net change). Po-
kud však použijeme model panelového šetření, soubor dotazovaných ze zkoumané 
populace nevybíráme pokaždé znovu, ale dotazujeme stejné respondenty, abychom 
se dozvěděli proměny jejich preferencí v čase. Umožňuje nám to vedle analýzy čisté 
změny zkoumat a vysvětlovat také celkovou změnu (gross change).

Rozdíl je patrný na příkladu proměňujících se volebních preferencí v období 
před volbami. Vezměme si (pro jednoduchost a také abychom snad neovlivňova-
li naše voliče) situaci Spojených států amerických se dvěma hlavními politickými 
stranami – „republikány“ a „demokraty“. Pokud mezi dvěma sledovanými období-
mi vzrostou volební preference pro demokraty ze 30 % na 40 %, tedy o 10 % hlasů, 
víme, že 10 % voličů změnilo své preference. Bylo jich však právě 10 %? Nebylo 
jich více? Srovnání dvou průřezových výzkumů veřejného mínění ve dvou po sobě 
jdoucích obdobích nám více informací nepřinese. Deset procent voličských prefe-
rencí navíc může skrývat změnu, která se týká 10 %, ale třeba také 70 % voličů. Z 
původních 30 % voličů demokratů nemusel (teoreticky) zbýt ve druhém období 
ani jediný. Všichni mohli přejít k republikánům (anebo jsou ve druhém kole do-
tazování nerozhodní). A nynějších 40 % příznivců demokratů jsou zcela jiní voliči, 
jsou reprezentováni odpovídající částí ze zbytku voličské populace. Část z nich byla 
předtím nerozhodných a část přešla z tábora republikánů k demokratům.

Rozdílnost dvou popisovaných situací vůbec není zanedbatelná. V prvním pří-
padě proměnilo své preference jen 10 % voličské populace, ve druhém případě to 
bylo 70 % voličů (30 % jedním směrem – od demokratů a 40 % druhým směrem – k 
demokratům). Relativně nevelký posun preferencí může být tedy buď projevem ná-
zorových změn jen malé části voličského spektra, nebo je naopak projevem daleko 

1 Použití (internetových) zdrojových souborů respondentů (online access panel) nelze ztotožňovat s 
panelovým šetřením ani označovat za panelový výzkum nebo panelovou analýzu ve významu, v jakém je 
toto označení používáno v tomto článku. Jeden z hlavních důvodů této rozdílnosti je ten, že „opakované 
použití respondentů“ z „online access panelu“ se netýká společného výzkumného projektu a informace 
z jednotlivých šetření není spojována ani společně analyzována. Motivy využívání zdrojových souborů 
respondentů navíc nejsou primárně heuristické, ale především komerční, ekonomické.
2 Jedná se o výzkum, který bývá označován jako „Erie County Study“ a jehož výsledky byly publikovány 
v roce 1944 v monografii „The People‘s Choice“ [Lazarsfeld-Berelson-Gaudet 1944]. O tomto výzkumu 
podrobně pojednává dvojice článků z nedávné doby [Jeřábek 2000, 2001]. 3 Viz [Zeisel 1985: 216].
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rozsáhlejších, vzájemně často protichůdných proměn. Panelové uspořádání výzku-
mu nám svým opakovaným dotazováním stejných osob v po sobě následujících ob-
dobích dává možnost podrobněji zkoumat procesy proměn na úrovni jednotlivců, 
členů panelu. Víme, kteří z voličů změnili svůj názor a jakým směrem jej změnili. 
Známe jejich sociální charakteristiky a můžeme se jich navíc zeptat na okolnosti 
nebo důvody jejich názorového posunu.

2. Z historie panelového šetření
Metoda panelového šetření byla utvářena postupně, v několika fázích a byla použí-
vána paralelně v různých aplikovaných disciplínách. První použití opakovaného do-
tazování stejného souboru respondentů je možno vysledovat do r. 1924, kdy Stuart 
Rice opakovaně dotazoval studenty z Dartmouth College v průběhu prezidentské 
předvolební kampaně [Rice 1928] s cílem určit, „jak se proměňují preference pro 
jednotlivé kandidáty v průběhu kampaně“. Podobně Theodore Newcomb použil v 
letech 1938 až 1940 opakovaná interview na panelu studentek, aby zjistil, zda a na-
kolik se v průběhu několika let proměňují názory mladých dívek z vysoce postave-
ných konzervativních rodin v prostředí liberální „Bennington College“ [Newcombe 
1943]. Obě tyto původní aplikace panelového šetření se soustředily na studenty, 
kteří měnili své názory, a na rozbor důvodů těchto změn. Byly v zásadě omezeny na 
kvalitativní analýzu mimořádných případů [Levenson 1968: 371].

Lazarsfeld k těmto prvním použitím panelového šetření přidal systematizaci 
postupu a doplnil, resp. kodifikoval, metodu kvantitativního vyhodnocení sledo-
vaných změn. Tak se metoda panelového šetření, teď již v podobě panelové analý-
zy, stala využitelnou pro systematickou analýzu dynamiky sociálních procesů i pro 
kauzální vysvětlování změnám podléhajících společenských jevů.

Lazarsfeldovy metodologické příspěvky k panelové analýze byly četné. Expe-
rimentoval s využitím panelové analýzy již od počátku svého zapojení do velkého 
projektu komunikačního výzkumu „Princeton Radio Project“, tj. od roku 1937. 4

V roce 1938 publikoval Lazarsfeld spolu s Marjorie Fiske svou první metodolo-
gickou studii k panelové analýze nazvanou: „The Panel as a New Tool for Measu-
ring Opinions“ [Lazarsfeld and Fiske 1938]. Je velmi pravděpodobné, že se s tou-
to metodou seznámil při výzkumu trhu. Také politická témata však měla význam 
při formování modelu panelové analýzy, o čemž svědčí Lazarsfeldův článek z roku 
1939 týkající se rychlých proměn amerického veřejného mínění k osobě senátora 
obviněného z členství v Ku-klux-klanu [Lazarsfeld 1939]. O rok později publikoval 
Lazarsfeld v Public Opinion Quarterly další článek k panelové analýze [Lazarsfeld 
1940]. A konečně, v roce 1940 započal, spolu s Bernardem Berelsonem a Hazel 
Gaudetovou, výzkum „Erie County Study“ využívající panelové analýzy pro zkou-
mání utváření voličských preferencí v průběhu volební kampaně. Výsledky toho-
to výzkumu byly publikovány v několika časopiseckých článcích, především pak 
v roce 1944 v knížce „The People’s Choice. How the Voter Makes Up His Mind 
in a Presidential Campaign.“ (Volba lidu. Jak volič utváří své názory v průběhu 
prezidentské předvolební kampaně).5  Zde výzkumníci uplatnili panelovou analýzu 
v promyšleném uspořádání sedmi následných dotazování panelu 600 responden-

tů a tří doplňkových jednorázových dotazů stejně velkých kontrolních souborů ve 
třech různých měsících volební kampaně (podrobněji [Jeřábek: 2000b, 2003]). O 
několik let později sepsal Lazarsfeld ve spoluautorství se dvěma spolupracovníky 
kapitolu věnovanou panelové analýze do učebnice výzkumných metod [Lazars-
feld, Rosenberg and Thielens 1951]. Panelovou analýzu použil při několika dalších 
rozborech volebního chování a politických kampaní. Výsledky panelové analýzy, 
při níž použil čtyř opakovaných dotazů voličů, publikoval například v monografii 
„Voting“ [Berelson, Lazarsfeld and McPhee 1954]. Metodologická zobecnění plat-
ná pro použití panelové analýzy pak shrnul do jednoho z oddílů metodologického 
kompendia „The Language of Social Research“ [Lazarsfeld and Rosenberg 1955]. 
O sedmnáct let později věnoval již tématu „longitudinal data analysis“, do nějž 
panelová analýza spadá, jeden z nejrozsáhlejších oddílů kolektivní metodologické 
učebnice „Continuities in the Language of Social Research“ [Lazarsfeld, Pasanella 
and Rosenberg 1972]. Panelovou analýzou se Lazarsfeld zabýval prakticky až do své 
smrti v roce 1976. O tom svědčí například rozměrná kapitola „Some Episodes in the 
History of Panel Analysis“, kterou napsal pro kolektivní monografii, jež vyšla až dva 
roky po jeho smrti v roce 1978 na téma longitudinálního výzkumu užívání drog a 
kterou editoval Denise B. Kandel [Lazarsfeld 1978].

