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čítač si nejprve sám sestaví prováděcí pro
gram k vyčíslení konkrétní sociologické akce,
která mu byla zadána. Podle prováděcího

programu pak vyčíslení provede a výsledky
vytiskne ve formě protokolu v přirozeném

jazyce, jehož vybrané části mohou například

tvořit součást zprávy o úkole. Operace uve
dené v příkladě se otisknou v této formě:
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žárovkám pro osvětlení nouzových východů

ze sálu. Reakce diváků byly snímány kon
tinuálně, stejnou rychlostí jakou byl před

váděn divákům film. Z tohoto pokusu byl
tedy získán přesný, adekvátní filmový zá
znam chování lidí při promítání filmu. Ten
to zkušební film byl poté promítán psycho
logům a sociologům na dvou plátnech sou
časně, takže zúčastnění odborníci mohli sle
dovat jak děj filmu, tak reakce diváků na
promítaný film. V sérii pokusů provedených
v letech 1950-1952 v Antverpách byla vy
zkoušena řada kombinací spočívajících v
úmyslné asynchronnosti záznamů. Zjistilo se
totiž, že reakce diváků se za promítaným
filmem opožďují, a že toto zpoždění je zá
víslé na intenzitě základních nových infor
mací, které divákům film přináší. Byly ko
nány pokusy s různými lidskými skupinami,
s různými dobami odeznění reakcí na filmy.
V závěru pokusů byl vypracován návrh vzo
rového testového filmu, který sloužil k na
vození takové atmosféry v hledišti, aby se
diváci chovali nenuceně, aby jejich reakce
na promítaný film byly dostatečně zřetelné.

Byl rovněž vypracován fyziologický slovník
motorických reakcí diváků ve spolupráci
s lékaři, kteří výběrově vyšetřovali účast

níky těchto zkušebních promítání.
V roce 1952-1954 byly provedeny v Paříži

rozsáhlejší pokusy s použitím metody memo
filmu, a to u příležitosti festivalu a sym
posia o dětských filmech. Tyto pokusy pro
vádělo experimentální oddělení filrnologícké
ho institutu pařížské university ve spolupráci
s laboratoří aplikované fyziky muzea pří

rodních věd v Paříži. Byly zkoumány zejmé
na psychosociologícké symptomy skupinového
pozorování filmu dětmi různého stáří a vzdě

lání. I zde byla aplikována metoda distanč

ního snímání memo-filmem na bázi infra
červeného záření. Kromě filmového záznamu
byl získáván pro kontrolu též záznam šu
mového spektra pomocí hlukoměrů (decibel
métres) a prováděno osobní pozorování
s časovým záznamem reakcí rozděleným na
reakce zvukové, motorické a slovní. Filmový
záznam měl povahu časosběrného filmu,
expozice jednotlivých snímků probíhala
v dvouvteřinových intervalech, osvětlení sálu
bylo konstantní.

V roce 1962 prováděl Výzkumný ústav
aplikace audiovizuálních metod v La Garen
ne-Colombes ve Francii snad nejrozsáhlejší
pokus s memo-filmem. Tento pokus byl pro
váděn ve dvanácti městech po dobu dvou
let, přičemž byly sledovány reakce diváků

na 112 filmů a 24 televizních pořadů. Vy
braný panel obsahoval 1 081 osob. Před

zahájením výzkumu byla podniknuta roz
sáhlá stratifikační sonda v oblasti střední

Francie, kterou výzkum zasahoval. Vlastní
měření reakcí diváků bylo prováděno dvěma

způsoby:

1. V sále kina byla umístěna pod plátnem
filmová kamera, vedle ní silný světelný zdroj.
V kameře byl založen infračervený film,
zdroj světla (stroboskopický světlomet s žá
rovkou, pracující s cyklem jodových par)
byl opatřen shodným filtrem propustným

mezi znakem U 12 a znaky U 18 a U 21 a vy
tiskne potřebné výsledky, které lze interpre
tovat podle připraveného návodu (vyjde v roce
1007); přitom se připouštějí různé kombinace
různého počtu znaků.

Výsledků výpočtu lze užít k hledání tzv.
relevantních faktorů. Příkladem je řešení

úlohy "najděte znaky, se kterými znak U 8
nejsilněji souvisí". Řešení je prozatím vy
pracováno pro ruční výpočet a v roce 1967
bude upraveno pro samočinný počítač.

