
 

 

 



8 Experiment

Dilema experimentátora: víc skupin, anebo víc pokusů?'

8.1 Základní charakteristiky experimentu

Experiment je, jak jsme již vícekrát řekli, především prostředkem ke zjišťování 
kauzalnich vztahů mezi proměnnými. Abychom mohli s přiměřenou mírou 
pravděpodobnosti říci, že vztah mezi dvěma (nebo i několika) proměnnými je 
kauzální (napr., že změny v proměnné A jsou příčinami změn v proměnné B), 
musí podle Campbella (1980) být splněny přinejmenším tři základní pod-
mínky:

1. To, co považujeme za příčinu, musí časově předcházet předpokládanému 
efektu nebo následku (nejdříve se musí objevit A nebo změna v A, až potom B 
nebo změna v B).

Je zhlédnutí filmu s násilnou tematikou (A) příčinou zvýšení agresivního chování škol

ních dětí (B)? (Cumberbatch, 1991) Pokud uvažujeme o exponování filmu „plného 

krve" jako o příčině zvýšení agresivního chování dětí, potom, v souladu s 1. podmín

kou, musíme vědět, že nejprve nastal jev A (promítnutí filmu dětem) a až potom jev B 

(zvýšení agresivního chování). Pokud by se dítě chovalo agresivně již před zhlédnu

tím filmu, mohli bychom jen těžko uvažovat o tomto filmu jako o příčině jeho agre

sivního chování.

2. Předpokládaná příčina i její efekt musí spolu kovariovat. Pojem „kova- 
riance“ bychom mohli volně přeložit jako „společné kolísání nebo „společné 
změny“. Tato druhá podmínka tedy předpokládá, že tak jako variuje (mění se) 
jeden znak (A), tak se zároveň s těmito změnami -  a v souladu s nimi -  mění

i znak druhý (B).

Pokud skuterně platí, že  sledován, filmů plných násilí zvyšuje agresivní ^ o v á ^  po 

tom by se děti po zhlédnutí takového filmu měly choval agresivnep n e z » ^ le d m £  

milé pohádky ' méně agresivně než po zhlédnu,, dvou nebo <r, k r v á k u  J e d y .  

bv platit, že f  ím více „k rváků ', tím  více násil, v chován, det, -  tak jak men,me 

veň jedné proměnné, mění se i úroveň druhé proměnně.
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3  Třetí podmínkou kauzality je, že kromě vysvětlení změn jevu B proměnnou 
A by nemělo existovat žádné alternativní vysvetlen. zmen jmou proměn-

nou (např. C).

Pokud má být příčinné spojení mezi zvyšováním  počtu zhlédnutých násilných filmů 

a zvyšováním agresivity dítěte věrohodné, potom bychom  m ěl. v co ne,větší m.ře 

vyloučit možnost vysvětlit pozorované zm ěny v jeho agresivním  chovám nějakými 
jinými nekontrolovanými v livy . Co kdyby například zvýšená agresivita dítěte po 
zhlédnutí filmu nebyla důsledkem toho, že šlo o násilný  film , ale je jednoduše dů
sledkem únavy nebo toho, že do místnosti právě vstoupil jeho úhlavní nepřítel?

Splnění všech tří podmínek zvyšuje hodnověrnost potenciálních závěrů o exi
stenci nebo neexistenci kauzálních vztahů mezi proměnnými. O experimentu, 
který tyto podmínky splnil, mluvíme jako o v n it r n é  v a lid n ím  (má dobrou 

vnitřní validitu). Experiment, který nemá vyhovující vnitrní validitu, není vě
rohodný a jakékoli závěry, jež z něho vycházejí, nemají prakticky téměř žádnou 

explikační (vysvětlující) hodnotu. Zabezpečení maximální možné vnitrní vali
dity experimentuje tedy základním požadavkem a závazkem pro každého vý
zkumníka.

Základní znaky experimentu, který má předpoklady být vnitřně validní, tedy
jsou:

1. manipulace s nezávisle proměnnou (proměnnými) -  předpokládanou 
příčinou;

2 sl'edkú' ZáVÍSlé proměnné (Proměnných) -  předpokládaných efektů, dů-

3' !ľvnatrzmé„Šľ ľ  jÍŤ h pr0 měnných' které by mohly alternativně vysvět- 
S S Z r " “  ,tyt°  Pr° měnné budeme nazývat neža- 
m ľ n ň ý c h Pr° menné' a n g i n a  ™  pro tuto skupinu pro- 

ennych ješte vyst.znějs. název, „confounding“ -  matoucí proměnné).

kauzálních závěrů^0' " 1' 61' 1"  UZCe souvlseJ> s podmínkami pro formulování 

sledku (závislé ̂ pmmén ne ľ ' lcma <nezávisJe proměnná) předcházet ná-
úrovně nezávislé proměnné ” lusim® on®jdříve manipulovat -  měnit -  
na možné změny v závisle proměnné UŜ k u této manipulace se dívat 

Pokud má existovat mezi
jasné, že nestačí pouze měnit ií™ PJomennými kovariance, potom je 
merit i hodnoty závisle proměnné™ 8 .nef avislé Proměnné, ale musíme 

rovnavat ve vztahu ke změnám v nezáviste proměn b ™ 01 ^  následné ^
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'  s t k: t r e i .S e p “ « t ž ; r s e k; ; r  ľ ce t j  ™ -
měnné, jejichž pôsobení by mohlo skutečný vztah m ežfnľzáíísle a" á S  
proměnnou zkreslit nebo i zcela zdeformovat.

ľ Ä I n i ľ  t  T T Ť U PrT ěnnOU obvykle výzkumníkům příliš starostí ne- 
Memt hodnoty (úrovne) většiny proměnných, o kterých uvažujeme jako

o možných pricmach, zpravidla není nic obtížného. Pokud například předpo-
kládáme, že intenzita osvětlení ovlivňuje počet chyb v testu pozornosti, míru 
osvetlení můžeme plynule manipulovat (měnit) reostatem nebo jen jednodu-
chou výměnou žárovek. Stejně lehce můžeme měnit úrovně takových potenci-
álních nezávisle proměnných, jako jsou vlhkost vzduchu, teplota, ale i po-
chvala, stres, obtížnost problému předloženého k řešení nebo míra fyzické 
únavy.

Někdy však takto snadno s nezávisle proměnnou manipulovat nemůžeme. 
To se týká především případů, ve kterých za nezávisle proměnnou vybírá vý-
zkumník organismické proměnné (pohlaví, inteligence, nemoc apod.). O tom 
jsme již mluvili v předcházející kapitole. Ve všech takových případech je vnitřní 
validita experimentu potenciálně ohrožená a musíme věnovat zvýšenou pozor-
nost právě kontrole nežádoucích vnějších proměnných.

V jednom výzkum u jsme zkoum ali, zda se klient spíše svěří terapeutovi-muži, nebo 
terapeutce-ženě (Šteťanko, Auxtová, Ferjenčík, 1996). Nezávisle proměnnou bylo 
pohlaví terapeuta, závisle  proměnnou počet intimních otázek, na které byla po
kusná osoba ochotna odpovídat. Jak však s touto nezávisle proměnnou manipulovat? 
Pokud pomineme extrémní řešení (operace, hormonální změny apod.), napadne nás, 
že bychom mohli do poradenské situace jednou umístit muže-terapeuta, jindy ženu- 
-terapeutku. Takto postupovali i naši studenti. V přísně standardizovaných situacích 
některým náhodně vybraným pokusným osobám kladl tytéž otázky muž, jiným oso
bám v téže situaci žena. Výsledky ukázaly, že klienti byl. ochotnější odpovídat na 
více důvěrných otázek ženě než m uži. Postačuje U> však k tomu, abychom mohl. 

konstatovat, že pohlaví terapeuta ovlivňu je míru důvěry?

auu^uio-id ajsiABZ a  u íj u iz  n o u ijjjd

nou^wjn^s nosf waíM -  Buuauiojd ajsiA Bzauau®  ifndSsA Aaq op ‘aW

-0J1U01, pod aun?jpau af p m jo j -T|?a v p  . - Bqoso ej/Cq Buaz-B>pnadB.ia} a? ‘u i„
-ia  W  ^ 3 ?u u iso  b u  BAios [BpBdAA ? n ui-}nad B  1 íI I  4 - B,nadBJa^ oqa^sznui oqai?uin§o

a?ids uaqosndz ijapajs/ÍA |Aq ?Xp>{ oo o qauy <,¥ - N ^  auaz , IBAOj ? a s  aoiA a iso jd  apq as ?*PM 03
po {jpzoj bu a ? ‘o^ojd a|B ‘n u az o o jB u p a fa s  , 1 ________________________________________________

n e z o ů s o b u je  příliš velké problémy. 
Ani měření závisle proměnné zpiav frekvenci (agresivní cho-
Měřit můžeme intenzitu (světlo, teplo, hluk), ale
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vání, kooperativní činnost). Měřit lze též rychlost, trvání odpovědi inapř. 
rychlost reakce na podnět, délku časového obdob., po ktere se d.té nerušeně 
věnuje nějaké činnosti). A právě tak můžeme m ent i přesnost, správnost od-
povědi (např. změřit pravítkem, jak daleko se vychýlí pokusná osoba v kresbě 
od požadovaných linií) nebo různou kvalitu odpovědi (hněv, pláč, radost, vzru-
šení). Jistým problémem však někdy může být stanovení šířky a citlivosti 
škály, na které měříme závisle proměnnou.

Přestavme si, že chceme zjistit, zda určitý specifický výcv ik  rozv íjí matematické 
schopnosti desetiletých dětí. Matematické schopnosti přitom budeme měřit testem, 
který vyžaduje i umocňování a odmocňování. Je zřejm é, že  i přes teoreticky výbor
nou účinnost výcviku bude hodnota závisle proměnné po tomto výcviku  nulová pro
stě proto, že odmocňování a umocňování jsou úlohy, které se děti učí až ve vytích  
ročnících. Měřítko závisle proměnné je v tomto případě příliš „hrubé", necitlivé, pro
tože obsahuje jen dvě úrovně: nevyřešil (0 bodů) -  vyřešil (1 bod). Vzhledem k ná-
ročnosti úloh „stlačí" potom takové měřítko všechna řešení na „nevyřešil" tedy 
nulu. Efekt výcviku nemůžeme pomocí takového měřítka vysledovat, i kdy/ s největší 
pravděpodobností nastal.

lakový jev, kde většina žáků dostává „nulu“ proto, že škála měření je příliš 
málo citlivá ke slabším výkonům a všechny „hází do stejného pytle“ , nazýváme 
efektem podlahy. Naopak, pokud škála málo diferencuje v horní polovině vý-
konů, připisujeme maximální hodnotu příliš mnoha jedincům, přičemž někteří 
z nich jsou objektivně lepší než jiní -  nemají však na málo citlivé škále možnost

osáhnout vyssi bodové hodnoty. Tomuto nežádoucímu efektu říkáme efekt 
stropu.

8.2 Kontrola v experimentování

proMéme^je problém0kOTtrôljľnež^oucích*)Vy^ e- ne-*.v^ ^ m a rozhodujícím 
va nezávisle proměnnou nebo měřit Proměnných. Jestliže manipulo-
mimoradně náročného, kontrola všech o s t a l n V ^ ™ 1* proměnné nebývá nic

nic proměnných, které nám přes
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všechno naše úsilí vstupuií od •
i zkušený experimentátor vylámal zuby. ^  ^  °  em’ na němž si už nejeden 

Této problematice budeme proto vpnnVflt -
nejdříve něco více o nežádoucích vně^' u astni pozornost. Řekneme si
zují vnitřní validitu ? - « c h ,  které nejčastěji ohro-

proménné efektivně konľrľovat bUdem6 Věn° Vat 0tázce'^ak

8.2.1 Typologie vnějších proměnných

1. Historie

Dejme lomu, že byste chtěli vědět, zda demokratický styl vedení skupin povede 
ke zvýšeni produktivity práce. Vyberete si jednu skupinu a zjistíte její momentální 
úroveň produktivity. Potom s touto skupinou začnete dlouhodobě intenzivně praco
vat. Dejme tomu, že po dvou letech změříte produktivitu a zjistíte, že je mnohem 
vyšší než předtím. Stač i to k tomu, abyste spolehlivě uzavřeli, že demokratický styl 
vede k vyšší produktivitě? O dpověď  bude znít: Ne, nestačí. Za ty dva roky se totiž 
mohlo stát mnoho věcí, které s demokratickým stylem vůbec nesouvisejí, ale zato 
samy o sobě mohou produktivitu zvýšit. Co když se například produktivita nezvýšila 
proto, že byla skupina vedena dem okraticky, ale spíše proto, že začátek „experi
mentu" startoval v době všeobecné hospodářské recese, jež se však v průběhu po
kusu konečně zastavila (pokus s tím nemá nic společného!) a nastoupil celkový růst 
a uvolnění? Anebo: Co když se produktivita nezvýšila díky demokratickému stylu 
vedení, ale proto, v průběhu pokusu konečně vedení podniku po letech podstatně 
zvýšilo platy všem svým zaměstnancům?