3. Metodika panelové analýzy aneb „Lazarsfeldovy úlohy“ pro panelo-
vou analýzu
Paul Lazarsfeld vyvinul metodu panelové analýzy pro popis mechanismů, k nimž 
dochází v průběhu proměn názorů, postojů, mínění nebo preferencí. Pomocí to-
hoto výzkumného postupu přirozeně doplnil metodologii „survey research“, která 
byla do té doby používána především pro deskriptivní účely. 6  Zavedením opakova-
ného dotazování se objevily nové analytické úlohy a vznikla potřeba vyvinout nové 
výpočetní postupy pro jejich řešení.

Panelová analýza se soustřeďuje především na studium dynamiky změn v 
opakovaně studovaném souboru jednotek. Již od 40. let 20. století se v literatuře        
objevuje označení „analýza posunů“ (analysis of „shifts“) nebo „analýza přecho-
dů“ (analysis of „turnover“). Výchozím bodem Lazarsfeldovy „panelové analýzy“ 
byl popis dynamiky studovaných jednotek a týkal se tzv. „analýzy přechodů“ (tur-
nover analysis). Lazarsfeld se zaměřoval na výpočty pravděpodobností změn pro 
jednotlivé části populace reprezentované částmi panelu, na porovnávání vlivu jed-
notlivých podmínek na dynamiku proměn v postojích, chování nebo v preferencích 
studovaných populací i na pokusy o vysvětlení příčin proměn sledovaných jevů. 
Podstatu jeho přístupu je možno spolu s Jamese Colemanem spatřovat v jeho hle-
dání odpovědi na otázku, která jej zaměstnávala po dobu prakticky asi třiceti let: 
„Jak mohou být panelová data použita k získání výpovědí o působení jednotlivých 
postojů a jednaní na sebe navzájem?“ [Coleman 1980: 155].

Lazarsfeld a jeho následovníci postupně formulovali celou řadu úloh pro pa-

4 Priceton Radio Project Lazarsfeld vedl od roku 1937. Podrobnosti o tomto výzkumném projektu se 
zájemce dočte v monografii věnované počátkům komunikačního výzkumu a úloze Paula Lazarsfelda v 
něm. [Jeřábek 1997: 50–70]

5 Popis uspořádání výzkumu „The People’s Choice“ a jeho nejdůležitějších výsledků čtenář najde v člán-
cích [Jeřábek 2000a] a [Jeřábek 2000b] nebo v kapitole knížky o Lazarsfeldových výzkumných   
   projektech [Jeřábek 2003].
6 James Coleman hodnotí jako jednu z největších zásluh P. F. Lazarsfelda to, že transformoval výzkum 
veřejného mínění do podoby „survey analysis“, tedy do podoby využívající průzkumů založených na výbě-
rových šetřeních k vyvozování závěrů týkajících se kauzálních vztahů, které ovlivňují jednání zkoumaných 
jedinců. [Coleman 1980: 155]
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nelovou analýzu. Tři z nich je možno považovat za nejvíce svázané se smyslem a 
metodologickým určením panelové analýzy, jak ji chápal Paul Lazarsfeld. Jedna-
lo se 1) o analýzu proměn, změn, přechodů, tedy o hodnocení tabulky přechodů 
(turnover table), 2) o porovnání změn pro podsoubory neboli o analýzu zvláštních 
populací (qualified change), tedy vlastně o rozbor stratifikace přechodových tabu-
lek pomocí dalších proměnných. Lazarsfeld pro tuto úlohu alternativně používal 
také název „analysis of qualifiers“. A konečně 3) typickou úlohou panelové analýzy 
je v jeho pojetí kauzální analýza následných souběžných změn dvou proměnných 
ve dvou časových bodech (concurrent changes), úloha, kterou Lazarsfeld ve svých 
metodologických statích nazývá problémem tzv. „16polní tabulky“ (sixteen-fold 
table). V této stati se budeme zabývat jen těmito třemi úlohami, a to ještě jen jejich 
základní podobou. Vedle těchto tří úloh, které významnou měrou formovaly první 
etapu využívání panelové analýzy v sociologickém výzkumu, je možno analyzovat 
ještě vícenásobné postupné změny v čase v průběhu několika fází panelového šetře-
ní; působení tzv. „efektu vítěze voleb“ (bandwagon effect); dále je možno studovat 
loajalitu k politické straně nebo firemní značce či výrobku anebo dokonce testovat 
statistickou významnost dosahovaných proměn mezi jednotlivými situacemi.

3.1  Analýza změn – tabulka přechodů (turnover table)
Panelová analýza byla svými zakladateli nejprve rozvíjena jako analýza přechodů 
(změn). Paul Lazarsfeld tuto úlohu nejčastěji vyjadřoval v podobě čtyřpolní tabulky 
vyjadřující vztah mezi dvěma dichotomickými proměnnými. Vyjádříme-li vyhod-
nocovanou situaci pomocí tabulky přechodů, použijeme symbolického označení 
polí v tabulce (1), (2), (3), (4) (viz tab. 1). Hlavní diagonála (1) a (4) obsahuje pole 
vyjadřující situaci beze změn ano      ano, ne      ne. Vedlejší diagonála vyjadřuje 
změny. Pole (2) změnu ne        ano, pole (3) změnu ano        ne.

Zajímá nás především výpočet indexu přechodů ve čtyřpolní tabulce. Je mož-
no jej definovat jako podíl četností respondentů, kteří mění své zařazení, k celkové 
četnosti všech respondentů (srovnej [Zeisel 1985: 222]).

  

Tab. 1: Tabulka přechodů

               (2) + (3)
Index přechodů = 
         (1) + (2) + (3) + (4)

Vedle této hodnoty zjišťujeme také čistou změnu zařazení (net change). Je 
vyjádřena jako rozdíl mezi změnou zařazení jedním směrem (2) a opačnou změnou 
zařazení (3) vztažený k celkové četnosti všech respondentů.

           (2) − (3)
Čistá změna zařazení = 
                   (1) + (2) + (3) + (4)

Index přechodů jedním číslem charakterizuje populaci a vyjadřuje, nakolik je 
náchylná ke změnám. Samotný index přechodů je číslo, vyjadřující jaké procento 
zkoumaného souboru jednotek prošlo za sledované období změnou. Přitom porov-
nání indexu přechodů a čisté změny zařazení ukazuje, nakolik ve zkoumané popu-
laci dochází k protiběžným změnám, nakolik jsou přesuny jedním směrem kom-
penzovány protisměrnými pohyby.

3.2  Porovnání změn pro podsoubory neboli analýza zvláštních popu-
lací (analysis of qualifiers)
Paul Lazarsfeld, a po něm i další výzkumníci, se nezabývali jen jednou tabulkou 
přechodů. Cílem některých analýz bylo porovnání celé řady takových tabulek. Jed-
ná se vlastně o analýzu podmínek, za nichž se mohou odlišně odehrávat změny 
(přechody) mezi dvěma sledovanými proměnnými. Takto prováděný detailní roz-
bor podsouborů bývá v Lazarsfeldově terminologii panelové analýzy nazýván „the 
analysis of qualifiers“. Důležité je rozlišení, zda tyto podmínky „qualifiers“ jsou 
„konstantní“ nebo „proměnlivé“. „Konstantní“ podmínky, „constant qualifiers“, 
jsou většinou blíže určeny předpokládaným „pořadím“ vzájemného působení. 
Existují „antecedent qualifiers“, tj. podmínky nebo charakteristiky členů panelu, 
které jsou zjistitelné předem, které předcházejí již první interview. Další skupinou 
jsou „intervening qualifiers“, tj. takové podmínky nebo charakteristiky podsoubo-
rů zkoumaného panelu, které jsme schopni jim přidělit teprve mezi jednotlivými 
kroky panelového dotazování. Jednotlivé jmenovité charakteristiky členů panelu 
„individual qualifiers“ používáme pak k vytvoření „stratifikace tabulky přechodů“ 
(stratification of turnover table). To nám v závěru analýzy umožňuje stanovit nebo 
lépe řečeno odhalit, za jakých okolností dochází k větším nebo naopak k menším 
změnám.

Tento typ analýz je popsán v několika statích oddílu, který byl panelové analýze 
věnován v metodologickém kompendiu „Continuities in the Language of Social 
Research“ [Lazarsfeld et al. 1972: 324–327, 363–387]. Při analýze specifických 
(jmenovitých) změn (qualified changes) je zkoumaná populace rozdělena na pod-
soubory podle konkrétních podmínek či jmenovitých charakteristik (qualifiers). 
Nás pak zajímá právě vliv této konkrétní podmínky či charakteristiky na podobu 
(intenzitu) zkoumaného přechodu.