Přemysl Pergler
Zuzana Perglerová

Memo-fiIm: pomocná registrační metoda
pro sociálně psychologická pozorování

V poslední době se zásluhou filmových do
kumentaristů a etnografů rozšířilo sledování
sociálně psychologických dějů pomocí filmu,
tzv. skrytou filmovou kamerou. Ve vědec

kém sociologickém výzkumu je tato metoda
nazývána "meno-film"; byla na evropském
kontinentě poprvé aplikována v letech 1924
až 1926. Podrobné rozpracování metody skry
té kamery k účelům sociologickým podal ve
Velké Británii v roce 1927 L. C. H. 'I'íppett,
a to k účelům průmyslové sociologie při ana
lýze vztahů dělníků v tovární hale při za
vádění hromadné závislé výroby. Použil re
portážní kamery, zesílil osvětlení pracovních
lamp v tovární hale a z pevného stanoviště

natáčel v odstupňovaných intervalech pra
covní snímky dělníků, jejich pohybů, vzá
jemných styků, rozmluv a pracovních ná
vazností. Natočené snímky byly vyhodnoco
vány lékařem, fyziologem, podle stahů obli
čejových svalů, podle mimiky dělníků. Ze
stejného záběrového úhlu byly zhotoveny
sady statických fotografií obličejů dělníků,

ze kterých lékař zhotovil matrice, a tyto
matrice byly přikládány jako kontrolní mas
ky k vyhodnocovaným snímkům; byly zjišťo

vány odchylky a intenzita mimických reakcí.
Tippettův záznam měl i chronometráž v poli
snímku - ciferník hodin se zvýrazněnou

minutovou ručičkou.

Na tyto výzkumy navázal v poválečných

létech antverpský ústav audiovizuálních vý
zkumů. Výzkum vedl André Sallesí-Lavergne
a pro studium si vybral lidskou skupinu di
váků kina. Zkoumal motorické reakce divá
ků během promítání krátkých úseků filmů

s reklamní tematikou. Podobné výzkumy
reklamních gagů byly již známy z třicátých

let ze Spojených států amerických - ale
vyhodnocování těchto reakcí diváků bylo re
gistrováno člověkem, pozorovatelem v sálu
kina. Při antverpských výzkumech bylo po
užito k registraci metody memo-filmu, a to
na bázi infračerveného záření. Ve filmové
kameře byl založen speciální kinematogra
fický film s citlivostí pro záření v pásmu
nad 750 A, a interiér kina byl zasvětlen
světlomety s tmavočervenými filtry, které
propouštěly světelné záření pouze v pásmu
nad 750 A. Tímto způsobem bylo umožněno
filmování diváků v sálu kina zdánlivě potmě,

protože reflektory vyzařovaly tlumené, tma
vočervené světlo, velmi podobné kontrolním

kého) algoritmu požadované operace. Práce
programátora, jak je zřejmé, při řešení kon
krétní úlohy zcela odpadá. Protokol uvádí
výsledky každé operace v dosti rozsáhlém
tvaru, který byl zvolen jako nejvhodnější pro
sociologický výzkum. Odpadá zde riziko ob
vyklé při ručním výpočtu, že se z časových

důvodů některé operace neprovedou vůbec

(např. některé parciální korelace) nebo jen
částečně (např. bez konfidenčních intervalů),

a tím se ohrozí validita výzkumu. Protože
počítač sám provádí důslednou kontrolu své
ho výpočtu, je možnost numerické. chyby
prakticky vyloučena.

Uvedené rysy mají sociologovi umožnit,
aby se soustředil na důležité problémy me
riorní (zajištění validní informace o jednot
livých jedincích, volba vhodných statistic
kých technik a jejich interpretace) a ušetřit

mu starost s numerickým prováděním vy
hodnocení. Není třeba zdůrazňovat, že užití
popsané techniky nároky na sociologa nesni
žuje, nýbrž přesouvá a zároveň zvyšuje.

