
Volba vhodné rozhodovací funkce pro urči

tou sociologickou akci a interpretace výsledků

v sociologickém výzkumu je (kromě užití
několika elementárních technik testování
nulové hypotézy) často obtížná, protože gno
seologický model není v mnohých případech

buď jasný, nebo pro sociologický výzkum
použitelný. Při prováděných výzkumných
akcích jsou chybné interpretace běžné.

c) Návrh statistických distribučníchfunkcí
jednoho znaku jako modelu k jeho dalšímu
zpracování. V sociologické praxi se užívá
takřka výhradně malého počtu nejjednoduš
ších funkcí podrobně zpracovaných matema
tickou statistikou; jiné typy funkcí praxe
dosud nevyžaduje.

d) Zjišťování souvislosti znaků. Jedním
z problémů souvislosti znaků je problém
intenzity souvislosti znaků charakterizova
ných otázkou, "jak silně spolu tyto dva znaky
souvisí". Obvykle se hledá vhodná míra sou
vislostí, kterou se každé intenzitě souvislostí
přiřazuje určité reálné číslo; jde tedy o kvan
titativní proměnnou. Přehled běžně užíva
ných technik je v Dodatku 1.

DODATEK 5

Jakákoliv charakteristika statistického sou
boru má být [Yule, 7]: objektivně definovaná;
závislá na všech pozorováních; pochopitelně

vysvětlitelná; jednoduchá k výpočtu; použi
telná pro výběrová šetření; použitelná pro
další výpočet.

K tomu doplňujeme požadavky na míru
souvislostí v sociologii: Užitelnost pro nomi
nální a kvantitativní znaky. Možnost zpra
cování velkého počtu znaků. Gnoseologická
jednotnost. Návaznost na osvědčenétechniky
(např. na korelační počet). Možnost automa
tizace výpočtu.

Základem navrhovaného postupu je vzá
jemný vztah pojmu souvislosti a informač

ního obsahu, specifikovaný Shannonem [8]
a navržený Perezem [9] a Watanabem [10].
Tento článek je tedy aplikací principů teorie
informací na sociologii. Další práce, popisu
jící podobné postupy, jsou uvedeny v sezna
mu literatury [16] až [21].

Je patrné, že míru souvislostí (její striktní
definici, postup výpočtu a pravidla pro inter
pretaci) nelze jednoznačně odvodit logickou
úvahou z pojmu "souvislost", který sám není
jednoznačnědefinován. Lze pouze požadovat,
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aby míra souvislostí, plnící uvedené poža
davky, nebyla v rozporu s intuitivním význa
mem pojmu "souvislost" tak, jak je ob
vykle užíván, a aby se v praxi osvědčila.
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Poznámky k metodologickým
problémúm sociometrie

Dosavadní teoretické práce o sociome
trii[l], [11], napsané marxistickými socio
logy, se koncentrují většinou na kritiku
sociometrie jako sociologické teorie výkla
du společnosti. Výjimkou v tomto směru

jsou studíe uvažující o socíometrii ve dvou
rovinách analýzy - jako o teorii sociál
ního systému a jako o metodě sociálního
měření[22].

Statí zabývajících se pokusy o osprave
dlnění oddělení sociometrické metody od
sociometrické teorie výkladu sociální sku
tečnosti máme v marxistické sociologické
a sociálně psychologické literatuře zatím
poskrovnu[16], [28]. Autoři zde pracují
s daty starších sociometrických výzkumů

a zaměřují se většinou jen na problém
aplikability a validity sociometrického
testu v sociálním výzkumu.

Cílem tohoto článku je pokus o kon
frontaci dosavadních nemarxistických teo
retických prací o sociometrii jako metodě

s některými.pracemi marxisticky oriento
vaných sociologů a sociálních psychologů,

s přihlédnutím k novější sociometrické
metodologii.

Předmět sociometrie

Vyjdeme-li z Morenovy definice sociorne
trie jako metody zkoumající lidské afek
tivní vztahy k ostatním bytostem [19F,
mohli bychom za vlastní předmět socio
metrických šetření považovat afektivní
stránku sociálního vztahu. Tato redukce
předmětu sociometrických šetření na afek
tivní zřetel vztahu mezi individui plně

odpovídá celkové Morenbvě orientaci na
psychologii (L. Wiese jej v tomto směru

klade do protikladu k Durkheimovi), kte
rá se pokouší vykládat sociální dynamiku
"doktrinou spontaneity a tvořivé síly".

Moreno rozumí pod pojmem ínterperso.,

• 1 "Teleprvek" (teleelernent) je podle Morena nej
[ednodušší jednotkou citů (sociální elektron), která
Je předávána jedním individuem druhému. Je to
e~ementární vztah, který může existovat mezi je
díncí (nebo jedinci a předměty) a V člověku se
~d jeho narození proměňuje v pocit vztahu mezi
lIdmi.

