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Abstract: This article analyzes the test-retest reliability of network 
size and density measures originally implemented in face-to-face 
surveys, but implemented in this research in a telephone survey for 
examining “Social Relationships among Czech Citizens.” For this 
purpose we can divide family and friendship networks. Network 
size is measured with the number of family members; respondent’s 
friends at work, in the neighbourhood, as well as other friends. 
Network density is operationalised as frequency of contact with 
family members and friends. The analyses show a high test-retest 
reliability of the network size and density measures of the family 
network, but very low reliability for the measures of the friendship 
network. More detailed analysis reveals that the low reliability of 
network size, density of friends at work, and contact frequency 
with friends, can be explained in terms of respondent characte-
ristics. In contrast, the low level of reliability exhibited by other 
variables is independent of respondent characteristics. 
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1. Úvod

Koncept sociálního kapitálu se těší velké oblibě nejen v sociologii, ale i v ekonomii 
a politologii. Byly o něm napsány tisíce článků a knih. Obecně vzato se teoretici 
shodnou na tom, že sociální kapitál je vlastností vztahů mezi jednotlivci, které 
jsou zdrojem, jejž mohou aktéři využívat a těžit z něj [Bourdieu 1983; Burt 1992; 
Coleman 1988; Lin 2001; Putnam 2000]. Vztahy mezi jednotlivci tvoří sítě a čím 
větší je síť jednotlivce, tím větší je jeho přístup k sociálním zdrojům. Pokud jde o 
charakteristiky vztahů, které vytvářejí sociální kapitál, někteří autoři vyzdvihují 
těsné a husté sociální struktury, které podle nich nabízejí největší přínosy v rámci 
usnadnění přístupu k informacím a stanovování norem a sankcí (Coleman) stejně 
jako z důvodů vymezení se vůči ostatním skupinám (Bourdieu) či vzdělávání běž-
ných občanů (Putnam). Oproti tomu Burt považuje slabé vazby za nejefektivnější 
pro přístup k informacím, zatímco Lin pokládá oba druhy vazeb za důležité v 
závislosti na druhu zdrojů potřebných pro účelné jednání. Ke zjištění skutečných 
přínosů slabých a silných vazeb je nutné použít kvalitativně dobrá měřítka hus-
toty sítě a její velikosti.

Celkově je možné říci, že kvalita výzkumu je do značné míry určena kvalitou 
měřítek, protože jinak dojde k výskytu chyb měření [Litwin 1995: 6]. Tyto chyby 
mohou být minimalizovány splněním kvalitativních faktorů měření – objektivi-
ty, reliability a validity [Diekmann 2000: 216]. Objektivita je stupeň nezávislosti 
výsledků na osobě používající měřící nástroj [Diekmann 2000: 216], zatímco va-
lidita ukazuje, zda měřící nástroj skutečně měří to, co by měřit měl [Schnell et al. 
1999: 148]. 

Článek se soustředí na reliabilitu měření, která určuje opakovatelnost výsled-
ků měření [Diekmann 2000: 217; Litwin 1995: 6]. To znamená, že reliabilita je 
důvěryhodnost měřícího nástroje. Měřící nástroj je reliabilní, pokud při opakova-
ném měření vykazuje shodný výsledek. Obecně vzato je reliabilita tím vyšší, čím 
bližší je naměřený parametr skutečnosti [Schnell et al. 1999: 155]. V literatuře 
najdeme různé druhy reliability: test-retest reliabilitu, reliabilitu pomocí alter-
nativních forem jedné otázky (alternate-form reliability), reliabilitu metodou 
půlení, reliabilitu měřením vnitřní konzistence a reliabilitu mezi pozorovateli 
(hodnotiteli) [Litwin 1995]. Tento článek se soustřeďuje na test-retest reliabilitu. 
Tato reliabilita je testována kladením stejných otázek stejným respondentům ve 
dvou různých časech a analýzou stability odpovědí. Kvalita měření se může lišit 
v závislosti na charakteristikách respondentů [Kogovšeková, Ferligojová 2005]. 

Různé studie ukazují, že méně vzdělaní respondenti se potýkají s porozuměním 
otázkám, nadprůměrně často nemají žádný názor a mají méně vyhraněné postoje 
[Converse 1964; Reuband 2001: 49]. Méně vzdělaní respondenti a respondenti 
s menšími kognitivními schopnostmi navíc inklinují k souhlasu se sděleními bez 
ohledu na to, zda jsou otázka a odpověď sociálně žádoucí [Martin 1983: 713-714; 
McClendon 1991; De Maio 1984: 273; Reuband 2001: 49, 2002: 83; Schräpler 
1996: 56; Schuman, Presser 1981: 39; Zhouová et al. 1999: 1003]. Nicméně existu-
jí i protikladné výsledky. Reuband [2001: 49; 2002: 89] ukazuje, že lépe vzdělaní 
respondenti (se středoškolským vzděláním) odpovídají různě na různě vymezené 
položky. Jiní autoři tvrdí, že lidé s vyšším vzděláním a vyšší úrovní angažovanosti 
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ve veřejných záležitostech si více uvědomují sociálně správné odpovědi [Hardme-
ierová, Fontanaová 2006: 56; Silverová et al. 1986: 623]. 

Mimo to jsou starší lidé v porovnání s mladšími respondenty méně kognitivně 
schopní zodpovědět otázky správně. Důvodem mohou být pomalejší myšlenkové 
procesy, kognitivní omezení daná věkem, či dokonce demence [Reuband 2006: 
101]. Výzkum starších respondentů naopak ukázal, že tato kognitivní omezení 
byla v minulosti přeceňována. Stupeň vzdělání přesto hraje významnou roli, 
starší lidé v minulosti dosahovali nižší úrovně vzdělání [Lehrová 1996; Reuband 
2006: 101]. Mnoho studií ukazuje, že starší lidé (přes 60) jsou schopni patřičně 
odpovídat v osobním dotazování i v telefonickém rozhovoru [Bungard 1979; Köl-
tringer 1990; Herzogová et al. 1981; Reuband 2006; Rodgers, Herzogová 1992]. 
Při použití poštovního dotazníku mezi obyvateli Berlína narozenými v roce 1928 
a dříve Reuband [2006] prokázal, že respondenti se neliší v nezodpovězených po-
ložkách, zatímco pohlaví a vzdělání měly na nezodpovězené otázky vliv.

