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U trojúhelníku D) dochází ke zcela jasné shodě a to nejen mezi cílovou 
skupinou a kontrolním vzorkem, ale i vzhledem k výsledkům internetové verze 
dotazníku. Kromě jedné výjimky zde jako podstatná vychází osa, podle které 
prostor pro veřejné jednání záleží na mně samém a druhých – role státu je 
v tomto smyslu v převážné většině vnímána jako méně významná.

Tento výstup se zabývá vyhodnocením grafických částí dotazníku – tedy jeho menší části. 
S dalšími výsledky bude Nett ještě pracovat.

Vstup

Dotazníky byly vytvořeny ve dvou verzích, pracovali jsme se třemi cílovými skupinami. 
Jedna cílová skupina byla tvořena náhodnými posluchači běžných školení pro zaměstnance 
v neziskovém sektoru, na kterých vystupují řešitelé jako lektoři. Dotazníky byly s krátkým 
komentářem rozdány vzdělávací akce, nikdo nekontroloval kdo je vyplněné vrací. Návratnost 
byla asi 10 dotazníků z cca 70 lidí (cca15 %). Druhou skupinu  byla vytvořena podle 
internetového adresáře Nadace VIA, osloveno bylo asi 80 adresátů, mailem se vrátilo deset 
vyplněných dotazníků (podobné procento návratnosti). Kontrolní vzorek vytvořilo pět 
osobností, které se nějakým způsobem samostatně zapojují do diskusí o neziskovém sektoru. 
Tato skladba umožnila jednak srovnání  použitých (odlišných) metodik a následně výklad 
příčin odlišných výsledků, jednak srovnání  s kontrolním vzorkem malé skupiny lidí, u 
kterých se dalo předpokládat že si podobné otázky už nezávisle na tomto dotazníku kladly.

 Rozdíl mezi internetovou a tištěnou verzí byl v použité metodě otázek, kladených v tištěné 
verzi v grafické podobě (respondent umisťoval bod ve vztahovém trojúhelníku) a 
v internetové podobě ve třech souvisejících škálách. Dosažené výsledky se v mnoha ohledech 
lišily  (podrobněji viz dále).  I když bylo slovní zadání jednoznačné,  objevovaly se 
v internetové verzi odpovědi, podle kterých byly dva, nebo dokonce všechny tři ohledy 
označeny jako nejdůležitější (!) což v grafické podobě dotazníků pochopitelně nešlo. To však 
není pouze metodický poznatek -  zajímavé je to i obsahově, neboť v kontextu dvojpolohové 
škály se většina odpovědí velmi blížila tomu typu, u kterého mohl respondent očekávat, že 
bude hodnoceno jako „správné“, zatímco v prostorovém vyjádření se oba vzorky od 
takovéhoto typu odpovědí odkláněly.Typickým příkladem je orientace jednání - . Dvojstranné 
škály přesvědčivě ukazovaly na převahu motivace „dobro pro všechny“, v prostorovém 
vyjádření je výsledek zcela jiný. (Podrobněji viz dále). Respondenti tedy mají sklon o tomto 
tématu (jednání, jeho orientace, motivace atd.) odpovídat tak, aby o sobě vytvářeli 
komunikativní obraz,  a hlouběji o souvislostech přemýšlejí až tehdy, pokud nemají jinou 
možnost – pokud je k tomu situace nutí.
Pokud se týče kontrolního vzorku, podstatné rozdíly jsou zjevné z z grafického srovnání, viz 
dále,  za zvýraznění stojí větší důraz této skupiny na motivaci k dosažení shody, vzájemnosti. 
Toto téma je jinak na okraji zájmu skupiny, která se vyjadřovala v grafické podobě i skupiny, 
která se vyjadřovala ve škálách.
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Vyhodnocení grafické části otázek

A) Ve svém jednání, které není čistě soukromé se snažím

jednat správně

 

dosáhnout dohody s druhými dosáhnout svého cíle

B) Takovým jednáním sleduji

osobní zadostiučinění
 

prospěch těch, které znám prospěch všech
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C) K takovému jednání jsem veden ohledem na

vzájemnost

svobodu a autenticitu jednání spravedlnost

D) Prostor pro takové jednání vytváří

stát

ostatní lidé já sám
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E) Podle čeho hodnotíte veřejnou prospěšnost
Vzhledem k cílům, očekávaným dopadům, 
je možné ho vymezit funkcí, kvantitativně ho změřit

Vzhledem k hodnotovému rámci vzhledem k jednání ostatních lidí
je možné ho jedině interpretovat je možné ho porovnat s jednáním druhých

Vyhodnocení škály v internetové verzi

Následující tabulka zobrazuje výsledky zapsané ve škálách – přitom zvýrazněny jsou ty 
výsledky, které nejsou korektní  Pokud jsou hodnoty 1 – 1 – 1 (zjednodušeně řečeno „všechno 
je nejdůležitější“) výsledek není započítáván a v tabulce je označen. V posledním sloupci je 
průměrná dosažená hodnota. 