IVO NEJEZCHLEB
Pedagogická fakulta UP, Olomouc

nálního vztahu vzájemné souvislosti mezi
tzv. teleprvky". Studium těchto vztahů

pak má umožnit poznání struktury tzv.
sociálních atomů-,

Sociální vztahy se z tohoto hlediska
konstituují z prvků citových vztahů lidí,
kteří jsou ve vzájemném kontaktu. Zú
častněné osoby tedy vzájemně (explicite
či implicite) vyjadřují určité preference
nebo odmítání. Podle L. Wieseho[29] a
s ohledem na kategorie jeho "Beziehungs
lehre" by bylo možno hovořit o procesech
sbližování (Zueinander) a oddělování

(Auseinander). Základem těchto preferencí
či odmítání jsou podle Morena citové fak
tory evokované čistě spontánně, vycháze
jící z podstaty individua, z jeho specifické
ho sociálního pudu. Tato "teorie" sociál
ních vztahů (i když se v poslední době

objevuje u Morena a některých jeho ná
sledovníků snaha o neomezování sociální
ho atomu jen na souvislosti emocionální)
jednostranně akcentuje jistě významný
afektivní zřetel na úkor neméně důleži

tých aspektů sociálních.
Při koncipování pojmu sociálního vzta

hu, který by respektoval jak sociální, tak
psychologické faktory, se jeví v poslední
době jako nejpřiměřenější použití kate
gorie interakce.

G. Homans[12] definuje interakci jako
společenskou účast dvou nebo více osob
v jednom sociálním procesu. Tento autor
rozlišil základní roviny sociálního vztahu:
1. aktivita (jednání v nejširším slova

smyslu);
2. interakce (specifické formy sociálního

chování mezi jedinci);
3. city;
4. normy (chování, které skupina od svých

členů v určitých konkrétních situacích
očekává);

2 "Sociální atom" je základním prvkem socio
metrické struktury, který již není možno rozdělit
na samostatné celky. Podle Morena je vybudován
na psychologických vztazích spojujících individuum
s jinými individui. Sociální atom jako komplex
projektovaných a rejektovaných sociálních elektro
nů určitého individua.
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5. hodnoty (určité představy, které je
možno pro specifický sociální systém
považovat za víceméně obecné a které
určují chování jedinců).

Každý typ sociálních vztahů" tedy nutně

musí vedle psychologického zřetele (bývá
v definicích vyjádřen obyčejně v pojmech
postoje) akcentovat zřetel normativní (hod
noty, normy, role). Jako příklad můžeme

uvést Zaborowského[32] pojetí sociálních
vztahů!' jako určitými rolemi a sociálními
vzory normované postoje osob k sobě na
vzájem, vytvořené během vědomého, bez
prostřednějšího a trvalejšího vzájemného
působení.

Sociální vztahy se tedy vytvářejí v čin

nosti, jsou spoluutvářeny obsahem a úče

lem interakce a normativními standardy
členských (a vztažných) mikroskupin a
makroskupin. Teoreticky se dá předpoklá

dat, že co určitá činnost, to specifická
struktura sociálních vztahů ve skupině

(nebo aspekt globální struktury).
Znalost hierarchie skupinových hodnot

a norem umožní stanovit vedle těchto díl
čích struktur sociálních vztahů ve skupině

(podle jednotlivých činností a v závislosti
na zvoleném kritériu hodnocení) také tzv.
globální strukturu, která udává komplexní
obraz sociálních vztahů ve skupině. Ze so
ciologického hlediska jde o zjištění, která
sociální role (a jí odpovídající činnost) má
pro skupinu větší význam než ostatní.

Psychologický pohled na strukturu so
ciálních vztahů ve skupině akcentuje 
na rozdíl od sociologického přístupu, při

němž jde o šetření hierarchie pozic a rolí
- subjektivní vztah individua k zaujímané
pozici, k jiným osobám a k sobě. Žák
může zaujímat relativně nízkou pozici
(např. v hierarchii rangů) a přesto s ní
může být spokojen. Tato "míra spokoje
nosti" závisí na povaze psychosociálních
potřeb žáka (na jejich subjektivním význa
mu) a na stupni jejich uspokojování sku
pinou. Důležitou roli v této souvislosti
hraje aspirační úroveň žáka a stupeň se
beakceptace. Tento psychologický aspekt

3 Sociální vztahy možno rozlišit na: a) interper
sonální, b) meziskupinové, c) vztahy jedince ke
skupíně,

, Pojem sociálního vztahu nutno rozlišit od pojmu
sociálniho styku (volná, krátkodobá a nepravidelná
interakce) a kontaktu (trvalejší a častější inter
akce).

5 Podle Engelmayera [7] JSO'.l sociometrické volby
akty hodnocení. Jde při nich o soudy o sobě sa
mém, o vlastním místě, vlastním poměru ke
skupině, ale také jde o soudy o ostatních.

