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MULTIDIMENZIONÁLNY REFERENČNÝ MODEL 

POSTOJOVÉHO SYSTÉMU 
 

Peter KONCZ – Vladimír ČEMA 

 

ÚVOD 

edzi konštruktmi tvoriacimi súčasnú podobu psychologického poznania existuje nie-

koľko takých, ktoré tvorili podstatu a priamo formovali obsah jednotlivých jej častí 

i psychológie ako celku. K tým, ktoré boli najmä v minulosti považované za centrálne z hľa-

diska jej parciálnych oblastí či smerov, ale svoju nenahraditeľnú pozíciu zastávali a dodnes 

zastávajú aj vo všeobecnej rovine systému psychologickej vedy, patrí aj „postoj“. O jeho ob-

sahu, explanačnej sile vo vzťahu k správaniu, či samotnej štruktúre sa vedú mnohé diskusie 

nielen v rámci psychológie, ale v ďalších oblastiach akými sú napr. sociológia, právo, polito-

lógia, management, a mnohých iných. V rámci jednotlivých odborov a ich smerov resp. prú-

dov tak vnikli viaceré koncepcie postoja, ktoré sa výrazne líšia množstvom atribútov, medzi 

ktorými samozrejme nechýbajú ani metodologické postupy aplikované pri ich meraní.  

V nasledujúcich riadkoch sa najskôr pokúsime načrtnúť niektoré zo základných poznatko-

vých východísk týkajúcich sa konštruktu postoja. Následne poskytneme vlastnú predstavu 

štruktúry postojového systému v podobe matematického modelu ako aj mechanizmu na jeho 

meranie. Súčasťou prezentovania modelu bude aj teoretický popis jeho predpokladaných vý-

hod resp. nevýhod. 

 

1. KONŠTRUKT POSTOJA V PSYCHOLÓGII 

 

1.1 Základné vymedzenie konštruktu postoj 

Tradičné chápanie pojmu postoj v sociálnej psychológii je v zmysle výsledku hodnotiaceho 

vzťahu k nejakému sociálnemu objektu, s dôrazom na jeho psychologický rozmer. Avšak už aj 

na tejto, veľmi všeobecnej úrovni existuje nejednotnosť a to v otázke nutnosti sociálneho cha-

rakteru objektu hodnotenia, tak ako ju nastoľujú napr. – Pratkanis a Greenwald vo svojom So-

cio-kognitívnom modeli štruktúry postojov (1989). Táto typická nesúrodosť názorov sa zvy-

šovaním špecifickosti definície zväčša len prehlbuje a tiež je výrazne závislá na základných 

predpokladoch teórie, z ktorej vyrastá. Keďže taxonomické vymenúvanie týchto definícií po-
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važujeme za v celku zbytočné, uvádzam z nich tú definíciu, ktorá najviac korešponduje zo 

základnými východiskami nami predkladaného modelu, pri zachovaní relatívnej všeobecnosti. 

Túto definíciu formuloval Allport na základe 16 definícií do podoby, v ktorej je postoj chápa-

ný ako, „mentálny nervový stav pohotovosti organizovaný skúsenosťou, vyvíjajúci dynamic-

ký a direktívny tlak na odpovede jedinca voči všetkým objektom a situáciám s ktorými je vo 

vzťahu“ (podľa Výrosta, 1997). Nevýhodou takejto všeobecnej formulácie je nedostatočné 

naplnenie obsahu pojmu, avšak vzhľadom na jej základný, ozrejmujúci charakter ju považu-

jeme za postačujúcu. Na základe ďalších poznatkov a našej vlastnej predstavy postoja, túto 

definíciu postupne skonkretizujeme a doplníme.  

 

1.2 História konštruktu postoj v psychológii 

Ako sme naznačili v existujúcich modeloch postov, ako aj samotných teoretických sme-

roch tvoriacich ich základ, existuje viacero nejednotností. Ich zdrojom sú zväčša rozdiely 

v základných paradigmách. To platí samozrejme aj v prípade behaviorálnych a kognitívnych 

prístupov, ktoré najväčšou mierou prispeli k rozpracovaniu problematiky postojov. Ďalším 

významným činiteľom zmeny v chápaní významu postoja je však aj celkový vývoj v psy-

chológii. Túto skutočnosť je možné zobraziť v podobe štádií historického vývinu náhľadov na 

konštrukt postoja v psychológii (McGuire, 1986, podľa Výrosta, 1992): 

• 20-te a 30-te roky 20. storočia – statické meranie postojov. 