Otázka č. 1
A 3 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1,6
B 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1,8
C 3 3 3 1 4 3 2 2 1 2 2,4

Otázka č. 2
A 5 4 3 5 4 5 4 2 5 3 4
B 3 3 3 5 5 5 3 1 5 4 3,7
C 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1,6

Otázka č. 3
A 1 4 2 2 4 3 1 4 5 3 2,7
B 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 2,2
C 1 2 1 4 2 5 1 1 2 2 2

Otázka č. 4
A 3 1 1 1 2 4 1 1 3 2,6
B 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2
C 2 3 1 2 1 1 1 2 2
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Pro srovnání s výsledky dosaženými v grafické podobě jsou dosažené výsledky přeneseny do 
podobného grafu, bylo použito průmětu do tří os a umístění výsledného bodu do těžiště 
vzniklého trojúhelníka. Tato metoda samozřejmě nemůže simulovat výsledky ve vztahovém 
poli,  umožňuje alespoň nepřímé srovnání zobecněných preferencí dané skupiny.

Příklad shody u otázky 
D2) Prostor pro takové jednání vytváří stát

ostatní lidé já sám

Příklad odlišnosti u otázky
B2) Svým jednáním, které není čistě soukromé, sleduji

osobní zadostiučinění

prospěch těch, které znám       prospěch všech
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Závěry

Pro velkou většinu respondentů bylo velmi neobvyklé a náročné pracovat v plošné 
(prostorové) škále, tedy vyjadřovat své názory v rámci pole trojúhelníka vymezeného třemi 
odlišnými ohledy.  Z výsledků dotazníků je patrné, nejen to, že převládá linearita myšlení, 
neméně varovné jsou výsledky z dotazníku internetového, kde v mnoha ohledech vůbec 
nebylo respektováno zadání (zmíněné označení „všechno je nejdůležitější“), tedy otázky, 
které byly kladeny nesporně ve vzájemném kontextu byly odpovídány zcela izolovaně, bez 
zvažování jakýchkoli vazeb, vč. nulové zpětné vazby a kontroly vlastního postupu.

To svědčí především o tom, jak je dotazník jako nástroj respondenty vnímán: jako 
„screening“, tedy shrnutí náhodných a povrchních dojmů – může však (byť by byl statistický 
vzorek mnohonásobně větší) skládání náhodných motivů vést k vytvoření reálného obrazu o 
myšlení, názorech, dané problematice?

Výsledky alespoň z části ukazují, že tu existují limity ve sběru dat, na druhou stranu některá 
zobecnění lze provést, alespoň jako výpovědi o naladěnosti cílových skupin. 

První uvedený graf jasně ukazuje posun mezi standardním vzorkem (těmi absolventy školení, 
kteří se rozhodli a dotazník vyplnili) a  kontrolním vzorkem pěti bližších i vzdálenějších 
spolupracovníků Nett, na které jsme se osobně obrátili. Ve trojúhelníku A) kontrolní skupina 
(výraznější kroužky) jednoznačně  inklinuje k tomu zvažovat dohodu s druhými jako 
podstatný ohled jednání, které není soukromé, „vyvažuje“ tak vlastní výsledek, který se blížil 
rozhodování na jedné ose – vlastní cíl X jednání obecně správné. 
V trojúhelníku B) je situace zcela jiná, až na jednu výjimku zde v kontrolním vzorku výsledek 
sleduje polaritu v rámci „druhých“ (známí X všichni), výsledek hlavní cílové skupiny je 
víceméně pravidelně rozptýlený. Podobné je to i v trojúhelníku C)  s tím, že kontrolní skupina 
daleko více ve svém jednání „resignuje“ na ohled spravedlnosti (snad proto že si uvědomuje 
jak obtížně je dosažitelná) a její výsledky se blíží ose vzájemnost X svoboda, autenticita.
U trojúhelníku D) dochází ke zcela jasné shodě a to nejen mezi cílovou skupinou a kontrolním 
vzorkem, ale i vzhledem k výsledkům internetové verze dotazníku. Kromě jedné výjimky zde 
jako podstatná vychází osa, podle které prostor pro veřejné jednání záleží na mně samém a 
druhých – role státu je v tomto smyslu v převážné většině vnímána jako méně významná.
V trojúhelníku E) se obě skupiny shodly v tom, že podstatná je osa kvantitativního 
(měřitelného) a interpretativního hodnocení s tím, že cílová skupina je v tomto poli 
rozvrstvena víceméně pravidelně,  kontrolní vzorek se jednoznačně přiklání 
k interpretativnímu přístupu. Zde je významné, že je tento výsledek dosažen i přesto, že 
v zadání je použito velmi „tvrdé“ formulace: veřejnou prospěšnost jednání jde JEDINĚ 
interpretovat vzhledem k hodnotovému rámci.
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