• "Osobní vztahy" v tom smyslu, jak je chápou
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sociálních vztahů, ve kterem (podle M.
Pilkiewicze[25]) vedle elementů oceňování

a hodnoceníš hrají roli elementy emocio
nální adaptace (příchylnost, láska, nená
vist) a motivační prvky (touha po navá
zání kontaktů, jejich udržení, přerušení),

je sociometriky nadměrně a jednostranně

zdůrazňován a považován za výchozí pro
koncipování sociálního vztahu vůbec; to
jim v poslední instanci umožní reduko
vání vztahu na dimenzi sympatie-antipatie.
Nadměrné akcentování psychologických

obsahů sociálního vztahu vede většinu so
ciometriků a jejich následovníků k pojí
mání předmětu sociometrických šetření ve
smyslu "osobních vztahů", "vnitřní struk
tury" skupiny, "psychologické struktury"
(psyohogrupa) "infrastruktury", .mefor
mální struktury" apod. Ani někteří mar
xisticky orientovaní sociologové a sociální
psychologové se nevyhnuli těmto tradova
ným formulacím (Zaborowski, Kolomin
skij, Rozo.v, Maslow ...) předmětu socio
metrických šetření. H. H. Jenningsová[15]
se naopak snažila dokázat, že sociometric
kými technikami se měří v závislosti na
použitém kritériu jak struktury "osob
ních" vztahů ("psychogrupa"), tak vztahy
vyplývající ze společenské činnosti ("so
ciogrupa").

M. Vorwegovi[28] se podařilo prokázat,
že ani tzv. "skupinové vztahy" (kolektivní,
vyplývající ze skupinové činnosti), ani
"osobní vztahy?" nemohou existovat nezá
visle na sobě. Kdyby tomu tak bylo, mo
hla by sociometrie (podle Vorwega)

a) odkrýt určitou skupinovou strukturu
nezávislou na konkrétních vztazích;

b) výsledky všech použitých otázek by se
daly v poslední instanci redukovat na
dimenzi sympatie-antipatie (při fak
torové analýze by měl být účinný jen
faktor sympatie).
Během několikaletých sociometrických

experimentů v dětských skupinách, s po
užitím statisticky signifikantních technik,
prokázal Vorweg neudržitelnost uvede
ných předpokladů.

někteří sociometrikové, tj. identické se sociometric
kým pletivem a nezávislé na aktuálních struktu
rách vztahů ve skupině. Toto pojetí "osobních"
vztahů jako sociometrického pletiva nemá nic spo
lečného s. jednou z možných rovin klasifikace
sociájních vztahů ve skupině na převážně osobni
a převážně věcné, jejichž základem je sociálni
interakce vyplývající z provádění a organizace
činností, často skupinově zaměřených. Sociometric
ká šetření odkrývaji specifické aspekty struktur
obou těchto typů vztahů na základě zvoleného
kritéria sociometrické volby.

Sociální vztahy vznikají v kooperativní
činnosti, v aktivní sociální interakci ohra
ničené příslušným sociálním systémem a
ovlivňované jeho hodnotovými vzorci a
normativními standardy. Sociální vztahy
nelze redukovat ani na psychologické ob
sahy postojové orientace (určené v maxi
málně zjednodušené míře preferencí po
dle sympatie-antipatie), ani na komplexy
normativních standardů a hodnotových
vzorců, kterými jsou v určitém vztažném
systému? podmíněny.

Vrátíme-li se k naší původní definici
sociálních vztahů, můžeme ji doplnit
v tomto smyslu: Sociální vztahy jsou ur
čitými rolemi a hodnotovými vzorci pod
míněné vzájemné postoje osob, vytvořené

během bezprostřední a déletrvající sociál
ní interakce. Pojem role a hodnotového
vzorce zdůrazňuje v této definici sociolo
gický aspekt mikrostruktury, pojem po
stoje psychologický aspekt.

Definiční kategorie postoje'' zároveň im
plikuje metodologický přístup k šetření

sociálních vztahů, typický právě pro so
ciometrii. V tomto smyslu jde o výrazně

sociálně psychologický přístup (sociální
psychologie jako věda zabývající se stu
diem postojů nebo studiem interakce),
o zvláštní formu šetření sociální skuteč

nosti z hlediska mínění a postoj ové orien
tace individua''.

Pokud jde o klasifikaci metod a tech
nik výzkumu sociálně psychologických
fenoménů, jde v případě sociometrie
o metodu experimentální-'', používající
většinou verbálních technik typu ínter
viewu (dotazník, položená otázka, přímá

výzva). Oblasti jejího šetření jsou vzájemné
postoje osob (moment sebeakceptace a ak
ceptace druhého), které pochopitelně jako
subjektivní, i když sociálně podmíněné

vztahové projevy individua k individuu
mohou být v rozporu s reálnými sociál
ními vztahy.

Proto se ve výsledcích sociometrických
šetření objevují data, která jsou v nesou-

7 Soustava prvků, aspektů skutečnosti, vzhledem
k nimž je určitá jiná skutečnost studována (kate
gorie sociálního systému, skupiny apod.).

B T. H. Newcomb definuje postoj jako pravdě

podobnost vyvolání určitého motivu.
9 V tomto smyslu pojímá sociální psychologii

např. J. Wiatr (O sociologii, Bratislava 1964), podle
kterého se sociální psychologie liší od sociologie
tím, že zkoumá jevy společenského života z hle
diska postojů, pověr a mínění lidí.