V tomto období sa predpokladal silný vzťah medzi postojom a správaním. Postoj predsta-

voval konštrukt, ktorý prostredníctvom rýchlych, hromadných a matematicky jednoznačných 

dotazníkov, atribuoval psychológii štatút vedeckosti. 

• 50-te a 60-te roky 20. storočia – éra problematiky zmeny postojov a ich dynamiky. 

• 80-te a 90-te roky 20. storočia – skúmanie štruktúry postojov. 

Záujem najmä o štruktúry na úrovni individuálnej, úrovni systému postojov, ako aj vzťa-

hov k iným osobnostným systémom.  

V rámci tejto klasifikácie období je možné vyčleniť ďalšiu etapu taktiež zahŕňajúcu 50-te, 

60-te ako aj 70-te roky. Jej výrazným znakom je postupná strata dominantného postavenia 

postoja v systéme sociálnej psychológie. Tento pozvoľný pokles záujmu začína v 50-tych ro-

koch a k jeho vyvrcholeniu rozhodujúcou mierou prispeli dve práce: 

Práca Defleura a Westieho (1963), prezentovaná formou úvahy o vedeckosti pojmu postoj 

vzhľadom na súčasný stav poznania a druhá, významnejšia, pochádzajúca od Wickerta priná-

šajúca spochybnenie sily vzťahu postoj – správanie na základe analýzy 47 výskumov.  



Multidimenzionálny referenčný model... 666 

1.3 Teória odôvodneného konania (M. Fishbein a I. Ajzen, 1975 – 1980) 

Z viacerých teoretických modelov venujúcich sa problematike postojov spomenieme teóriu 

odôvodneného konania spojenú s menami Fishbeina a Ajzena. Ich práca súhrnne publikovaná 

v rokoch 1975 a 1980 bola priamou reakciou na vzniknutú skepsu v problematike výskumu 

postojov a v porovnaní s inými hlavne staršími modelmi ich model prináša niektoré výrazné 

zmeny.  

Postoj v ich koncepcii predstavoval len tú zložku „klasicky“ chápaného postoja, ktorá bola 

označovaná ako afektívna. Na rozdiel od Thurstona sa však autori ďalej sústreďujú na vzťah 

kognícií, reprezentovaných súborom presvedčení jedinca a jeho afektov. Zdôrazňujú, že po-

stoje ako predstavitelia afektívneho hodnotenia, sú produktom týchto kognícií.  

Ďalej jednoznačne oddelili, v rámci behaviorálneho vplyvu postoja, zámery a samotné 

správanie, kde zámery (intencie) sú vo veľmi tesnom vzťahu zo správaním, ale nesmú byť 

stotožňované. 

Veľký význam vo vysvetľovaní vplyvu postojov na správanie má aj oddelenie vlastných 

postojov subjektu a subjektívnej normy. Subjektívna norma je pritom produktom súboru všet-

kých presvedčení osoby, že určití jedinci alebo skupiny si myslia, že má alebo nemá konať 

istým spôsobom a jeho motivácie vyhovieť im, tak ako je to znázornené v schéme na obrázku 

1.1. Inými slovami pri vplyve postojov na správanie zohrávajú dôležitú úlohu vlastné postoje 

k správaniu, ako aj motivácia vyhovieť sociálnym normám.  

 

Obr. 1.1 Model vysvetľujúci vzťah postojov a spávania 

(Podľa Stahlberga a Freya, tu podľa Nakonečného, 1999) 
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Je teda dôležité rozlišovať medzi: 
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∑
=

=
n

i
iio hpP

1  
 

postojom ku konaniu 

∑
=

=
n

i
iik hpP

1  
subjektívnou normou 

∑
=

=
n

i
ii mpSN

1  
(Vzorce uvádzané podľa Výrosta, 1992) 

Všetky tri sa pritom vypočítajú zo základného modelu: 

očakávanie (presvedčenie) teda p krát hodnota (motivácia) teda h resp. m 

n je počet presvedčení resp. relevantných osôb 

Tento model z časti potvrdili viaceré výskumy a z hľadiska sociálnej psychológie priniesol 

opätovný záujem o štúdium postojov a to aj napriek viacerým kritikám, medzi inými pouka-

zujúcimi aj na niektoré značné zjednodušenia. 