S tím souvisejí některá rizika spjatá s po
pisovanou technikou. Validitu a ekonomič

nost vyhodnocované akce je třeba zajišťovat

už od sestavování projektu akce důsledným

respektováním pravidel platných pro kvanti
tativní metodu. Zpracování nevalidních úda
jů na počítači by opět vedlo k nevalidním
výsledkům, které by laika mohly klamat
svou zdánlivou "vědeckostí". Zadávání je po
měrně pohodlné: to by mohlo v některých

případech vést k plýtvání strojovým časem,

jehož je u nás nedostatek. Hlavní obranou
proti uvedeným rizikům je celkové zvyšo
vání úrovně čs. sociologického výzkumu, spo
jené s konfrontací výsledků různých pracov
ních týmů.

Uvedený program byl v redukovaném roz
sahu navržen a realizován nejprve na počí

tači LG P pracovním týmem (Borovanský,
Hátle, Kofroň, Novák, Pergler, Perglerová,
Vlach) pod názvem PROSA 1: třídění na
tomto počítači by nebylo ekonomické a proto
se neprovádí. Finanční podporu poskytl Osvě

tový ústav v Praze.
Varianta PROSA 2 je určena pro počítač

MINSK 22 (kterých je t.č. v ČSSR nejvíce)
a provádí kromě různých variant třídění

většinu operací v praxi potřebných. Základ
ní program se nyní ověřuje a zároveň se
programují další operace. Finanční podporu
poskytla Lékařská fakulta KU v Praze.

Program bude k dispozici i v popisu v ja
zyce ALGOL a lze jej upravit pro kterýkoli
jiný samočinný číslicový počítač; tato úpra
va vyžaduje práci programátora (nebo užití
překladače), je však rychlejší než sestavo
vání programu nového, nevyžaduje práci sta
tistiků a vzniklý program je opět uníver
zálně použitelný pro různé výzkumy.
Kromě obvyklých statistických operací pro

vádí program PROSA měření souvislostí me
zi různými znaky pomocí informační entropíe,
které vysvětlujeme jinde.

Tak např. na příkaz

S O U V I S L O S T 12, 18 21
provede počítač měření intenzity souvislosti.

34,4
8,1

57,5
100,0

1
2

U 108 3

TRl DEN IRE LAT I V N I U 108, U 37

U37

1 2 3
32,2 2,2' 0,0
0,0 8,1 0,0

13,1 7,6 36,8
45,3 17,9 36,8

CHI K V A DRA T U 32 U 62
CHI K V A DRA T = 0,3571
NE V Y Z N A MNE N A MEZ I 1 O P R 0
CENT

V zadání lze nařídit, aby se operace prová
děly v rozsáhlejší formě, nebo aby se jejich
výsledky sestavily do tabulek.

V některých případech je z ekonomických
důvodů výhodnější provést třídění na děrno

štítkových strojích. Potom tvoří prvou část

zadání (místo údajů o každém jedinci) sou
hrn absolutních četností vypočítaných na
děrnoštítkových strojích. Druhá část zadání
(souhrn instrukcí) a výstupní protokol zůstá

vají stejné.
Popsanou techniku obou operací lze po

rovnat s technikami jinými. Pokud se týče

třídění, jeví se pro většinu sociologických
výzkumných akcí děrnoštítkové stroje jako
ekonomičtější (neužije-li se technik ještě jed
nodušších). Perspektivně lze však předpoklá

dat, že se mez bude pohybovat ve prospěch

samočinných počítačů. Tato skutečnost vedla
právě k realizaci obou popsaných variant.

Samotné statistické vyhodnocení se pro
jednoduché akce obvykle provádí ručně; je
to postup operativní (bez čekání na strojový
čas), lehce upravitelný pro potřeby určité

konkrétní akce, ale někdy poněkud zdlouhavý
a vystavený riziku početní chyby. Děrno

štítkové stroje provádějí úspěšně a ekono
micky některé jednodušší instrukce. Při rea
lizaci instrukcí složitějších, typických pro so
ciologický výzkum, jsou obtíže.
Samočinných číslicových počítačů se užívá

k danému účelu nejčastěji s programem se
staveným (s pomocí standardních podprogra
mů) pro konkrétní sociologickou akci. Tako
vý program, pokud je jeho sestavení ekono
micky únosné, je obvykle nejrychlejší a je
akci nejvíce přizpůsoben. Pro akce podobné
nebývá těžké ho upravit. Pokud jsou k dispo
zici potřebné podprogramy, jež provádějí

všechny požadované operace s tímtéž vstu
pem a požadovaným výstupem, může jejich
užití ušetřit práci programátora.