10 Experimentální situace sociometrického pokusu
múže mít nejrůznější podobu (verbální, provedení
faktického přesunu žáků podle preferencí apod.),

H Tak např. M. E. Bonney [2] a M. E. Bonney

ladu s aktuálními strukturami vztahů

v určité skupině, proto vznikají pseudo
konkrétní závěry o předmětu sociometric
kých šetření, o autonomní existenci socio
metrických struktur a o povaze sociálního
vztahu vůbec.

Většinou hypotetický předpoklad socio
metrické otázky nebo VÝZVy navíc impli
kuje formu a obsah hodnocení jedince je
dincem, v němž se vedle aktuálních vazeb
objevují vazby potenciální (přání, touha
po kontaktu, sblížení).

Sociální postoje, které před položením
konkrétní otázky po preferenci často ne
byly explicitně uvědomované a zřetelně

neovlivňovaly směr vztahů a celkovou in
terakci individua, jsou často verbálně for
mulovány až v okamžiku sociometrického
hodnocení. Tato skutečnost by teoreticky
opravňovalamluvit o specifičnosti existen
ce sociometrického pletiva vztahů. Jde
ovšem o existenci zdánlivou, která díky
svému často potenciálnímu charakteru je
impulsem dynamiky už existujících struk
tur sociálních vztahů, je do jisté míry pů

dou budoucích změn, přesunů či konflik
tů ve vztazích reálně existujících. V tom
je nesmírně důležitý prognostický význam
sociometrických dat.11

V závislosti na celkovém sociálním kli
matu skupiny tato "sociometrická struk
tura vztahů v řadě případů konverguje
s reálně existujícími strukturami sociál
ních vztahů. V tomto smyslu tvoří jejich
zvláštní aspekt (dynamický, potenciální),
ale nikoliv samostatnou strukturu, nezá
vislou na existujících (ať už převážně

osobních nebo převážně věcných) skupi
nových vztazích.P Stejně tak ji nelze zto
tožnit s určitou aktuální strukturou.

J. Nehnevajsa[21] definuje pletivo, kte
ré vzájemně svazuje osoby ve skupině,

jako sociometrickou konfiguraci (podobně

J. L. Moreno a H. H. Jennigsová
1937,[38]). Základem sociometrické konfi
gurace je reálné nebo jen myšlené spole
čenské lidské jednání. Sociometrické kon-

a J. Po'wefl [3] prokázalí možnost předvídání reál
ného chování dětí na základě znalosti jejich SOClO
metrického statusu. Děti s vysokým statusem jsou
obvykle iniciativnější, mají vyšší stupeň socíální
percepce a aktivnější projevy chování než děti
s nízkým statusem.

12 Na tuto skutečnost poukázal mj. C. A. Gibb
[8], který srovnával sociometrické pletivo s aktuál
ní strukturou vztahů (zjištěnou pomocí metody
pozorování) a stanovil shodu jen ve 42-45 %' Víme,
že přání po kontaktu a vzájemnosti nejsou vždy
v určité struktuře sociálních vztahú realizována.
Musíme zde počítat s omezenými podmínkami
sociálního prostředí (s osobními zábranami, s ne
dostatkem citové odezvy u žádané osoby apod.).
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Třída

\

1
\

2 I 3 I
4 I

5 I
6

1

7
I

8

1. Skupina motivů Ch 20 22 14 22 13 22 23 11%
D 23 24 27 27 32 36 49 38

-----------------------
2. Skupina motivů Ch 25 38 37 30 40 22 22 29

D 30 28 28 25 18 20 10 9
-------------------

3. Skupina motivů Ch 55 50 49 48 47 56 55 60
vcelku D 47 48 45 48 50 44 41 53

-----------------
jednotlivě a) Ch 24 25 15 7 7 16 17 12

D 23 18 20 19 15 3 3 2
------------------------

b) Ch 4 4 4 5 16 - 10 8
D 6 5 8 9 - 12 16 16

------------------
c) Ch - - 4 5 6 9 II 14

D - - - - - 5 5 8
--------------------

d) Ch 9 8 6 10 9 II 13 9
D 4 10 5 5 7 6 3 3

------- -----------
e) Ch - 3 - 5 6 9 10 9

D - 2 4 5 6 3 5 10
------------------------

I f) Ch - - - 1 - 0,5 1 3

II D - - - - - 1 3 8

figurace tedy tvoří specifické koreláty (as
pekty) struktur různých typů sociálních
vztahů podle určitých činností, v závislosti
na kritériu sociometrické volby. Sociome
trická konfigurace může být rovněž chá
pána jako určující pro skupinovou atmo
sféru (a naopak). Ovlivnění této atmosféry
(sociotechnieký zásah) vede k pozitivnimu
ovlivnění skupinových činností a stávající
struktury sociálních vztahů.

Předmětem sociometrie v širším slova
smyslu je tedy v podstatě zkoumání so
ciometrických konfigurací.

