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Co je SQP?
SQP neboli Survey Quality Prediction je nástroj pro zjišťování reliability, vali-
dity a celkové kvality otázek pokládaných v sociálněvědních šetřeních. Tento 
program je dostupný on-line a zdarma. Letos byla spuštěna jeho druhá verze, 
která je uživatelsky velmi přívětivá, bohatší na funkce, a zároveň je založe-
ná na pestřejších zdrojových datech mimo jiné i z českých výzkumů. Autory 
programu jsou vědci z pracoviště Research and Expertise Centre for Survey 
Methodology (RECSM), které působí jako jedno z odborných center dohlíže-
jících na metodologii výzkumné infrastruktury European Social Survey (ESS). 
Vedoucím centra je profesor Willem Saris, v jehož publikacích lze získat po-
drobnější informace o programu SQP. 

Smyslem nástroje SQP je získání odhadů validity a reliability otázek, což 
je informace velmi přínosná zejména ve dvou fázích výzkumných projektů: 1) 
Výzkumníci mají možnost zjistit odhad reliability a validity svých otázek ještě 
před jejich zařazením do dotazníku a sběru dat. Následně mohou pomocí pro-
gramu SQP získat i doporučení, jaké úpravy by kvalitu jejich otázek zvýšily. 
2) Informace o reliabilitě a validitě otázek je prakticky využitelná také ve fázi 
analýzy dat. Pokud totiž známe velikost chyb měření, můžeme při jejich zahr-
nutí do analýz získat čistší a přesnější výsledky.

Jak SQP funguje?
Nástroj SQP je založen na výsledcích dříve realizovaných multitrait–multime-
thod (MTMM) experimentů. Proto je vhodné tento design alespoň ve zkratce 
přiblížit [podrobněji například Saris, Gallhofer 2007]. Metoda MTMM slouží 
ke zjišťování reliability a validity otázek z již sesbíraných dat. 

V pozadí metody stojí model měření prezentovaný v obrázku 1. Pokud vali-
ditu vymezíme tradičně jako schopnost měřit to, co chceme měřit, lze ji vyjádřit 
jako míru těsnosti vztahu mezi vlastností f, kterou chceme měřit, a skutečnou 
hodnotou měřené vlastnosti t (v modelu reprezentované koeficientem validi-

* Tento článek vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT číslo LM2010012..
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Obrázek 1. Model měření využívaný v MTMM experimentech 
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ty v). Reliabilita neboli spolehlivost měření představuje těsnost vztahu mezi 
skutečnou hodnotou měřené vlastnosti t a naměřenou hodnotou y a v modelu 
je vyjádřena koeficientem reliability r. Validita je tím vyšší, čím nižší je sys-
tematická chyba daná efektem metody m. Reliabilita je tím vyšší, čím nižší je 
náhodná chyba e. Celková kvalita otázky je pak souhrnným ukazatelem vztahu 
mezi vlastností, kterou chceme měřit, f a naměřenou hodnotou y, tedy kvalita 
= validita * reliabilita.

Běžně přitom v datech máme pouze naměřené hodnoty proměnných y, 
z nichž samotných pochopitelně není možné odvodit ostatní parametry mode-
lu měření, a tedy ani ukazatele kvality otázky. Právě k jejich izolaci byl vyvinut 
model MTMM experimentů. Ten spočívá v měření tří souvisejících vlastností 
f, každé pomocí tří metod m. Různými metodami jsou myšleny například tři 
různé formy otázky či škály odpovědí. Dotazník tak musí obsahovat devět sou-
visejících otázek.1 Z odpovědí na ně lze sestavit model prezentovaný v obrázku 
2 (pouze pro přehlednost v něm není zakresleno, že každá naměřená hodnota 
y vychází ze specifické skutečné hodnoty t a náhodné chyby e, jak vyplývá z mo-
delu měření v obrázku 1). Pomocí strukturního modelování pak již lze spočítat 

1 Alternativou je tzv. Split-ballot MTMM design, kdy je zkoumaná populace náhodně 
rozdělena do dvou a více podsouborů a každému z nich jsou položeny dané tři otázky pou-
ze ve dvou variantách metod. Tato možnost výrazně snižuje nároky na délku rozhovoru, 
jelikož úspěšnost experimentu je založena na předpokladu nezapamatování si odpovědí 
na jednotlivé otázky položené s různou metodou, což vyžaduje jejich rozestup v dotazníku 
alespoň po dvaceti minutách. I tak však zůstává metoda MTMM experimentů náročná jak 
pro respondenty, tak pro organizaci sběru dat.
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konkrétní sílu vztahů mezi zjišťovanými vlastnostmi a jejich naměřenými hod-
notami i velikost efektů jednotlivých metod.