Ve srovnání s ostatními technikami má
popisovaná technika některé výhody a ně

které nevýhody a rtzíka,
K výhodám patří jednoduché a rychlé za

dávání, které nepotřebuje ani znalostí o po
čítačích, ani znalosti výpočetního (statistic-



pouze pro infračervené záření. Chod kamery
a zážehy stroboskopického světla byly syn
chronizovány s promítáním filmu pomocí
světelných značek na okraji filmového obrazu
(roh obrazu, který obsahoval synchronizační

značky, byl do hlediště divákům zastíněn).

Současně s filmem byl snímán zvukový zá
znam reakcí diváků na vícestopý magneto
fon. Mikrofony byly rozmístěny nad diváky
a směrovány tak, aby zachycovaly zvuk jen
z určité části hlediště. Synchronizace zvuko
vého a obrazového záznamu s promítáním
filmu byla automatická. Reléová sada umož
ňující tuto synchronizaci byla umístěna

v hledišti a obsluhována (spouštěna a vy
pínána) operátorem výzkumu, sociologem.

2. V sále kina byly umístěny tři televizní
kamery. Jedna z kamer mířila přes diváky
na plátno, dvě zbylé kamery byly umístěny

vedle promítacího plátna a mířily diagonál
ně do sálu na diváky. Televizní kamery
byly osazeny vidikonovými snímacími elek
tronkami, k osvětlení hlediště kina bylo
dostačující odražené světlo z plátna od pro
mítaného filmu.

Televizní kamery byly napojeny na uza
vřený televizní okruh. Ten obsahoval režijní
mixérský stůl, monitory a kineskop. Na vstup
kineskopu mohl být přiváděn libovolný obraz
z kterékoliv kamery, nebo _obraz ze všech
tří kamer současně (na rozdělené části plo
chy). Záznam byl prováděn na 16mm kine
matografický film o nízké citlivosti.

V obou alternativách pokusů byl program
předvádění předem stanoven. Obsahoval nej
prve úvodní adaptační test, vlastní měřenou

filmovou sekvenci, a na závěr kontrolní ode
znívací test.
Při vyhodnocování záznamu byly posuzo

vány sborem lékařů kvality motorických a
mimických reakcí diváků na předváděný

film; bylo přesně měřeno zpoždění reakcí
a jejich průběh. Velká pozornost byla věno

vána překrývání a odeznívání reakcí v rámci
skupiny diváků vzhledem k reaktivnosti di
váckého davu v prostoře hlediště. Pokusně

byly v souvislosti s tímto měřením zkoušeny
i některé psychoterapeutické zásahy do cho
vání skupiny diváků zařazováním alternativ
ních částí filmového programu podle stavu
a jednání skupiny diváků. Za jeden z nej
zajímavějších poznatků považují sociální
psychologové a sociologové pařížské univer
sity zjištění, že lze ovlivňovat a měřit při

způsobivost nečleněné lidské skupiny (davu)
k vnímavým informacím, a v: souvislosti
s ním ovlivňovat jednání jedinců ve sku
pině pod vlivem skupinových reakcí i ve
značném odstupu od vlastní doby, po kterou
podnět, způsobující reakcí diváka působil.

V Československu byla metoda merno
filmu aplikována při výzkumu účinu tele
vizních programů, a to v prosinci roku 1964.
Vybrané skupině diváků byly promítány te
levizní filmy, a reakce diváků snímány po
mocí dvou fotografických přístrojů, ve kte
rých byl založen materiál Agfa-Infra-Rapid.
Osvětlení pokusného sálu kina bylo provádě

no dvěma stabilními reflektory a dvěma

bleskovými světly. Expoziční časy určovali
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operátoři, programování sérií snímků bylo
vázáno na určité předem očekávané reakce
diváků podle předchozích zkušebních pro
mítání. Pro vyhodnocování záznamů byly
zhotoveny série snímků diváckého pole a
série snímků (kopií) těch částí filmů, ke
kterým se vztahovala divácká reakce.