Jak je vidět z uvedeného příkladu, spolehlivost kauzálních závěrů o vztahu 
mezi nezávisle a závisle proměnnými mohou ohrozit události a skutečnosti, 
kterými jsou pokusné osoby ovlivněny paralelně s působením nezávisle pro-
měnné. Těchto událostí a okolností může být nespočetně: od změn v chování 
experimentátora přes změny prostředí, v němž experiment probíhá, až po 
velké makrosociální změny. V důsledku toho potom nemůžeme s jistotou vědět, 
zda změna v závisle proměnné je důsledkem působení zkoumané nezávisle pro 
měnné, nebo důsledkem působení těchto rozmanitých činitelů. Cím delší čas -  
historie -  uplyne mezi prvním a druhým měřením závisle proměnné, ne o cim 
větší je mezera mezi působením nezávisle proměnné a merenim závisle pro-
měnné -  tím větší je možnost, že nám skutečný vztah mez. zkoumaným, jevy 

zkreslí jiné okolnosti, které se v této časové mezeře u a y. nhpní
Vidí, když je  to možné, měřte závislou proměnnou 

nezávisle proměnné. Snažte se maximálně kontrolovat vseehny ostatm moznc

vlivy.
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2. Zrání a přirozený vývoj
Předcházející příklad bychom mohli s malými modifikacemi použít i pro vy-
světlení toho, co se myslí zráním a přirozeným vývojem jako okolnostmi (pro-
měnnými) snižujícími nežádoucím způsobem vnitrní validitu experimentu. 
Existuje totiž ještě jedno alternativní vysvětlení zvýšení produktivity ve sledo-
vané skupině: mohlo se jednat o učně nebo mladé pracovníky bez pnixe, jejichž 
produktivita stoupla prostě proto, že v průběhu dvou let vyzráli, zdokonalili se 
v pracovních postupech a v zacházení s nástroji -  což však vůbec nemusí sou-
viset s tím, zda byli vedeni demokraticky, nebo autokraticky.

Změna v závisle proměnné tedy nemusí v takových případech nastat jako 
důsledek působení nezávisle proměnné, ale je spíše efektem přirozeného vý-
voje, biologického a psychického zrání, které s danou nezávisle proměnnou ne-
musí vůbec nijak souviset. Za takové činitele považujeme například zrání cent-
rální nervové soustavy, růst, přirozené změny související s věkem, adaptaci na 
nové podmínky apod.

Když nezávisle proměnné působí dlouhou dobu, uvažujte o tom, že změna 
v závisle proměnné mohla nastat i spontánně: vlivem zrání, vývoje.

3. Neekvivalentnost skupin

sledovanéhoTňaku, C d e m é ^ e d o va ?  mohou ovlivn it věrohodnost
■i druhou demokraticky." Po dohodě s verio ]ednu Povedeme autokratický
revizních mechaniků a dílnu údržbářů Z ih m  P n,kuu si 'Jro Pok“ s vyberete dílnu 
leky, Údržbářům přidělíte autokratického š é f ľ  p° m e c h ‘ “n ,k V budete vést demokra- 

mechaniků je zřetelně vyšší ie i0 Hň I ° u 2i is lí,e - ie  produktivita

Jednoznačnou odpovédnení m o /  , !  de™ k"« c k é h o  vedení?

S n | š n m0hli Y-dér' Že revízn' m e c h a n ick o u  ’ hl V průbéhLI Pozorování obou sku- 
‘1 prav ěpodobně též schopnější) než údržbáři"'A  ÍSOU zku’

• a  to jeste nemluvíme o tom.
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u údržbářů. mechaniků podstatně větší než

že jakékoli další zjištěné odlišnosti mP7 Í • ■ ľ  • ° C zac u ~ oc* se^e tak odlišné, 
vnějšímu působení. Spíše m ůžem e očekávat' ^  ^  ^  °  pripsat na vrub nějal<ému 
neekvivalentnost - mezi skupinami ' P° tVr2UJÍ Ce,k° V° U r° zdílnost ~

Jak je vidět ani konstituováni dvou skupin -  v experimentech jim říkáme 
experimentální skupina a kontrolní skupina -  nijak nezvyšuje vnitřní v Z  

experimentu, pokud tyto skupiny nejsou ekvivalentní. Jestliže chceme po-
rovnávat, zda zmena úrovne nektere proměnné má odlišný efekt na jinou pro-
měnnou, nemůžeme pro toto porovnání zvolit v jedné skupině hrušky a v druhé 
skupme jablka.

Neekvivalentnost skupin je jednou z nejvážnějších a nejčastějších chyb, kte-
rých se začínající experimentátoři dopouštějí. Věnujte, prosím, proto zvláštní 
pozornost další kapitole, v níž budeme mluvit o tom, jak tuto neekvivalentnost 
skupin kontrolovat.

Neporovnávejte neporovnatelné.
Pro porovnávání vyberte pokud možno rovnocenné skupiny.

4. Efekt měření

Povede výcvik ve správném m yšlení ke zvýšení inteligence? Experimentátor, který si 
tuto otázku položí, pečlivě plánuje své postupy, je mu jasné, že porovnávat dvě sku
piny dětí by bylo nebezpečné -  co když tyto skupiny nebudou ekvivalentní? Vybere 
si proto jen jednu skupinu dětí. Otestuje jejich inteligenci a potom je bude tri dny in
tenzivně cvičit v řešení úloh, které jsou podobné úlohám v inteligenčním testu Na 
konci každého dne je otestuje tým ž inteligenčním testem. Po třech dnech je vsec no 

jasné: Vzestup je jasný a nepopiratelný!

lev íak  výcvik skutečně příěinou zvýSení výkonů
v souladu s požadavky na kauzální vysvětlen, -  vy lo uč í jm e, a lte rn a te , možnost, 

vysvětlení jejich zlepšení?
. „o n i Fxistuie totiž alternativní -  a velmi ba- 

Sami rychle přijdete na to, ze tomu ta . opakováním téhož testu se

v ,es,u nemusí bý‘ důsledkem výcviku- ale
adaptace na test a naučení se ho.
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, . . s fpHv nemusí nastat působením nezávisle proměnné,

»  r r ;  v - *  ** -  -  *
nebo dokon ce že p rávě to to  m ě ř e n í v e d lo  k u č e n i a z m ě n ě .

P o t d  fry W . U  *  opakované měření tými nastrojen, by vedlo samo

o soběke zrněné v závisle proménné, používejte alternatwn, (ale rovnocenné) na- 

stroje. Případně se vyhněte opakovanému měřeni.

5. Chyba měrného nástroje

Představte si teploměr, ve kterém se uvnitř odlepila stupnice. I ak se stane, že jednou 
je stupnice nízko (tehdy ukazuje teploměr příliš vysoké teploty), jindy zas vysoko 
(tehdy ukazuje teploty, při n ichž byste vlastně již nem ěli /it!>. let lnou se stupnice po
sune o milimetr, jindy o centimetr. Výsledky měření takovým  nástrojem nestojí /a 
nic. Měrný nástroj jako takový je nestabilní, protože jednou při ponoření do vařící se 
vody ukazuje 10 °C, jindy 11 0 nebo 50 °C.

Řekli jsme si, že závisle proměnnou měříme proto, abychom zjistili, zda varia-
bilita této proměnné souvisí s variabilitou nezávisle proměnné. Pokud však 
máme nespolehlivý nástroj měření, potom variabilita údajů, které máme, ne-
musí odpovídat skutečné variabilitě v závisle proměnné: variabilitu údajů způ-
sobuje nástroj, který měří jednou tak, jindy onak.

1 nejlépe postavený experiment ztroskotá, když prom ěnné měříte nespolehli-
vými přístroji.

6. Experimentální mortalita

Terapeut chce vědět, zda nová léčebná metoda vede k pozitivním  efektům. Vybere
50 pacientu, které potom touto metodou léčí. V průběhu roční léčby někteří z pa-

DorovnáJá - uy °  ů °cjc házejí, takže na konci jich  je pouze 15. Když terapeut

cientů na konr*16™ 8 ^ -  Cele skuP'ny na začátku s výsledky 15 vytrvalých pa-
cientu na konci, s radost, zjistí, že průměrný stav na konc i terapie wkazuie vv-

r * “  W  ä
a  právě proto, ie jim terapie vůbec nepomľhaTaf 50 A C°  “ »* ° dř'

“ o t b 0v ľ r i t i r u ; ľ Perimentální m0rtalita“ ted-v rozumíme nechtěný

víme, zda konečné výsledky zbviku moh je  pr0t0’ Že potom nikdy ne‘
celé skupiny, kdyby vydržela Hni °  ľ  y steJné Jako průměrné výsledky
kem, že něco v experimentu nPn ^  Úbytek osob totiž může být zna-
bereme výsledky pouze od osob ^f20 0  & 'i ? ořádku- p°kud na konci terapie se* 
že tyto výsledky b u d o ľ e Ä f pot om je zřejmé, 
silné motivované, nebo kterým iedn^d^ y os°k>jez nebyly pro terapii tak

use daný typ terapie nevyhovoval.

80



a proto odešly. Jaký je celkový efekt terani^? To < i. , ,
základě výsledků „vytrvalých“ pacientů? ^  zhodnotlt Pouze na

7. Reaktivita pokusných osob

Podívejme se na chvíli do čekárny slavného amerického psychoterapeuta Je nabitá 
k prasknuti, přestože ,e ještě brzy ráno. M nozí pacienti čekalľna p ^ m ě s íc e  a nyní 

jsou ve vzrušeném očekávám toho, až se konečně zázračným způsobem zbaví svého

P®?1' U .m.a Svo '̂ amfc>ulanci mladý emigrant ze Slovenska. Čekárna je
prázdná a jen sporadicky se v ni ukáže náhodně zbloudilý člověk. Úspěšnost slav-

^  - , ! f ľ Peľ ta ,e temér st° P rocentn'' zatímco úspěšnost našeho terapeuta je něco 
pres 70 /o. Znamená to, že Am eričan je skutečně lepší?

Možná ano -  možná ne. M nozí pacienti totiž vyhledali slavného terapeuta pro jeho 

jedinečnou pověst zázračného lékaře lidských duší. Věřili bez jakýchkoli pochyb, že 

on a pouze on jim  dokáže účinně pomoci. A v mnohých případech je spíše uzdra
vila právě jejich víra než skutečný zásah terapeuta.

Podobných případu, jako jsme právě uvedli, známe desítky. Jejich společným 
jmenovatelem je to, že změny nezpůsobil ani tak onen zásah (terapeutická me-
toda, druh léku, styl učení nebo vedení skupiny) -  tedy nezávisle proměnná -  
jako spíše očekávání pokusných osob samých, jejich vlastní přesvědčení o tom, 
co se asi v důsledku pokusu má stát. Tento efekt, kdy změna v závisle pro-
měnné nastane spíše v důsledku očekávání pokusné osoby než v důsledku 
vlastního působení nezávisle proměnné, nazýváme placebo efekt.

Pokusné osoby nejsou zkrátka pasivními mechanismy, které automaticky 
vykonávají instrukce experimentátora. Jsou myslícími a cítícími lidmi, kteří se 
snaží odhadnout, o co asi v dané situaci jde, vytvářejí si vlastní přání a před-
stavy, jež vedou a usměrňují jejich další chování. Experimentátoři se proto 
často snaží zamlžit skutečné záměry svých experimentu a zamaskovat je tak, 
aby pokusné osoby nebyly v pokušení chovat se očekávaným způsobem.
V těchto souvislostech je někdy zvykem mluvit o tzv. slepých experimentech 
(pokusná osoba je „slepá“ : neví totiž, která úroveň nezávisle proměnněji byla 

přiřazena).

8. Očekáváni ze strany experimentátora
Právě Z důvodů, o kterých jsme nyní mluvili, je dobré minimalizovat možnost, 
kdy by experimentátor (jakkoli nechtěně a nevědomky) navadel subjekt 

vání určitého typu.

D. Martin (1977) uvádí pěknou ilus‘^
o to, zda pokusné osoby mohou „cítit P  ̂ njchž vždy dvě by|y stejné barvy,
a simultánně jim  predkladal tri barevn « y, ohmatání kartiček vybraly ty,
Při každém podání pokusne osoby pozadal, y P

Experiment
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které mají stejnou barvu. Experim entátor si však byl védom  toho, že i při nejlepší vůli

o objektivitu by mohl nechtěně pokusným osobám signalizovat správné řešení (např. 

zrychleným dýcháním, vrtěním se na ž id li, zakašláním  apod.). Z  toho důvodu si ra

ději sedl za zástěnu tak, aby neviděl na pokusnou osobu. Takto se i on stal .slepým". 

(Experimenty, v nichž ani pokusná osoba, ani experimentátor sám neví, jaká úroveň 

nezávisle proměnné je kterým osobám podávána, nazývám e dvojitým i slepými ex

perimenty.)

Dvojitý slepý experiment: Ani subjekt, ani experimentátor nevědí, 
komu byla přiřazena jaká úroveň působení nezávisle proménné.

Metodologie dnes zná celou řadu typů vnějších proměnných, které mohou ne-
žádoucím způsobem vstupovat do experimentu a znehodnocovat tak jeho 
vnitřní validitu (např. statistická regrese, interakce neekvivalentních skupin 
se zráním apod.). Výše uvedené skupiny ilustrují tak říkajíc nejčastější a nej-
ostřejší úskalí, na kterých může experimentátor ztroskotat. Nyní, když je již 
známe, budeme si na ně dávat pozor. Zůstává však otázkou, jak se jim efek-
tivně vyhýbat — jak efektivně kontrolovat nežádoucí proměnné. Řekněme si 
tedy o nejčastěji užívaných metodách kontroly vnějších proměnných.

8.2.2 Metody kontroly vnějších  prom ěnných

1. Eliminace

Co udělat s nežádoucí proměnnou, aby se nám nepletla do e x p e rim en tu ?  Asi 
první, co nás napadne, je jednoduše tuto proměnnou vyloučit.