Aplikace MTMM experimentu je sice přínosná, pochopitelně však také 
výrazně náročná na administraci. Program SQP proto z MTMM experimentů 
vychází, zároveň je však supluje jako alternativu měření kvality otázek. Při jeho 
vývoji vycházel tým z RECSM z informací o 3011 otázkách dříve zařazených 
do MTMM experimentů ve více než dvaceti různých zemích. Díky uskutečnění 
těchto experimentů byla k dispozici databáze více než tří tisíc otázek a infor-
mací o jejich reliabilitě a validitě. Stačilo už „jen“ zjistit, které z charakteristik 
těchto otázek jejich kvalitu snižují, a které zvyšují. Všechny otázky byly pro-
to okódovány z hlediska svých padesáti charakteristik, jako například téma 
otázky, počet nabízených kategorií odpovědí, délka otázky, pozice v dotazní-
ku, přítomnost karet a dalších. Tyto charakteristiky utvořily sadu nezávislých 
proměnných, které mohou ovlivňovat ukazatele kvality otázek. Následně byly 
vytvořeny dva modely lineární regrese – jeden pro závislou proměnnou relia-
bilita, druhý pro validitu. 

Ukázalo se, že zvolené charakteristiky skutečně vhodným způsobem vy-
světlují kvalitu otázek, když procento vysvětleného rozptylu bylo 60 % pro 
reliabilitu a 85 % pro validitu. Vznikly tak rovnice zahrnující regresní koefici-
enty vlivu jednotlivých padesáti charakteristik otázek na jejich kvalitu. Právě 
tyto regresní koeficienty tvoří kostru nástroje SQP. V současné době může 
výzkumník zadat do programu jakoukoli otázku, zakódovat ji z hlediska po-
žadovaných charakteristik a získat odhad její validity a reliability i doporučení 
pro zvýšení těchto ukazatelů.

Co a jak lze využít?
Nástroj SQP je dostupný on-line po bezplatné registraci na adrese http://www.
sqp.nl/. Po přihlášení jsou uživateli nabídnuty dvě základní sekce interneto-
vých stránek: „My Questions and Studies Overview“, ve které lze pracovat s 

Obrázek 2. Model MTMM experimentu 
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Tabulka 1. Zjišťované charakteristiky otázky 
Téma (politika, volný čas, mezilidské 
vztahy…) 

Zda názvy kategorií odpovídají 
číselným hodnotám 

Typ konceptu (fakta, postoje, jednání…) Teoretická polarita škály 

Předpokládaná míra sociální desirability Počet fixních bodů na škále 

Důležitost tématu pro respondenty Přítomnost varianty „nevím“ 

Časový bod, ke kterému je otázka vztažena Přítomnost instrukcí pro tazatele 

Zda jde o přímý či nepřímý dotaz Přítomnost instrukcí pro respondenta  

Využití „WH word“ (where, why, when...) Extra motivace respondentů 

Využití gradace ve formulaci Přítomnost úvodního textu 

Vyváženost formulace Délka otázky a položek škály – počet 
vět, slov, slabik, podstatných jmen 

Přítomnost pobídek k odpovědi Počet abstraktních pojmů ve formulaci 

Zdůraznění subjektivního názoru ve 
formulaci Využití karet 

Přítomnost informace o názoru druhých Horizontální či vertikální škála 

Využití stimulů Překrývání textu a kategorií na kartě 

Absolutní nebo relativní hodnocení Počet písmen před kategoriemi 
odpovědí 

Typ škály odpovědí Přítomnost začátku otázky na kartě 

Počet nabízených kategorií Celá otázka na kartě 

Zda jsou kategorie pojmenovány Obrázek na kartě 

Délka názvů kategorií Typ sběru dat 

Pořadí kategorií Pořadí otázky v dotazníku 
 
 vlastními otázkami, a sekce „European Social Survey“, která je věnována kvali-
tě otázek speciálně v tomto mezinárodním sociálněvědním výzkumu.

Do sekce „My Questions and Studies Overview“ se uživatel dostane klik-
nutím na odkaz „Create a New Question“. Na následující stránce vloží svou 
otázku – její znění, varianty odpovědí, ale také informace o jazyce otázky (ano, 
otázku lze vložit i v češtině), o výzkumném projektu, ze kterého pochází, a po-
dobně. Po uložení otázky přichází fáze kódování. Zde uživatel musí okódovat 
otázku z hlediska jejích padesáti základních charakteristik. Každé charakte-
ristice je věnován jeden krok, kde jsou uživateli nabídnuty varianty možných 
vlastností a také instrukce s příklady. Ačkoli se autoři programu snažili vytvořit 
nástroj maximálně jednoduchý, uživatel by měl být připraven, že okódováním 
své první otázky může strávit nemálo času. Pro lepší představu tabulka 1 shr-
nuje charakteristiky otázky, k jejichž okódování je uživatel postupně vyzván. 
Po kompletním zakódování charakteristik otázky program zobrazí výsledný 
odhad reliability, validity a celkové kvality otázky.
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Další funkcí nástroje je možnost nechat si spočítat potenciální zvýšení kva-
lity otázky při úpravě jejích jednotlivých charakteristik po kliknutí na tlačítko 
„View Potential Improvements“. Výpočet v tuto chvíli trvá pár minut, pokud si 
však uživatel počká, výsledkem je přehled možných vylepšení otázky seřaze-
ných podle toho, jaká změna by nejvíce kvalitě otázky prospěla. 