Lazarsfeld uvádí příklad proměn volebních preferencí v průběhu volební kam-
paně pro syny „republikánsky orientovaných otců“ a pro syny „demokraticky ori-
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Zajímá nás p edevším výpo et indexu p echod  ve ty polní tabulce. Je možno jej definovat 

jako podíl etností respondent , kte í m ní své za azení, k celkové etnosti všech respondent  

(srovnej [Zeisel 1985: 222]). 

  (2) + (3) 
Index p echod  = —————————— 
 (1) + (2) + (3) + (4) 
 

Vedle této hodnoty zjiš ujeme také istou zm nu za azení (net change). Je vyjád ena jako 

rozdíl mezi zm nou za azení jedním sm rem (2) a opa nou zm nou za azení (3) vztažený 

k celkové etnosti všech respondent . 

 

 (2)  (3) 
istá zm na za azení =  —————————— 

 (1) + (2) + (3) + (4) 

Index p echod  jedním íslem charakterizuje populaci a vyjad uje, nakolik je náchylná ke 

zm nám. Samotný index p echod  je íslo, vyjad ující jaké procento zkoumaného souboru 

jednotek prošlo za sledované období zm nou. P itom porovnání indexu p echod  a isté 

zm ny za azení ukazuje, nakolik ve zkoumané populaci dochází k protib žným zm nám, 

nakolik jsou p esuny jedním sm rem kompenzovány protism rnými pohyby. 

3.2 Porovnání zm n pro podsoubory neboli analýza zvláštních populací (analysis of 

qualifiers)

Paul Lazarsfeld, a po n m i další výzkumníci, se nezabývali jen jednou tabulkou p echod . 

Cílem n kterých analýz bylo porovnání celé ady takových tabulek. Jedná se vlastn  

o analýzu podmínek, za nichž se mohou odlišn  odehrávat zm ny (p echody) mezi dv ma 

sledovanými prom nnými. Takto provád ný detailní rozbor podsoubor  bývá v Lazarsfeldov  

terminologii panelové analýzy nazýván „the analysis of qualifiers“. D ležité je rozlišení, zda 

 První interview 

Druhé interview 
 

ANO NE 

ANO ano  ano 
(1) 

ne  ano 
(2) 

NE ano  ne 
(3) 

ne  ne 
(4) 
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entovaných otců“. Přitom sledujeme vliv otcovy politické orientace na proměny 
volebního chování syna. Tou podmínkou či charakteristikou (qualifier), jejíž vliv 
sledujeme, je politická orientace otce. Předpokládejme, že máme voliče mužského 
pohlaví, z nichž někteří jsou synové „republikánů“ a jiní jsou synové „demokratů“. 
Na počátku volební kampaně se jich zeptáme na jejich volební preference a pak roz-
dělíme soubor na ty, kteří mají v plánu volit republikány, a na ty, kteří mají v plánu 
volit demokraty. Můžeme rozumně předpokládat, že synové budou pravděpodob-
něji vyjadřovat volební preference ve shodě s volebními preferencemi svých otců 
než opačné. To také vyjadřuje dvojice tabulek tab. 2 a tab. 3. Syn „republikánského 
otce“ bude preferovat ve 2/3 případů volbu republikánů tab. 2 (řádek A/ celek) a 
naopak syn „demokratického otce“ bude preferovat ve 2/3 případů volbu demo-
kratů tab. 3 (řádek D/celek). (Příklad volně sleduje linii výkladu P. F. Lazarsfelda 
[1972: 325–326]).

 Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 
325]

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 325]

Po nějaké době se budeme synů (spolu s Lazarsfeldem) dotazovat znovu. Jejich 
odpovědi se budou lišit od původních a tendence změn bude hypoteticky odpoví-
dat právě specifickým podmínkám daných podskupin. Pro jednoduchost srovnání 
předpokládejme, že u obou podsouborů zjistíme stejnou míru „přechodů“ (turno-
ver).

Učinili jsme celou řadu „omezujících předpokladů“, které nám umožní na tomto 
modelovém příkladu sledovat vliv konkrétní charakteristiky podsouboru respon-
dentů – v našem případě „politické orientace respondentova otce“. Abychom mohli 
analyzovat vliv této klíčové explanační charakteristiky, označili jsme v tab. 2 a v tab. 
3 jednotlivé řádky písmeny A, B, C, D. Nyní vytvoříme tabulky 4 a 5 tak, že přene-
seme údaje z řádku A a řádku C do tabulky charakterizující volební chování synů, 
kteří původně chtěli volit republikány (tabulka 4), a údaje z řádku B a řádku D do 
tabulky charakterizující volební chování synů, kteří původně chtěli volit demokraty 
(tabulka 5). Jedná se o přesun celé homogenní skupiny respondentů, tedy vlastně 
jen o jiné uspořádání mnohorozměrné tabulky.

Ve výsledných tabulkách 4 a 5 se soustředíme na sledování vlivu volební pre-
ference otců (qualifier) na proměny volebního chování synů. Každá z řádek obou 
tabulek nese informaci o proměnách nebo přesunech preferencí mezi oběma sledo-
vanými časovými body v závislosti na shodě nebo neshodě mezi otcem a synem v 
jejich politických preferencích na počátku našeho dotazování.

 

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema II“ [Lazarsfeld et al. 1972: 
326] 

 

 

 

10

Tab. 2: Otec „republikán“ 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

P vodní 
preference syna 

REP. DEM.  

REP. 150 50 200 (A) 

DEM. 50 50 100 (B) 

 200 100 300 

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 325] 
Tab. 3: Otec „demokrat“ 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

P vodní 
preference syna 

REP. DEM.  

REP. 50 50 100 (C) 

DEM. 50 150 200 (D) 

 100 200 300 

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 325] 

Po n jaké dob  se budeme syn  (spolu s Lazarsfeldem) dotazovat znovu. Jejich odpov di se 

budou lišit od p vodních a tendence zm n bude hypoteticky odpovídat práv  specifickým 

podmínkám daných podskupin. Pro jednoduchost srovnání p edpokládejme, že u obou 

podsoubor  zjistíme stejnou míru „p echod “ (turnover). 

U inili jsme celou adu „omezujících p edpoklad “, které nám umožní na tomto 

modelovém p íkladu sledovat vliv konkrétní charakteristiky podsouboru respondent  –  

v našem p ípad  „politické orientace respondentova otce“. Abychom mohli analyzovat vliv 

této klí ové explana ní charakteristiky, ozna ili jsme v tab. 2 a v tab. 3 jednotlivé ádky 

písmeny A, B, C, D. Nyní vytvo íme tabulky 4 a 5 tak, že p eneseme údaje z ádku A a ádku 

C do tabulky charakterizující volební chování syn , kte í p vodn  cht li volit republikány 

(tabulka 4), a údaje z ádku B a ádku D do tabulky charakterizující volební chování syn , 

kte í p vodn  cht li volit demokraty (tabulka 5). Jedná se o p esun celé homogenní skupiny 

respondent , tedy vlastn  jen o jiné uspo ádání mnohorozm rné tabulky. 

Tab. 2: Otec „republikán“

Tab. 3: Otec „demokrat“
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Tab. 2: Otec „republikán“ 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

P vodní 
preference syna 

REP. DEM.  

REP. 150 50 200 (A) 

DEM. 50 50 100 (B) 

 200 100 300 

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 325] 
Tab. 3: Otec „demokrat“ 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

P vodní 
preference syna 

REP. DEM.  

REP. 50 50 100 (C) 

DEM. 50 150 200 (D) 

 100 200 300 

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema I“ [Lazarsfeld et al. 1972: 325] 

Po n jaké dob  se budeme syn  (spolu s Lazarsfeldem) dotazovat znovu. Jejich odpov di se 

budou lišit od p vodních a tendence zm n bude hypoteticky odpovídat práv  specifickým 

podmínkám daných podskupin. Pro jednoduchost srovnání p edpokládejme, že u obou 

podsoubor  zjistíme stejnou míru „p echod “ (turnover). 

U inili jsme celou adu „omezujících p edpoklad “, které nám umožní na tomto 

modelovém p íkladu sledovat vliv konkrétní charakteristiky podsouboru respondent  –  

v našem p ípad  „politické orientace respondentova otce“. Abychom mohli analyzovat vliv 

této klí ové explana ní charakteristiky, ozna ili jsme v tab. 2 a v tab. 3 jednotlivé ádky 

písmeny A, B, C, D. Nyní vytvo íme tabulky 4 a 5 tak, že p eneseme údaje z ádku A a ádku 

C do tabulky charakterizující volební chování syn , kte í p vodn  cht li volit republikány 

(tabulka 4), a údaje z ádku B a ádku D do tabulky charakterizující volební chování syn , 

kte í p vodn  cht li volit demokraty (tabulka 5). Jedná se o p esun celé homogenní skupiny 

respondent , tedy vlastn  jen o jiné uspo ádání mnohorozm rné tabulky. 