Chceme například zjištovat, jaký je vztah mezi velikostí písma a rychlostí čtení. Máte 

však obavy, aby výsledky neznehodnotily takové náhodné vnější vlivy jako například 
hluk z ulice nebo vyrušování sousedů. Co uděláte? Pravděpodobně pokusné osoby
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umístí'e do s a ^ . n ľ h ^  Navíc každého

udělán, je elim inace. Vyloučili
mohly nežádoucím způsobem zasahovat. proměnně, ktere do neho

Ell™ aCe;  vy loučení proměnné z experimentu -  je klasickým, přímočarým 
a efektivním způsobem kontroly vnějších proměnných. Vzorem v tom byl na-
príklad I P Pavlov, který své slavné pokusy dělal v laboratoři nazývané věží 
m cení. Ve snaze vyloučit působení vnějších nežádoucích okolností byla jeho 
laboratoř téměř dokonale izolovaná od „vnějšího světa“.

Ovšem i pí es eleganci této metody není vždy docela možné a někdy ani žá-
doucí všechny vnější proměnné jednoduše vyloučit. Eliminujte například ta-
kové proměnné jako věk, zkušenosti, motivace, postoje...

2. Stabilizace a zkonstantnění
Když už — jak vidíme -  některé vnější proměnné nelze vyloučit, potom by se 
dalo udělat alespoň to, že jim nedovolíme variovat. Jinými slovy, snažíme se 
udržet jejich hodnotu po celý pokus na téže úrovni.

Když si opět vezmeme předcházejíc í příklad, můžeme uvažovat o následujících po

tenciálních vnějších prom ěnných: o barvě papíru, druhu písma, intenzitě osvětlení 

v místnosti apod. Pokud bychom tyto proměnné nekontrolovali, mohlo by se stát, že 

čtenář by četl rychleji text psaný velkým i písmeny ne pro velikost písmen, ale napří

klad proto, že byla napsána černě na bílém podkladě, zatímco jiné texty byly na

psány jinými barvam i. Tyto proměnné však nemůžeme snadno zcela vyloučit (ne

můžeme vyloučit světlo, nemůžeme psát nebarevně — a potom to dokázat přečíst). 

Avšak můžeme udělat to, že každou z nich nastavíme na jednu hodnotu a nedovo

líme, aby se v průběhu pokusu m ěnila. Barva papíru bude řekněme bílá, a tedy bílý 

papír obdrží každá zkoušená osoba -  ať už má na něm natištěná velká, nebo malá 

písmena. Podobně nastavíme konstantní — neměnnou — intenzitu světla, konstantní 

typ písma, vybereme stejně dobré čtenáře atd. Jediné, co bude variovat, bude úroveň 

nezávisle proměnné. Pouze za těchto podmínek budeme moci připsat variace 

v rychlosti čtení m ěnící se velikosti písma.

Vzpomeňme na Millovy kánony indukce. Byla to například metoda diference, 
kdy jsme všechny okolnosti -  s výjimkou předpokládané pnciny nechali ne-
změněné. Jak vidíte, metoda diference je skutečne jedním ze zakladmch p liru, 
na nichž je postaveno experimentování. (Tato konstantnost vnějších proměn-
ných je stejně zřetelná i v metodě průvodní variace, která se v expenm^tovam

t i é  hojné využívá. * —
logice induktivního usuzovaní a bezpoc y y vy

men Û' . * 7 a nrvé stěží bychom dokázali udržet na
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mohly nežádoucím způsobem vstupovat do hry. Za druhé, kdyby se nám to tec, 
Ä  podařilo, potom byehom sice dosáhl toho ze nas exper,ment bude 

vnitřně validní, ale nebude „živý“ . Příliš umělých zasahu vzdaluje expenment 
od reality. V realitě totiž -  ať se nám to líbí, nebo ne -  působ, sourasně des.tky, 
ba i tisíce různých faktorů (proměnných). Pokud tyto proměnné .zolujerae 

nebo zkonstantníme, můžeme celkem spolehlivě vyvodit závěry o „vyprepan, 
váném“ vztahu mezi závisle a nezávisle proměnnou. Nemůžeme vsak vědět, 
zda se tento vztah naplno objeví i v živých -  tedy reálných podmínkách mimo 
laboratoř. Mimo interní validity totiž hodnotíme v experimentech i jejich vali-
ditu externí. A měřítkem externí validity experimentu je právě možnost 
a spolehlivost zevšeobecnění závěrů: na jiné podmínky, na větší populaci apod.

3. Znáhodňování a vyrovnávání
Mluvili jsme již o tom, že jednou z nejnepříjemnějších vnějších proměnných 
jsou interindividuální rozdíly. Když (v nejjednodušší variantě experimentu) po-
rovnáváme mezi sebou dvě skupiny (kontrolní, kde necháme nezávisle pro-
měnnou v „přirozené“ nebo nulové úrovni, a experimentální, kde nastavíme 
působení nezávisle proměnné na určitou hladinu), může se stát, že rozdíly 
mezi oběma skupinami nebudou důsledkem změny v nezávisle proměnné, ale 
výsledkem toho, že členové kontrolní skupiny se ve svých charakteristikách vý-
znamně lišili od členu zařazených do experimentální skupiny.

Znáhodňování i vyrovnávání jsou metody, které se nejčastěji používají právě 
pro kontrolu interindividuálních rozdílů. Otázka, před kterou stojíme, zní: Jak 
vytvořit jednotlivé zkoumané skupiny tak, aby byly -  vzhledem k subjektům, 
ktere je tvoří — rovnocenné nebo ekvivalentní?

Pro vyrovnávání skupin pokusných osob se snažíme, aby skupiny subjektů 

Dovalil ipTYip̂ nne T  0 e 1m k  Určit^m vytipovaným vnějším proměnným, které 

a nezávisle proměnno^ ^  nebeZpeČné pro kontaminaci vztahu mezi závisle

sledným zvýšenľ^výkonu^zX^sle ("e2am le prom,^nná = lVP vazby) a ná-
Výzkumník vytvoří dvě skupinv Č le n o v ™ " ^  “ V °  P°  udélení zP*tn* vazby)? 
jsou členové jedné skupinv nnrh i n  ' ° ľ . up,n řešl série úloh. Po ukončení 

výsledky), zatímco členové druhélkupinv n ľ ľ ^  03 t0,.ídké ÍeÍich *ku,t* né 
Potom obě skupiny řeší další sérii úloh t C nou am pochvalu, ani pokárání.
měru více zvýšily. ‘ s e > ve které skupině se výkony v prů-

Jak si sami rychle domyslíte, rozdíly mezi ohčrm l

jenom typem zpětné vazby, je mnžnó * , skupinami nemusí být zapříčiněny
subjekty, jejichž výkon se zlepší or ív '/ ľ i l  P™ °'  skupiné )sou bystřejší a učenlivější 

y výzkumník něčemu takovému nřpH'í^ ltem,°  )eÍich osobnostním vlastnostem.

rovna: nejdříve všechny subjekty otesľuÍpľn,e í JeSlé ^  pokusem obě skupiny vy-
ys edku v testu rozdělí do kontrolní '8enčn,m testem a potom je na základě

perimentální skupiny tak, aby v jedné
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skupiny tak budou v y r o l n a ^  1 slabVch jedinců. Obě
proměnné. em k lntel|genc. jako potenciálně rušivé vnější

Vyrovnání pokusných osob

Zabezpečí však metoda vyrovnávání skutečně ekvivalentnost skupin? Co když 
byly skupiny vyrovnávány vzhledem k takové proměnné, která příliš výsledky 
nemohla ovlivnit, a naopak -  výzkumník zapomněl vyrovnat skupiny vzhledem 
k jiné -  o mnoho důležitější proměnné? Právě zde spočívají dvě největší slabiny 
vyrovnávání: Za prvé, vyrovnávání z hlediska několika proměnných je ne-
smírně náročné na výběr a počet pokusných osob. (Vzhledem k jedinečnosti 
lidských bytostí bychom jen obtížně našli dvacet lidí, kteří by byli rovnocenní 
současně ve třech, čtyřech, nebo dokonce deseti vlastnostech.) Za druhé, výběr 
vnějších proměnných, podle nichž budou osoby vyrovnávány, je věcí úvahy vý-
zkumníka. Ten se může ve svých úvahách „trefit“ , ale také nemusí. Konec-
konců -  vždyť se teoreticky ještě může nalézt jiná vnější proměnná (nebo celá 
řada), které si výzkumník nevšiml a která právě vztah mezi závisle a nezávisle 
proměnnou nežádoucím způsobem zkreslí.

Právě pro uvedené nedostatky se metoda vyrovnávání málokdy uplatňuje 
jako výlučná metoda kontroly interindividuálních rozdílu. O mnoho větší po-
zornosti se těší metoda znáhodňování. Její podstata vychází z teorie pravděpo-
dobnosti. Jestliže zabezpečíme, aby každý pokusný subjekt měl stejnou prav-
děpodobnost dostat se do kterékoli pokusné skupiny, potom dosáhneme maxi-
mální pravděpodobnosti toho, že všechny zkoumané skupiny budou rovno-
cenné z hlediska všech možných vlastností subjektu. Pozor, nesp e te se. na 
hodňování nezabezpečuje rovnocennost skupin. Zvláště pn ma em poc u po 
kusných osob ve více skupinách se skutečně muže stat ze tyto skupiny ekvi-
valentní nebudou. I zde se musíme smířit s faktem, ze stoprocentní jistotu ne-
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získáme. V kombinaci s vyrovnáváním však m ůžeme dosáhnout velmi slušné 

Z y  pravděpodobnosti rovnocennosti skupin. Znáhodňování jako metoda však 

ze všech dostupných technik vede k všeobecně větš. pravděpodobnosti rovno- 
cennosti skupin. K nejzákladnějším znakům experimentu patři pravě to, ze po 

kusné osoby jsou přidělovány náhodným způsobem do jednotlivých skupin. Bez 
této možnosti je obtížné mluvit o experimentu pracujícím s více skupinami 

A ještě poznámka na závěr: Znáhodňování není metoda, která se používá 

jen pro kontrolu interindividuálních rozdílů. Znáhodňování -  jak  si o tom po-
víme více později — se úspěšně aplikuje například i tam, kde chceme neutrali
zovat vliv pořadí, v němž jsou podávané jednotlivé úrovně nezávisle proměnné.

4. Transformace vnější proměnné na nezávisle proměnnou
Posledním základním způsobem kontroly vnějších proměnných, o kterém se 
zmíníme, je změna vnější proměnné -  potenciálně rušící náš experiment -  na 
další nezávisle proměnnou.

Vraťme se k předcházejícímu příkladu. Primárním cílem  v daném  ex,x*rimentu bylo 

zjistit vztah mezi typem zpětné vazby a zvyšováním výkonu. Jestliže pro jednoho vý
zkumníka byla inteligence vnější proměnnou, která m ohla zkoum aný vztah rušil, 
druhého výzkumníka mohla zaujmout otázka, jakým způsobem  ovlivňuje výkon ne
jenom zpětná vazba, ale i inteligence subjektů. Co když na poc hvalu reaguji zvýše
ním výkonu více bystří lidé a méně slabší? Není m ožné, že po neudělení zpětné 
vazby klesne výkon bystřejších a stoupne výkon méně bystrýc h?

Pokud chce výzkumník odpovědět na tyto otázky, potom vlastně pracuje již se dvěma 

ezavis e proměnnými, s typem zpětné vazby a s inteligencí subjektů. To tedy zna-

úrovn^ piithV ^ ŕľ3 Pr° mě? n* mi musi manipulovat, respektive musí zavést různé 
ne jejich hodnot. V našem případě by za tím účelem  asi vytvořil čtyři skupiny:

1. skupina -  bystré subjekty, které by po provedení úloh dostaly pochvalu,

2. skupina -  subjekty, které by však po provedení výkonu nedostaly hodnotící

3. skupina -  málo inteligentní subjekty, k.eré by dostaly p r„ p,ovedení ú b h

■ Skup,na -  malo inteligentní subjekly bez zpětně vazby.

měnné je odůvodněným krokem* ™  up *  proměnných na další nezávisle pro- 
skutečně působí mnoho r o z m a n itá  ^zuJlc'im experimenty více realitě, v níž 

experimenty jsou proto reálněiší « ■ s^ m u âce- Tyto multifaktorové
náročnější jak na organizaci exn p ri^SS+ J6, * ext-erni validita. Jsou však 
'T  ěr a množství pokusných osob ľ  ®esta.veni experimentálního plánu, 
pn vyšším počtu současně zkoumanvpii’ & *nterPretaci výsledků. Zvláště 
zeme spolehlivě odpovědět na to která nezavisle Proměnných někdy nedoká-

° ’ ktGra Proměnná a v jaké míře vlastně ovliv-
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Ä r o « r tné 3  V jaké mífeJe tento reálný jen jako mezihra ně-

8.3 Jednoduché plány experimentů

Zapakujme si ještě jednou, co tvoří podstatu experimentu:

• manipulace s nezávisle proměnnou,
• měření závisle proměnné,
• kontrola vnějších proměnných.

Jak sestavit experiment tak, aby splňoval všechny podmínky? Odpovědí na tuto 
otázku jsou právě experimentální plány (přesnější by bylo mluvit o plánech ex-
perimentů). Plán experimentu je vlastně programem (organizací, designem, 
sesta\ením) experimentu tak, aby experiment byl nejen co nejvalidnější interně 
a externě, ale zároveň aby byl co nejefektivnější -  totiž aby dobré validity do-
sahoval s úsporou času, počtu probandů i úsporou nadbytečné pracnosti. Dobrý 
plán experimentu má být nejenom „bezpečný“ (spolehlivě garantuje věrohod-
nost zjištěného vztahu mezi proměnnými), ale i vtipný a elegantně ekonomický. 
Zatímco splnění prvního požadavku je nevyhnutelné, míra, ve které splníme po-
žadavek druhý, vypovídá o naší tvořivosti a invenci.