 

2. MULTIDIMENZIONÁLNY REFERENČNÝ MODEL POSTOJOVÉHO SYSTÉMU 

(MRMPS) 

 

2.1 Základné predpoklady 

Tak ako aj v prípade iných teoretických modelov aj v prípade MRMPS sa vychádza z istých 

základných predpokladov, ktoré tvoria podklad k jeho výstavbe i akceptácii. Uvádzame preto 

ich stručný zoznam:  

Postoje a postojový systém sú nedeliteľne spojené s hodnotovou orientáciou jedinca, pri-

čom pre ich vzájomnú interakciu platia recipročné vzťahy. 

Sú formované tak dedičnosťou, ako aj vplyvom prostredia.  

Rozhodujúcu úlohu v procese ich formovania zohrávajú kognície, emócie a napokon aj be-

haviorálne prejavy pôsobiace spätne skrz kognície, emócie a fyziologické reakcie, ktoré evo-

kovali.  
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Svoju úlohu tu majú aj mnohé moderátory. Niektoré z nich je možné do postojového mo-

delu zakomponovať a chápať ako dynamické charakteristiky, moderátory sily dimenzie prí-

padne samostatné dimenzie (bližšie viď ďalej). 

Oba systémy, postojový a hodnotový, sú dynamické aj keď dynamika ich zmien, tak hod-

nôt ako aj postov, variuje v širokom rozsahu. V prípade postojov je dôležité aby sme si uve-

domili, že túto dynamiku popisuje nielen zmena postoja ako takého, ale aj príslušného hodno-

tového systému (viď ďalej). 

Príznačnými sú teda dve všeobecné vlastnosti postojového i hodnotiaceho systému: 

• multidimenzionalita, 

• dynamika. 

Dimenzie a mechanizmus funkcie hodnotového a postojového systému sú v rozličnej mie-

re, značne závislej od ich dynamiky a celkovej empirickej uchopiteľnosti, opísateľné a mera-

teľné.  

 

2.2 Hodnoty a postoje  

Našim presvedčením a zároveň dôležitým predpokladom MRMPS je, že hodnotový systém 

resp. (všeobecnejšie) hodnotová orientácia a postoje sú vo vzájomnom, veľmi tesnom vzťahu, 

opísateľnom prostredníctvom dimenzií tvoriacich pomyselný multidimenzionálny hodnotiaco-

postojový systém a jeho vnútorných a vonkajších vzťahov.  

Nie je ťažké nájsť oporu prvému z týchto tvrdení, ako je tomu aj v prípade J. Výrosta  

(Výrost, 1992, str.146), ktorý píše: 

„Vo všeobecnosti prevládal názor, že tak postoje, ako i hodnotové orientácie sú navzájom prepojené tes-

nými väzbami, pričom ich vzťah je spojením všeobecnejšieho (hodnotové orientácie) a špecifickejšieho 

(postoje). Výskumy realizované v tejto oblasti a zovšeobecnenia ich výsledkov (Rokeach, 1968, 1973) 

tento predpoklad, zdá sa, potvrdzujú. Aj v ďalšom výskume (Jadov et al., 1979) sa predpoklad o hierar-

chickom usporiadaní tzv. dispozičnej štruktúry potvrdil. Autori však na základe výsledkov poukazujú na 

skutočnosť, že hranice medzi jednotlivými úrovňami hierarchie v rámci kategórie ‚dispozičné‘ regulátory 

(napr. postoje – hodnotové orientácie) sa neukázal taký jasný, ako sa pôvodne predpokladalo.“ 

V našom modeli nevychádzame zo striktného hierarchického delenia, skôr sa snažíme 

o zmysluplné prepojenie oboch systémov, hodnotiaceho a postojového, ako jedného nedeli-

teľného celku. Rozličné vnímanie usporiadania dvojice postoj a hodnotová orientácia, vo vý-

zname konkrétnejšie – všeobecnejšie, chápeme skôr ako snahu o jednoznačné delenie a hľa-
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danie hraníc v rámci jedného komplexu. Je to priestor na vznik nejasností spojených mimo 

iného aj nejasným vymedzením obsahu a rozsahu oboch pojmov. 