Tab. 4: Původní preference syna „volit republikány“
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Ve výsledných tabulkách 4 a 5 se soust edíme na sledování vlivu volební preference 

otc  (qualifier) na prom ny volebního chování syn . Každá z ádek obou tabulek nese 

informaci o prom nách nebo p esunech preferencí mezi ob ma sledovanými asovými body  

v závislosti na shod  nebo neshod  mezi otcem a synem v jejich politických preferencích na 

po átku našeho dotazování. 

Tab. 4: P vodní preference syna „volit republikány“ 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

Otcova 
politická 

preference 

REP. DEM.  

REP. 150 50 200 (A) 

DEM. 50 50 100 (C) 

 200 100  

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema II“ [Lazarsfeld et al. 1972: 326] 



- 18 - - 19 -

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema II“ [Lazarsfeld et al. 1972: 
326]

V obou tabulkách zjistíme stejnou tendenci synů přiklonit se v 75 % případů k 
volební preferenci otce, řádek A pro republikány a řádek D pro demokraty. Jen 50 
% synů naopak zůstává u své původně vyjádřené preference v případě, že se nesho-
dují s volební preferencí jejich otce, řádek B a řádek C.

Uvedený výsledek analýzy vedl Lazarsfelda, Berelsona a Gaudetovou k jednomu 
ze závěrů jejich výzkumu „The People’s Choice“, totiž že pokud voliči pocházejí ze 
sociálního prostředí, které je souhlasně nakloněno jejich volebním preferencím, 
významně častěji zůstávají u těchto svých preferencí než ti, jejichž rozhodování je 
vystaveno tzv. „křížovým tlakům“ (crosspressures) způsobeným nesouladem názo-
rů s jejich bezprostředním sociálním okolím (srovnej [Jeřábek 2000b]).

3.3  Problém 16polní tabulky (concurrent changes)
Vedle dosud probraných úloh řešených postupy panelové analýzy vyniká jistou 
mimořádností ale i obtížností problém tzv. „16polní tabulky“, jak Lazarsfeld úlo-
hu pojmenoval. Tato úloha zvlášť výrazně ukazuje význam panelové analýzy pro 
rozbor kauzálních vztahů. Na její specifikaci i na jejím řešení se podíleli vedle La-
zarsfelda [1972, 1978] i mnozí Lazarsfeldovi současníci i následovníci: [Campbell 
1963], [Coleman 1981], [Duncan 1980], [Duncan 1981: 285–316], [Goodman 1973, 
1979], [Kenny 1975: 902]. Například David A. Kenny srovnává čtyři různé přístupy 
k řešení jedné statistické úlohy spočívající v kauzální interpretaci vztahu mezi dvě-
ma proměnnými ve dvou po sobě následujících časových bodech. Kenny rozlišil ve 
statistických přístupech čtyři způsoby řešení: 1) „cross-lagged panel correlation“, 
který jako první formuloval Campbell v roce 1963, 2) přístup nahrazující toto řešení 
mnohonásobnou regresí nebo parciální korelační analýzou (který má řadu tradič-
ních zastánců, mezi nimiž jsou například O. D. Duncan, A. S. Goldberger, D. Heise), 
3) příznivce faktorové analýzy (mezi nimiž vyniká např. K. G. Jöreskog nebo J. S. 
Long) a konečně 4) historicky nejstarší formální přístup ke studiu panelových dat – 
Lazarsfeldovu 16polní tabulku [Kenny 1975: 887, 902]. Kenny se přitom odvolává 

na Lazarsfeldův článek napsaný někdy v roce 1946 nebo 1947 a publikovaný později 
v „Continuities in the Language of Social Research“ [Kenny 1975: 902].

Když James Coleman, jeden z nejvýznamnějších pokračovatelů Lazarsfeldova 
odkazu v této oblasti metodologie, charakterizuje, v čem spočívalo studium vzájem-
ného působení (mutual effects), říká doslova: „Problém je tento: v panelových nebo 
v experimentálních datech, kde měříme dva dichotomické postoje ve dvou časo-
vých bodech, se formují následující dvě otázky: ,Ovlivňuje některý ze sledovaných 
postojů ten druhý, ovlivňují se navzájem?‘ a ,Jak můžeme měřit působení každého 
z těchto postojů na ten druhý?‘“ [Coleman 1972: 404]. Problém byl tedy zformu-
lován jako otázka, jak prostředky panelové analýzy zjistit, která ze dvou průběžně 
sledovaných proměnných, které jsou významně zkorelovány, je příčinou a která 
následkem té druhé. Úloha bývá také nazývána analýza souběžných změn (concur-
rent changes) a spočívá v porovnání souběžných změn dvou proměnných ve dvou 
časových bodech. Sám Lazarsfeld ve svých rozličných textech uvádí tři různé pří-
klady dat, která přibližují nebo znázorňují tento problém. Typickým problémem, 
který tato analýza pomůže rozhodnout, je situace nejistoty, co vlastně znamená, 
když zjistíme, že spotřebitel sledoval reklamu na výrobek, a zároveň víme, že si 
jej koupil. Lazarsfeld uvádí tento příklad ve svém retrospektivním článku, v němž 
rekapituluje vývoj svého uvažování o panelové analýze, v pořadí jako první a váže 
jej k počátkům Princetonského projektu výzkumu rádia. Zřejmě chtěl zpochybnit 
někdy až přílišné přesvědčení médií, že by musela platit příčinná souvislost mezi 
sledováním reklamy jako příčinou a nákupem nabízeného výrobku jako následkem 
poslechu inzerce. Lazarsfeld upozorňuje na to, že tomu mohlo být právě naopak. 
Spotřebitel si třeba nejprve koupil zboží, a tím, že nyní sleduje reklamu, která vý-
robek vychvaluje, se jen ujišťuje, že se rozhodl správně, že si věc koupil. [Lazarsfeld 
1978: 250] Pokud bychom měli k dispozici pouze dvě časově nerozlišené souběžné 
informace o působení reklamy a koupi výrobku, neměli bychom podle čeho roz-
hodnout. Která z obou variant vzájemného působení obou jevů platí, nelze zjistit 
průřezovým výzkumem v jednom časovém bodě. Lze však o tom rozhodnout na 
základě hlouběji koncipované panelové analýzy, při níž porovnáváme obě proměn-
né ve dvou po sobě následujících časových bodech. Lazarsfeld upozorňuje na to, že 
v takovém případě je možno rozlišovat tři skupiny vlivů, které působí mezi dvěma 
sledovanými body. První vyjadřuje vliv proměnné A. Lazarsfeld ji nazývá trendový 
faktor (trend factor). Řekněme, že je to skupina vlivů spojených s působením rekla-
my na spotřebitele a jeho nákupní chování. Druhou skupinu tvoří náhodné faktory 
(chance factors). Třetí skupina vlivů je tvořena vlastně proměnnou B, tedy vlivem 
samotné koupě výrobku a vlivem jeho vlastností a charakteristik na spotřebitelovo 
sledování reklamy. [Lazarsfeld et al. 1972: 389]

Druhým příkladem, který Lazarsfeld uvádí, je možné vzájemné působení stavů 
deprese a užívání drog. Lazarsfeld sledoval tento příklad v rámci výzkumu vlivu 
užívání marihuany na psychické stavy jejích uživatelů. Je depresivní stav podně-
tem k užití drogy, nebo je užití drogy spouštěcím mechanismem vznikající deprese? 
Také v tomto případě bylo třeba získat panelová data, která by vypovídala o časové 
následnosti obou jevů při kontrole mnoha dalších významných proměnných. [La-
zarsfeld 1978: 251–252]

 Třetím příkladem, na kterém si ukážeme, jak Lazarsfeld úlohu 16polní tabulky 
řešil, je utváření volebních preferencí za situace, kdy se na jaře roku 1940 na počát-

Tab. 5: Původní preference syna “volit demokraty“
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Tab. 5: P vodní preference syna „volit demokraty” 

 Preference syna p i druhém 
dotazování  

 

Otcova 
politická 

preference 

REP. DEM.  