Všechny úvahy o experimentu a plánu experimentu musí začínat otázkou 
„co?“, kterou je definování proměnných: Co bude nezávisle proměnnou -  tedy 
proměnnou, s níž hodlám manipulovat a o které předpokládám, že může být 
příčinou nějakého jevu? Co bude závisle proměnnou -  tedy proměnnou, o které 
se domnívám, že se bude měnit v závislosti a v důsledku změn nezávisle pro-
měnné? A nakonec: Co všechno může být vnější proměnnou -  tedy co ještě 
může vstoupit do hry, a tak alternativně vysvětlit změny v závisle proměnné? 
Bez toho, abychom si všechna tato „co?“ ujasnili, nesmíme — a ani nemůžeme 
-jít  dále v sestavování plánu experimentu. První důležité členění plánu ex-
perimentu vychází právě z počtu proměnných zahrnutých do experimentu. 
Klíčovou úlohu přitom hraje počet nezávisle proměnných, se kterými chceme 
simultánně manipulovat. Jak jsm e si již řekli, ve své klasické (a ve mi je no 
duché podobě) může experimentátor manipulovat pouze s jednou nezávis e 
proměnnou a zjišťovat její možný vliv na jednu závisle proměnnou. Piany ex-

perimentů tohoto typu, ve od

faktorové plány nebo též -  ne zcela správné -  komplexní piany) p. edpok j

současnou manipulaci s něko" lí ^ “£ n y  eípľrimenľú Řekli jsme si již, že 
Začněme nejdříve ^ yerimentátor nejednou pracuje s více

proti multivariačnim planum, v menz p
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možnými příčinami (nezávisle
něiší realitě, ve které souvisí „všechno se vsím . Na druhí strane jsou vsak 
transparentnější, zpravidla méně náročné na organ,zaci sestavení expenmen- 
tálních procedur a vztah mezi závisle a nezávisle proměnnou je mozne snaze

' " ^ ’svTntjprostší podobě může jednoduchý plán experimentu pracovat 
se dvěma úrovněmi nezávisle proměnné (např. ticho -  hluk, světlo -  tma, stres
-  relaxace, navození radosti — navození frustrace). Je zřejmé, že kdyby se jed-
nalo pouze o jednu úroveň nezávisle proměnné, potom bychom o nijako o pro-
měnné vlastně ani nemohli mluvit (co se nepromění, nemění své hodnoty, ne-
může být manipulovatelnou nezávisle proměnnou). Ve složitějších verzích 
může nabývat nezávisle proměnná tří, čtyř, deseti i více úrovní (např. osvět-
lení 50 luxů, 1 0 0  luxů, 2 0 0  luxů, stres nulový, mírný, střední, silný). Jednodu-
ché plány experimentů se tedy mohou od sebe lišit nejen podle toho, se kterými 
proměnnými pracují, ale i podle toho, na kolika úrovních manipulují (mění) ne-
závisle proměnnou.

O mnoho důležitější než rozhodování o počtu úrovní nezávisle proměnné je 
však rozhodování o tom, jak přiřadit subjekty (pokusné osoby) k různým úrov-
ním nezávisle proměnné.

Zpusobuje stres zvýšené vylučování adrenalinu do krve? (Levy, Digman, Shirreffs, 
1988) V nejjednodušší podobě by nezávisle proměnná -  míra stresu -  nabývala 

pouze dvou úrovní: stresová situace, klidová situace. Z ávisle  proměnnou -  množství 
adrenalinu v krvi bychom měřili tak, že bychom pokusným  osobám odebrali malé 
vzorky krve.

lak bychom však pokusné osoby přiřazovali úrovním nezávisle proměnné? Podrobili 

- t  r k U ľ  P?,Sobem jedné úrovně (stres) ' působení druhé úrovně (klid) 
všechnv nsnh j  k° llk ac,renalinu se n ach áz í v krvi? Nebo bychom

a polom “ K  " d°  U. Skupin <OSOb>' v První s^ p i" ě  bychom stresovali
so ^ n T  V orvnľm i 1  h6V 3 ^ ľ u  Skupiny b* chom hez stře-
sŮ«u a v z o T Z  v U i ľ  bychom dostaM dvě sady dat: vzorky krve v době
lidí, vystavených oběma ťimv ' pr0vmm PnPadě by oba vzorky pocházely od týchž 

případě by byla každá osobi P“ em nezávisle prom ěnné, zatímco v druhém 

ne však oběma). * P° C ro ena Pouze jedné úrovni (buď stres, nebo klid -

podmínkám má své^ŕednoľti'i^l™do^tatkS°T pHřazování subjektů pokusným 
lit jeden způsob, a situace kdv íp u j  ^  Jsou situace, kdy je vhodnější zvo-

. V případech, kdy je experhnent o °
všechny úrovně nezávisle proměnné ^  - & každý subJekt „přijme“
experim entu (within-subject exnerímo m1^ ! 0  .vn itrosu b j ektovém  plánu  
víme též o opakovaných měřeních (n ľ  - e y ~ celkem oprávněně -  mlu-

meremch (protože opakované u týchž lidí měníme
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h X l PÄ r ŕ „ l Pr° ménné 3  V S° Uladu s « m  i opakovaně méHme

proIľnnédeju kv t t  “  ľ “
-subject experiment). xpenm entu  (between-

8.3.1 M ezisubjektové plány

Pokusme se načrtnout jednoduché schéma, které by znázorňovalo mezisubjek- 
tovy plan experimentu z posledního příkladu (zjišťující vztah mezi stresem 
a vylučováním adrenalinu):

Nezávisle proměnnou si označme písmenem X. Jelikož tato proměnná má 
dvě úrovně, jednu z nich (situaci stresu) označme jako X x a druhou (situaci 
klidu) jako X2. Měfení závisle proměnné (množství adrenalinu v krvi) si potom 
označíme jako Y. Náš plán experimentu bude vypadat takto:

první skupina subjektů Xi Y  

druhá skupina subjektů X 2 Y

0  vztahu mezi nezávisle a závisle proměnnou se potom dozvíme tak, že porov-
náme množství adrenalinu v krvi změřené ve skupině stresovaných lidí 
s množstvím adrenalinu naměřeným ve skupině jiných lidí, kteří nebyli vysta-
veni působení stresu.

Dobře, naplnili jsme tedy první dva znaky experimentu:

• měnili jsme úroveň nezávisle proměnné,
• měřili jsme úroveň závisle proměnné.

Co však se třetí podmínkou -  s kontrolou nežádoucích proměnných? Vraťme se 
ke kapitolce o typech vnějších proměnných. Která z nich asi nejvíce ohrožuje 
vnitřní validitu mezisubjektového experimentu -  tak jak ho vidíte na sché-
matu? Nebo, pokud potřebujete nápovědu: Čím jiným kromě stresu muzete 
ještě alternativně vysvětlit fakt, že se množství adrenalinu naměřene vjedne 
skupině liší od množství adrenalinu naměřeného v druhé s upine.

vfpoqod auz§q b

npipj lonnvs a 1 ‘nsaj^s u d  B^ zju  n S T m a q o s n d  zaq^ u a iV a p H  W so p
*uidmfs aqru p  A  ia j i j  a  n u ip jua jp B  u  n p l A i p m a a , u i  ^ W a  auA i*BU la^  auzoiu
nopoqmi qqoui as Xutdn^s jU A jd  oq A [ j p z o j P.̂  .P • B Xu?AOsax>s yfjXq aurdn^s

af JBp luiBpBS Biu^qo izaiu  XypzoH n05Hu ? • J ; J J* auiďmrs ba  uiyCuajaureu nuqBuajpB  

jUAJd a  ^ a f q n s  az u n , Xu? u !?H dnz t f q  ^ U P -H  ia* ^ - a u  ‘o u y
uiJAjsfouui b  ^uidnijs aupaf a  uxXuaJ?m e u  nutps P ________________________ ________________
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Skutečně nejčastějším problémem kontroly nežádoucích proměnných v mezi- 
S t o v é m  experimentu bývá kontrola interind.v.dualmch rozdílu. Ne ze by 

do hry nevstupovaly i jiné vnější proměnné: vždyť mozne rozdíly v zav.sle pro- 
měnné by se alternativně daly vysvětlit i tím, že jedna skupma pracovala v do- 
cela jiném prostředí než druhá skupina, že jedné skupme odebral krev muz, 
druhé žena a tak dále. Tyto vnější proměnné bychom vsak zpravidla dovedli 
dobře a účinně kontrolovat standardizaci podmínek (stejná místnost, stejný 
čas, stejný experimentátor apod.) To, co však musíme v tomto typu experi-
mentů ještě nevyhnutelně udělat, je zrovnocenění obou skupin.

Ani to by však nemělo být problémem. V kapitole o základních způsobech 
kontroly vnějších proměnných jsme si totiž ukázali, že kontrolovat efektivně 
interindividuální rozdíly je možné vyrovnáváním a zvláště znáhodňováním. 
Ještě jednou si tedy připomeňme „zlaté pravidlo“ sestavování mezisubjekto- 
vých plánů experimentu: Zkoumané subjekty přiřazujem e do jednotli-
vých skupin na základě náhodného výběru. Metod, jak to udělat, je 
mnoho. Můžeme například osobám přiřadit čísla a potom tato čísla vložit do 
schránky, z níž vylosujeme, do které skupiny která osoba půjde. Nebo si mů-
žeme u každé osoby hodit mincí, a když padne hlava, zařadit ji do jedné sku-
piny, když padne orel, do druhé. Nebo můžeme použít kostky, tabulky náhod-
ných čísel, počítač nebo...

Tuto mimořádně významnou proceduru znáhodňování označujeme ve sché-
matech písmenem R (randomization). Původně nedokonalé schéma plánu me- 
zisubjektového experimentu musíme tedy poopravit do této podoby:

Projekty psychologického výzkumu

R
X i  Y

X 2 Y

s nezáviď ®xper*mentu splňuje všechny tři základní postuláty: manipuluje

visle Dronľén ív !°U " f ™  její h° dn0ty “  dvou úro™ > ^  X, a X,>. měří zá- 
znlmněiM v n «y  nr 3  "  • "  znáhodněním R kontroluje explicitně nejvý-
n S e  n r ľm é ň n ľn T n° U’ “ d u á l n í  variabilitu. V případech, kdy

je prakticky nulová, m lu rtm ^ ľk o n tro ln f sk '' P.HČ.emž jedna. z t ě c h t 0  hodnot 
pině. Přitom nrávě nni^m i, 4 , - . sku pin ě a experim entální sku-

procedurou znáhodňování kontrol1 °  ni pma<< zde vyjadřuje skutečnost, že
nich rozdílů. ° anOVam k°ntrolujeme možný nežádoucí vliv interindividuál-

duchého “ ezisubjektového ^xpľrim em ! ? 3  P Íedíným možným plánem jedno- 
pravděpodobnost ekvivalence n ° k u d  znáhodnění pouze zvyšuje 
(V). Můžeme například nejdříve w r ’ muzeme zkombinovat s vyrovnáváním 
v/hlodem k nějaké důležité vnější proměn expeľmientální i kontrolní skupinu
Na zakladě otestování pokusných osóhľnt ľ 6’ re.kněme vzhledem k inteligenci.

inteligenčním testem vytvoříme páry lidí
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s přibližně stejnou úrovní intelektových výkonů (tak ™ ,i; •
obou skupin vzhledem k inteligenci) Potom i zuJem e vyrovnání
určíme v každé dvojici toho, koho p K ^ d C  do Znáh°,dnění: Losováním
trolní skupiny. Schéma takového designu by ^  k° n'

V R  * 1 ________ I
x2 Y

Závisle proměnnou však nemusíme měřit výlučně pouze po zavedení působení 
nezávisle proměnně Muže nás totiž zajímat, jaká byla její úroveň ještě před ex-
perimentálním působením. V takovém případě změříme závisle proměnnou 
dvakrát: nejdříve před působením nezávisle proměnné a potom po jeho skon-
čení. Tím se navíc můžeme ujistit, zda skutečně byly obě skupiny na začátku 
experimentu rovnocenné i v úrovni závisle proměnné. Schéma takového jed-
noduchého mezisubjektového experimentu bude potom vypadat takto:

Symbol YA v ní znamená měření závisle proměnné před (ante) experimentál-
ním působením a Y (> zase měření po (post) experimentálním působení.

Pokud přemýšlíte o právě uvedeném projektu, může vás napadnout ještě 
jedna celkem zajímavá myšlenka: Co takhle udělat pretest (tj. měření závisle 
proměnné před experimentálním působením), na základě tohoto pretestu sku-
piny vyrovnat a až po vyrovnání náhodně rozhodnout, kdo z každé vyrovnané 
dvojice osob bude přidělen do příslušné skupiny! Ano, i to je možné, a v někte-
rých případech dokonce velmi vítané. Jen tak máme jistotu, že obě skupiny 
jsou si ekvivalentní právě ve zjišťované závisle proměnné. Znáhodněním navíc 
kontrolujeme i další možné rozdíly v interindividuálních proměnných. Každé 
plus má však i své minus: Někdy byste totiž takovým způsobem zpochybnili to, 
zda se závisle proměnná změnila skutečně v důsledku experimentálního P^s°  
bení (a ne v důsledku učení z pretestového měření). V  takovém případě by bylo 
lepší, pokud byste jako pretest vybrali proměnnou, která je sice svou pova ou 
velmi blízká závisle proměnné, avšak neumožňuje tak lehce transfer.