Situácia je iná v prípade druhého tvrdenia, podľa ktorého je vzťah postojového a hodnoto-

vého systému a následne aj samotný postoj opísateľný v podobe multidimenzionálneho hod-

notovo-postojového systému. Keďže v „klasických“ prístupoch sa všetky tieto dimenzie redu-

kujú na kognitívnu dimenziu (niečo na základe našich presvedčení hodnotíme pozitívne resp. 

negatívne), dimenziu emočnú (k niečomu máme jednoducho odpor a niečo nás naopak priťa-

huje, pričom tento vzťah nemá nutne racionálny charakter) a v neposlednom rade konatívnu, 

behaviorálnu dimenziu (táto nám hovorí o zámere resp. konaní pre či proti objektu postoja), 

môžeme považovať náš model, za v istom zmysle nekonvenčný. Tvrdíme to aj napriek sku-

točnosti, že myšlienka multidimenzionality sa v jednotlivých koncepciách postojov vyskytuje 

takmer od počiatkov konštruktu postoja v psychológii. 

 

2.3 Multidimenzionalita 

Samotný pojem multidimenzionality nasvedčuje tomu, že MRMPS neurčuje presný počet 

dimenzií používaných pri meraní postoja, pretože tento je premenlivý a špecifický pre kon-

krétny kontext a objekt postoja.  

Objekt postoja je totiž hodnotený (a tvoríme si k nemu postoj) na základe istého, pre danú 

kategóriu objektov charakteristického súboru kritérií združovaných v rámci dimenzií. Inými 

slovami nie je možné používať také iste dimenzie napr. pri hodnotení a vyjadrovaní postojov 

k členom svojej triedy, ktorý sú príkladom malej sociálnej skupiny, ako pri vyjadrovaní sa 

k jednotlivým politickým stranám, či ešte abstraktnejším fenoménom ako je napr. komuniz-

mus. 

Na určitej, veľmi vysokej úrovni všeobecnosti, túto možnosť samozrejme máme a v istom 

zmysle nám to umožňuje zaužívaná redukcia na jednu, dve, prípadne tri dimenzie. Domnie-

vame sa však, že tieto zjednodušenia sú v mnohých prípadoch neadekvátnymi vzhľadom ku 

komplexnosti skúmaného javu.  

Teoreticky by sme tak pri meraní postojov pre každý príslušný kontext a dokonca i jedinca, 

mali v prvom rade špecifikovať jednotlivé dimenzie, na ktorých dochádza k formovaniu pos-

toja, a ktoré odzrkadľujú jeho osobný hodnotový systém. 

To je však v praxi, vzhľadom na možnosti, ktoré má súčasná psychológia k dispozícii, jed-

nak nemožné, ako aj časovo nerentabilné. Identifikácia dimenzií a ich vzťahu, aspoň na úrov-

ni jednotlivých kategórii hodnotených objektov, je ale z pohľadu MRMPS nevyhnutná.  
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Výsledkom tohto snaženia by mala byť charakteristická gramová matica, predstavujúca 

matematický popis počtu a vzájomného vzťahu dimenzií. Táto by za predpokladu úplnej ne-

závislosti jednotlivých dimenzií predstavovala jednotkovú maticu rádu, ktorý by bol totožný 

s počtom zúčastnených dimenzií. Pre ilustráciu si uvedieme príklad postoja resp. hodnotenia 

webových stránok (v nasledujúcom texte budú pojmy postoj a hodnotenie využívané ako sy-

nonymá), tento výber nie je náhodný a súvisí s predpokladanými možnosťami praktickej apli-

kácie modelu (viď ďalej). 

Modelová situácia: 

Predpokladajme, že máme identifikované 3 podstatné dimenzie hodnotenia jednotlivých 

stránok (v skutočnosti ich môže byť samozrejme oveľa viac). Nazvime ich aktuálnosť(1) ja-

zyk (2) a výskyt prvkov násilia (3). 

Ak by tieto dimenzie boli navzájom úplne nezávislé (v našom prípade to zisťujeme pomo-

cou faktorovej analýzy, resp. analýzy hlavných komponent), vyzerala by spomínaná gramová 

matica nasledovne: 

( )
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Ako sme uviedli, tento prípad reprezentuje situáciu, v ktorej sú dimenzie navzájom úplne 

nezávislé, čiže ortogonálne a navyše rovnako dôležité teda aj ortonormálne. Z matematického 

hľadiska nám ale nič nebráni v používaní rozličných gramových matíc ako napr. 
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Z ktorej nám, mimo iného, jasne vyplýva, že dimenzie nie sú navzájom nezávislými.  

