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 Táto príručka má metodologický a metodický charakter. Je venovaná všetkým 
základným jednodimenzionálnym metódam škálovania v kontexte sociologického 
výskumu. Autori chápu škálovanie ako relatívne samostatný problémový celok, 
ktorý možno a treba pracovne vyčleniť z rámca sociologického výskumu. Treba 
vyzdvihnúť, že autori dôsledne počas celej práce túto závažnú ideu dodržiavajú. 
 V prvom kroku sa J. Schenk systematicky a dôsledne zaoberá pojmom škálova-
nie. Škálovanie je prostriedkom na odkrývanie kvantitatívnych charakteristík 
sociálnych skutočností. Škála slúži ako nástroj na meranie, lebo stotožnenie 
konkrétneho empirického prípadu s variantom (stupňom) škály (kontinua) znamená 
jeho faktické povýšenie na variant premennej veličiny. Škálovanie je postup na 
získavanie primárnych údajov. Škála je (štandardizovaným) modelom, ktorý 
reprezentuje vnútornú štruktúru javu tak, že jednotlivým variantom skúmaného 
javu zodpovedajú jednotlivé varianty škály. Toto sú približne základné (všeobecné) 
tézy o škálovaní, ktoré autor v texte uplatňuje. K nim uvádza tri všeobecné pod-
mienky a okolnosti, na ktoré je nevyhnutné pri konštrukcii škály ako modelu 
skúmaného javu prihliadať: 
1. Neexistuje akási univerzálna škála (model). Preto sú pri skúmaní (meraní) 
osobitných sociálnych skutočností nevyhnutné osobitné škály (osobitné škálovacie 
metódy). Vhodný a efektívny poznávací prostriedok totiž vždy musí zodpovedať 
špecifickým charakteristikám skúmaného javu. 
 V tomto zmysle treba rozlišovať, či skúmaný jav má charakter skutočnosti, 
ktorá existuje mimo jednotlivca, alebo skutočnosti, ktorá vyjadruje dajaký indi-
viduálny prejav alebo stav jednotlivca (ako je napr. mienka, postoj, očakávanie a 
pod.). Kým v prvom prípade sa hovorí o meraní stimulov, v druhom o meraní 
jednotlivcov. Možné sú ale aj také prístupy, pri ktorých sa súčasne merajú tak 
stimuly, ako aj individuálne prejavy jednotlivcov. 
2. Existuje mnoho vhodných spôsobov priradenia empirických variantov 
skúmaného javu k stupňom škály, a teda aj rozličných metód škálovania. Preto 
treba uvážlivo vyberať spomedzi nich. 
3. Konštrukcia škály vždy musí zodpovedať výskumnému zámeru. (s. 12-13) 
 Keďže škálovanie dnes už predstavuje pomerne bohato štruktúrovaný komplex 
metód, autor správne poukazuje na potrebu tieto metódy najprv usporiadať a kate-
gorizovať. Čo v texte aj robí, a to veľmi precízne. To umožňuje čitateľovi pochopiť 
celú látku ako logicky zdôvodnený, štruktúrovaný proces.  
 Ako prvoradú potrebu kladie odlíšiť škály od metód škálovania. Vyjasňuje 
rozdiel medzi základnými druhmi (typmi, triedami) škál na jednej strane a základ-
nými druhmi (typmi) metód škálovania na strane druhej. 
 Základné metódy škálovania (tie sú predmetom pozornosti) autor kategorizuje 
podľa viacerých hľadísk. Do popredia vyzdvihuje hľadisko dimenzionality 
(dimenzionalitou rozumie nielen (hoci predovšetkým) dimenzionalitu základného 
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kontinua skúmaného javu, ale aj (odvodene) dimenzionalitu metódy jeho skúma-
nia). Na tomto hľadisku je založené základné členenie textu, prvá, rozsiahlejšia 
časť je venovaná metódam jednodimenzionálneho škálovania, druhá slúži ako úvod 
do multidimenzionálneho škálovania. 
 Metódy jednodimenzionálneho škálovania sú rozčlenené na tri hlavné podsku-
piny: a) posudzovacie, b) bodovacie a c) kombinované: 
 Do prvej podskupiny patria tie metódy, ktoré slúžia predovšetkým na meranie 
stimulov, resp. skutočností, ktoré existujú mimo respondenta. Metódy tohto druhu 
sa nazývajú posudzovacie. Medzi základné posudzovacie metódy patria predovšet-
kým metóda párových porovnaní, metóda zdanlivo rovnakých intervalov a metóda 
následných intervalov (a ich modifikácie). ... 