Druhou sekcí programu SQP je sekce „European Social Survey“. Tato část 
má stejnou funkci jako první popsaná, zaměřená na zjišťování kvality vlastních 
otázek, specializuje se však pouze na otázky položené v dotaznících ESS. Před-
ností této speciální sekce je možnost procházet již předpřipravené otázky 
z výzkumů ESS a sdílet s ostatními výzkumníky práci na jejich kódování. 

Uživatel v této sekci stránek začíná svou práci vyhledáním konkrétní otázky 
z výzkumu ESS, která ho zajímá. K hledání otázek jsou připraveny filtry na kolo 
projektu (1–5), jazyk otázky a zemi, ve které byla položena. Existuje i možnost 
hledání dle klíčových slov. 

U každé z nalezených otázek se pak zobrazují piktogramy značící fázi zjišťo-
vání kvality, ve které se otázka nachází. Jsou zde otázky bez piktogramů, které 
jsou v systému uloženy, zatím však nebyly nikým kódovány. Jiné otázky jsou 
označeny symbolem „U“ neboli „User Predictions“, který značí, že některý jiný 
uživatel již otázku okódoval a je tak možné se přímo podívat na její odhadnu-
tou kvalitu. Pro kontrolu si lze zobrazit informace o tom, jak byla daná otázka 
jiným uživatelem kódována. 

Slibnější je označení „A“ neboli „Authorized Predicitons“. To znamená, že 
otázka byla již někým okódována, a toto kódování bylo zkontrolováno admini-
strátorem služby a bylo jím vyhodnoceno jako správné. Posledním zajímavým 
piktogramem, který se zobrazuje u některých otázek, je „M“ čili „MTMM Data 
Available“. Tento symbol znamená, že daná otázka byla v minulosti zahrnu-
ta do reálného MTMM experimentu a jsou tak známy hodnoty ukazatelů její 
kvality založené na sesbíraných datech. Je zde možné nalézt i výsledky MTMM 
experimentů realizovaných v České republice. V některých případech je na-
víc otázka označena například jak značkami „A“, tak „M“, což znamená, že si 
uživatel může prohlédnout koeficienty kvality otázky založené jak na reálném 
výsledku MTMM experimentu, tak na odhadu pomocí SQP a může si obě hod-
noty porovnat. 

Závěrem
Survey Quality Prediction 2.0 je vhodnou pomůckou pro přípravu dotazníků 
i analýzu dat z dotazníkových šetření. Jedná se o sofistikovaný nástroj, který 
je přitom bezplatně dostupný široké odborné veřejnosti a podporuje sdílení 
práce. Rozhraní on-line aplikace je uživatelsky velmi jednoduché, zejména ve 
srovnání s první verzí programu. I k aktuální verzi je třeba dodat, že postup zís-
kání odhadu kvality otázky je poměrně zdlouhavý a málo automatický. Přesto 
však nástroj SQP představuje přínos pro metodologii sociálněvědního výzku-
mu. Bezesporu se jedná o významný progres oproti všem dosud existujícím 
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nástrojům zjišťování kvality otázek, které kladou velké nároky na sběr dat a 
neumožňují zjišťování reliability a validity otázek před jejich použitím v do-
tazníku.

Literatura
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Data z výzkumů European Social Survey (ESS) jsou volně dostupná 
v elektronickém datovém katalogu na adrese: http://ess.nsd.uib.no/ 

Web projektu: http://www.europeansocialsurvey.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

The European Social Survey 
The European Social Survey (the ESS) is a biennial multi-country survey 
covering over 30 nations. The first round was fielded in 2002/2003, the fifth 
in 2010/2011. 

The project is funded jointly by the European Commission, the European 
Science Foundation and academic funding bodies in each participating 
country, and is designed and carried out to exceptionally high standards. 
The project is directed by a Core Scientific Team led by Rory Fitzgerald at 
the Centre for Comparative Social Surveys, City University, London. 

The questionnaire 
The questionnaire includes two main sections, each consisting of 
approximately 120 items; a 'core' module which remains relatively constant 
from round to round, plus two or more 'rotating' modules, repeated at 
intervals. The core module aims to monitor change and continuity in a wide 
range of social variables, including media use; social and public trust; 
political interest and participation; socio-political orientations; governance 
and efficacy; moral; political and social values; social exclusion, national, 
ethnic and religious allegiances; well-being; health and security; human 
values; demographics and socio-economics. 

Methodological data 
The ESS collects a wide range of methodological data, including tests of 
reliability, call records, data on interview settings and event data. 

Access to data 
The data are available free of charge and without restrictions, for not-for-
profit purposes. To access data files, you have to register as an ESS data 
user. If already registered, log in with your registered e-mail address as 
username. You don’t have to log in to get access to the documentation files. 

ESS DATA Norwegian Social  
Science Data Services 