V SSSR byla metoda memo-filmu apliko
vána ve výzkumném ústavu filmové a tele
vizní techniky v Moskvě v souvislosti s mě

řením účinu různých filmových formátů na
diváka v hledišti kina. Zde byla použita
16mm filmová kamera zn. Konvas ETC
s dálkovým ovládáním. Ovládání kamery,
její rakurs i ohniskovou vzdálenost objektivu
ovládal operátor z Oddělené kabiny. Byla
měřena reakce skupiny diváků o 35 osobách.
Byly speciálně sledovány motorické reflexy
diváků na filmový snímek, jenž byl záměrně

sestaven ze snímků, které mají na -diváka
silný účin. Tyto výzkumy byly konány v roce
1962 a 1963.

Resumé

Metoda memo-filmu jest pomocnou registrač

ní metodou pro získávání objektivních vstup
ních dat při pozorování skupiny diváků ve
ztížených podmínkách (ve tmě), aniž apli
kace této metody ovlivňuje reakce lidí na
zapojené aparatury. Ve spojení s jinými
metodami audiovizuální registrace může vý
značně přispět k objektivnímu měření účinu

filmu, televizního pořadu, koncertu, divadla
apod. na skupinu diváků. Měřící aparatura
se skládá z filmové nebo televizní kamery,
světelného zdroje, kinematografického filmu
a synchronizační reléové sady. Při aplikaci
memo-filmu lze využívat speciálních kinema
tografických filmů s citlivostí suspenze v pás
mu 750 A a shodných filtrů pro osvětlovací

tělesa. Vyhodnocení snímku poskytuje údaje
o intenzitě a četnosti motorických a mimic
kých reakcí sledovaných osob.
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Miroslav Malile

Fotografický přístroj pro fotografování
ve tmě

Sociolog pracující v terénním průzkumu se
pri ponzovam řadových nebo sondážních
fotografických snímků setkává s velmi častou
závadou v podobě nevhodných světelných
podmínek. Nedostatečné osvětlení snižuje
kvalitu a informační nosnost získaných foto
grafií a filmů. Pro speciální účely fotogra
fování ve tmě byl vyvinut a je sériově
vyráběn ve Spojených státech fotoaparát
Pentax GF. Zařízení se skládá z jednookého

zrcadlového fotoaparátu pro perforovaný
kinofilm 35 mm a ze dvou miniaturních svě
telných zdrojů vestavěných do těla fotoka
mery, Fotografický přístroj má zrcadlový
objektiv o světelnosti 1,4 a ohniskové vzdá
lenosti 300 mm. Ačkoliv jde ve skutečnosti

o dlouhoohnískový objektiv k fotografování
detailů tváří, lidských postava malých před

mětů z velké vzdálenosti, bylo speciální
úpravou dosaženo malých rozměrů objektivu,
takže se fotografický přístroj neliší od jiných
fotoaparátů pro snímání při denním světle.

Dvě lampy vmontované do fotoaparátu jsou
zdrojem bleskového a trvalého infračervené

ho záření, jsou napájeny bateriovým zdro
jem elektrického proudu 6 V/15 A. S foto
aparátem lze fotografovat v naprosté tmě

na vzdálenost 45 m při použití speciálního
infračerveného filmu. Pozorování přístrojem

-ve tmě pomocí hledáčku je umožněno na
vzdálenost 90 m.

Fotoaparáty Pentax GF používají pro svou
studijní praxi od r. 1964 studenti sociologické
fakulty bostonské a pensylvánské university.

Literatura:

New Technical Level for Sociopsychological Re
search, Boston -University Press, December 1965.
str. 18-19.

Miroslav Malik

Centralograf

Pro objektivní měření chování skupiny lidí
je ve skandinávských zemích UZlvan re
gistrační přístroj nazývaný centralograf, Vy
rábí jej fidrma Ericsson ve Stockholmu jako
dvacetikanálový intenzivní zapisovač. Na
vstup přístroje jsou zapojeny elektrické kon
takty spojené drátovým vedením se snímači

u zkoumaných míst nebo osob. Jako snímače

lze používat nášlapného kontaktu (pro mě

ření změny místa pracovníka, průchodu

určitým prostorem), fotoelektrického snímače
(fotorelé) nebo kapacitního snímače (kapa
citního relé). Záznam v přístroji může být
prováděn dvěma metodami. U přístroje s ty
povým označením Centralograf-G je záznam
prováděn psacím zařízením barvou na rastro
vaný pruh papíru. Ovládání psacího zařízení