Chcete například vědět, zda s p e c i f i c k ý  výcv ik  pracovníků vede k '^psim

v nékteré oblasti pracovní zručnosti než dosud používaný SDeciíického ob-
výcvik Siček v textilní továrně nebo výuka žákO v kreslen, u r K h o  spec M rfh o  ob

^  kteří danou

cvikem. |e jasné, že kdybyste šičky již  před vycv.kem  pretestoval. tak, j

R Xa  
Ya

X i ___________ Y p

X i  Y p

91



pokusné něco lít , mohlo by to mít za následek, že pretestováním  samým se zručnost 
některých (nebo i všech) šiček zlepší. |ako pretest, na zakladé kterého vyrovnáváme 
obě skupiny, proto raději použijete nějakou úlohu, je ž  je  svou povahou blízka 
ťovaným zručnostem, ale sama o sobě neumožní nácv ik  těchto zru< nostl. Mohlo by 
to být například navlékání korálků na drát nebo tappingová zkouška (z anglického 
„tap" = „klepat", „poklepávat").

Jak vidíte, máte k dispozici v zásadě tři základní způsoby, jak dělat vyrovná-
vání osob v jednotlivých skupinách na základě pretestu:

• vyrovnat subjekty na základě pretestového měření závisle proměnné,

• vyrovnat je na základě pretestového měření proměnné, která je podobná 
zjišťované závisle proměnné,

• vyrovnat subjekty na základě pretestového měření proměnné patřící do 
jiné kategorie, než je závisle proměnná.

Dosud jsme pro zjednodušení mluvili pouze o dvou úrovních nezávisle pro-
měnné. 1a však muže mít samozřejmě úrovní podstatně víc, a to podle potřeby 
experimentátora i podle technických možností. V  takových případech se nám 
nabízejí další varianty jednoduchých mezisubjektových experimentálních 
plánů. Protože těchto možností je nekonečně mnoho, uveďme si pro ilustraci 
(a doufejme i pro vaši badatelskou invenci) pouze schémata některých z nich. 

okuste se v rámci duševní gymnastiky vymyslet výzkumné problémy, na které

dami tédľtoPpaiánúaP ah’ Zapřemýšlejte zároveň nad výhodami a nevýho-
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R

R

Xi Y
X2 Y
X3 Y

Ya Xi YP
Xi YP

<N
'x

YP
X2 Y

R

X, Y

Ya Xi YP
Y

Ya X2 YP
X2 Y

~YÄ~ X3 Yp
X3 Y

~YZ Yp

Znáhodňování jako metoda nW^xi

obecněji jako metoda přidělování suhiVUf °°S0^ j ec*notlivých skupin (nebo
závisle proměnné) při více než dvou ľ f  Jednotlivým úrovním působení ne-
často a s oblibou využívá nezávisle proměnné)

■okove znahodnování (blokovou randomizacil
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ÄÍÄZ »-tilth,™ is tu rf; -í*' -
přitom samozřejmě odpovídá počtu úrovní ,n,.,á  ■ i subjektu v bloku
kusných skupin). Potom zvlášť7 každém w Z  t  proměnné„(nebo počtu p°-

jeme subjekty jednotlivým úrovním nezávisle“ proménnľ K a T d ý lT o k ^ k

Dejme tomu, že nás zajím á, jak působí na výkon v testu pozornosti čtyři různé typy 
hudby, která zni v  pozadí. Z 36 pokusných osob, jež máme k dispozici, budeme na- 
lednou vybírat vždy čtyř, osoby. Tak  dostaneme devět bloků, každý po čtyřech sub- 
lektech. Nyní vezmem e první blok a losováním rozhodneme, kdo bude poslouchat 
klasickou hudbu, kdo jazz , kdo lidovou hudbu a kdo pop. Potom vezmeme druhý 
blok a podobně vylosujeme „k las ika ", „jazzm ana", „folkloristu" a „diskžokeje". 
Stejně budeme pokračovat ve všech b locích . Tímto způsobem jsme nejen splnili to, 
co bylo naším cílem : náhodné přidělení subjektů podmínkám -  ale zároveň se nám 
podařilo vytvořit i stejně početné skupiny (což má příznivý v liv  na matematicko-sta- 
tistické vyhodnocování výsledků).

8.3.2 Vnitrosubjektové plány

Z toho, co jsme dosud uvedli o mezisubjektových plánech experimentů, vyplý-
vají výhody i nevýhody. Výhodou toho, když každý subjekt přijímá pouze jednu 
úroveň působení nezávisle proměnné, je to, že není nežádoucím způsobem 
ovlivňován učením z vícenásobného opakování experimentu, nehrozí v takové 
míře nežádoucí prohlédnutí záměrů experimentátora, zmírňuje se působení 
únavy a dlouhodobého zatěžování subjektů. Tento model také snižuje riziko 
experimentální mortality. Na druhé straně však je validita experimentu zalo-
žených na mezisubjektových plánech ohrožována interindividuálními rozdíly. 
Je mnoho případů, kdy znáhodňování nebo vyrovnávání (ještě lépe znáhodňo-
vání s následným vyrovnáváním) postačuje jako kontrola této pioměnné. 
Ve dvou případech však tyto techniky příliš akceptovat nemůžeme.

Prvním takovým případem je velmi nízký počet subjektů nebo příliš hete-
rogenní skupina, ze které máme přiřazovat subjekty jednotlivým podmínkám 
Představme si totiž, že máme k dispozici pro pokus pouze osm i . n užasne 
variabilitě lidského rodu je jen velmi málo pravděpodobné, ze bychom jakou-
koli technikou dosáhli toho, aby v z n i k l é  čtyřčlenne skupiny byly rovnocenne 

když ne ve všech, tedy alespoň v základních parametiec . radéu w -
Druhým případem, kdy bychom se měl i .t i e z i s u b j e k . k  J é  

hnout, je to, když z k o u m a n á  závisle prom® ""®  p| gr‘ . že byste zjikovaIi 
vykazují vysokou interindividuajn. " " ' ^ ‘ ‘ ' ^ ^ " a g u j í  s velmi rozdíl- 
účinek nějakého nového léku. Když vím ,
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nou citlivostí najeden a tentýž lék, je velké riziko, že zkoumané skupiny bu-
dou tvořit lidé s nestejnou senzitivitou.

V takových případech výzkumníci upřednostňuji vn.trosubjektove piany ex-
perimentů Připomeňme si ještě jednou , že při tomto typu experimentu každý 
subjekt přijímá všechny (anebo alespoň více) úrovně působeni nezávisle pro-
měnné Kromě toho, že takový design je mnohem ekonomičtější než mezisub- 
jektové plány (protože každý subjekt je porovnáván sám se sebou, nepotřebu-
jeme kontrolní skupiny), naprosto spolehlivě řeší problém neekvivalentnosti 
skupin. Pravda, zde se zase musíme vypořádat s kontrolou jiných typu nežá-
doucích vnějších proměnných. Za nejvážnější z nich můžeme považovat trans-
fer, učení a vliv pořadí prezentace podnětů.

V případech, kde nezávisle proměnná nabývá pouze dvou úrovní a popří-
padě ještě navíc její působení není citlivé na učení a přenos, nemusí problémy 
nastat. Co však tam, kde pracujeme s nezávisle proměnnou, která má tři, čtyři 
či šest úrovní? Co v takových případech, kdy se řešení nějakých úloh zákonitě 
odrazí v následném řešení těchto úloh v jiných podmínkách?

Pro dopravní policisty by bylo celkem zajímavé vědět, zda tři barvy používané na se 
maforech jsou zvoleny skutečně správně. Jistě by bylo nejvhodnější vybrat pro „stop" 
takovou barvu, na kterou člověk reaguje nejrychleji. Reagují ale skutečně lidé na čer
vené světlo pohotověji než na světlo zelené, modré, žluté, oranžové či fialové?

Zkuste sestavit vnitrosubjektový plán experimentu, který by zjišťoval rychlost reakce 
na těchto šest různých světel. Uděláte to tak, že každý jedinec bude reagovat na pře
dem stanovené pořadí barevných podnětů (např. červená -  zelená -  modrá žlutá - 
oranžová -  fialová)?

To by byla chyba. Co když subjekt reaguje na fialovou pomaleji pouze proto, že je 
Již unaveny z předcházejících pokusů s červenou, zelenou aid.? Nebo co když na

modrá^fí^zeien^^^^vída^b^f^phcľto^jiff ’ IUmíC' ^  ^

S Ä ' Ä Ä Ä ale 1 POřadf- V némŽ isou

vnitrosubjektových pláiľw h^xontroly takových nežádoucích proměnných ve 

v anglosaské h to a tu t  nazvvanTn™ “  ^  V ™ * 0 ™ " 1' někdy -  zvláště 
važováním se u vnitrosubiekt™ - .k i° ^  vazovánim (counterbalancing). Vy-

sobení pořadí podávání jednotlivých ťiranU expenmentů nejčastěji myslí uzpů-
pořadí nemohlo negativně ovlivňn t nezavisle Proměnné tak, aby samo 

Tak jako v m e z ^ e k t o ^ Ä ,  ľ T ?  “ P^imentu.
hodnování, u vnitrosubjektových plánůle f  ladm metodou kontroly zná- 
jakým vyvažujeme negativní vliv nrv Á • j  vyvazov^ni. Právě podle způsobu, 
bení, rozlišujeme dva základní desľm Jednotllvý ch experimentálních půso-

i d6SIgny vnitrosubjektových experimentů:

Projekty psychologického výzkumu
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1. Kompletní vnitrosubjektový plán

V, ! n * ľ , t5? ľ  vn'trosjubjektového plánu je kontrola pořadí a transferu neidú 
hlednejsi. Jak vypovídá jeho název, kompletní vnitrosubjektový plán obsahuje 
všechna mozna poradí podávání jednotlivých úrovní nezávislľproménné pfr  
čemz kazdy subjekt absolvuje všechny tyto kombinace podáván? podnětů

Zjednodušme si úlohu z předcházejícího příkladu. Dejme lomu, že nás nebude za
jímat reaktivita lidi na všechna barevná světla, ale pouze na tři semaforová: červená 
C i. zelena (Z), oranžová (O). Je skutečně reaktivita lidí v pořadí Č -  Z -  O?

Kompletní vnitrosubjektový experim ent, který by se následně vyrovnal s problémem 
únavy, učení a transferu, by mohl vypadat takto:

Každé pokusné osobě budeme prezentovat každou úroveň nezávisle proměnné (Č
-  Z -  O ) a pokaždé zm ěřím e reakčn í čas. Víme však, že pořadí, v němž jsou pod
nety prezentovány, m ůže hrát nežádoucí roli. Proto vliv pořadí vzájemně vyvážíme. 
Uděláme to tak, že každý subjekt bude na každou barvu reagovat ne jednou, ale 
vícekrát. Kolikrát to bude? Přece tolikrát, kolik různých kombinací těchto tří barev 
existuje:

1. kom binace: Č -  Z  -  O  4. kombinace: Z -  O  -  Č
2. kom binace: Č -  O  -  Z 5. kombinace: O  -  Č -  Z
3. kom binace: Z -  Č  -  O  6. kombinace: O  -  Z -  Č

V uvedeném příkladu tedy každá pokusná osoba stlačila tlačítko 18krát (šest 
sérií, každá obsahující tři úrovně nezávisle proměnné). Těchto šest sérií nazý-
váme v odborné literatuře bloky. Otázka, která by nás mohla v této souvislosti 
napadnout, zní, v jakém sledu by měly jednotlivé bloky za sebou následovat. 
Odpovědí na ni je jedna z nejčastěji používaných technik, nazývaná blokové 
zn ahodn ován í (blokový náhodný výběr). Pokud jste pozorní čtenáři, jistě si 
pamatujete, že jsme se s tímto pojmem již jednou setkali. Použili jsme ho na 
označení specifického způsobu, kterým přiřazujeme v mezisubjektových plá-
nech osoby působení jednotlivých úrovní nezávisle proměnné. N yn í- v kom-
pletních plánech vnitrosubjektových experimentů -  budeme blokovým zná- 
hodňováním zařazovat za sebou jednotlivé série -  bloky experimentálních 
podmínek. V našem případě jsm e měli šest bloků. Pořadí, ve kterém budou za 
sebou následovat, stanovíme některou ze znáhodňovacích technik.

Pokud bychom techniku blokového znáhodňování chtěli shrnout, muzeme

říci, že:
• zabezpečuje, aby každý subjekt „přijal“ působení všech úrovní nezávisle 

proměnné (NP) ve všech možných kombinacích,
• každá kombinace všech úrovní NP představuje jeden blok,
• počet bloků odpovídá počtu všech možných kombinací úrovní NP
• pořadí jednotlivých kombinací -  bloků -  se stanovuje znáhodněním.
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Blokové znáhodnění je nejčastěji používaným způsobem realizace kompletního 
vnitrosubjektového plánu experimentů. Druhým způsobem, který sporadicky 
nachází své uplatnění Je tzv. vyvažování A B B A . Označení ABBA znázorňuje, 
v jakém pořadí by byly pokusným osobám prezentovány úrovně nezávisle pro-
měnné v nejjednodušší variantě kompletního vnitrosubjektového experimentu: 
každý subjekt by „přijal“ nejdříve úroveň „A“ nezávisle proměnné, potom „B“ 
úroveň a potom jejich obrácené pořadí -  „B“ a nakonec „A“. Samozřejmé, ABBA 
vyvažování není limitováno pouze dvěma úrovněmi nezávisle proměnné. V na-
šem případě se semafory by tento model měl podobu červená -  zelená -  oran-
žová -  oranžová -  zelená — červená.