REP. 50 50 100 (B) 

DEM. 50 150 200 (D) 

 100 200  

Zdroj: Lazarsfeld, P. F.: Panel Analysis „Schema II“ [Lazarsfeld et al. 1972: 326] 

V obou tabulkách zjistíme stejnou tendenci syn  p iklonit se v 75 % p ípad  k volební 

preferenci otce, ádek A pro republikány a ádek D pro demokraty. Jen 50 % syn  naopak 

z stává u své p vodn  vyjád ené preference v p ípad , že se neshodují s volební preferencí 

jejich otce, ádek B a ádek C. 

Uvedený výsledek analýzy vedl Lazarsfelda, Berelsona a Gaudetovou k jednomu ze 

záv r  jejich výzkumu „The People’s Choice“, totiž že pokud voli i pocházejí ze sociálního 

prost edí, které je souhlasn  naklon no jejich volebním preferencím, významn  ast ji 

z stávají u t chto svých preferencí než ti, jejichž rozhodování je vystaveno tzv. „k ížovým 

tlak m“ (crosspressures) zp sobeným nesouladem názor  s jejich bezprost edním sociálním 

okolím (srovnej [Je ábek 2000b]). 

3.3 Problém 16polní tabulky (concurrent changes) 

Vedle dosud probraných úloh ešených postupy panelové analýzy vyniká jistou mimo ádností 

ale i obtížností problém tzv. „16polní tabulky“, jak Lazarsfeld úlohu pojmenoval. Tato úloha 

zvláš  výrazn  ukazuje význam panelové analýzy pro rozbor kauzálních vztah . Na její 

specifikaci i na jejím ešení se podíleli vedle Lazarsfelda [1972, 1978] i mnozí Lazarsfeldovi 

sou asníci i následovníci: [Campbell 1963], [Coleman 1981], [Duncan 1980], [Duncan 1981: 

285–316], [Goodman 1973, 1979], [Kenny 1975: 902]. Nap íklad David A. Kenny srovnává 

ty i r zné p ístupy k ešení jedné statistické úlohy spo ívající v kauzální interpretaci vztahu 

mezi dv ma prom nnými ve dvou po sob  následujících asových bodech. Kenny rozlišil ve 

statistických p ístupech ty i zp soby ešení: 1) „cross-lagged panel correlation“, který jako 

první formuloval Campbell v roce 1963, 2) p ístup nahrazující toto ešení mnohonásobnou 
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ku předvolební kampaně objevil nepříliš známý kandidát republikánské strany na 
místo amerického prezidenta, podnikatel Wendel Wilkie. V této situaci bylo možno 
v jedné z vln panelového dotazování získat odpovědi, které svědčily o rozporech ve 
vědomí voličů (viz tabulka 6).

Zdroj: Lazarsfeld P.: Mutual Effects of Statistical Variables. Table 3 [Lazarsfeld 
et al. 1972:392]. Pořadí řádek upraveno ve shodě s úpravou tabulky R. Boudona 
[1968: 232].

 Existovali sice tradiční voliči republikánské strany, kteří zároveň přijali 
W. Wilkieho bez rozpaků jako kandidáta své strany (135). Jiní, právě tak stabilní 
voliči demokratů, přijali za svého kandidáta demokratů F. D. Roosewelta, tedy byli 
proti Wilkiemu (72). Někteří voliči však měli rozporný vztah ke kandidátovi a ke 
straně. Buď jim vyhovovala volba republikánské strany a nebyli ztotožněni s W. 
Wilkiem jako kandidátem republikánů (35), anebo naopak souhlasili s volbou W. 
Wilkieho a nebyli ztotožněni s volbou republikánské strany (24). Panelová analýza 
měla pomoci Lazarsfeldovi rozhodnout, zda bylo silnější působení „osobnosti kan-
didáta W. Wilkieho“, a to vedlo k sjednocení názoru voličů a v další vlně panelového 
dotazování se zároveň s rozhodnutím „volit Wilkieho“ rozhodli „volit republikány“, 
anebo bylo silnější „působení republikánské strany“ a zároveň s rozhodnutím „volit 
republikány“ se voliči rozhodli „volit Wilkieho“.

Předpokládejme, že máme dvě proměnné A a B ve dvou po sobě následujících 
časových bodech představovaných po sobě následujícími vlnami panelového dota-
zování. A1, B1, A2, B2. Proměnná A „postoj k W. Wilkiemu” 7  má hodnoty „pro Wil-

kieho“, „+“, „proti Wilkiemu“, „−“. Proměnná B „preference strany“ má hodnoty 
„republikán“, „+“, „demokrat“, „−“. Do úlohy vstupujeme se 16 údaji: v daném oka-
mžiku se proměnné A a B spolu vyskytují ve čtyřech možných kombinacích (+/+, 
+/−, −/+ a −/−) v pořadí A/B. Sledujeme vývoj/změnu názorů voličů mezi dvě-
ma po sobě následujícími časovými body. Tak vzniká 16 variant (4×4) vzájemných 
kombinací souběhu plusů a minusů v prvním a ve druhém sledovaném okamžiku. 
Sledujeme-li obě proměnné v čase a chceme-li posoudit příčinné (kauzální) půso-
bení jedné na druhou, pro existenci a uplatnění kauzálního vztahu mezi A a B, musí 
nutně A předcházet před B. Má-li se B stát příčinou A, musí B předcházet před A. 
V našem případě obě varianty mohly nastat. Obliba kandidáta v čase T1 mohla vést 
k preferenci strany v čase T2 nebo naopak preference strany v čase T1 mohla vést k 
oblibě kandidáta v čase T2. 

Druhým předpokladem je, že musí existovat teoretické zdůvodnění působení 
jedné proměnné na druhou. Tímto zdůvodněním mohla být například hypotéza, že 
v průběhu volební kampaně dochází k harmonizaci volebních preferencí a posto-
jů voličů ke kandidátovi tak, aby byly pokud možno ve shodě, v souladu. V tomto 
případě se jedná o hledaný soulad mezi oblibou stranického kandidáta a prefe-
rencí jeho strany. Přitom je zřejmé, že varianty, při nichž nedochází ke změnám, 
nás vlastně při řešení této úlohy nezajímají. Změny, k nimž dochází mezi dvěma 
časovými okamžiky, se týkají pouze proměn postoje ke konkrétnímu kandidátovi 
(pro Wilkieho         proti Wilkiemu) nebo (proti Wilkiemu        pro Wilkieho) a 
také proměn preferencí pro konkrétní stranu, od demokratů k republikánům nebo 
od republikánů k demokratům. Důležité je, že pokud by docházelo k souběžným 
změnám v obou proměnných, a to tak, že by se jednalo o změny významově jdoucí 
stejným směrem (např.       proti Wilkiemu a zároveň k demokratům nebo          pro 
Wilkieho a zároveň k republikánům), nepřineslo by nám to potřebnou informaci o 
tom, zda změna postoje ke straně ovlivní změnu postoje k politikovi, anebo naopak 
změna postoje k politikovi ovlivní změnu postoje k politické straně, a proto dané 
pohyby náš výpočet neovlivní. Výzkumná otázka má rozlišit, zda je významnějším 
vlivem preference strany nebo obliba konkrétního politika. Ve zkoumané soustavě 
tabulek se soustředíme jen na ta políčka tabulky, která vyjadřují výše popsané jme-
novité změny [Lazarsfeld et al. 1972: 388 nn.]. Porovnáváme proti sobě vždy dvě 
dvojice políček tabulky, ze 16 polí nás v daném případě zajímají jen čtyři. Porov-
náváme přechod od −/+ k +/+ a zároveň +/− k −/− s přechodem od −/+ k −/− a 
+/− k +/+. Věcně tedy jde o přechod od nesouladu „pro demokraty“ „pro Wilkieho“ 
k souladu „pro republikány“ „pro Wilkieho“ (1), resp. od nesouladu „pro republi-
kány“ „proti Wilkiemu“ k souladu „proti republikánům“ „proti Wilkiemu“ (1). Tato 
množina přechodů by dávala za pravdu příčinnému „působení osobnosti Wilkieho“ 
na změnu postoje ke straně. Data však ukazují jen malou četnost těchto variant. 
Výzkum v případě prezidentských voleb v roce 1940 Lazarsfeldovi a jeho kolegům 
ukázal, že významnější je opačné kauzální působení. Dochází při něm ke kauzál-
nímu působení „preference strany“ na „oblibu politika“. Věcně tedy šlo o přechod 
od nesouladu „pro demokraty“ „pro Wilkieho“ k souladu „pro demokraty“ a „proti 
Wilkiemu“ (11), resp. od nesouladu „pro republikány“ „proti Wilkiemu“ k souladu 
„pro republikány“ a „pro Wilkieho“ (11). Obě tyto varianty přechodů jsou 11× čet-
nější opačný přechod.