Problém motivace sociometrických voleb

Při výzkumu sociometrických konfigu
rací byly stanoveny určité závislosti mezi
sociometrickým vzorem a účelem inter
akce (se změnou činnosti se mění socio
metrická konfigurace).

V této souvislosti se vnucuje otázka,
zda by bylo možné objektivovat několik

málo kombinací takových činností, na je
jichž základě by se dala předem určit od
povídající sociometrická konfigurace. Po
dle Nehnevajsy[21] bylo v tomto směru

podniknuto několik pokusů. B. Grossman
a J. Wrighter[10] našli u žáků šestých
ročníků vysoké korelace mezi zasedacím
pořádkem, společnou cestou domů, společ

nou hrou a volbami třídních důvěrníků.

Naopak korelace mezi preferencemi přá

telství a vůdcovství u žáků 4.-5. ročníků

nebyly podle zjištění M. E. Bonneye z roku
1946 nijak přesvědčivé (0,52--0,59.) Zá
kladní zůstává otázka: Které činnosti jsou
rozhodující pro určitý tvar vznikající so
ciometrické konfigurace? Jinými slovy
(Nehnevajsa), které proměnné mohou
sloužit k předvídání sociometrických kon
figurací, nebo obráceně, které proměnné

je možno předvídat na základě daných
sociometrických struktur?

Jaký vliv tedy mají na sociometrickou
konfiguraci takové proměnné jako různý

věk, IQ, výše příjmu, příslušnost k ur
čitým společenským vrstvám, úroveň

vzdělání apod.? Jde tedy o to, zda osoby,
které se s ohledem na sociologicky rele
vantní proměnnou jeví jako homogenní,
jsou rovněž homogenní ve vztahu k so
ciometrickým konfiguracím.

Uvedené otázky samozřejmě mají svůj

význam i v obrácené podobě: Jsou indivi
dua nebo skupiny, tvořící část sociometric
ké konfigurace, homogenní také ve vztahu
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k ostatním proměnným? Vznikají např.

v určité skupině lidí s různou vzdělanostní

úrovní přátelství mezi osobami se stejným
vzděláním? (Nehnevajsa[21].) Hledání od
povědí na tyto otázky vede k objasnění

problému motivace sociometrických voleb.

Pojímáme-li sociometrické volby jako
akty hodnocení, jako soudy o sobě samém
(o vlastní pozíci, vztahu ke skupíně ...),
předpokládají tato hodnocení (podle En
gelmayera[7J) :

a) určitou schopnost abstrahování od ži
vota skupiny a od sebe samého,

b) diferenciační schopnost pro formy cho-
vání a existence jiných jedinců.

Obecně: Je zde předpoklad vědomého se
bepochopení a pochopení druhého. Tato
schopnost "soudné zralosti" je věkově

podmíněna. Většina autorů uvádí jako
dolní hranici předškolní věk. Děti v první
třídě (Engelmayer[6]) provádějí volby na
základě určitého difúzního, emocionálně

málo zaměřeného a diferencovaného
"sdružovacího postoje" k ostatním dětem

(mám všechny rád, nemám žádného ne
přítele ...) Pokud jde o motivaci socio
metrických voleb, převládá u mladších
dětí motiv prostorové blízkosti (s kým se
dí, chodí do školy) nebo konkrétní sociál
ní situace (kdo pomáhá v oblékání).

Negativní soudy jsou v mladším škol
ním věku velmi pregnantní, zaměřenější

a diferencovanější než preference, což je
vysvětlitelné sociální situací v nižších tří

dách, kde negativní zážitky jsou velmi
časté a nutí dítě k zaujetí stanoviska. Při

zdůvodňování voleb se tyto momenty pro
jevují velmi evidentně (spolužák je odmí
tán, protože se "bije", "je sprostý", "vy
hrožuje" ...)

Diferenciace a zaměření voleb v zá
vislosti na věku se stále prohlubují a
upřesňují. Z motivace a zaměření voleb
se dá usuzovat na vytváření a formování
sociálního vědomí dítěte.

Engelmayer[6] provedl srovnávací stu
dii vývoje sociálního vědomí a skupino
vého života pomocí zkoumání motivace
sociometrických voleb ve 4X8 třídách s žá
ky od 6-14 let.

Autor rozlišil tyto skupiny vlivů:

1. Charakterové vlastnosti a přednosti (je
čestný, spolehlivý, vynáší se, veselá po
vaha, tělesné přednosti ...)

r
I
f

!
I
I

2. Školní hlediska, zvláště schopnost uče

ní, úspěch ve školní práci (nejlepší poč

tář, schopný a neschopný žák ...) a
školní chování (nejhodnější, vyrušuje,
zlobí ...)

3. Bezprostřední společenský zážitek dá
vající vzniknout dvoustranným, pře

vážně emocionálně založeným vztahům

kamarádství, solidarity, vzájemné po
moci, kooperace a spoluzodpovědnosti.