Blokové znáhodnění poradí

2. Nekompletní vnitrosubjektový plán

Z dosud uvedeného je však možné vyvodit nejen nepochybné přednosti, ale
i nevýhody kompletních vnitrosubjektových plánů. Pokud jsme vytvořili 
všechny kombinace pořadí, v němž se mohly prezentovat červená, zelená 
a oranžová barva, postavili jsme pokusnou osobu před úkol 18krát reagovat na 
světelný podnět. To by ještě nebylo nic špatného. Představme si však, že by nás 
zajímalo -  tak jako v původní ukázce -  jaké je pořadí reaktivity u pěti barev. 
Pokud bychom sestavovali kompletní design, každá pokusná osoba by musela 
stisknout tlačítko již ne 18krát, ale 600krát. Náročnost sestavení kompletního 
vnitrosubjektového plánu geometricky stoupá s počtem podmínek (úrovní ne-
závisle proměnné). Proto zvláště při větším počtu úrovní nezávisle proměnné 
dostávají přednost nekompletní vnitrosubjektové plány.

• nek°mpletních vnitrosubjektových plánech experimentů je každý sub- 
je t vystaven působení každé úrovně nezávisle proměnné pouze jednou. Aby 
se smži o riziko působení transferu, učení nebo pořadí, ve kterém jsou admi-
nistrovaný tyto úrovně NP, jednotlivé pokusné osoby „přijímají“ tyto úrovně

Dodmľnka ľlľ^r] ^  ' ~ V r^ zn^c^ konstelacích. Přitom platí zásada, že každá 
podmínka (kazda uroven NP) se musí objevit na každém pořadovém místé
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stejné často. Tuto zásadu si vysvětlíme najedná z nejčastěji používaných va- 

čtvercT  vnitrosubjektových plánů -  na plánu latinského

Říká se, že s opilým člověkem se točí celý svět. je skutečně pravda, že požití alko
holu ma v liv  na vytvářeni ilu z í pohybu? Udělejme experiment, kterým bychom tuto 
hypotézu ověřili:

Logika nám říká, že čím více  alkoholu dostane člověk do těla, tím větší by měla být 
jeho iluze pohybu. Nezávisle proměnnou (množství alkoholu) budeme tedy apliko
vat na čtyřech úrovních: placebo (fyziologický roztok), 10 jednotek, 20 jednotek 
a 30 jednotek alkoholu, podaných nitrožilně přímo do krevního oběhu. Závisle 
proměnnou může být iluze pohybu světelného bodu v zatemněné místnosti (tento 
jev je v psychologii známý jako autokinetická iluze).

Citlivost na alkohol je — jako vůbec na všechny drogy — velmi individuální, upřed
nostníme proto vnitrosubjektový experiment, ve kterém je každá pokusná osoba 
sama sobě kontrolou. To znam ená, že každý proband přijme postupně všechny čtyři 
úrovně nezávisle proměnné. Kompletní vyvážení by však znamenalo pro každého 
dobrovolníka přijmout 24 bloků působení (celkově 72 různě velkých dávek alko
holu)!

Raději tedy přistoupíme k nekompletnímu vyvážení v podobě latinského čtverce:

Každý subjekt postupně dostane všechny čtyři různé dávky alkoholu (např. každý 
den jednu). Po každé dávce ho zavedeme do zatemněné místnosti s fixním svítícím 
bodem. Úkolem „pokusného králíka" bude pokaždé určit velikost zdánlivého po
hybu světelného bodu. A dost. Žádné další kombinace nebudou. Abychom vyrovnali 
efekt pořadí, každá z dalších pokusných osob dostane dávky alkoholu v jiném po
řadí. Tento „rozpis" dávek m ůže vypadat takto:

pokusné

osoby 1

pořadí podávání

2 3 4

1 placebo 10 jedn. 20 jedn. 30 jedn.

2 10 jedn. 20 jedn. 30 jedn. placebo

3 20 jedn. 30 jedn. placebo 10 jedn.

4 30 jedn. placebo 10 jedn. 20 jedn.

Toto schéma reprezentuje to, co nazýváme latinský čtverec. Jeho základní znaky 

jsou:

-  každý subjekt přijímá každou úroveň NP pouze jednou,
-  každá úroveň NP se pokaždé objevuje v jme P °^ o v e 5 po zia , 

všechny úrovně NP se na každé pořadové pozic, ob^v, ste,ne často.
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Pokud si rádi hrajete, zjistíte, že splnit uvedené dvě podmínky lze několika 
možnými řešeními. Podívejte se na následující tři latinské čtverce (velká pís-

mena A  až D označují čtyři úrovně nezávisle proměnné).

Projekty psychologického výzkumu

Pořadí
1 2 3 4 1 2

Jdi
3 4

A B C D A B D <J

R C D A B C A L>

C D A B C D B A

D A B C D A C B

Pořadí 
1 2 3

A B C D

B D A C

C A D B

D C B A

Jak se můžete přesvědčit, všechny tři latinské čtverce splňují obě kritéria, 
každá podmínka se v každém pokusu objevuje pouze jednou a kazda podmínka 
se na každém pořadovém místě objevuje stejně často. Přece se však cimsi (dosti 
důležitým) liší první latinský čtverec od ostatních dvou:

Při podrobnějším pohledu můžete vidět, že pořadí, v němž jsou jednothve 
úrovně NP prezentovány v prvním čtverci, je vyvážené „všeobecně“ , ale ne 
„specificky“. Podívejme se například na podmínku A: Jednou je první, jednou 
druhá, jednou třetí, jednou čtvrtá. Totéž platí i pro úrovně B, C, D. Dobře: 
„Všeobecně“ se tedy každá úroveň NP nachází na každé pořadové pozici stejně 
často. Podívejme se však na to, jak často se například v prvním latinském 
čtverci nachází úroveň A před úrovní B: V prvním případě je A před B. Ve dru-
hém případě naopak. Ve třetím a čtvrtém případě je opět A před B. „Speci-
ficky“ tedy pořadí není vyvážené: A se nachází před B častěji než B před A. Ta-
kový latinský čtverec nazýváme nevyváženým (přestože „všeobecně“ jsme po-
řadí vyvažovali).

Druhý a třetí obrázek představují příklady vyváženého latinského 
čtverce. V něm je kromě původních dvou podmínek splněna i třetí podmínka, 
která říká, že všechny úrovně NP se vzájemně předcházejí a následují za sebou 
stejně často.

Vnitrosubjektový i mezisubjektový plán experimentů tak, jak jsme si je 
v této kapitole načrtli, jsou dvěma základními variantami, podle nichž rozho- 

v ľ - i °  ZpŮS° bu Přiřaz°vání subjektů experimentálním podmínkám.
i e i jsme, že obâ  projekty mají svá pozitiva i negativa a své oprávnění 

v určíte situaci a neodůvodněnost či nevhodnost v situaci jiné. Při rozhodování 

Verv,Z1 ZV° !ímue’ prot? musíme uvažovat především v pojmech kon- 
žuie vnitŕnľUCrrľľneJS1'C proměnných- Která vnější proměnná nejvíce ohro- 
učen i tra n s f p r vi e^ erimentu? Pokud je  touto vnější proměnnou
níme rľd «i m e^ n h POlľt P°,dáVání e*Pe™ en tá ln ích  podmínek, upŕednost-

ř k  o b á v á m e , *e  v ý s e k y  m ů ie  
zkoumaných osob, příliš velké rozdíly mezi
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subjekty, zvolíme vnitrosubjektové bádání. Nezapomeneme přitom že každá 

Lvat ™  ma aStn met° dy k0ntr° ly’ které nutr>á důsledně upľat

Pro lepší názornost bychom mohli základní rysy obou variant jednoduchých 
planu experimentu znázornit graficky:

Kolika úrovním nezávisle proměnné 
je subjekt vystaven?

jedné

M EZISUBJEKTOVÝ PLÁN

Jak byly vybrány subjekty?

náhodný výběr
- jednoduchý
- blokový

vyrovnávám

několika 

VNITROSUBJEKTOVÝ PLÁN

Kolikrát byl subjekt vystaven každé úrovni 
nezávisle proměnné?

jednou

NEKOMPLETNÍ 
VNITROSUBJEKTOVÝ PLÁN

Musí každá úroveň nezávisle 
proměnné následovat a předcházet 

každé jiné úrovni stejně často?

vícekrát

KOMPLETNÍ
VNITROSUBJEKTOVÝ

PLÁN

blokové
znáhodňování

ABBA

ano

I
vyvážený 

latinský čtverec

ne

nevyvážený 
latinský čtverec

8.4 Multivariačni experimentace

Jednoduché plány experimentů, o nichž

způsobem zjednodušovaly: z mnoz^ J ^ ějevu T u t o  proměnnou (nezávisle
jednu, o které uvazovaly jako o moz P ^  (a zda) se mění závisle pro-

proměnná) potom manlPulova^ ^ A t e r é  by mohly zkoumaný jev také ovliv- 
ménná. Všechny ostatní proměnně, Ktere Dy
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^irnn<5t ím tn ě n v  či zro v n o v á žen y . Pripomeňme 

variace <x je nezávis'e promě" náaY  jsou nam ěřené hodnoty závisle prom ěnně).

Pokud podmínky

X b c produkují jev Y,
2  X b c produkují jev 2Y,
n X b c  produkují jev nY,

potom „ X “ je kauzálně spojené s Y.

Jak vidíte, většina jednoduchých plánů experimentů je fakticky postavena na

tomTakorv á t ľ t a  uvažování a experimentování je poměrné b o p r f *  
a přímočará. Důsledné vyloučení množství dalších proměnných „ze hry s 
vzdaluje takovéto „laboratorní“ podmínky podmínkám skutečného života. Jak 
poznamenávají Elmes, Kantowitz a Roediger (1985), „experimentální analýza 

omezující se na manipulování s jedinou proměnnou nemůže odrážet ce^n®’ v*f* 
jemně propojené síly, které ovlivňují lidi mimo laboratoř“ (s. 125). Pokud ted\ 
jednoduché plány experimentů většinou zaručují (pokud jsou dobře sestavené 
a pečlivě realizované) poměrně vysokou vnitřní validitu, jejich slabinou bývá 
ekologická validita: platnost výsledků v reálných podmínkách běžného života.

Větší zobecnitelnosti a reprezentativnosti výsledků experimentu je možné 
docílit různými způsoby: můžeme se například vydat z laboratoře do přiroze-
ných podmínek (škola, rodina, ulice) a experimentovat přímo tam (tzv. terénní 
experiment). Je však zřejmé, že v těchto podmínkách je pokus vystaven zvýše-
nému riziku působení mnoha vnějších proměnných, které v běžných životních 
situacích nedokážeme efektivně kontrolovat.

Jinou možností zvýšení ekologické i externí validity je zvýšit počet proměn-
ných, se kterými budeme cílevědomě manipulovat. Právě tuto možnost -  se-
stavování a realizace plánů s více současně působícími nezávisle proměnnými
-  nazýváme komplexní (nebo také multivariační) experimentací. Jak hned uvi-
díme, zvýšení počtu nezávisle proměnných vede k velmi vážným důsledkům 
nejen pio reprezentativnost závěrů, ale i pro způsob jejich interpretace.

V komplexním experimentálním plánu jsou úrovně jednotlivých nezávisle
proměnných kombinované faktoriálně. Faktoriální kombinací přitom rozu-
míme, ze každá úroveň jedné nezávisle proměnné je kombinovaná s každou 
úrovni ostatních nezávisle proměnných.

O v T iv ľ u t m t  Chov7 , modelu k ieho napodobování dětmi (Bandura e . a l„  1961)?

m o d v é , ľ ž v h ^  V M( i  '° '  ' ° kého P° hlavl>  Ve snaze odpovědět na
tyto dvě otázky bychom mohl, sestavit následující experim ent:

chyo ^ fÄ i h ? á : i ľ : ,,lr ýchchbpcú * * *  m m  ^
del bude chovat acresivně- "?terfJt: rsonalniho konfliktu. Jednou se tento mo-

agresivně. nadavat, bouchat, kopat, podruhé naopak: bude proje-

Projekty psychologického výzkum u
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chovár^modeíuľagresivné v e ^ s k M t l S ľ v ň ^ D  T ZáViS'e |lroménnou tedV ie >VP 
pohlaví modelu: jednou ' - ^ w« « 1P~™ e"nau bude

žena. Tímto způsobem dostaneme čtvři různp ° ° P eratlvn chovat muž, jindy 
y i * , r  ľ  , ldneme ctyri ruzne verze scénky, které reDrezpntuif

všechny kombinace dvou zkoum aných nezávisle proměnných: rePrezentuJ'

Pohlaví modelu Chování modelu

muž agresivně kooperativně

žena____________________ agresivně kooperativně

Každé ze čtyř skupin dětí promítneme jinou variantu scénky a potom děti odvedeme 

do herny. Následně budeme během jedné hodiny sledovat počet napodobivých re

akcí dětí (agresivní nebo kooperativní chování), což představuje závisle proměnnou.

Plán experimentu uvedený v předchozím případu je příkladem faktoriálního 
plánu 2 x 2 .  Označení 2 x 2  informuje, že jde o typ faktoriálního plánu, v němž 
jsou vzájemně kombinovaná působení dvou nezávisle proměnných -  každé 
s dvěma úrovněmi. Analogicky označení 3 x 4 by znamenalo, že v daném pří-
padě půjde opět o faktoriální experimentální plán pracující se všemi kombina-
cemi dvou nezávisle proměnných. Zde by však první NP nabývala tří různých 
úrovní a druhá NP až čtyř různých úrovní (celkově bychom měli 12 různých 
experimentálních situací). Pokud bychom přidali do našeho plánu ještě další 
nezávisle proměnné, mohli bychom dostat různé „vzorce“, jako například 
2 x 2 x 3  nebo 5 x 3 x 2 x 4. Pravidlo o označování faktoriálních plánů expe-
rimentů říká, že počet číslic odpovídá počtu nezávisle proměnných 
a jednotlivé číslice inform ují o tom, kolik úrovní má ta která nezá-
visle proměnná.