 Do druhej podskupiny patria tie metódy, ktoré slúžia predovšetkým na meranie 
respondentov, resp. skutočností, ktoré charakterizujú samých respondentov (ako sú 
napr. ich postoje, mienky, očakávania a pod.). Metódy tohto druhu sa nazývajú 
bodovacie, resp. známkovacie. Sem sa zaraďuje najmä metóda sumovaných odha-
dov (Likertova metóda, resp. Likertova škála) a jej rozličné modifikované varianty. 
... 
 Do tretej podskupiny patria metódy, ktoré možno charakterizovať ako kombi-
nované. Zaraďuje sa sem metóda škálogramovej analýzy (nazývaná aj Guttmanova 
metóda či škála) a polarizačná metóda (známa aj ako sémantický diferenciál). 
V komplexe metód jednodimenzionálneho škálovania totiž majú osobitné 
postavenie a funkcie. Majú ich z dvoch špecifických hľadísk. (s. 18-19) 
 K týmto základným podskupinám autori pričleňujú metódu rozvíjania, resp. 
rozprestierania škál, ktorá je známa aj ako tzv. unfolding method.  
 Do kategórie metód mnohodimenzionálneho škálovania začlenili autori analýzu 
latentných štruktúr a latentných tried, metódy viacdimenzionálneho rozvíjania škál 
a komplex metód multidimenzionálneho škálovania vo vlastnom slova zmysle 
(metrické metódy, nemetrické metódy a škálovanie individuálnych diferencií). 
 J. Schenk explicitne uvádza viaceré kľúčové dôvody pre napísanie príručky. 
Meritórny význam metód škálovania pre sociologický výskum je prvým dôvodom. 
Ako druhý zo série dôvodov autor uvádza to, že „v našej výskumníckej praxi sa – 
napriek principiálnemu uznaniu významu škálovacích metód a takmer permanen-
tom volaní po zvyšovaní teoretickej a metodologickej úrovne výskumov – mnohé z 
veľmi účinných metód škálovania používajú len pomerne zriedka“. (s. 5) Precízne 
rozpracované metodické problémy každej z uvedených metód škálovania spolu 
s uvedenými živými prípadmi (väčšinou z autorovej výskumníckej praxe) je azda 
najefektívnejší spôsob, ako tento zámer splniť. Môžem len potvrdiť autorovo 
tvrdenie, že „u nás už dávnejšie nevyšla (sociologická) metodologická práca vo 
forme príručky alebo učebnice, ktorá by túto problematiku sprostredkúvala na 
patričnej úrovni a v dostatočnom rozsahu“. 
 Text vyjadruje nielen bohaté výskumnícke a metodologické znalosti a skú-
senosti autorov, odráža tiež bohatú, relevantnú domácou i svetovú literárnu 
produkciu. Približuje nás k pomerom vo svetovej sociológii na tomto úseku. 
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 Autori pri písaní textu mali zjavne neustále na pamäti, že „základné metódy 
škálovania sa musia naučiť zvládať, správne a účelne používať predovšetkým 
študenti sociológie“. Príručka je užitočnou pomôckou nielen pre nich, ale aj pre 
širokú výskumnícku prax. 
 Veľmi oceňujem spôsob spracovania problematiky, keď je každá z vybraných 
metód škálovania najprv uvedená z konceptuálneho (metodologického) pohľadu a 
následne veľmi jasne, systematicky s patričnou názornosťou (ilustrovaný konkrét-
nymi prípadmi) je zmapovaný celý metodický postup. Text je vďaka tomu pre 
čitateľa veľmi príjemným „sústom“. 
 Zdravému vývoju každej vedeckej disciplíny veľmi prospieva poctivá vedecká 
práca na metodologickom poli. Takou – podľa môjho súdu – predložená práca 
nesporne je.  
 Zámer autorov sa úspešne naplnil. Hodnotím predloženú prácu veľmi pozitívne. 
Text predstavuje, tak ako sme už v prípade J. Schenka zvyknutí, veľký kus ve-
decky dôslednej, systematickej a erudovanej produkcie, ktorá spĺňa na vysokej 
úrovni aj didaktické a pedagogické kritériá. Zapĺňa existujúcu medzeru o škálovaní 
v našej domácej metodologickej literatúre. Som presvedčený, že je to text, po akom 
študenti a široká výskumnícka obec prahne. 
 

Alojz Ritomský 
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