Tato skupina motivů může mít různé

dimenze:

a) Faktory prostorové blízkosti a situační

faktory (společná cesta do školy, bydle-
ní v jednom domě, sezení v jedné la
vici ...), které podmiňují obecné, nedi
ferencované pocity kamarádství s roz
dílnou hloubkou.

b) Citově zabarvené, na porozumění a dů

věře se zakládající přátelská spojení
(můj nejlepší přítel, rozumíme si, mo
hu mu důvěřovat...)

c) Společné věcné zájmy (sport, technika,
příroda, kulturní zájmy ...)

d) Solidarita, soudržnost v obtížných si
tuacích (chrání mne, zastává se ...)

Tabulka 1

e) Kooperace (pomáhá v učení, pracujeme
ve skupině společně ...)

f) Svědomím podmíněná spoluzodpověd

nost.
Jak tabulka 1 ukazuje, vývoj motivace

sociometrických voleb ukazuje v průběhu

osmi let odklon od málo diferencovaných
(difúzních) hodnocení a příklon ke stále
diferencovanějším formám motivace.
Engelmayerův výzkum potvrzuje v zá

vislosti na věku dětí odbourávání hetero
nomních aspektů hodnocení (školní hle
disko, učitelem navozené normatívy) ve
prospěch autonomního hodnocení. U mo
tivů posléze převládá "osobnostní ráz",
oceňování určitých forem a vlastností cho
vání individua.

Zřetelně se ukazuje rozdílná akcelerace
sociálního vědomí dívek a chlapců ve
směru rychlejšího sociálního vývoje děv

čat. Tyto motivační aspekty hodnocení na
lézají svůj odraz i ve struktuře sociálních
vztahů nekoedukovaných tříd. V dívčích

třídách převládá horizontální členění se
silným vlivem podskupin, s intimní sociál
ní atmosférou a s malými díferenciacemi
v hierarchii pozic a rolí. Tomuto členění

459



podle Engelmayera odpovídá více "emo
cionálně subjektivní socialita" děvčat, na
lézající výraz v hodnocení zabarveném
více emocionálně a směřujícím k osobní
blízkosti, k pochopení druhého.

V chlapeckých třídách, charakterizova
ných především věcnými, z určité zájmové
kooperace vycházejícími vztahy a objek
tivnějším hodnocením druhých na základě

stupnice "úspěch - neúspěch" v určité

činnosti (hodnocení schopností), má struk
tura sociálních vztahů více vertikální čle

nění, s diferenciací pozic a rolí hierar
chické povahy.
Obecně je možno v souvislosti s moti

vací sociometrických voleb hovořit o dvou
velkých skupinách motivů 'sociometrických
voleb, kterými jsou - kromě faktorů si
tuačních a prostorové blízkosti - faktory
osobnostní a sociální. Sociometrikové uvá
dějí nejčastěji tyto osobnostní faktory:
vnější vzhied [31], připravenost pomoci
druhému [10], [13], školní prospěch [3], nej
různější dovednosti a nadání pro určité

populární činnosti.

Velký význam pro motivaci sociometric
ké volby mají faktory sociální, jak např.

ukázal pomocí svého milieusociogramu
O. Engelmayer[7], který zjistil u pubes
centů určitý vztah mezi sociometrickou
pozicí a tzv. "sociální zátěží" žáka ve
smyslu negativních podmínek rodinného
milieu.
Podobně Gronlung[9] se zabýval vlivem

tzv. "sociálního vakua" mezi městskými a
venkovskými dětmi a vlivem rasových a
sociálně ekonomických faktorů na směr

sociometrických voleb. Řada výsledků še
tření tohoto typu je vtělena do sociomet
rických hypotéz.

Kvalita a hranice sociometrie jako metody
Podle F. Znanieckéha[33] děkujeme More
noví za možnost stanovit empirickými me
todami takové fenomény, které po tisíci
letí vzbuzovaly zájem pozorovatelů lidské
ho chování, ale vymykaly se každému po
kusu o jejich zachycení.

Vedle tohoto nepochybně vysokého oce
nění sociometrické metody existuje řada

dalších hodnocení, tvořících širokou škálu
jdoucí od naprostého odmítání přes igno
rování existence této metody sociálního
měření až k věcným pokusům o seriózní
analýzu aplikabílity sociometrie v sociálně

psychologickém výzkumu.
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Pokusíme se o konfrontaci názorů liší
cích se právě tímto analytickým přístupem

od neseriózních "kritik" sociometrie, vede
ných často z pozic už dávno neaktuálních
a překonaných samotnou sociometríí, Je
to v prvé řadě okruh problémů souvisejí
cích s otázkou interpretace sociometric
kých dat a kvalitou sociometrické meto
dy. Zdánlivá snadnost aplikace sociomet
rických technik při šetření v malých sku
pinách často vede k nešetrné manipulaci
s daty získanými v průběhu výzkumu. Ta
to skutečnost ovšem není "výsadou" pří

stupu k soeiometrii, setkáváme se s ní na
příklad v psychologické diagnostice a všu
de tam, kde jednoduchost určité techniky
implikuje povrchní přístup k celkové pro
blematice šetřených jevů.

Nejobvyklejší chybou při analýze socio
metrických dat je záměna předmětu socio
metrických šetření. Jak poukazuje např.