Nyní, když jsme porozuměli, co je to faktoriální plán, i jak se označuje, vraťme 
se k uvedenému příkladu. Musíme si totiž vysvětlit povahu závěrů, které z re-
alizace faktoriálních plánů vyvozujeme. Co se vlastně můžeme z prove em

uvedeného experimentu dozvědět? v
Za prvé, zda první NP (typ chování modelu) ovlivňuje množství napodobi-

vých reakcí dětí. Tak můžeme zjistit, že oba typy modeloveho c h o v á m  v e d o u  

ke stejně intenzivnímu napodobování. Nebo možná zjistíme, ze tomu tak není 
a děti více napodobují agresivní chování než chovaní 0 0P®£® ' - -

Za druhé, faktoriální design uvedený v príkladu

Ä “

del mužský než ženský.
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Oba výše uvedené typy zjištění nazýváme zjištěními o hlavních efektech 
nezávisle proměnných. V jejich rámci se zajímáme o to, zda ta která NP (bez 
ohledu na ostatní NP) sama o sobě ovlivňuje, nebo neovlivňuje hodnoty závisle

proměnné.
Co je však největší předností faktoriálních plánů experimentů, nejsou vý-

povědi o hlavních efektech. Ano, badatel chce vědět, jak chování modelu ovliv-
ňuje chování dětí. Chce také zjistit i to, zdaje „lepším“ modelem muž, či žena. 
Všechno to by nebylo ničím jiným než mechanickým rozšířením jednoduchých 
plánů experimentů. K témuž poznání bychom totiž došli i tehdy, kdybychom 
udělali dva jednoduché experimenty: v jednom bychom manipulovali typem 
chování modelu (pohlaví modelu by se změnilo na vnější proměnnou, která by 
zůstala konstantní) a v druhém jednoduchém experimentu bychom manipulo-
vali pouze pohlavím modelu (přičemž bychom tentokrát kontrolovali typ mo-
delového chování jako potenciální vnější proměnnou).

Na co však jednoduchý experiment (ani série jednoduchých experimentů) 
nedokáže odpovědět, je vzájemná interakce -  vzájemný vliv zkoumaných ne-
závisle proměnných na chování. Právě v tom spočívá výjimečnost faktoriálních 
plánu experimentu. Co je to interakce, si můžeme opět blíže ilustrovat na pří-
kladě: F

agres koop agres koop agres koop agres koop

Obrázky označené písmeny A  až D znázorňují několik možností, jak by vy- 
sledky mohly vypadat. Na vodorovné ose jsou dvě úrovně první NP (typ cho-
vání modelu: agresivní -  kooperativní). Na svislou osu bychom umístili úroveň 
ZP (počet napodobivých reakcí dětí). Nakonec přerušovanou čárou znázorníme 
množství napodobivého chování tehdy, když jako model sloužil muž, a plnou 
čarou výsledky napodobování ženského modelu.

Začněme obrázkem A: Když se podíváme nejdříve na to, jak ovlivňuje cho-
vání dětí první NP (typ chování modelu), můžeme konstatovat, že nijak: množ-
ství napodobivých reakcí dětí bylo stejné, když viděly agresivní chování, jako 
když viděly kooperativní chování. To platí v případě, kdy byl modelem muž,
i v případě, kdy byla modelem žena: typ chování modelu neovlivňoval množství 

napodobivých reakcí. První NP tedy vystupuje v tomto případě jako irele-
vantní proměnná -  její hlavní efekt je nulový. Zkoumání hlavního efektu druhé 
NP (pohlaví modelu) vede k jinému závěru: Ať již se model choval agresivně -  
nc o ooperativně, vždy je množství napodobivých reakcí vyšší tehdy, když je
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modelem muž. Hlavní efekt druhé N P  i o  ~  i '

ovlivňuje počet napodobivých reakcí V°  dZany ~ Pohlavi modelu

Přejděme k obrázku „B“. Situace', kterou znázorňuje, je vlastně opakem si- 
tuace prezentovane prvním obrázkem. První NP (typ chování modelu) si^ ifi- 
kantne ovlivňuje frekvenci napodobivého chování. Ať je modelem muž, nebo 
zena, dett více napodobovaly agresivní chování a méně kooperativní. Naproti 
tomu druha nezávisle proměnná (pohlaví modelu) zde neprokazuje žádný vý-
znamný efekt -  množství nápodob je přibližně stejné, ať je modelem muž, nebo 
žena.

První dva obrázky tedy reprezentovaly příklady na izolované hlavní efekty 
jednotlivých proměnných. Jednou prokázala signifikantní vliv jedna NP 
(a druhá ne), potom zase naopak. Obrázek „C“ ukazuje případ, kdy obě NP vy-
kazují hlavní efekty: Děti víc napodobují muže, děti víc napodobují agresivní 
chování. Obé nezávisle proměnné jako by působily nezávisle jedna na druhé -  
nevidíme žádné specifické účinky kterékoli jejich kombinace. Je to proto právě 
náš poslední obrázek „D “, který si zaslouží naši zvláštní pozornost. Když hod-
notíme hlavní (tedy nezávislé) efekty jednotlivých NF? můžeme říci, že hlavní 
efekt první NP (typ chování modelu) se ukazuje jako signifikantní: Celkově 
děti více napodobují agresivní než kooperativní chování. Stejně můžeme uza-
vřít, že i hlavní efekt druhé nezávisle proměnné (pohlaví modelu) byl proká-
zán: Všeobecně děti více napodobují muže než ženu. Bližší pohled na výsledky 
však ukazuje jeden nový fenomén. Četnost napodobování nezávisí pouze na 
izolovaném působení jednotlivých NFJ ale i na jejich specifické kombinaci -  
tedy na charakteru jejich vzájemného spolupůsobení: na povaze jejich inter-
akce. Zatímco v případě kooperativního chování modelu je četnost napodobi-
vého chování stejná bez ohledu na to, zdaje modelem muž, nebo žena, v pří-
padě agresivního chování je mužský model „přitažlivější . Výsledky se tedy od 
sebe liší v závislosti na konstelaci obou NP Zde obě nezávisle proměnné nepů-
sobí izolovaně, ale právě jejich interak ce — vzájem ný vliv vytváří nove 
specifické důsledky pro zm ěn u  závisle prom ěnné. ^

Povaha interakce mezi NP může být samozřejmě rozmamta. Stejne tak 

dobře bychom si mohli představit tento případ.

----mužský model

---- ženský model

agres koop

V něm jsou hlavní efekty obou ^ eZaJ ^ ^ e^ ^ e^ C£hfrekvenc^napodobování, 

Ä 1 o frekvenci napodobování). Efekt in-
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— 's ä í s ä ä s :
4 — , * • »

M u ž s k ý  model je přitažlivější tehdy, když předvádí agresivní chovám, žensky 
m o d e li přitaž ivější tehdy, když předvádí kooperativn. chovaní. Zavisla pro- 
m ěnná* zde v ž d y  ovlivněna ne izolovaným působen,m nezávisle proměnných,
ale charakterem jejich vzájemného spolupusobem .

K přesnému matematicko-statistickému určení míry hlavních efektu a míry 
interakce proměnných slouží specifické procedury (nejcasteji je to metoda yi- 
cevchodné analýzy rozptylu -  ANOVA. Pojem „vícevchodna v jejím nazvu in-
formuje, že do analýzy vchází víc než jedna nezávisle proměnna). Pro orientační 
zjištění, zda přichází, nebo nepřichází v úvahu efekt interakce, stačí pohled na 
grafy podobné uvedeným. Rovnoběžné čáry svědčí o neexistenci interakce, ruz- 
noběžky o její přítomnosti.

Identifikace interakce je tedy jednou z nejvýznamnějších předností faktoriál-
ních plánů. V případě faktoriálních plánů s dvěma NP by nám již nyní mělo být 
jasné, o co se jedná. Situace se však komplikuje při složitějších faktoriálních 
plánech. Vezměme si jako velmi jednoduchou ilustraci plán 2 x 2 x 4  (tři NR 
z toho dvě mají po dvou úrovních a třetí má čtyři úrovně). Kolik bude hlavních 
efektů? Samozřejmě že tři -  hlavní efekt pro první NFJ hlavní efekt pro druhou 
NP a hlavní efekt pro třetí NP Ale kolik tu bude interakcí, které musíme zkou-
mat? To už je věc složitější: v úvahu bude totiž přicházet více interakcí:

-  interakce A x B (interakce mezi 1 . a 2. NP),
-  interakce A x C (interakce mezi 1 . a 3. NP),
-  interakce B x C  (interakce mezi 2. a 3. NP),
-  interakce A x B x C  (interakce mezi všemi třemi NP navzájem).

Každá z těchto interakcí může mít samozřejmě jiný charakter. Některé inter-
akce se neprokážou jako významné, jiné ano. Některé interakce budou ordi- 
na m (ja o na obrázku D), jiné disordinální (jako na posledním obrázku). In- 

ŕáruľ-8 u ' V  °Y ).U P^H ciální různorodost a rozmanitost je někdy mimo- 
s nčtľ NP V '+ 3  °  neinožné. A představte si, že pracujete například
akcí různého r b ^  mus0eli V téo v ém  případě interpretovat až 26 inter*

k interakcím všech pěti NP n ľ je d Ĺ u ^ N ^ Í í  Ínte.rakcí meZÍ dv0Jlcemi
noduché plány experimentů ' U J „ľ**1?  J1Z asi Jasne’ Proč ^ J 1^ *
o nárocích na terhnirL-' j  horlivé přívržence. A  to ještě nemluvíme

v mezisubjektovém provedení pro každo^k Zabezpečení- V4<^  zatímco
pina subjektů) vyžaduje plán 2 x 2 x 9 ™blnaci Podmínek zvláštní sku- 
NF; ale zvýšeným množstvím imi v, ' ° Sm upin’ Plán se stejným počtem 

doval konstituování "  '  "  '  '  ^  ^
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Jistě, náročnost na počet subiektů se dá v - . - ,  ,

že si zvolíme vnitrosubjektový faktoriální plán. Ten o b k l a d e požadľvLytl 
vyvažovaní -  cm z s. prac, as, velmi nezjednodušíme. Zůstává proto j e S n a  
možnost, kterou jiz známe z vnitrosubjektových plánů -  konsttuován neúpl 
nych planu, například v podobě latinského ětverce. O latinském čtvercľjľme 
předtím jiz mluvili jako o účinném způsobu vyvažování jednofaktoriáínfch 
vnitrosubjektových planu. Stejně dobře bychom však o něm mohli mluvit jako
o způsobů organizovaní vícefaktoriálních mezisubjektových plánů e xp eri- 
mentu. ^

Zjištujme například v liv  tří nezávisle  proměnných -  intenzity hluku (A), úrovně osvět
leni (B) a míry stresování časem (C) -  na výkon osob v nějakém testu (závisle pro
měnná). Pokud bychom zvolili pro každou z nezávisle proměnných tři úrovně (např. 
osvětlení: slabé, střední, silné), potom by to v úplném faktoriálním plánu znamenalo 
potřebu sestavit 3 x 3 x 3 = 27 skupin pokusných osob. To může být organizačně 
nebo ťinančně neúnosné. Místo toho však můžeme sestavit plán experimentu do této 
podoby:

Úrovně proměnné A

A1 A2 A3
Úrovně B1 C1 C2 C3
proměnné B B2 C2 C3 C1

B3 C3 C1 C2

Vytvoříme tak pouze devět nezávislých  skupin, kombinujících však vyváženě 
všechny úrovně všech tří nezávisle proměnných.

Tyto nekomplexní plány ale ztrácejí to, co je primární výhodou komplexní mul- 
tivariační experimentace: získání obrazu o vzájemném spolupůsobení nezá-
visle proměnných -  o jejich interakci.

Na závěr k multivariačním plánům ještě dvě poznámky. Viděli jsme, že i*™-1! 
tivariační plány můžeme rozdělit na mezisubjektové a vnitrosu je ove. o
toho, který typ zvolíme, budeme volit prostředky kontro y vnejsic 
ných. Je jasné, že čím více nezávisle proměnných vezmeme, c i m ^ f  
komplexnější, tím větší nároky bude mít na důslednou experimental kon

Za druhé, multivariační plány umožňují (a povaha S1

to přímo vyžaduje) kombinovat mezisubjektovy a vni ros

Chceme například vědět, jak p sych ický stay (měsíc, půl roku,
rální terapie, hypnoterapie a rogerianský pri- P Místo toho, abychom vy-
-ok). Máme íedy model 3 * 3 (dvě N P se dvěma urovnemd. Místo
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tvářeli devět nezávislých skupin, jak by to vyžadoval m ezisubjektový plán, konsti
tuujeme pouze tři skupiny: podle typu terapie. Závisle  proměnnou budeme potom 
měřit třikrát (po měsíci, po půl roce, po roce) u každého ze zúč astněných subjektů. 
Takto jsme „namixovali" mezisubjektový plán s vnitrosubjektovým .

Takovéto kombinované plány nazýváme sm íšen ým i plány. V nich potom po-
chopitelně musíme kombinovat prostředky kontroly vnitro- i mezisubjekto- 
vých plánů.