 

2.4 Dôležitosť / sila / hodnota dimenzie  

Okrem nezávislosti sme spomenuli aj silu dimenzií. Tá v MRMPS predstavuje subjektívnu 

preferenciu jednotlivých kritérií. Radi by sme tu upozornili na prechod od všeobecnosti k in-

dividualite a subjektívnosti. Kým totiž počet a vzájomná priestorová poloha dimenzií (stupeň 

závislosti) sú pre zvolenú kategóriu objektov všeobecné, ich sila sa v našom prístupe určuje 

pre každého jedinca zvlášť. Individuálne meranie je ale možné zjednodušiť určením „stabil-

ných“ síl dimenzií na základe populačných zovšeobecnení, samozrejme za cenu straty infor-

mácií, čo je aj dôvodom prečo sa venujeme skôr prvej alternatíve.  
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Z pohľadu maticového zápisu tak násobíme individuálnu hodnotovú maticu (diagonálna 

matica H) príslušnou všeobecnejšou gramovou maticou: 

ijgH . , kde:  
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sú subjektívne hodnotené „dôležitosti“ prvej až n-tej dimenzie.1 

Doplňme teda príklad hodnotenia webových stránok, hodnotených na nami zvolených 3 

dimenziách, o subjektívne hodnotenie dôležitosti každej z nich. 

Keďže toto hodnotenie je subjektívne, musí byť v procese hodnotenia prítomný jeho kon-

krétny subjekt, v našom prípade je ním uvažovaná osoba XY. 

Povedzme, že dimenzia aktuálnosti je pre tohto človeka nie príliš podstatná (pracuje na za-

daní z dejín filozofie kde novinky síce potešia ale nie sú zas tak podstatné) teda 4  h1 =  na 

škále od 0 – nepodstatná dimenzia po 10 absolútne podstatná dimenzia.  

Relatívne dôležitou dimenziou je pre neho jazyk, keďže cudzie jazyky ovláda veľmi slabo, 

teda pre 2. dimenziu je 8  h 2 =  na rovnakej škále. 

Náš človek má však averziu voči násiliu teda pre 3. dimenziu je 10  h3 =  opäť na rovnakej 

škále. 

V tomto prípade by sme za platného predpokladu nezávislosti dimenzií z predošlého prí-

kladu dospeli k vzťahu, či presnejšie matici: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
=

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

10000
0640
0016

100
010
001

.
10000

0640
0016

 pre príklad z nezávislými dimenziami.2 

Výsledkom vykonaného maticového súčinu je opäť gramová matica, tento krát však už nie 

všeobecná hovoriaca len o: 

• počte, 

                                                 
1 Upozorňujeme čitateľa na poradie matíc pri násobení keďže operácia maticového súčinu nie je komutatívnou 

operáciou a teda platí: 

HggH ijij .. ≠ . 
2 Pozor: závislosť v tomto význame nie je totožná s lineárnou závislosťou; trojica vektorov reprezentujúcich 

bázu repára nami zvoleného trojdimenzionálneho priestoru sú lineárne nezávislými. 
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• a vzájomnej polohe dimenzií, 

• ale individuálna, zahrňujúca aj individuálnu hodnotu (silu) týchto dimenzií.  

V psychologickom význame slova sme ňou popísali základné individuálne charakteristiky 

multidimenzionálneho (v tomto prípade trojdimenzionálneho) hodnotiaco-postojového prie-

storu a súradnicovej sústavy, používanej pri danej kategórii objektov u konkrétneho jedinca. 

Pre jednoznačné rozlíšenie oboch gramových matíc, zavedieme pre získanú „individuálnu 

gramovú maticu“ označenie G  pričom platí: 

ijgHG .=  

Jednotlivé riadky matice G nám predstavujú bázu daného priestoru, ktorá, doplnená o voľ-

bu začiatku súradnicového systému, reprezentovaného bodom [ ]0,....,0,0=O  (pre tento prípad 

[ ]0,0,0=O ), nám tvorí usporiadanú (n+1)-ticu predstavujúcu repér ( )neeeeOE ,....,,,, 321= , 

čiže súradnicovú sústavu.  

Z hľadiska počítateľnosti je pre nás ale podstatná znalosť matice G keďže za začiatok sú-

radnicovej sústavy sa obyčajne považuje bod [ ]0,...,0,0=O . 

 

2.5 Postojové a referenčné vektory 

Popísaným postupom sme sa dostali k metrickému priestoru s definovaným skalárnym sú-

činom a súradnicovou sústavou. Umiestnime teda do tohto priestoru nejaký konkrétny postoj.  