Nehnevajsa[21], M. Pilkiewivz[23[ a dal
ší, sociometrické konfigurace představují

ve své grafické či kvantitativní podobě

pouze určité tendence k navázání kontak
tů, pouhou ochotu ke spojení s různými

osobami, a nikoli pravdivý obraz struktu
ry sociálních vztahů ve skupině. Jde tedy
často pouze o potenciální, myšlené vazby,
které mohou, ale nemusí být aktualizo
vány. Sociometrické šetření postihuje jen
část sociálního života skupiny (především

ve smyslu její sociální atmosféry), socio
metrické pletivo je jedním z aspektů

struktury sociálních vztahů ve skupině.

K řadě omylů dochází rovněž při inter
pretaci sociometrických dat týkajících se
individua. Tak osoby s vysokým socio
metrickým statusem jsou často ztotožňo

vány s vůdci skupiny, sociometrický status
je tedy interpretován jako skupinová role.
Výzkumy, ve kterých bylo použito baterie
metod a technik, evidentně prokázaly, že
mezi sociometrickým vůdcem a skuteč

ným vůdcem při výkonu určité činnosti

nemusí být konzistentní vztah. Stejně tak
není prokázáno, že osoba s vysokým so
ciometrickým statusem se nutně vyzna
čuje vyšší schopností sociální adaptace
nebo vyšší sociální expanzivitou[14] [17].

Z malého počtu získaných preferencí,
kritického pro označení určitého jedince
pojmem "izolovaná osoba", často bývá ne
správně usuzováno na neschopnost sociál
ní adaptace, aniž jsou známy příčiny této
sociometrické izolace[14]. Použití tzv. "ná-

l' vratných šetření" je v tomto případě na
prosto nutné.
Stejně tak "odmítané osobě" není mož

no a priori bez dalšího šetření přisoudit

negativní sociální vlastnosti. Často může

jít o důsledky makrostrukturální přísluš

nosti (rasa, věk, zaměstnání) nebo o ne
souhlas této osoby s normativní kulturou
členské skupiny.

Pro sociometrická data týkající se urči

tého jedince platí tedy totéž, co pro data
umožňující konstrukci sociometrické kon
figurace.

Obecně je možno konstatovat, že chyby
v interpretaci sociometrických dat nejsou
zaviněny vlastnostmi sociometrie jako me
tody, ale nedostatečnou znalostí její apli
kability. Objektivní přístup k socíometríí
je bezesporu dán uvědoměním si jejích
hranic jako metody šetření vzájemných
postojů individuí a prověřováním její kva
lity z tohoto hlediska.

Zatím nejpodrobnější ověření kvality
sociometrické metody provedl na základě

konfrontace vlastních i cizích šetření M.
Vorweg[28]. Při stanovení kritérií jakosti
sociometrické metody vyšel z klasifikace
G. A. Lienerta[18], str. 13-16,13 při jejich
použití se dovolává výzkumů amerických
sociologů, které srovnává se svým šetře

ním.

Slo o prověření:

a) Objektivity

B. Grossman a J. Wrighter[lO] použili
metody "půlové zkoušky" (Halbierungs
testprobe), spočívající ve srovnání výsled
ků testu aplikovaného v obou polovinách
experimentální skupiny. Zjistili, že koe
ficient souhlasnosti činí 93-97 % i za po
užití různých kritérií.
b) Spolehlivosti

Ve Vorwegově šetření se objevily pri
opakování testu (se stejným kritériem)
stabilizační korelace mezi Rho = 0,55 až
0,81 (v rozmezí 7-8 dnů). Ve výzkumech
U. Bronfenbrennera[4], S. L. Witriola a G.

13 a) Objektivitou rozumí Lienert střední stupeň,
v. n~mž spolu korelují hodnocení vicerých riezá
Vlslych hodnotících osob (soudců), která se týkaji
testového výkonu určitého vzorku osob. Test je
tedy objektivní, jestliže znak, který měří, měří
Jhednoznačně, tj. jsou-li výsledky nezávislé na osobě

Odnotícího. Jako norma platí: r z 1,00.
kb) .Spoleh;livost (reliabilita) označuje stupeň, ve
t terem vysledky dvou paralelních forem téhož
estu (provedeném ve stejném vzorku) spolu na

VzáJem korelují = Re-testová spolehlivost. Jako nor
ma platí: r,> 0,70. Když ,: '> 0,90 je test obzvláště
Spolehlivý.

G. Thompsona[30] je shoda mezi výsledky
opakovaných testů mezi 60-80 %' Podle
E. A. Byrda[5] činil v re-testové zkoušce
Rho = 0,89.

c) Platnosti

Vorweg zjistil. u srovnávacích šetření

(pomocí testu sociální eharakterístíky) ko
relace mezi 0,70 až 0,86. Setření J. S. Mou
tona a R. R. Blakeho[20], stejně jako
S. L. Witriola a G. G. Thompsorna[30] uká
zala shodu mezi srovnávacírni testy 79 až
87 %. Použito bylo metody párového srov
návání, metody hodnocení a metody ran
gového srovnávání.

d) Postačitelnosti

Srovnání hodnot získaných při prově

řování spolehlivosti a platnosti sociomet
rického testu ukazuje jeho vysokou va
lenci. Nijak s tím nejsou v rozporu Gib
bova[8] srovnávací šetření sociometrických
konfigurací a skutečných vztahů ve sku
pině (shoda jen 42-45 (J/o) , protože sodo
metrický test aktuální chování neměří.