Při analyzování dopadu metod (CATI vs. CAPI) a osobních charakteristik na 
reliabilitu položek v egocentrických sítích Kogovšeková, Ferligojová [2005: 224] 
ukázaly, že starší lidé vykazovali nižší reliabilitu a validitu měřených hodnot, 
přičemž muži vykazovali validnější měření než ženy. Vzdělání však na reliabilitu 
a validitu žádný vliv nemělo. Tyto výsledky podtrhují důležitost individuálních 
charakteristik respondentů pro kvalitu měření. Kvalitu výzkumu ovlivňuje i jeho 
metoda. Například telefonický výzkum přináší oproti osobnímu dotazování různé 
výhody. Za prvé, jeho náklady jsou nižší a provedení je snazší (pomocí CATI). A za 
druhé, telefonický výzkum je oproti osobnímu dotazování méně ovlivněn osobou 
tazatele [Häder, Klein 2002; Porst 2000]. Toto menší ovlivnění je způsobeno vět-
ší prostorovou vzdáleností a nulovým očním kontaktem tazatele a respondenta, 
díky čemuž respondent nemá informace o věku a vzhledu tazatele. Telefonický 
výzkum má však také jistá omezení. Dotazník musí být krátký, aby byla zajiště-
na účast respondentů. Nepřítomnost tazatele pak dává vzniknout naprosto jiné 
situaci než osobní dotazování. Proto nemusejí být položky hodící se v případě 
osobního dotazování vhodné i v případě telefonického výzkumu. Test kvality je 
tedy nutný i z důvodu přizpůsobování položek z jiné metody výzkumu. A to je 
také hlavním cílem tohoto článku – určení reliability měření velikosti a hustoty 
sítě užívaných v osobním dotazování, pokud jsou aplikována v telefonickém vý-
zkumu. Východiskem je uvedení testu-retestu telefonického výzkumu „Sociální 
vztahy mezi českými obyvateli“. Po rozboru vhodnosti operacionalizace velikosti 
sítě a hustoty je pomocí korelací hodnocena test-retest reliabilita položek. Dru-
hým krokem je testování vlivu charakteristik respondenta a prožitých změn na 
reliabilitu.

2. Studie Sociální vztahy mezi českými občany 2007/2008

Způsoby měření sítě jsou testovány vzhledem k vhodnosti jejich použití pro telefo-
nické zjišťování ve výzkumu „Sociální vztahy mezi českými občany 2007/2008“1. 
V rámci studie proběhla dvě kola dotazování osob ve věku 18 a více let. První tes-

1 Dále Výzkum sociálních vztahů.
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tovací rozhovory průzkumu byly provedeny na konci listopadu a začátku prosince 
2007 a obsáhly 400 respondentů. Vzhledem k metodám výzkumu byl adekvátní 
i kvótní výběr [Reuband 2001: 44], a tak byl použit pro testovací vzorek repre-
zentující českou společnost z hlediska genderu, věku a vzdělání. Rozhovory byly 
provedeny agenturou SC&C, spol. s. r.o. za použití CATI. O půl roku později (v 
červnu 2008) byli respondenti z prvního kola požádáni o retest rozhovor. Bylo 
dosaženo návratnosti 32,25 %, bylo dotazováno 129 respondentů. Odchylka 
vzniklá samovýběrem byla vyloučena porovnáním distribucí respondentů, kteří 
se zúčastnili testu a retestu s ohledem na pohlaví, věk a vzdělání a za pomoci 
chí-kvadrát testu.

3. Operacionalizace

3.1 Velikost sítě

Měření velikosti sítě vychází z analýzy sociálních sítí. Převažují dvě strategie mě-
ření: sociometrický a egocentrický dotazník [Jansenová 2000]. Roster method 
(„rozpisová metoda“) prováděná sociometrickým dotazníkem se v reprezentativ-
ních průzkumech užívá jen omezeně, protože zahrnout všechny obyvatele města 
či státu je nemožné vzhledem k časovým omezením a finančním nákladům. 

Mezi egocentrické dotazníky se řadí Burtův [1998; 1992] generátor jmen, vy-
nalezený McCallisterovou a Fischerem [1978]. Tato metoda může být uzpůsobena 
požadavkům reprezentativního průzkumu, přičemž vyžaduje jenom 3 až 5 osob, 
a byla poprvé použita v General Social Survey [Burt 1984]. Často jsou pokládá-
ny rozdílné otázky generující jména, jako například dotazy po lidech, se kterými 
respondent konzultuje důležité věci (viz GSS) nebo po třech nejlepších přátelích 
[např. Laumann 1973]. 

Obecně vzato jde o široce přijímanou metodu [Cornwellová 2009; Marsden 
2003; Reagans, McEvily 2003; Reagans et al. 2004]. Ačkoli má tato technika 
několik výhod – umožňuje analýzu velkých sítí, mapování polohy a charakteristik 
egocentrických sítí a sociálních zdrojů zakotvených v těchto egocentrických sítích 
[Lin 2001: 87-88; Lin 2001a: 16-17] –, vykazuje také některé problémy. 

Za prvé, pokud si respondenti mají volně vzpomenout, mají sklon uvádět 
spíše silné než slabé vazby. Důsledkem je, že pokud výzkum omezuje množství 
kontaktů, které respondent může vyjmenovat, získaný soubor kontaktů může být 
vychýlený směrem k silným vazbám [Burt 1984; Hsung et al. 2007; Lin et al. 
2001; Lin 1982; Reagans et al. 2004: 114]. Bernard et al. [1979] ukázali malé pře-
krytí mezi komunikačními sítěmi jednotlivců a sítěmi, o kterých sami referovali. 
Sekundární analýza nicméně ukázala, že výsledek je zkreslen řídkými a letmými 
kontakty [Romney, Faustová 1982]. Ve skutečnosti dosahují jednotlivci dobrých 
výsledků, pokud si vzpomínají na sítě, v nichž jsou spojeni s jinými jednotlivci 
opakovanými kontakty [Freeman et al. 1987, Hogan et al. 2007]. 

Navíc je užití generátoru jmen k dokumentování osobních sítí velmi drahé. 
Ačkoli tato metoda potřebuje jen okolo pěti minut pro vyjmenování základních 
vazeb [Burt 1984], vyžaduje celé hodiny pro podrobnou diskusi množství vazeb 
[Wellman, Wortley 1990]. Kladení stejných otázek o každém členu sítě přináší 
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velké množství opakování. Toto opakování je navíc zvýšeno otázkami na vazby 
mezi změnami [Hogan et al. 2007]. K tomu ještě musíme čelit nárůstu diverzity 
v sítích, která není měřitelná generátorem jmen [Hsung et al. 2007]. Zanedbalo 
by se příliš mnoho aspektů skutečných sítí, a proto mohou být jiné postupy mě-
ření sítí vhodnější. Je třeba možné opustit omezení vyplývající z hodnocení vazeb 
– to je možné udělat tak, že se otázky omezí na konkrétní počet kontaktů s danou 
charakteristikou. 

Takovým způsobem lze popsat egocentrickou síť. Pokusem o tento způsob 
měření velikosti sítě je práce „Sociální vztahy“. Tyto způsoby měření byly v České 
republice převážně použity v rámci osobního dotazování. Nicméně jedním z cílů 
této studie je přizpůsobit způsoby měření sociálního kapitálu telefonickému 
výzkumu. Proto je nutné analyzovat, zda jsou tyto položky reliabilní také v tele-
fonickém výzkumu.

Z těchto důvodů byla velikost sítě měřena dotazy na počet dospělých souro-
zenců a počet dětí, kterým je 18 a více let2 (viz přílohu A1; položky 1 a 2 a 3–6). 
Navíc otázky dotazující se na četnost kontaktů s ostatními příbuznými obsahovaly 
možnost odpovědi „Nemám žijící příbuzné tohoto druhu“, která ukazovala absen-
ci takového vztahu. Pokud tito příbuzní žijí, přispívají k velikosti neformální sítě 
respondentovy egocentrické sítě. Hlavním účelem těchto položek je nicméně mě-
řit hustotu sítě, jak je o tom pojednáno níže. Kromě toho byl vznesen také dotaz 
na počet přátel na pracovišti, v sousedství a jiných.