Zajímavé pokračování Lazarsfeldovy analýzy provedl Raymond Boudon v člán-
7 W. Wilkie byl v prezidentských volbách v roce 1940 v USA vítězným kandidátem republikánské strany v 
boji o post prezidenta proti F. D. Rooseweltovi – vítěznému kandidátovi demokratické strany.

Tab. 6: Lazarsfeldova tabulka souběžných změn „volebních preferencí“ 
a „postojů ke kandidátovi republikánů W. Wilkiemu“
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následujících asových bodech. Lazarsfeld upozor uje na to, že v takovém p ípad  je možno 

rozlišovat t i skupiny vliv , které p sobí mezi dv ma sledovanými body. První vyjad uje vliv 

prom nné A. Lazarsfeld ji nazývá trendový faktor (trend factor). ekn me, že je to skupina 

vliv  spojených s p sobením reklamy na spot ebitele a jeho nákupní chování. Druhou skupinu 

tvo í náhodné faktory (chance factors). T etí skupina vliv  je tvo ena vlastn  prom nnou B, 

tedy vlivem samotné koup  výrobku a vlivem jeho vlastností a charakteristik na 

spot ebitelovo sledování reklamy. [Lazarsfeld et al. 1972: 389] 

Druhým p íkladem, který Lazarsfeld uvádí, je možné vzájemné p sobení stav  

deprese a užívání drog. Lazarsfeld sledoval tento p íklad v rámci výzkumu vlivu užívání 

marihuany na psychické stavy jejích uživatel . Je depresivní stav podn tem k užití drogy, 

nebo je užití drogy spoušt cím mechanismem vznikající deprese? Také v tomto p ípad  bylo 

t eba získat panelová data, která by vypovídala o asové následnosti obou jev  p i kontrole 

mnoha dalších významných prom nných. [Lazarsfeld 1978: 251–252] 

T etím p íkladem, na kterém si ukážeme, jak Lazarsfeld úlohu 16polní tabulky ešil, je 
utvá ení volebních preferencí za situace, kdy se na ja e roku 1940 na po átku p edvolební 
kampan  objevil nep íliš známý kandidát republikánské strany na místo amerického 
prezidenta, podnikatel Wendel Wilkie. V této situaci bylo možno v jedné z vln panelového 
dotazování získat odpov di, které sv d ily o rozporech ve v domí voli  (viz tabulka 6). 

Tab. 6: Lazarsfeldova tabulka soub žných zm n „volebních preferencí“  
a „postoj  ke kandidátovi republikán  W. Wilkiemu“ 

Tabulka pozorovaných dat Druhé interview  

 Strana/postoj k Wilkiemu + 
+ 

+ 
 

 
+ 

 
 

Celkem

Republíkán/pro Wilkieho  (+ +) 129 3 1 2 135

Republikán/proti Wilkiemu (+ ) 11 23 0 1 35

Demokrat/pro Wilkieho (  +) 1 0 12 11 24

 

První 

interview 

Demokrat/proti Wilkiemu (  ) 1 1 2 68 72

Celkem   142 27 15 82 266

Zdroj: Lazarsfeld P.: Mutual Effects of Statistical Variables. Table 3 [Lazarsfeld et al. 
1972:392]. Po adí ádek upraveno ve shod  s úpravou tabulky R. Boudona [1969: 232]. 
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ku Nový pohled na korelační analýzu (A New Look at Correlation Analysis) [Bou-
don 1968] uveřejněném ve sborníku, který uspořádali H. M. Blalock a Ann Blalock: 
Metodologie ve společenských vědách. Provedl aplikaci „analýzy závislosti“ na La-
zarsfeldova panelová data uvedená v tabulce 6 [Boudon 1968: 227–233]a došel ke 
třem závěrům: 1) V datech zveřejněných Paulem Lazarsfeldem se projevuje „domi-
nantní efekt stability preference strany“; 2) projevuje se slabší stabilita postoje ke 
konkrétnímu kandidátovi, nicméně ta také může přetrvávat; 3) pokud jde o „křížové 
vlivy“ (cross effects), tak stranická preference má významný vliv na oblibu kandi-
dáta, zatímco opačný vliv obliby kandidáta na stranickou preferenci se neprokázal 
[Boudon 1968: 230]. Raymond Boudon v dalším kroku rekonstruoval teoretickou 
tabulku četností, která by odpovídala hypotetickému modelu popsaných závislostí 
(srovnej tab. 7 – výpočet a převzatá tabulka [Boudon 1968: 231–232]).

Závěr, ke kterému dochází R. Boudon, lze považovat za velmi instruktivní a v 
dnešní době rozvinuté výpočetní techniky za poměrně snadno uskutečnitelný. S 
jeho závěrem, že analýzu závislostí je třeba považovat za značně mocný nástroj vy-
užitelný pro daleko složitější modely kauzálních mechanismů zachycených v pane-
lových datech, je třeba rozhodně souhlasit. Boudon dále píše: „je třeba formulovat 
co nejsmysluplnější hypotézy týkající se mechanismů, které provázejí zkoumaný 
proces a pak … [na základě výpočtu teoretické tabulky] … porovnat, zda data ge-
nerovaná touto hypotézou jsou dostatečně blízko pozorovaným datům.“ [Boudon 
1968: 233]

Zdroj: R. Boudon: A New Look at Correlation Analysis Table 6.4 [1969: 232]

V našem případě porovnáme tabulku naměřených dat [Lazarsfeld et al. 1972: 
392], tj. naši tab. 6, s teoretickou modelovou tabulkou Raymonda Boudona [Bou-
don 1968: 232], tj. s naší tab. 7, a zjistíme, že četnosti v rozhodujících políčkách 
obou tabulek se v zásadě shodují (namísto teoretických hodnot 12 : 0 a 9 : 0 jsou 
empirická data 11 : 1 a 11 : 1). R. Boudon uzavírá svůj článek obecnější úvahou o 
vhodné strategii testování panelových dat. Předpokládáme, že v datech, která jsme 
získali panelovým šetřením, existuje kauzální závislost mezi proměnnými. „Jak 
můžeme extrahovat z našich dat zřetelný obraz těchto vztahů?“ ptá se R. Boudon 
[Boudon, tamtéž, str. 233]. A odpovídá si spolu s klasiky – Blalockem, Colemanem, 
Selvinem, Simonem a také spolu s Durkheimem (a my bychom dodali také spolu s 
Lazarsfeldem): „Musíme zpředmětnit naši vysvětlující hypotézu v modelu a tento 
model testovat.“ [Boudon, tamtéž]

Lazarsfeld se ve svém posledním spisu věnovaném panelové analýze vyjadřuje k 
některým obecnějším otázkám kauzální analýzy a metod v ní používaných. Přitom 
zmiňuje některé shody a jindy naopak rozdíly mezi výsledky dosahovanými s pou-
žitím spojitých a naopak dichotomických proměnných. Všímá si velkého pokroku 
path analýzy a připisuje jej jednak rozvoji matematických metod, jednak pokrokům 
ve výpočetní technice [Lazarsfeld 1978: 258]. Všímá si však také diskusí, k nimž do-
cházelo mezi jednotlivými metodologickými přístupy. Komentuje například slavný 
Duncanův podrobný rozbor vztahů panelové analýzy a path analýzy z roku 1969, 
v němž Duncan přidává do jednoho z diskutovaných modelů v path analýze hypo-
tetický kauzální vztah mezi oběma sledovanými proměnnými ve druhém období 
(tedy bez časové prodlevy). Porovnává jeho přístup s pravidlem, které později pos-
tuloval D. Heise [Heise 1975], totiž že tento typ vazeb (bez časové prodlevy) je třeba 
z rozborů vyloučit [Lazarsfeld 1978: 259]. Lazarsfeld v obecnějších částech svého 
textu však poukazuje na jednu pro panelovou analýzu velmi významnou skuteč-
nost. Dejme jeho formulaci zaznít v závěru našeho zamyšlení nad smyslem využití 
panelové analýzy v kauzálním uvažování. Lazarsfeld říká: „Není důvod předpoklá-
dat, že interval příčinného působení (causal interval; období, za něž proměnná 
x má maximální vliv na proměnnou y, pozn. H. J.) je v souladu (coincides) s in-
tervalem – obdobím mezi našimi dvěma vlnami panelového dotazování (period 
between our interview waves).“ [Lazarsfeld 1978: 259] Uvedený výrok budiž pro 
nás povzbuzením k „sociologickému“ uvažování o metodologických problémech 
statistické analýzy a budiž nám připomenutím, že Lazarsfeld, jakkoliv byl význam-
nou měrou vzdělán v algebře i v matematické statistice, ve svých metodologických 
pracích (právě tak, jak nám to na příkladu analýzy jeho dat z roku 1940 předvedl o 
čtyřicet let později Raymond Boudon) dával vždy přednost „sociologickému“ uva-
žování a věcnému řešení problémů před jejich jen statistickým zobrazením anebo 
jen numerickým řešením.