9 Kvaziexperi menty

iT J*  e:^ ílÍf :S e dn T  můie mit “ P—

K i  *smf ,se Zab*vali zda je napodobovaní ovlivňováno tvoem
chovaní modelu (1 nezávisle proměnná) a pohlavím modelu (2. nezávisle pro

f  rám r' mul"vanacn ,ho  experim entovaní přidejme nyní ještě třetí nezávisle 
proměnnou pohlaví subjektu, které sleduje chování modelu. Můžeme totiž celkem 
oprávněné oíekavat. ze na různé typy chování budou chlapci a děvčata reagovat od
lišně. Můžeme take předpokládat, že  na m užský model budou jinak reagovat chlapci 
a línat; děvčata. Sestaveni m ezisubjektového plánu (nebo možná by byl lepší smíšený 
pian) by nam nemělo dělat větší problémy. Až na jeden: Je v tomto případě vůbec 
možné důsledně dodržovat princip  náhodného přidělování subjektů k jednotlivým 
experimentálním podmínkám? O dpověď  zn í: „Ne, není to možné!" Co se týká prvních 
dvou NP, tam by to bylo možné celkem  bez problémů. Ale jak náhodně přiřadit osoby 
k proměnné „chlapec — děvče"? Bucf je chlapec, nebo děvče. S touto proměnnou ne
můžeme manipulovat -  nemůžeme pro účely experimentu rozhodnout, kdo bude 
chlapcem a kdo děvčetem. M ůžem e jen dodatečně vybrat lidi s jednou její úrovní -  
muži -  a druhou možnou úrovní — ženy.

Základním rysem většiny kvaziexperimentálních plánů je tedy to, že nemů-
žeme náhodně přiřadit osoby k jednotlivým experimentálním pod-
mínkám (Kerlinger, 1972; Cook and Campell, 1979). Proto v kvaziexperimen- 
tech neexistuje kontrolní skupina v pravém slova smyslu: spíše by bylo namístě 
mluvit o porovnávací (komparační) skupině. Jinak se však kvaziexperimen- 
tální plány snaží o totéž co „čisté“ experimenty -  tedy o zjišťování kauzálních 
vztahů mezi proměnnými. Celý rozdíl spočívá víceméně jen ve slabší vnitřní 
validitě kvaziexperimentů.

Z velmi bohaté a různorodé škály výzkumných projektu, které můžeme kla-
sifikovat jako kvaziexperimentální, uvedeme alespoň dvě skupiny plánu.

9.1 Plány s neekvivalentní porovnávací skupinou

V části o experimentální kontrole bylo zdůrazněno, že zajištění ekvivale * 
(rovnocenných) skupin subjektů je důležitým poža av em pri s 
mezisubjektových experimentů (experiment se dvěma nebo -c e  nezavislym 
skupinami). Skuteční, pokud již před začátkem expenmen £  ™ n e d v e ’velnu 

odlišné skupiny pokusných osob, těžko můžeme poz eji p 

nimi experimentálnímu zásahu.
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Takové plány by naznačovala například tato schémata:

X i  Y  y A X --------------- X L
X2  Y  YA ~  X  YP

Jak isme se již také zmínili, někdy zkrátka nemůžeme vytvořit po všech strán-
kách rovnocenné skupiny. Častokrát totiž tyto skupiny existovaly ještě pred se-
stavením vlastního experimentu (třídy, pracovní, vojenske skupiny i nebo se do 
těchto skupin vybírají jedinci sami na základě určitých atributu a charakteris-
tik (pohlaví, věk, neuroticismus). V  těchto případech nezbývá nic jiného nez 
tuto neekvivalentnost akceptovat -  a snažit se ji zmírnit dodatečným vyrovná-
váním v některých jiných potenciálně významných proměnných.

Chceme například vědět, zda intenzivní výuka c iz ích  jazyků v  materských školách 
(tzv. bilingválni třídy MŠ) vede k výraznějšímu rozvoji verbáln í inteligence než pů
sobení klasické předškolní výchovy. Protože v místě našeho působení jsou oba typy 
předškolních zařízení, vybereme si jako experim entální skupinu děti, které právě za
čaly chodit do bilingválni třídy MŠ, a porovnávací skupinu budou tvořit děti začína
jíc í docházku do standardní školky.

Ověřování působení nezávisle proměnné (typ výuky) je však v takto sestaveném 
plánu z více hledisek problematické. Především je zde problém interindividuálních 
rozdílů a neekvivalentnosti skupin. Zásadní rozdíly m ezi skupinami mohly vzniknout 
již tím, že děti nebyly vybrané náhodně, ale do jazykových  MŠ přišly děti z „lepších 
rodin" -  kde rodiče mají vyšší zájem o rozvoj svého dítěte. Případné rozdíly v inte
lektovém výkonu dětí z obou typů MŠ by bylo možno alternativně vysvětlit ne typem 
předškolní přípravy, ale například i odlišnou m otivací rodičů -  a odlišnou mírou 
péče o dítě. Jiným alternativním vysvětlením by mohlo být, že děti z „lepších rodin", 
které se dostaly do specializovaných tříd, byly již před vlastním  pokusem intelektové 
lepší. Podobných alternativ se nabízí ještě celá řada.

Abychom tuto neekvivalentnost, sn ižu jící věrohodnost našich interpretací, alespoň
trochu zm írnili, mohli bychom dodatečně provést některé úpravy. Jednou z nich by
3y o dodatečné vyrovnání zkoumaných dětí z hlediska kontrolovatelných vnějších
prom nnýc . Mohli bychom například sledovat pouze děti vyrovnané z hlediska je-

‘ T  e ,t0výc xV̂ j .n  ̂zm^rených na začátku pokusu a vyrovnané i z hlediska so-

|pnšľnU*n in ľ° Vríe 1°-',°^ ' ve t̂er  ̂ žij í .  Není to sice ideáln í řešení, ale přece jen je 
lepši nez vůbec zadna kontrola interindividuálních rozdílů .

9.2 Plány vícenásobných časových sérií

kvazľľxljľrimeVntéltfche 7 '“  •* °t *?”£’ Ž® Sem můžeme zařadit několik různých

násobnT^o^néfpotrÄ Í^ľ't"^ T ”  *  l°' *  86 V
v jejích hodnotách se následnú b ■ oumana závisle proměnná. Změny 

se následne zkoumají v souvislosti s „experimentálním“ zá-
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sáhem, který může být navozpn __

roIi experimentátora přebírá „matka phVoda‘‘mentát° rem’ ale ještě č&8téji  zde

Phillips (1983) zjišťoval, zda má násilí prezentované rol • r .
Jako jeden ze vzorků násilného c h o v in í si w h  * i na počet sebevražd.
boxu (vysílání zápasu = „experim entální" zásah* m ř  V Profesionáln'm
vražd bezprostředně před vysí.án ím  ľ p ó  v y d á n í záoaTů) = f í *  ^

plán výzkumu znázornit ve zjednodušené podobě asi takto V V V

Kvaziexperimenty

počet den- kdy se
sebevražd vysílal box

Jak vidíte, závisle proměnná (počet sebevražd) se měřila mnohokrát před „experi
mentálním zásahem i po něm. Značné  zvýšení počtu sebevražd bezprostředně po 
zápase a potom znovu jejich pokles naznačuje, že sledování násilí může skutečně 
zvyšovat sebevražedné tendence.

Jak je vidět z obrázku, plynulost křivky je náhle přerušena značným zvýšením 
úrovně měřené závisle proměnné v okamžiku „experimentálního“ zásahu. 
Proto se takový plán výzkumu nazývá plán přerušovaných časových sérií 
(Campbell, 1980; Elmes, Kantowits, Roediger, 1985; Breakwell et al., 1995).

Uvedený příklad nám zároveň umožní vidět i nedostatky a omezení plánů 
přerušovaných časových sérií: Můžeme skutečně po takto zorganizovaném vý-
zkumu s vysokou mírou jistoty tvrdit, že násilí na obrazovce vede k vyššímu 
poctu sebevražd? Co když „vyskočení“ počtu sebevražd bylo způsobeno jinými 
závažnými okolnostmi (např. právě v tentýž den dramaticky poklesly akcie na
burzách, zhoršilo se počasí nebo...)?

Je zde zkrátka mnoho nekontrolovaných nebo slabě kontrolovaných vnčj 
ších proměnných, které mohou ohrozit vnitřní validitu našeho zkoumání, roto 
nebezpečí bývá v přírodních vědách, jako je biologie, fyzika nebo c emie, ce em 
efektivně snižováno e xp erim e n tá ln í izolací. V sociálníc ve ac a ve
o člověku je však izolování vnějších vlivů často velmi omezene, a o o

cekrát měřit závisle proměnnou nejen po j po vícenásobném
ménné (nepřítomnost boxerskeho zapasu v 1 V),
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zavedení druhé úrovně nezávisle proměnné. Tak by se mohlo předcházející 

schéma změnit do této podoby:

Projekty psychologického výzkumu

Ani v tomto případě jsme problém nežádoucích vnějších vlivů docela neodstra- 
nili: negativní roli může opět sehrát historie jako vnější proměnna -  tentokrát

VŠ1 i n ľ ľ n £ Vpr m " k t e r é  se v plánech přerušovaných časových sérií 
často negativné projevují, jsou zejména efekt testování a  exper.m entaln. 
mortalita. Jak mohou tyto proměnné nepříznivě ovlivnit vysledky a interpre-
taci našich výzkumů, pomůže objasnit následující přiklad.

Řekněme, že bychom zkoumali v liv zatmění měsíce na intelektovou výkonnost Žáků. 
Poučeni tím, co jsme se již z metodologie naučili, bylo by nám jasné, že nezávisle 
proměnnou je pozice měsíce (dvě úrovně: zatmění, nezatm ění). Za závisle proměn
nou budeme považovat, dejme tomu, výsledky ve W echslerově testu inteligence.
A protože již  z metodologie víme i jiné věci, sestavíme kvaziexperim entální plán 
v podobě přerušovaných časových sérií: Vezmeme si za základ pět zatmění měsíce.
V těchto dnech budeme u vybrané skupiny dětí měřit je jich  inteligenci testem WISC. 
Abychom mohli porovnávat tyto výkony s výkony, kdy působí druhá úroveň nezá
visle proměnné, změříme IQ  těchto dětí vždy třeba pět dn í před zatměním a pět dní 
po zatmění měsíce. Tedy dohromady uděláme 15 m ěření inteligence týmž testem! 
Myslím, že je zbytečné upozorňovat na nebezpečí, které vzn iká vícenásobným použí
váním téhož nástroje (učení, paměť, únava atd.). Navíc plán v této podobě je náročný
i časově. Výzkum bude trvat několik měsíců. Za tu dobu se některé děti odstěhují, jiné 
budou v průběhu měření vícekrát chybět apod. Ať budou číselné výsledky jakékoli, 
věrohodnost vztahu mezi oběma proměnnými v tomto plánu výzkum u bude určitě 
nižší než věrohodnost „skutečného" experimentu.

Ani těmito příklady se seznam nežádoucích vnějších proměnných nevyčerpává. 
Do hry mohou vstupovat tzv. cyklické činitele -  tj. okolnosti, jevy a události, 

teré se pravidelně (cyklicky) opakují a které mohou být skutečnou příčinou 
změn závisle proměnné. Představme si například, že v televizi uváděné boxer-

Ŝ +° 8 ŕ f  v neděli. Zjištěný vzestup sebevražd bychom po- 
sDÍše znám  ̂ ernativně vysvětlit ani ne tak vlivem televizního vysílání jako 

den se musíKt*16  8 ^  neur(?zou (Plynoucí kromě jiného z toho, že následující
aen se musí jit zase do zaměstnání).
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monstroval. slabost přerušovaných  časových sérií. Jsou spíše u p í r a t ”  na  

f? .sl P jejich aplikaci m u sím e dávat pozor. Bezesporu existuje mnoho pro 

^  r l ' , l a tki eI ľ ^ í ° ľ . téŽk0 dokázali Odpovědět le p im  způsobem
než použitím pravé tohoto typu kvaziexperimentálního výzkumu 

Jiným plánem časových sérií, kteiý ve více ohledech překonává omezení 
prerušovaných casovych sérií, je  plán časových sérií s neekvivalentní po-
rovnávací skupinou. Tento plán „pracuje“ s dvěma skupinami zkoumaných 
subjektu (jde tedy o mezisubjektovou variantu zkoumání s dvěma nezávislými 
výběry). Na rozdíl od „pravého“ experimentu však podobně jako v plánech 
s neekvivalentní skupinou ani zde nejsou jednotlivé subjekty zařazovány do 
pokusných skupin náhodně. Může se jednat o skupiny, které byly konstituo-
vané již předtím (např. školní třídy, zájmově kroužky) a jejichž složení nemů-
žeme měnit. Tím je však zproblematizována jejich rovnocennost. Neekviva-
lentnost skupin je největší slabinou tohoto typu výzkumu. Na druhé straně
i taková nedokonalá kontrola je přece jen lepší než omezení kontroly předsta-
vené v plánu přerušovaných časových sérií. Obrázek celkem srozumitelně 
načrtává charakter plánu časových sérií s neekvivalentní skupinou:

Kvaziexperimentální p lány jsou  tedy m éně vnitřně va i ni nez „ a s  e ex 

menty. Často jsou  však nejenom  východiskem  z nouze am, ein

náhodné přidělování experim entáln ích  podm íne je  no ivy . jej jch

Výhoda m nohých kvaziexperim en tů  spočívá P ^ ve v ° ™ ’ Dodmínkám ži-
slabiny -  ve větší přirozenosti, ve  větším  přiblížen. 
vota. Právě proto jsou  k vaziexperim en ty hojně používaný P

ciplínách, jak o  je  psychologie, PO.d a S ° | j ^ '^ ^ b í m y  kvaziexperim entů vyrov- 
kontrolovat alespoň část in ten n d iv id u aln

náváním, vyvažováním  a protivyvažovánim . or>tá\ní olány -  využíváme

Kvaziexperimenty -  podobně jako p r a v é ^ ^ " ^ ^ í C u z a l t t y :  zjišťo- 
všude tam, kde naším  p rim árn ím  zajm e  
vání příčinných vztahů  m ezi zk ou m a n ým i pro
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