Pokud se krátce zaměříme na  popisnou statistiku  položek, respondenti měli 
maximálně 13 dospělých sourozenců a 5 dětí. Síť přátel má rozsah až 90 osob. 
V průměru měli respondenti dva sourozence (průměr = 1,64) a jedno dítě (průměr 
= 1,06). Počet přátel má podstatně větší rozsah od 4 přátel na pracovišti (průměr 
= 4,15) po 11 ostatních přátel (průměr = 11,2). Jak bude patrné níže, počet do-
spělých dětí a sourozenců byl uveden všemi respondenty bez chybějících hodnot. 
Pokud jde o přátele, vyvstává zcela jiný obrázek. Největší množství chybějících 
hodnot je v případě přátel na pracovišti (chyb. = 131). To je přiměřené vzhledem 
k nepracujícím osobám, tj. osobám, které se ještě vzdělávají, jsou v důchodu nebo 
nezaměstnané.

3.2 Hustota sítě

Při analýze sociálních sítí je většinou měřena také jejich hustota. K tomuto účelu 
bývají využívány name interpreter („vykladače jmen“) [Burt 1992, 2000; McCal-
listerová, Fischer 1978]. Při analýze celé sítě tato metoda nepředstavuje problém, 
protože ve studii jsou zahrnuty obě osoby vztahu, a tak může být analyzována 
reciprocita vztahů. Avšak jmenné interprety/vykladače jmen vyvinuté pro uži-
tí v reprezentativních výzkumech [např. Burt 1984] jsou problematické tím, že 
respondent se má vyjadřovat o vztazích mezi kontakty, které vyjmenoval, tj. o 
vztazích, kterých se neúčastní. 

Engle kritizuje Burta za to, že se ptá na kontakty, s nimiž má respondent 
vztah a na vztahy, které mezi těmito kontakty existují [Engle 1999: 110]. Podle 

2 Byly použity stejné položky jako v ISSP 2001.
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Krackharda [1995] Burt předpokládá, že respondent je schopen reliabilních vyjá-
dření o vztazích, na kterých se nepodílí. 

Granovetter [1973] ale zmiňuje zakázanou trojici, tj. pokud jeden aktér zná 
a má silný vztah k dvěma dalším aktérům, lze předpokládat, že se tyto kontakty 
také navzájem znají, protože je vzájemně představil. Za těchto předpokladů je 
možné použít generátor jmen v kombinaci s vykladačem zjišťujícím vztahy mezi 
kontakty, protože je nepravděpodobné, že bude existovat čtvrtá osoba spojující 
aktérovy kontakty. Pokud by taková existovala, potom by ji aktér také znal. 

Kalish a Robins [2006] nicméně zjistili, že trojice odhalují všechny možné 
kombinace vztahů, které se mohou vyskytnout. Je možné nalézt silný vztah jed-
najícího k dvěma kontaktům, ale přitom mezi těmito kontakty není žádný vztah, 
a také slabou vazbu ke kontaktům, ale silný vzájemný vztah mezi těmito kontakty. 
Proto je užitečné měřit pouze objektivní charakteristiky vztahu mezi responden-
tem a jeho kontaktem, jako je frekvence kontaktů. 

Právě použité položky byly také upraveny pro výzkum „Sociální vztahy“. V 
test-retest studii jsme měřili hustotu sítě pomocí četnosti kontaktů (včetně osob-
ního, telefonního či e-mailového kontaktu) k různým příbuzným (matka, otec, 
dospělé děti a sourozenci) a skupinám příbuzných (strýcové či tety sestřenici a 
bratranci, tchán či tchyně, švagr či švagrová, synovci či neteře a kmotr či kmotra) 
a třem různým skupinám přátel (na pracovišti, v sousedství a jiní) v posledních 
čtyřech týdnech3. Možné odpovědi byly : (1) třikrát a více za poslední měsíc, (2) 
jednou nebo dvakrát za poslední měsíc, (3) za poslední měsíc vůbec a (4) nemám 
žijící příbuzné/přátele tohoto druhu. Oproti položkám v předchozích průzku-
mech jsme specifikovali kontakt zahrnutím osobního, telefonního a kontaktu 
e-mailem. Retest vyloučil frekvenci kontaktů s tetami a strýci a kmotry a kmotra-
mi (viz přesnou formulaci otázky v příloze A1, položky 3a-j a 7a-c). S ohledem na 
frekvenci 68 % respondentů nemá kmotra či kmotru. To je způsobeno vysokým 
počtem nevěřících v České republice (67,9 % populace je bez vyznání, srov. Český 
statistický úřad [2003]). Jak je možné očekávat nejvyšší frekvence kontaktů je 
v rámci nukleární rodiny (s matkou, otcem, sourozenci a dětmi) v rozmezí od 
38,1 % (kontakt s otcem) po 57,2 % (kontakt s matkou) u respondentů, kteří jsou 
v kontaktu třikrát a více. Podobnou frekvenci kontaktů je možné nalézt v případě 
přátel. Více než polovina respondentů má se svými přáteli kontakt třikrát a více. 

4. Test-retest reliabilita měření velikosti a hustoty sítě

Ke stanovení test-retest reliability se používají dvě strategie. Nejprve jsou vypo-
čítány korelační koeficienty pro celý výběrový soubor. Jak jsme probrali v části 
1, socioekonomické charakteristiky respondentů ovlivňují reliabilitu výzkumu. 
Z tohoto důvodu jsou korelace vypočítány pro skupiny s různým stupněm do-
saženého vzdělání, různého věku a pohlaví. Protože byla časová prodleva mezi 
testem a retestem relativně dlouhá (6 měsíců), zavedli jsme ukazatel pro měření 

3 Také tyto položky jsme přenesli z ISSP 2001 zjišťování vzdálených příbuzných. Změni-
li jsme pouze formulaci první možnosti odpovědi (původně „více než dvakrát v posledních 
čtyřech týdnech“). Baterii položek jsme navíc rozšířili o dotazy na blízké příbuzné.
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změn mezi měřeními a porovnali také korelaci pro respondenty, kteří prodělali 
mnoho, či naopak málo změn. Počet členů rodiny a přátel nesleduje normální 
rozdělení4, nicméně pro odhad Pearsonova korelačního koeficientu r nemusíme 
zavádět předpoklad normálního rozdělení, tento odhad se užívá pouze pro testo-
vání hypotézy [Rodgers, Nicewander 1988]. V souladu s výše řečeným je r vhodné 
pro tuto analýzu. Protože velká časová prodleva mohla u respondentů způsobit 
změny, je pochopitelné, že korelační koeficient ne vždy dosáhl navrhované mini-
mální hodnoty 0,7 [Litwin 1995: 8], ale přesto by se neměl od kritické hodnoty 
příliš lišit, pročež používáme v následujícím textu hodnotu okolo 0,6 jako ukaza-
tel přijatelné reliability.

Pro analýzu vlivu pohlaví, věku a vzdělání jsme také použili oddělený výpo-
čet korelací pro dané odlišné skupiny. Malý vzorek retestu, obsahující pouze 20 
respondentů se základním a 17 s univerzitním vzděláním, vedl k užití binární 
proměnné zahrnující osoby se základním vzděláním a vyučené (indikované jako 
1) a druhé kategorie sestávající z respondentů se středoškolským a univerzitním 
vzděláním. Také kategorii věku jsme rozdělili do dvou skupin – respondenti ve 
věku 18–44 a respondenti ve věku 44 a starší – tak, aby bylo dosaženo podobného 
počtu respondentů v obou skupinách.