4.  Použití „kontrolních souborů“ a řešení problému „úmrtnosti“
 panelů
Kromě základního panelu dotazovaných je výzkumník povinen vytvořit jeden nebo 
i několik „kontrolních souborů“, které reprezentují zkoumanou populaci stejně 
dobře jako panel, jsou však dotazovány vždy jen jednou, a to tak, aby poskytly mož-
nost srovnání výsledků s odpověďmi panelu respondentů. Důvodem „paralelního“ 
dotazování „kontrolního souboru osob“ je celkem oprávněná obava výzkumníků, 

Tab. 7: Boudonova tabulka MODELU souběžných změn „volebních 
preferencí“ a „postojů ke kandidátu republikánů W. Wilkiemu“
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rekonstruoval teoretickou tabulku etností, která by odpovídala hypotetickému modelu 

popsaných závislostí (srovnej tab. 7 – výpo et a p evzatá tabulka [Boudon 1968: 231–232]). 

Záv r, ke kterému dochází R. Boudon, lze považovat za velmi instruktivní a v dnešní 

dob  rozvinuté výpo etní techniky za pom rn  snadno uskute nitelný. S jeho záv rem, že 

analýzu závislostí je t eba považovat za zna n  mocný nástroj využitelný pro daleko složit jší 

modely kauzálních mechanism  zachycených v panelových datech, je t eba rozhodn  

souhlasit. Boudon dále píše: „je t eba formulovat co nejsmyslupln jší hypotézy týkající se 

mechanism , které provázejí zkoumaný proces a pak … [na základ  výpo tu teoretické 

tabulky] … porovnat, zda data generovaná touto hypotézou jsou dostate n  blízko 

pozorovaným dat m.“ [Boudon 1968: 233] 

Tab. 7: Boudonova tabulka MODELU soub žných zm n „volebních  
preferencí“ a „postoj  ke kandidátu republikán  W. Wilkiemu“ 

Teoretická tabulka „harmonizace postoj “  
 vycházející z pozorovaných dat v tab. 6 Druhé interview  

 Strana/postoj k Wilkiemu + 
+ 

+ 
 

 
+ 

 
 

Celkem

Republíkán/pro Wilkieho  (+ +) 122 10 1 2 135

Republikán/proti Wilkiemu (+ ) 12 23 0 0 35

Demokrat/pro Wilkieho (  +) 0 0 15 9 24

 

První 

interview 

Demokrat/proti Wilkiemu (  ) 0 0 2 70 72

Celkem   134 33 18 81 266

Zdroj: R. Boudon: A New Look at Correlation Analysis Table 6.4 [1969: 232] 

V našem p ípad  porovnáme tabulku nam ených dat [Lazarsfeld et al. 1972: 392], tj. naši 

tab. 6, s teoretickou modelovou tabulkou Raymonda Boudona [Boudon 1968: 232], tj. s naší 

tab. 7, a zjistíme, že etnosti v rozhodujících polí kách obou tabulek se v zásad  shodují 

(namísto teoretických hodnot 12 : 0 a 9 : 0 jsou empirická data 11 : 1 a 11 : 1). R. Boudon 

uzavírá sv j lánek obecn jší úvahou o vhodné strategii testování panelových dat. 

P edpokládáme, že v datech, která jsme získali panelovým šet ením, existuje kauzální 

závislost mezi prom nnými. „Jak m žeme extrahovat z našich dat z etelný obraz t chto 

vztah ?“ ptá se R. Boudon [Boudon, tamtéž, str. 233]. A odpovídá si spolu s klasiky – 

Blalockem, Colemanem, Selvinem, Simonem a také spolu s Durkheimem (a my bychom 
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ných aplikacích. Mezi Lazarsfeldovy přímé pokračovatele zcela jistě patřil James S. 
Coleman a jeho dnes již klasické dílo Longitudinal Data Analysis [Coleman 1981]. 
Můžeme říci, že i řada dalších příspěvků matematické sociologie vděčí za svůj vznik 
podnětům, které přišly spolu s myšlenkami panelové analýzy. Lazarsfeld sám edito-
val zakladatelské dílo matematické sociologie „Mathematical Thinking in the Social 
Sciences“ [Lazarsfeld ed. 1954] a významnou měrou přispěl i ke druhému sborníku 
statí z matematické sociologie „Readings in Mathematical Social Science“ [Lazars-
feld – Henry eds. 1966]. James Coleman popisuje Lazarsfeldův vliv na rozvoj ma-
tematické metodologie ve společenských vědách ve významném článku „Paul La-
zarsfeld – podstata a styl jeho práce“ publikovaném ve sborníku, který sestavil R. K. 
Merton a Matilda W. Riley, Sociologické tradice z generace na generaci [Coleman 
1980]. Oceňuje zejména Lazarsfeldovo autorství centrální otázky panelové analýzy: 
„Jak je možno použít panelová data k rozlišení kauzálního působení jednotlivých 
sledovaných proměnných na sebe navzájem?“ [Coleman 1980: 155] Lazarsfeldem 
formulovaný problém 16polní tabulky zaměstnával generace metodologů. Byl však 
paralelně řešen odborníky z oblasti psychologie, matematické statistiky i sociologie 
pod celou řadou nejrůznějších pojmenování a s využitím mnoha různých statis-
tických nástrojů. Jestliže Lazarsfeldovou doménou byla formulace o vztahu dvou 
dichotomických proměnných ve dvou časových bodech, jiní řešili problém v rovině 
číselných proměnných. „Cross-lagged correlations“ je označení, které používal D. 
T. Campbell a z jeho pokračovatelů například D. A. Kenny. Naopak Leo Goodman 
zavádí pro řešení této úlohy loglineární modely [Goodman 1979]. Významnými po-
kračovateli tradice Kolumbijské sociologické školy se stali Leo A. Goodman [1973, 
1979] a Otis Dudley Duncan [1969, 1972, 1980, 1981], kteří rozpracovali především 
statistickou stránku panelové analýzy, ale i obecněji vztahu většího počtu proměn-
ných v několika časových bodech. Duncan věnuje velkou pozornost například pro-
blému technického řešení problému 16polní tabulky, který ve své symbolice ozna-
čuje jako úlohu 2W2V (two waves, two variables). Ve svém článku „Neměřené 
proměnné v lineárních modelech pro panelovou analýzu“ podrobně popisuje celou 
třídu modelů, které při různých omezeních doplňkovými podmínkami vedou k ně-
kolika variantám statistického řešení problému souběžného působení dvou pro-
měnných ve dvou časových bodech [Duncan 1972: 55–79]. Byl to vlastně on, kdo 
zahájil od té doby prakticky nekončící diskusi o vychýlení, které mohou způsobovat 
zamlčené latentní proměnné na model vysvětlující kauzální vazby mezi měřenými 
proměnnými (omitted variable bias) [Duncan 1969, 1972]. V dalších svých článcích 
podrobně rozebírá jednotlivé sociologické hypotézy řešitelné panelovou analýzou 
[Duncan 1980] anebo srovnává výhody a specifika panelové analýzy v komparaci s 
loglineárními modely a dalšími výpočetními postupy používanými většinou na data 
získávaná z opakovaných paralelních šetření seřazených jen v časové posloupnosti 
[Duncan 1981]. Je zřejmé, že Duncanovy práce významnou měrou propagovaly tzv. 
path analýzu. Jeho srovnávací analýzy publikované ve velmi prestižní metodolo-
gické ročence „Sociological Methodology“ však patrně přispěly k obnovení zájmu 
sociologů o metodu panelové analýzy počínaje 80. lety 20. století.