Dospívá tedy Vorweg a řada dalších
socíometrů k závěru, že socíometrícká
metoda splňuje všechny požadavky krité
rií kvality určitého postupu, je tedy plně

hodnotnou metodou.

Hranice klasického sociometrického tes
tu se pokusili překonat M. E. Bonney a
R. Tagiuri[27], kteří kromě otázky o pre
ferencích se snažili měřit a analyzovat
stupeň sociálního sebehodnocení individuí
(ve smyslu očekávání preferencí), tj. jejich
mínění, zda ostatní osoby ve skupině je
budou odmítat či vybírat. Touto formou
je možno řešit schopnost sociální percepce
ve smyslu vhledu do sociálních poměrů

skupiny.

O. Engelmayer[7] v souvislosti s rOZSI
řováním a doplňováním výsledků socio
metrických šetření upozorňuje, že nutnost
ohlédnout se zpátky a zavést po interpre
taci sociogramu další šetření je primární
podmínkou širší sociálně psychologické
analýzy. Sociogram tedy, není závěrem,

c) Platnost (validita) je vyjádření stupně, ve kte
rém výsledky testu na určitém vzorku korelují
s určitým definovaným kritériem platnosti (měře
no na stejném vzorku). Jako norma platí: r,> 0,60
(vysoká spolehlivost), r "> 0,40 (střední spolehlivost),
r <: 0,40 (malá spolehlivost).

d) Postačitelnost (valence) .. Přímé měřítko pro
tento znak není. Zpravidla je valence zprostřed
kována ze srovnáni mezi měřenými hodnotami kri
téria platnosti a spolehlivosti. Jako norma platí:
při velkém rozdílu je postačitelnost malá.
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ale podnětem k objasnění kauzální otáz
ky u každé šetřené osoby. Proto je nutná
další fáze výzkumu, fáze, ve které klade
me "návratné otázky" (Růckfragen).

V zájmu úplnosti sociometrických še
tření doporučuje řada autorů navázání
kontaktů s rodinou dítěte a s dítětem sa
motným (návštěva rodičů, individuální
rozmluvy, otevřený rozhovor s třídou ...).

Za takových podmínek se může socio
metrie spolu s dalšími návaznými šetře

ními stát účinným nástrojem individuálně

pedagogické péče a poradenství. V tomto
směru je dále rozvíjena zvláště německý

mi psychology a pedagogy. Pro účely pe
dagogické diagnostiky byly vypracovány
různévarianty rozšířenéhosociometrického
testu, z nichž nejznámější jsou Engel
mayerův "Milieusociogram" [7], 'Sociomet
rický "test školní třídy" K. Seelmanna[26]
a často diskutovaný "Sociografický sys
tém" E. Wartegga.

Pokusíme-li se v závěru o shrnutí před

ností sociometrické metody, musíme v prvé
řadě zdůraznit její specifické zaměření,

umožňující šetření určitého aspektu so
ciálních vztahů ve skupině (který nelze
odkrýt klasickými technikami pozorování)
objektivní cestou. Tento aspekt, který je
určující pro kvalitu sociálního klimatu
každé malé sociální skupiny, který ovliv
ňuje dynamiku aktuálních vztahů i dyna
miku osobnosti, umožňuje standardní so
ciometrická metoda zachytit v kvalitativ
ní (směr a aktuálnost sociometrických va
leb) i kvantitativní podobě (intenzita vo
leb). Její význam pro experimentální še
tření malé sociální skupiny je mimo veške
rou pochybnost.

Sociometrii můžeme do jisté míry po
važovat za výchozí metodu sociálně psy
chologického výzkumu skupiny, přináše

jící primární údaje, na které pak mohou
navázat další šetření (panelovým dotazní
kem, pozorováním apod.), aby výsledný
obraz zkoumané skupiny splnil požadavek
komplementarity, aby sociometrie našla
svůj relevantní' sociologický aspekt.

Snaha současných sociometriků (např.

Katz, Edwards, Criswell, Levenson aj.)
překročit hranice klasické sociometrie
hlavně ve smyslu prohlubování technik
analýzy sociometrických dat a předvídání

proměnných, ovlivňujících specifickou
konfiguraci, směřuje stále více ke zdoko
nal(){Vání pravděpodobriostních modelů so-
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ciometrických voleb, k pokusům o mate
matické stanovení počtu členů v určité

konfiguraci a k přesnějšímu grafickému
znázornění konfigurace voleb ve smyslu
jejich bezprostřední srovnatelnosti.

V tomto směru lze očekávat další roz
vinutí aplikability sociometrie jak v so
ciálně psychologickém výzkumu, tak v dia
gnostické praxi.
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