Jak je patrné z tabulky 1 (viz násl. strana), test-retest reliabilita typu je velmi 
vysoká v případě počtu sourozenců. Rozdíly ve stupni vzdělání, věku a pohlaví 
reliabilitu nesnižují. Všechny korelace jsou buď nad nebo blízko 0,7, s výjimkou 
osob s vyšším vzděláním (r = 0,495). V případě počtu přátel na pracovišti, v sou-
sedství a jiných získáváme jiný obraz. Pouze číslo vyjadřující počet jiných přátel 
je v zásadě reliabilní (r = 0,610). Stejné odpovědi v obou časových bodech udávají 
zvláště: osoby s vyšším vzděláním (r = 0,797), mladší respondenti (r = 0,704) a 
muži (r = 0,608). Zatímco položka přátel na pracovišti je reliabilní pouze u žen (r 
= 0,913), položky týkající se počtu přátel v sousedství nejsou reliabilně zodpoví-
dány žádnou z analyzovaných kategorií. 

K podobným výsledkům jsme došli také při porovnávání frekvence kontaktů 
s rodinnými příslušníky na jedné a s jinými přáteli na druhé straně, což je také 
zobrazeno v tabulce 1. Položky týkající se frekvence kontaktů s rodinnými pří-
slušníky vykazují vysokou test-retest reliabilitu. Výjimku představují respondenti 
ve věku 18–44 v kontaktu s dětmi ve věku 18 a více let (r = 0,505). To je možné 
vysvětlit převažující absencí dospělých dětí v této věkové kategorii, protože vět-
šina respondentů v této kategorii je příliš mladých na to, aby měli dospělé děti. 
Reliabilní dále nejsou také údaje o kontaktu se švagry a švagrovými (r = 0,470) a 
synovci a neteřemi (r = 0,530). Obě kategorie jsou velmi vzdálenými kategoriemi 
příbuzných, kteří nejsou často navštěvováni. Předvánoční čas prvního kola může 
být faktorem, který vedl k vyšší frekvenci kontaktů, zatímco léto (kdy bylo pro-
vedeno druhé kolo) lidé obvykle netráví se vzdálenými příbuznými. Zdá se však, 
že položky jsou vhodné pro mladší respondenty (r = 0,638 – švagři/švagrové; r = 
0,685 synovci/neteře) a ženy (r = 0,627 – švagři/švagrové; r = 0,642 synovci/ne-

4 I když jsme to zde nezmínili, šikmost a špičatost proměnných ukazují na „nenormální“ 
rozdělení.
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Tabulka 1. Test-retest reliability m ení velikosti sít  a hustoty 
rodinných a p átelských sítí 

Vzdělání Věk Pohlaví Změny 

  Hlavní základní vyšší 18-44 
44 a 
více muž žena 0 a 1 >1 

po et p íbuzných 

r 0,747 0,970 0,495 0,910 0,677 0,621 0,943 0,705 0,975 souro-
zenci N 129 66 63 70 59 69 60 93 36 

etnost kontakt  p íbuzenství 

r 0,897 0,897 0,892 0,791 0,919 0,892 0,968 0,962 0,853 matka  

N 129 66 63 70 58 69 59 92 36 

r 0,895 0,837 0,947 0,868 0,953 0,944 0,923 0,938 0,939 otec 

N 129 66 63 70 58 69 59 92 36 

r 0,755 0,780 0,723 0,505 0,694 0,829 0,649 0,733 0,797 děti 

N 120 62 58 62 58 64 56 86 34 

r 0,675 0,734 0,593 0,701 0,638 0,714 0,627 0,727 0,560 souro-
zenci N 129 66 63 70 59 69 60 93 36 

r 0,708 0,757 0,671 0,737 0,779 0,726 0,82 0,815 0,689 tchán/ 
tchýně N 128 65 63 66 59 66 59 92 33 

r 0,470 0,592 0,373 0,638 0,567 0,604 0,627 0,642 0,615 švagr  
(-ová) N 128 65 63 66 59 66 59 91 34 

r 0,530 0,494 0,558 0,685 0,393 0,537 0,642 0,613 0,541 synov./ 
neteře N 129 66 63 65 59 67 57 89 35 

po et p átel 

r 0,540 0,554 0,518 0,534 0,262 0,525 0,913 0,606 0,760 v práci 

N 76 31 45 53 23 51 25 54 22 

r 0,229 0,352 0,215 0,213 0,269 0,087 0,464 0,370 0,084 v sou-
sedství N 121 61 60 67 54 66 55 88 33 

r 0,610 0,365 0,797 0,704 0,358 0,608 0,574 0,491 0,875 ostatní 

N 117 57 60 65 52 63 54 87 30 

etnost kontakt  s p áteli 

r 0,468 0,400 0,460 0,211 0,511 0,500 0,413 0,513 0,333 v práci 

N 127 64 63 68 59 68 59 91 36 

r 0,391 0,371 0,435 0,512 0,249 0,358 0,435 0,421 0,315 v sou-
sedství N 126 63 63 68 58 67 59 91 35 

r 0,273 0,269 0,243 0,249 0,149 0,290 0,264 0,270 0,200 ostatní 

N 128 65 63 69 59 69 59 92 36 

Zdroj: Sociální vztahy mezi českými obyvateli 2007/2008 

Poznámky: Pearsonův korelační koeficient r, tučné hodnoty ukazují přijatelnou test-
retest reliabilitu. 
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teře). Frekvence kontaktů se švagry/švagrovými byla reliabilně zodpovězena také 
muži (r = 0,604). Na druhou stranu frekvence kontaktů s přáteli vykazuje velmi 
nízkou reliabilitu, žádná z korelací není vyšší než 0,6, hlavní vliv má věk. Zatímco 
respondenti ve věku 18–44 let vykazují korelaci 0,211 v případě kontaktu s přáteli 
na pracovišti, respondenti starší 44 let vykazují extrémně nízkou korelaci v přípa-
dě přátel v sousedství (r = 0,249) a jiných přátel (r = 0,149). To může způsobovat 
proměnlivý charakter přátelských sítí, silně ovlivněný změnami v osobním životě 
respondenta. Z těchto důvodů testujeme vliv změn na sítě přátel a pro úplnost 
také vliv změn na rodinné sítě.

4.1. Záleží na prodělaných změnách?

K podchycení změn, ke kterým mohlo dojít mezi oběma termíny dotazování, jsme 
položili následující otázky: 1.) zda respondent/ka změnil/a svou pracovní situa-
ci (změna pracovní pozice, ztráta zaměstnání, ukončení studia atd.); 2.) zda se 
přestěhoval/a; 3.) zda se změnil jeho/její společenský život (například narození 
a úmrtí ve společenském okruhu respondenta); 4.) zda respondent navázal pravi-
delné nové vztahy nebo ukončil stávající; 5.) zda se lehce změnila životní úroveň 
(ve smyslu zakoupení nového auta či bytu). Těchto pět otázek muselo být zodpo-
vězeno ano/ne (viz přílohu A1, položky 15–18). 