Konec století byl zcela pod vlivem strukturního modelování a dalších metod 
mnohorozměrné analýzy dat. Obecně s mohutným nástupem výpočetní techniky 
jako by „statistické postupy“ zvítězily nad „metodologickým uvažováním“. Proje-
vilo se to i v metodologických učebnicích, které se zčásti začaly specializovat na 

aby samotný opakovaný proces dotazování nebyl tím podstatným zdrojem a dů-
vodem změn vyjadřovaného mínění nebo názorů. Paul Lazarsfeld dotazoval svůj 
panel celkem sedmkrát, vždy v rozpětí jednoho měsíce, od května do počátku lis-
topadu 1940. V červenci, v srpnu a v říjnu dotazoval, každý vždy ještě jednou, pa-
ralelně vybrané, stejně velké „kontrolní soubory“ respondentů. V případě tohoto 
klasického výzkumu nedošlo k nežádoucímu ovlivnění respondentů účastí v opako-
vaném panelovém dotazování. Srovnatelné části výsledků za „panel“ a jeho „kon-
trolní soubory“ se shodovaly. Podrobnému rozboru podrobil použití kontrolních 
souborů Charles Y. Glock [Glock 1952]. Ve své disertaci na Kolumbijské univerzitě 
prokázal, že v Lazarsfeldově panelovém výzkumu nedošlo v průběhu roku 1940 k 
negativnímu vlivu samotného opakovaného dotazování na proměny chování nebo 
postojů zkoumaných panelistů. V bezprostřední souvislosti s metodou panelové 
analýzy byl vlastně prvním výzkumníkem, který tak zevrubně pojednal tzv. „pane-
lový efekt“ (panel effect) [Glock 1952].

Úmrtnost panelu respondentů je třeba posuzovat ze dvou hledisek. Jednak je 
„kvantitativním problémem“. Soubor vybraných členů panelu se při druhé vlně do-
tazování zmenší o osoby, které se nepodařilo zastihnout, a dále o část respondentů, 
kteří již ztratili zájem nebo přestali mít čas k účasti na dalších kolech výzkumu. 
Pokud panel dotazujeme ve více vlnách, pokles pokračuje a velikost panelu se po-
stupně zmenšuje. Výzkumník s tímto jevem musí předem počítat a doporučuje se, 
aby počáteční velikost panelu této skutečnosti přizpůsobil. Dalším doporučením 
je poskytování motivačních dárků, většinou od třetího kola dotazování. Tím se vý-
zkumníci brání tomu, aby celková velikost panelu klesla pod 60 % či 55 % původní 
velikosti, což bývá označováno jako hranice „únosné úmrtnosti panelu“. Většinou 
se doporučuje získat od respondentů již na počátku dotazování několik různých 
„kontaktů“, tedy adresu domů i do zaměstnání, telefonní čísla domů i do zaměst-
nání, e mailovou adresu apod. Vhodný způsob „udržování“ kontaktu s panelem je 
„internetové“ nebo alespoň e mailové spojení se členy panelu mezi jednotlivými 
vlnami dotazování. Kromě „kvantitativní“ úmrtnosti panelu je ještě významnějším, 
a věcně i nebezpečnějším, jevem klesající reprezentativita panelu způsobená ne-
stejně velkou „úmrtností“ jednotlivých složek nebo částí panelu. Tuto stránku „kva-
lity panelu“ je vhodné sledovat v průběhu jednotlivých kol dotazování například 
prostřednictvím vyhodnocování skladby panelu z hlediska znaků klíčových pro re-
prezentaci cílové populace, o níž potřebujeme vypovídat.

Aby se výzkumníci vyrovnali s oběma aspekty „úmrtnosti“ panelu, využívají me-
tody kombinující klasické opakované výzkumy s panelovým výzkumem. Například 
jen část dotazovaných v každém kole dotazování je pokračováním panelu, ostatní 
jsou nově dotazováni. Jinou často využívanou metodou jsou „rotační panely“. Při 
tomto postupu je při každé vlně dotazování vždy část souboru (například třetina) 
nahrazena zcela novou třetinou panelu. „Panelové výsledky“ se tedy týkají dvou 
třetin souboru, v rozpětí dvou vln dotazování jen třetiny souboru. Panel však může 
pokračovat při únosné míře úmrtnosti po delší dobu, rozhodně déle, než by bylo 
možno udržet původní panel respondentů pohromadě.

5.  Pokračovatelé Lazarsfeldovy tradice panelové analýzy
Od svého původního akademického užití se panelová analýza stala velmi frekvento-
vaně užívaným postupem v mnoha metodologicky zaměřených studiích i výzkum-
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analýzu dat. V poslední čtvrtině 20. století je opakovanému dotazování v sociálním 
výzkumu věnována dvojice příruček k rámci populární edice vydavatelství SAGE 
„Quantitative Applications in the Social Sciences“. V roce 1979 vyšla práce G. Mar-
kuse Analyzujeme panelová data [Markus 1979] a v roce 1995 monografie S. E. 
Finkela Kauzální analýza s využitím panelových dat [Finkel 1995]. V tomto typu 
publikací je práce s panelovými daty spojována se dvěma třídami matematických 
modelů: (fixed effects models) a (random effects models). První skupina modelů 
počítá s časově neproměnným (konstantním) působením neznámých faktorů na 
sledované proměnné. Druhá skupiny modelů zavádí alternativně relativně silné 
statistické předpoklady o rozložení náhodné proměnných, které mají působit. V 
případě všech těchto úloh jde o zavádění rozumných omezujících předpokladů do 
modelu působení vysvětlujících proměnných tak, aby bylo možno dojít k platným 
závěrům. Poučeným přehledem těchto výpočetních postupů a zároveň jednou z 
nejlepších učebnic metod analýzy dat z poslední doby je shrnující práce Donalda 
J. Treimana: Kvantitativní analýza dat. Sociální výzkum pro testování hypotéz. S 
oběma typy modelů v jejich spojité i diskrétní variantě seznamuje Treiman čtená-
ře v kapitole 15: „zlepšení kauzálních závěrů: modelování s pevnými a náhodnými 
faktory“ [Treiman 2009: 363–380].

Příkladem jedné z publikací, které se zabývají praktickými aplikacemi pane-
lové analýzy ve výzkumu dynamiky veřejného mínění a politické komunikace, je 
publikace Jochena Hansena z Institut für Demoskopie Allensbach, SRN: Panel. K 
analýze proměn chování a postojů. Ten na konkrétních příkladech výzkumu ve-
řejného mínění provádí analýzu změn v chování a postojích a seznamuje čtenáře 
srozumitelným způsobem s jednotlivými úlohami řešitelnými postupy panelové 
analýzy [Hansen 1982]. V reprezentativním zdrojovém manuálu výzkumných pří-
stupů Handbook of Research Design and Social Measurement, který sestavil Del-
bert C. Miller, je panelové analýze věnován relativně krátký oddíl, v jehož úvodu 
se konstatuje, že společenskovědní disciplíny hromadně přecházejí od statických k 
dynamickým modelům a v souvislosti s tím dochází ke znovuobjevování panelové 
analýzy [Miller 2000: 168]. Také Elisabeth Noelle-Neumannová spolu s Thoma-
sem Petersenem v učebnici metod pro výzkum veřejného mínění věnují panelové 
analýze dvě dostatečně instruktivní pasáže [Noelle-Neumann – Petersen 2000: 
281–284, 477–487]. Pokud však mohu doporučit sociologovi zevrubné pojednání 
o úlohách a příkladech panelové analýzy, poradím mu laskavou učebnici Hanse 
Zeisela: Say it with Figures a její kapitolu „The Panel“ [Zeisel 1985].

Oživení zájmu o panelovou analýzu, kterého jsme svědky v posledních letech, 
přišlo nejprve s kritikou „kauzálních analýz“ průřezových dat a poté znovu spolu s 
projekty longitudinálního výzkumu a potřebou jejich využití pro kauzální analýzy. 
Můžeme říci, že panelová analýza mění způsob uvažování společenských vědců při-
nejmenším v tom směru, že jsou uvážlivější při interpretaci dat pocházejících od 
odlišných souborů respondentů a dokážou se vyvarovat unáhlených závěrů o dyna-
mice společenských procesů na základě jen několika průřezových analýz. V oblasti 
základního výzkumu přispěla metoda panelové analýzy, a obecně longitudinální 
analýza, k procesuálnímu uvažování o sledovaných společenských jevech. Přestože 
panelová analýza je spojena s řadou metodologických a technických překážek a že 
se jedná o relativně nákladný způsob pořizování dat, výzkumníci ji dnes stále více 
používají jako efektivní nástroj pro sledování změn na mikro- či mezoúrovni. Po-

mocí panelové analýzy je dnes studována dynamika změn názorů, postojů a míně-
ní, ale také změn životního stylu, proměn komunikačního chování i přizpůsobování 
životním situacím, a to v široké škále výzkumných specializací v mnoha oblastech 
aplikované sociologie.
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