je elektromagnetické, zpoždění signálu činí

rnax, 0,1 sec. Záznam má pouze binární cha
rakter. U přístroje Centralograf-PhG je zá
znam prováděn pomocí sady žárovek, jejichž
světlo dopadá po průchodu mikrooptikou na
pruh fotografického papíru. Ovládání zázna
mového zařízení je elektrické, kapacitní.
Záznam má intenzitní charakter v rozsahu
třinácti rozlišitelných intenzit, odpovídajících
stupňům napětí přiváděného na vlákno žá
rovky. Časový puls je prováděn na odděle
ném kanálu přístroje.

Přístroje Centralograf jsou používány ze
jména v průmyslové sociologii, při pracovně
psychologických výzkumech, v sociologii
města a dopravy. Jednotlivé dílčí záznamy
(kanály) přístroje je možno přepojovat po
mocí přepojovacího můstku nebo automatic
kým zařízením.

Rychlost posuvu registračního pásu lze
programovat elektromechanickým zařízením

tak, že,můžeme předem nastavit rychlejší
posuv pasu v okamžiku v němž očekáváme

p~íchod velkého počtu i~pulsů ze zapojených
~Idela zpomalit chod pásu v obdobích která
JSou C~!1dá .na příchod impulsů. '

U přístroje Centralograf-G získáváme zá
znam p?~ze Pozitivní; přístroj Centralograf
PhG m~~e ~a ,výstupu dávat jak negativní,
ta,k ,po~ltIvm zaznam. Laboratorní zpracová
yam za~n~mu z přístroje Centralograř-Pho

Je provadeno rychlovyvolávacím automatem
který pracuje na principu kontaktního ko~
pírovacího přístr~je. Citlivý registrační papír
přístroje obsahuje stříbrnou halovou sůl.

pozitivní papír obsahuje vrstvu koloidníh~'
stříbra. Po osvětlení žárovkou prochází papír
prostorem, kde se na něj z válečku nanáší
vyvolávací pasta a tato přeměňuje haloid
na ploškách s osvětlenou stopou v kovové
stříbro. Další váleček vyvolávací pastu stírá
a nanáší pastový ustalovač, který převede

neexponova.ný }1al?id na rozpustný komplex,
který se difuzí prenese na pozitivní vrstvu
papíru, jež je k negatívu přitištěna.

Výhodou centralograřu je Jeho poměrně
nízká váha (přístroj PhG váží 5 5 kg vyvo
lávací z.~řízell;í I,? kg) a samostatné n'apájení
z batern. Smmace, pokud pracují samostat
ně, jsou opatřeny vlastními zdroji (většinou
polovodičovými bateriemi o napětí 1 5-2-5-
V). '
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Miroslav Malík

Fotografické registrátory ROBOT

Při získávání výchozích dat v sociologickém
výzkumu velmi často potřebujeme přístroj,
který by nám získával v určitých interva
lech snímky pracovního pole, aniž by byla
nutná přítomnost operátora nebo sociologa
u přístroje. Normální fotoaparát nebo filmo
vá kamera vyžaduje poměrně komplikovanou
obsluhu, odměřování osvitu fotografického
nebo filmového materiálu, kontrolu všech
ovládaných funkcí. Např, při snímání frek
vence chodců na ulici je zapotřebí zaclonit
přístroj podle toho, zda je slunečno nebo
zamračeno, a v mnoha případech se při prak
tických sociologických sondách setkáváme
s tím, že pro fotografickou registraci není
dostatek světla. Jindy musíme objektiv pří

stroje zaostřovat na různé vzdálenosti podle
změn pracovního pole, a u některých typů

fotografických nebo filmových kamer při
bývá ještě obsluha přetáčení snímků pomocí
péra nebo spouštění elektromotoru pohonné
ho mechanismu.
Většina těchto prací odpadá u řotoregistrá

torů - tj. u přístrojů pro fotografický re
gistrační záznam, jenž je pořizován podle
předem sestaveného programu nebo je určo

ván elektrickými přístroji nebo magnetic
kými čidly podle závislostí, jež se v pozore
vaném poli mění.

Registrační fotografické přístroje Robot
jsou známy již déle než třicet pět let. Prvý
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