Abychom podchytili dané změny, sloučili jsme respondenty, kteří na tyto 
otázky odpověděli ano. Pro porovnání test-retest korelací jsme sestrojili binární 
proměnnou ukazující změny – 0 (žádná nebo jedna změna) a 1 (dvě a více změn). 
Oddělený výpočet korelací pro dvě skupiny také v tomto případu poskytuje jas-
ný obrázek (viz také tabulku 1). Změny rovněž nemají velký vliv na reliabilitu 
měření velikosti a frekvence kontaktů v rodině (s výjimkou položek “sourozenci” 
(r = 0,560) a“synovec/neteř” (r = 0,541)). Nicméně při rozdělení analýzy podle 
prožitých změn je udaný počet přátel na pracovišti reliabilní u obou skupin (r = 
0,606 – 0 a 1 změna; r = 0,760 – dvě a více změn). Respondenti, kteří v čase mezi 
oběma rozhovory prodělali dvě a více změn, udávají počet jiných přátel reliabilně 
(r = 0,875). 

K žádným reliabilním výsledkům jsme nedospěli u počtu přátel v sousedství 
a frekvenci kontaktů u všech tří skupin přátel, ale korelace jsou ještě menší v pří-
padě podstoupených změn. To naznačuje změnu ve složení sítí přátel. Změna 
pracoviště například vede u respondenta ke kontaktu s novými lidmi, se kterými 
se může seznámit. To vede ke změně počtu přátel na pracovišti i ke změně frek-
vence kontaktu s nimi. Jiným příkladem je změna bydliště. Ta vede k ukončení 
vztahů se sousedy ve starém bydlišti. 

Navázat přátelské vztahy v místě nového bydliště ale vyžaduje čas. Počet 
ostatních přátel takovéto změny nesnižují. Celkově vzato také přestěhování vede 
ke zmenšení sítě přátel v sousedství a ke snížení frekvence kontaktů. Oba příklady 
mají za následek rozdílné odpovědi při druhém dotazování. To ale neznamená, že 
by tyto položky byly nereliabilní, ale že změny v životě respondenta silně ovlivňují 
sítě, v nichž žije. To ukazuje rychlou změnu skutečné hodnoty dané proměnné.
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5. Která charakteristika respondentů ovlivňuje reliabilitu měřítek 
sítě přátel nejsilněji?

Jak jsme ukázali v předchozí části, zjistili jsme vlivy vzdělání a věku – stejně jako 
nízkou reliabilitu hodnot – pro obě pohlaví a změny ve velikosti sítě a ukazate-
lích hustoty sítě přátel. Takové vlivy se neprojevují v rodinných sítích. Díky tomu 
tyto proměnné vykazují uspokojivou reliabilitu, která nevyžaduje další analýzu. 
V případě sítě přátel dospíváme však k otázce, který ukazatel je nejvlivnější – jsou 
nízké korelace pouze důsledkem změn, které respondenti prodělávají, a proto ne-
ukazují na nízkou reliabilitu? Tuto otázku není možné zodpovědět porovnáním 
korelací, ale pouze za použití regrese.

5.1 Logistická regrese: reliabilita měřítek počtu přátel

Aby mohla být použita regresní analýza, je třeba proměnné sestrojit tak, aby buď 
poskytovaly, nebo neposkytovaly reliabilní odpověď. Pro tento účel je absolutní 
hodnota rozdílu hodnot testu a retestu vypočítána pro každou položku jednotlivě. 
Zkonstruovaná proměnná zahrnuje hodnoty 0 (žádný rozdíl) a pozitivní hodnoty 
ukazující nereliabilní odpovědi. V případě počtu přátel byla proměnná binárně 
rozdělena, aby mohly být kontrolovány mimořádné, extrémně odlišné hodnoty. 
Proměnné prokazující reliabilitu slouží jako závislé proměnné v binární logistické 
regresi, která analyzuje vlivy různých socioekonomických charakteristik respon-
dentů, stejně jako změny, k nimž došlo mezi oběma časy rozhovorů. Vzdělání je 
opět rozděleno pouze do dvou kategorií, a to z důvodu malého vzorku krajních 
kategorií. Věk a změny jsme však použili jako původní proměnné, to znamená ve 
formě intervalové stupnice. Logistickou regresi jsme vypočítali ve dvou blocích. 
Nejdříve jsme počítali s charakteristikami respondentů a změn jako s nezávislými 
proměnnými. Poté jsme zahrnuli vztahy mezi všemi třemi charakteristikami.

Výsledky týkající se reliability přátel na pracovišti jsou zobrazeny v tabulce 
2. Jak je patrné z modelu 1, reliabilita udávání počtu přátel na pracovišti je vý-
znamně ovlivněna změnami, které respondent prodělal mezi rozhovory, a je také 
významně ovlivněna u žen. S rostoucím počtem změn stoupá pravděpodobnost 
odlišné odpovědi oproti prvnímu rozhovoru (Exp.ß=2,316, p<0,05). Oproti tomu 
příslušnost k ženskému pohlaví snižuje pravděpodobnost nereliabilních odpově-
dí (Exp.ß=0,639, p<0,05). Teoreticky se charakteristiky respondenta ovlivňují 
vzájemně. Zahrnutí vzájemného ovlivňování se respondentových charakteristik5 
zvyšuje významnost vlivu změn (Exp.ß=3,504, p<0,01). Ženské pohlaví v kom-

5 Aby bylo možné odstranit chyby, jež vznikají zanedbáním vztahu mezi faktory, které 
se ovlivňují navzájem, je nutné vypočítat oba modely, se zahrnutím a vyloučením vzájem-
ného ovlivňování. Je nutné zdůraznit, že v rámci logistické regrese vliv určujícího faktoru 
vzájemného vztahu ovlivňuje závislou proměnnou pouze za předpokladu, že druhý ur-
čující faktor neexistuje. V našem případě však další charakteristika neschází (všichni re-
spondenti mají určitý věk, pohlaví či vzdělání), pročež je nesmyslné interpretovat určující 
proměnné nezávisle [Brambor et al. 2006; Barry et al. 2009]. Abychom vyloučili jakoukoli 
odchylku, vypočítali jsme regrese zahrnující vzájemné vztahy mezi prodělanými změnami 
a charakteristikami respondenta. Zde je nezmiňujeme, protože výsledky jsou totožné a 
vzájemné vztahy nevykazují žádný vliv.



- 159 -

binaci s vyšším věkem zvyšuje pravděpodobnost nereliabilních odpovědí (Exp.
ß=1,273, p<0,05). To potvrzuje výsledky Kogovšekové a Ferligojové [2005]. 
Podobně jako v jejich zkoumání nevykazuje vzdělání ani v tomto případě žád-
ný vliv. Pokud jde o celkové zhodnocení modelu (model fit), významné hodnoty 

Tabulka 2. Binární logistická regrese hodnotící vliv charakteristik 
respondent  a prod laných zm n na reliabilitu 
položek „po et p átel“. 

 Model 1 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
žena -0,448 0,623 0,518 1 0,472 0,639 
věk -0,046 0,024 3,703 1 0,054 0,955 
vzdělání (vyšší) 0,024 0,597 0,002 1 0,968 1,024 
změny 0,840 0,370 5,149 1 0,023 2,316 
žena*věk            
žena*vzdělání            
věk*vzdělání            
Konstanta 2,253 1,131 3,967 1 0,046 9,520 

Chi-square 12,592 
df 4 
Sig. 0,013 
-2 Log likelihood 75,010 
Cox & Snell R Square 0,153 
Nagelkerke R Square 0,223 

 Model 2 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
žena -11,696 5,047 5,371 1 0,020 0,000 
věk -0,229 0,096 5,656 1 0,017 0,795 
vzdělání (vyšší) -8,467 4,580 3,418 1 0,064 0,000 
změny 1,254 0,463 7,340 1 0,007 3,504 
žena*věk 0,241 0,106 5,143 1 0,023 1,273 
žena*vzdělání 4,705 2,598 3,279 1 0,070 110,499 
věk*vzdělání 0,191 0,100 3,668 1 0,055 1,210 
Konstanta 10,126 4,414 5,262 1 0,022 24979,063

Chi-square 10,528 
df 3 
Sig. 0,015 
-2 Log likelihood 64,482 
Cox & Snell R Square 0,262 
Nagelkerke R Square 0,383 

Zdroj: Sociální vztahy v České republice 2007/2008. 

Poznámka: závislá proměnná: rozdíl testu-retestu počtu přátel na pracovišti, N=76. 
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χ² ukazují, že zavedené proměnné zlepšují adekvátnost modelu v porovnání s 
modelem konstanty. Také hodnoty pseudo R2 modelu (Cox& Snell=0,153; Nagel-
kerke=0,223) prokazují dobrou výpovědní hodnotu modelu.

V případě přátel v sousedství a jiných přátel nejsou výsledky tak jasné. Jak 
ukazuje tabulka 3, socioekonomické charakteristiky a prodělané změny mezi 
rozhovory reliabilitu významněji neovlivňují. To souvisí se špatnou adekvátností 
modelu (přátelé na pracovišti: Cox & Snell=0,045; Nagelkerke=0,063; jiní přáte-

Tabulka 3. Binární logistická regrese stanovující vliv charakte-
ristik respondent  a prod laných zm n na reliabilitu 
položek „po et p átel v sousedství“ a „jiní p átelé“. 

P átele v sousedství 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

žena 0,253 0,414 0,374 1 0,541 1,288 

věk 0,022 0,014 2,422 1 0,120 1,022 

vzdělání (vyšší) -0,305 0,409 0,559 1 0,455 0,737 

změny 0,297 0,203 2,150 1 0,143 1,346 

Konstanta -0,385 0,729 0,279 1 0,598 0,681 

Chi-square 5,537 

df 4 

Sig. 0,236 

-2 Log likelihood 146,584 

Cox & Snell R Square 0,045 

Nagelkerke R Square 0,063 

 Ostatní p átelé 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

žena -0,021 0,515 0,002 1 0,967 0,979 

věk -0,014 0,017 0,658 1 0,417 0,986 

vzdělání (vyšší) -0,775 0,537 2,086 1 0,149 0,461 

změny -0,058 0,251 0,054 1 0,817 0,943 

Konstanta 2,683 1,013 7,015 1 0,008 14,631 

Chi-square 2,533 

df 4 

Sig. 0,639 

-2 Log likelihood 104,493 

Cox & Snell R Square 0,021 

Nagelkerke R Square 0,036 

Zdroj: Sociální vztahy v České republice 2007/2008. 

Poznámka: Závislá proměnná:  rozdíl testu - retestu počet přátel v sousedství (N=121) 
a jiní přátelé (N=117). 
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lé: Cox & Snell=0,021; Nagelkerke=0,036). V případě přátel v sousedství stejnou 
skutečnost naznačovaly nízké korelace v předchozí analýze. Ani uvedení vztahů 
mezi charakteristikami respondentů nemění výsledky (viz přílohu 2). Ačkoli ko-
relace (viz tabulku 1) ukazují vliv socioekonomických charakteristik a změn na 
reliabilitu počtu jiných přátel, binární logistická regrese to nepotvrzuje. To zna-
mená, že všichni respondenti mají stejné problémy při odhadování počtu přátel 
v sousedství a jiných přátel. To zdůrazňuje nevhodnost užití metody bezplatného 
zpětného telefonátu v obou případech.

5.2 Lineární regrese:  
Reliabilita měřítek frekvence kontaktu s přáteli

K analyzování vlivu socioekonomických charakteristik respondentů a vlivu změn 
v období mezi testem a retestem v případě kontaktu s přáteli byly zkonstruová-
ny i proměnné udávající rozdíl mezi testem a retestem, stanovené jako absolutní 
hodnota rozdílu retest-test. Tyto proměnné vykazují téměř normální distribuci a 
činí binarizaci nadbytečnou6. 

K postižení vlivu příslušných proměnných jsme vypočítali lineární regrese. 
Standardizované beta hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. Modely reliability frek-
vence kontaktů přátel na pracovišti a v sousedství zřetelně ukazují neadekvátnost 
modelu (R2=0,065 v případě přátel na pracovišti, R2=0,005). F test je ale prů-
kazný na 10% hladině u frekvence kontaktů s přáteli na pracovišti, což ukazuje, 
že proměnné postihují variaci v rozdílech mezi odpověďmi. Oproti tomu model 
frekvence kontaktu s jinými přáteli je poměrně adekvátní (R2 =0,113; F=3,903, 
p<0,01). 

Po posouzení vlivu socioekonomických proměnných a změn je patrné, že udá-
vanou frekvenci kontaktu s přáteli na pracovišti podstatně ovlivňuje vzdělání. 
Standardizovaná beta je negativní (-0,229; p<0,05), což ukazuje, že vyšší vzdělá-
ní vede k reliabilnějším odpovědím na tuto položku. Tento výsledek je v souladu 
s výsledky korelační analýzy [viz část 4]. Protože jiné položky vliv vzdělání nevy-
kazují, nemůžeme předpokládat, že tyto položky jsou pro méně vzdělané příliš 
obtížné, jak jsme předpokládali v úvodu [viz Martin 1983: 713–714; McClendon 
1991; De Maio 1984: 273; Reuband 2001: 49, 2002: 83; Schräpler 1996: 56; 
Schuman, Presser 1981: 39; Zhouová et al. 1999: 1003]. Navíc všechny ostatní 
proměnné nevykazují žádný vliv. Když posuzujeme frekvenci kontaktů s přáteli 
ze sousedství, není reliabilita ovlivněna ani charakteristikami respondentů, ani 
změnami. 

To je také v souladu s dříve zjištěnými výsledky. Reliabilita položky vzta-
hující se k frekvenci kontaktů k jiným přátelům je významně ovlivněna věkem 
(beta=0,29, p<0,01). S rostoucím věkem jsou odpovědi stále více nereliabilní. I 
tento výsledek opakuje závěry korelační analýzy provedené v části 4. Dále tento 
výsledek ukazuje, že rozdíly mezi nižším a vyšším vzděláním nejsou významné, 
jak předpokládala korelační analýza.

6 Pro účel křížové validace výsledků regresní analýzy byly proměnné binarizovány a byla 
propočítána binární logistická regrese. Tento postup vedl k podobným výsledkům.
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Stručně řečeno, také u položek postihujících frekvenci kontaktů s přáteli je 
reliabilita spíše omezená. Zvláště otázka měřící frekvenci kontaktů s přáteli ze 
sousedství se nezdá být reliabilní.

6. Závěr

Použití měřítek velikosti a hustoty sítě v telefonickém výzkumu „Sociální vztahy 
mezi českými občany“ vykázalo v otázce test-retest reliability smíšené výsledky. 
Zatímco položky měřící počet a frekvenci kontaktů s členy rodiny jsou velmi reli-
abilní, položky posuzující počet a frekvenci kontaktů s přáteli z různých prostředí 
reliabilní nejsou. Detailnější analýza za použití binární logistické regrese ukáza-
la, že nízká reliabilita položky počet přátel na pracovišti může být zdůvodněna 
změnami, které respondent prodělal (snížení reliability) stejně jako individuál-
ními charakteristikami respondenta (vzájemné působení věku a faktor ženského 
pohlaví snižují reliabilitu). Položky počet přátel v sousedství a jiní přátelé ale ne-
lze vysvětlit žádným z testovaných ukazatelů – zhodnotit tyto položky je stejně 
obtížné pro všechny respondenty. Podobné výsledky se objevily u měřítka hus-
toty přátelské sítě. Zatímco nízkou reliabilitu údaje frekvence kontaktu s přáteli 
ze sousedství nevysvětluje žádná z charakteristik respondentů ani změn, malá 
odchylka v reliabilitě může být při posuzování počtu přátel na pracovišti zdůvod-
něna vzděláním a při posuzování jiných přátel věkem.

Tyto výsledky mají tři příčiny. Omezený časový rámec spolu se zvýšenou 
anonymitou v rámci telefonického výzkumu vede respondenty k odhadům „toho 
prvního, co vytane na mysli“. Zcela jistě to vede k nereliabilním odpovědím. Druhé 
zdůvodnění je také racionální: sítě přátel jsou mnohem rozsáhlejší, ne tak přísně 
ohraničené jako sítě rodinné , jež jsou určené zákonnými vztahy. To významně 

Tabulka 4. Lineární regrese hodnotící vliv charakteristik respon-
dent  a prod lané zm ny na reliabilitu položek m í-
cích frekvenci kontakt  s p áteli. 

  Standardizované Beta koeficienty 

Přátele v práci v sousedství ostatní 

(Constant)       

pohlaví 0,070 -0,036 -0,095 

věk -0,141 0,027 0,29  (**) 

vzdělání -0,229 (*) -0,060 -0,029 
změny -0,034 0,042 -0,097 

N 127 126 128 

R2 0,065 0,005 0,113 

F 2,127(+) 0,165 3,903(**) 

Zdroj: Sociální vztahy v České republice 2007/2008. 

Poznámky: závislé proměnné 1) rozdíl testu-retestu frekvence kontaktu s přáteli na 
pracovišti; 2) rozdíl testu-retestu frekvence kontaktů s přáteli v sousedství; 3) rozdíl 
testu-restu frekvence kontaktu s jinými přáteli; p< 0,01, *p<0,05, + p<0,10. 
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osvětluje proces sběru dat. Pro respondenta je kognitivně snazší odhadnout počet 
členů rodiny, protože tyto vztahy jsou formálně určené. Oproti tomu je kognitivně 
těžké určit počet přátel, protože pojem přítele je méně formální a přesný. 

Lze předpokládat, že lidé jsou ochotnější kognitivně pracovat na vyčíslení 
počtu přátel při osobním dotazování než při telefonických výzkumech, protože 
osobní dotazování není anonymní. Kvůli tomu jsou telefonické výzkumy pro sběr 
kognitivně náročných dat méně vhodné. Ohledně reliability použití těchto mě-
řítek v osobním dotazování ale panuje nejistota, protože tyto domněnky zatím 
žádný článek nepotvrdil. Silně doporučujeme další výzkum, aby bylo možné tes-
tovat reliabilitu těchto položek v kontextu osobního dotazování. 

Pokud je osobní dotazování vhodnější z důvodu působení vlivu společenské 
vhodnosti, výzkumníci mohou použít tento normálně nežádoucí vliv odpovídání 
ve výzkumu ke korekci jiných nežádoucích účinků, při kterých respondenti od-
mítají převzít kognitivní zátěž přesného zodpovězení dotazu. Dále jsou tu také 
náznaky, že reliabilita položek se bude v budoucnosti zvyšovat. Pokud vezmeme 
v potaz sociální sítě jako Facebook či MySpace, kognitivní zátěž vyčíslení počtu 
přátel se bude s rozšiřováním těchto sítí snižovat, protože uživatelé těchto sítí 
mají přístup ke konkrétnímu počtu přátel a známostí a zároveň mezi nimi mohou 
snadno rozlišovat. Tyto online sítě zpřesňují pojem přátelství a ukazují konkrétní 
počet přátel. V budoucím výzkumu se proto bude možné dotázat přímo na počet 
přátel v těchto online komunitách.
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Příloha 1:  
Síťové položky aplikované ve výzkumu „Sociální vztahy  v České 
republice 2007/2008“

Velikost sítě:

1. Kolik máte dospělých sourozenců? – Máme na mysli bratry nebo sestry, 
kterým je 18 a více let a jsou naživu. Prosíme započítejte také nevlastní a adop-
tované sourozence. 

 Dospělých sourozenců: ___

2. A kolik máte dětí, kterým je 18 a více let? Máme na mysli děti, které jsou naži-
vu. Prosíme započítejte také nevlastní a adoptované děti. 

 Počet dětí starších 18 let: ___

4. Nyní bychom se Vás zeptali na známé na Vašem pracovišti, kteří nepatří k 
Vaší rodině ani příbuzným. Kolik z nich považujete za své blízké přátele?

 Počet blízkých přátel na pracovišti: ____

5. A kolik Vašich sousedů považujete za blízké přátele?

 Počet blízkých přátel, žijících blízko Vás: ____

6. Kolik dalších blízkých přátel máte – kromě těch na pracovišti, ve svém sou-
sedství nebo mezi příslušníky rodiny?

 Počet blízkých přátel: ____

Hustota sítě: 

3. Budu Vám číst jednotlivé příbuzné a Vy mi prosím řekněte, jak často jste s 
nimi byl/a v uplynulých čtyřech týdnech v kontaktu (myšleno osobním, tele-
fonickém nebo mailovém):

 (1) Třikrát nebo vícekrát za poslední měsíc 
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 (2) Jednou nebo dvakrát za poslední měsíc
 (3) Za poslední měsíc vůbec
 (4) Nemám žijící příbuzné tohoto druhu
 (9) Neví 

 a) Matka
 b) Otec
 c) Některé z dospělých dětí (starší 18 let)
 d) Některý z dospělých sourozenců (starší 18 let)
 e) Některý ze strýců nebo některá z tet
 f) Některý z bratranců nebo sestřenic
 g) Tchán nebo tchyně
 h) Švagr nebo švagrová
 i) Synovci nebo neteře
 j) Kmotr nebo kmotra

(T/R) 
7. Jak často jste byl/a v kontaktu (myšleno osobním, telefonickém nebo mailo-

vém) s kterýmkoli z následujících přátel v uplynulých čtyřech týdnech?

 (1) Třikrát nebo vícekrát za poslední měsíc 
 (2) Jednou nebo dvakrát za poslední měsíc
 (3) Za poslední měsíc vůbec
 (4) Nemám přátele tohoto druhu
 (9) Neví

 a) Přátelé v práci
 b) Přátelé v sousedství
 c) Ostatní přátelé

Změny (retest)

 15. Změnil/a jste v posledních šesti měsících pracoviště nebo pracovní zařaze-
ní na vašem pracovišti? Pokud nepracujete: stal/a jste se nezaměstnaným/
nezaměstnanou, ukončil/a jste odborné školení nebo vaše studia, anebo jste 
odešla/odešel na mateřskou/otcovskou dovolenou, respektive odešel/ode-
šla jste v posledních šesti měsících do důchodu?

 ano/ne

16. Když si vybavíte posledních šest měsíců, přestěhoval/a jste se do jiného sou-
sedství nebo jiné části města, ve kterém žijete?

 ano/ne

17. Změnilo se za posledních šest měsíců něco ve vašem společenském životě? 
Změnami myslíme události jako narození vašeho vlastního dítěte nebo dítě-
te ve vaší rodině nebo v okruhu vašich přátel anebo úmrtí blízké osoby. 

 ano/ne
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18.  Seznámil/a jste se za posledních šest měsíců s novými lidmi, se kterými se 
pravidelně stýkáte, respektive ukončil/a jste styky s přáteli, známými nebo 
členy rodiny? 

 ano/ne

19.  Životní úroveň lidí se může nepatrně změnit například nákupem či prode-
jem auta, nebo se může změnit středně vzrůstem či snížením platu, koupí 
či prodejem domu, anebo se může změnit výrazně neobvyklými událostmi, 
jako je náhlé získání peněz výhrou v loterii nebo dědictvím. Pokud se zamys-
líte nad posledními šesti měsíci, změnila se vaše životní úroveň událostmi 
podobnými těm jmenovaným?

 ano/ne
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Tabulka P1. Binární logistická regrese hodnotící vliv charakte-
ristik respondent  a prod laných zm n na reliabilitu 
položek po et „p átel v sousedství“ a „jiní p átelé“ 
v etn  vzájemných vztah  mezi sociodemografickými 
charakteristikami 

 P átelé v sousedství 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
žena -1,275 1,367 0,871 1 0,351 0,279 
věk -0,006 0,023 0,068 1 0,794 0,994 
vzdělání (vyšší) -1,269 1,230 1,065 1 0,302 0,281 
změny 0,338 0,207 2,676 1 0,102 1,403 
žena*věk 0,037 0,028 1,721 1 0,190 1,038 
žena*vzdělání 0,185 0,872 0,045 1 0,832 1,204 
věk*vzdělání 0,024 0,028 0,733 1 0,392 1,024 
Konstanta 0,676 1,045 0,418 1 0,518 1,966 

Chi-square 2,520 
df 3 
Sig. 0,472 
-2 Log likelihood 144,064 
Cox & Snell R Square 0,064 
Nagelkerke R Square 0,090 

 Ostatní p átelé 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
žena -0,270 1,939 0,019 1 0,889 0,764 
věk 0,013 0,041 0,099 1 0,753 1,013 
vzdělání (vyšší) -1,662 1,804 0,849 1 0,357 0,190 
změny -0,114 0,259 0,193 1 0,660 0,892 
žena*věk -0,032 0,038 0,699 1 0,403 0,969 
žena*vzdělání 2,457 1,393 3,109 1 0,078 11,665 
věk*vzdělání -0,012 0,038 0,101 1 0,751 0,988 
Konstanta 2,770 1,897 2,131 1 0,144 15,954 

Chi-square 5,103 
df 3 
Sig. 0,164 
-2 Log likelihood 99,390 
Cox & Snell R Square 0,063 
Nagelkerke R Square 0,105 

Zdroj: Sociální vztahy v České republice 2007/2008. 

Poznámky: závislá proměnná: rozdíl testu-retestu počtu přátel v (N=121), a rozdíl 
testu-retestu jiných přátel (N=117). 

Příloha 2



- 170 -

Studentská soutěž  
o nejlepší odborný článek ze sociologie
Výbor Masarykovy české sociologické společnosti vypisuje soutěž o 
nejlepší odbornou sociologickou stať vydanou v časopise s recenz-
ním řízením v oboru sociologie v roce 2010.

Podmínky účasti:
1)	 autorem	 stati	 je	 student/ka	 (nebo	 skupina	 studentů)	 doktorandského	

nebo	pregraduálního	studia	veřejné	nebo	soukromé	vysoké	školy	(včet-
ně	zahraničních),	který	je	státním	příslušníkem	ČR;

2)	 žádný	z	autorů	hodnocené	stati	nesmí	mít	k	datu	přijetí	článku	redakcí	
titul	PhD.	nebo	jiný	odpovídající	titul	a	nesmí	být	starší	35	let;	všichni	
autoři	musí	 být	 alespoň	po	 část	 posuzovaného	 roku	 imatrikulovanými	
studenty	a	předložit	o	tom	na	vyžádání	doklad	sekretariátu	MČSS;

3)	 článek	byl	vydán	v	časopise	s	recenzním	řízením	v	rubrice,	která	je	ano-
nymně	recenzovaná	dvěma	nezávislými	recenzenty,	s	vročením	2010;

4)	 téma	článku	musí	být	sociologické,	v	případě	pochybnosti	rozhodne	ko-
mise;

5)	 článek	musí	být	vydán	a	přihlášen	do	soutěže	nejpozději	do	20.	prosince	
2010	a	výtisk	článku	spolu	s	titulní	stránkou	daného	časopisu	musí	být	
fyzicky	předložen	sekretariátu	MČSS	nejpozději	do	31.12.2010;

6)	 autor/autoři	 článku	mohou	 stať	 do	 soutěže	 přihlásit	 buď	 sami,	 anebo	
může	stať	přihlásit	do	soutěže	kterýkoli	člen	výboru	MČSS	na	základě	
své	iniciativy	nebo	na	základě	doporučení	učitele,	studenta	nebo	člena	
MČSS;

7)	 jazykem	zveřejnění	může	být	čeština,	slovenština,	angličtina,	němčina,	
francouzština,	španělština,	ruština,	polština	(v	případě	jiných	jazyků	vý-
bor	rozhodne	na	základě	svých	možností	zhodnotit	danou	publikaci).

Způsob hodnocení
1)	 O	vítězi	soutěže,	případně	o	pořadí	přihlášených	článků,	rozhodne	komi-

se	složená	ze	tří	členů	výboru	MČSS	určená	na	podzimní	schůzi	výboru,	
a	to	nejpozději	do	konce	ledna	2011;

2)	 v	případě,	že	se	do	soutěže	sejde	větší	počet	dostatečně	kvalitních	člán-
ků,	výbor	MČSS	bude	odměňovat	až	3	články,	udělí	tedy	1.,	2.	i	3.	cenu.	
V	případě	menšího	počtu	přihlášených	statí	bude	udělena	jen	jedna	cena	
(podle	kvality	článku);	

3)	 první	cena	činí	10	tis.	Kč,	případně	udělená	druhá	a	třetí	cena	budou	5	
tis.	Kč	a	3	tis.	Kč;

4)	 výbor	MČSS	si	vyhrazuje	právo	cenu	neudělit	v	případě,	že	se	nesejde	
dostatečný	počet	přihlášených	statí;

5)	 cena	bude	slavnostně	předána	na	konferenci	MČSS	nebo	na	některém	
semináři	MČSS	v	prvním	pololetí	následujícího	roku.

 