Opäť nadviažeme na náš príklad, v podobe hodnotenia štyroch www stránok na troch nami 

zvolených dimenziách: 

• aktuálnosť (1), 

• jazyk (2), 

• výskyt prvkov násilia (3). 

Rovnako ako v predošlom prípade aj tu budeme hodnotiť na škále 1 – 10, tento krát však 

nie sily dimenzií, ale jednotlivé stránky na každej z nich. 

Týmto postupom získame štvoricu vektorov w1 až w4, ktoré by mohli vyzerať napr. nasle-

dovne: 

)0;10;5(1 =w  )0;5;10(2 =w  )5;10;10(3 =w  )0;4644,6;4644,6(4 =w  

V tomto jednoduchom prípade majú aj samotné postojové vektory svoju výpovednú hod-

notu, no vo všeobecnosti je nutné, aby sme si ku konkrétnemu postoju zvolili nejaký refe-

renčný vektor. Ako referencia nám môže poslúžiť hodnotenie ideálnej www stránky.  
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Táto by podľa kritérií nášho jedinca mala byť maximálne aktuálna, pokiaľ je to možné v 

jazyku, ktorý najlepšie pozná s minimálnym výskytom násilia. 

Pre referenčný vektor by analogicky slovnému hodnoteniu platilo: 

)0;10;10(=idealw  

Referenčných vektorov môže byť samozrejme viac v závislosti od kategórie objektov, pre 

zjednodušenie sme ale vybrali práve jeden, „ideálny“. 

Aj pri ňom je však nutné zohľadňovať názory respondenta a nesmú sa stať objektom pro-

jekcie výskumníkových názorov.  

V prípade triviálnych otázok, ako nakoľko aktuálnou by mala byť ideálna stránka ktorú 

navštívite, je odpoveď väčšinou jednoznačná. Pri otázkach nakoľko komunikatívny by mal 

byť ideálny člen vašej skupiny, či nakoľko prosociálnou ideálna politická strana, sa však jed-

noznačnosť stráca. 

 

2.6 Vzdialenosti 

Dostali sme teda päticu vektorov v konkrétnom priestore s definovanou metrikou, čo nás 

prirodzene privádza k možnosti výpočtu vzdialeností koncových bodov vektorov.  

Čitatelia oboznámený s problematikou si určite všimli podobnosť medzi sémantickým di-

ferenciálom a nami navrhovaným modelom, ktorý môžeme z istého hľadiska považovať za 

rozšírenie jeho myšlienky.  

Pre ilustráciu rozdielu medzi výsledkami pre prípad dimenzii s rovnakou silou resp. sub-

jektívnym významom a prípad kedy je zohľadnená rozdielnosť ich významu, uvádzame hod-

noty pre vzdialenosti d1 až d4. Tieto hodnoty reprezentujú vzdialenosť koncových bodov vek-

torov stránok a referenčného vektora, za ktorý je zvolený vektor ideálnej stránky, pri danej 

gramovej matici.  

Pre dimenzie s rovnakou hodnotou: 

d1 = d2 = d3 = d4 = 5 

Pre dimenzie s rozdielnou hodnotou (vážené dimenzie): 

d1 = 20 d2 = 40 

d3 = 31,623 d4 = 50 

Z výsledkov je zrejmé, že kým v prvom prípade sú pre všetky štyri stránky výsledky rov-

naké, v druhom prípade, pri zohľadnení subjektívnej dôležitosti dimenzií sa ukazuje ako naj-

vhodnejšia (teda stránka najmenej odlišná od ideálnej) prvá zo stránok. V tomto prípade, kedy 
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sú dimenzie vzájomne nezávislé ide v podstate iba o hľadanie najmenšej odmocniny súčtu 

štvorcov odchýlok zodpovedajúcich si dvojíc zložiek vektorov ideálneho a posudzovaného, 

pričom sú tieto odchýlky váženými. 

Výsledky v rámci oboch súradnicových systémov však v tomto tvare nie je možné porov-

návať, preto je nevyhnutné tieto hodnoty najskôr relativizovať vzhľadom k danému repéru. 

Na to môžeme využiť nasledujúci vzorec: 

α
reld

d
d

=
max

  

kde d je vzdialenosť, a predstavuje koeficient zodpovedajúci maximálnej relatívnej vzdia-

lenosti v rámci daného repéra, dmax maximálnu reálnu vzdialenosť a drel hľadanú relatívnu 

vzdialenosť. Teda pre náš príklad platí. 

Pre dimenzie s rovnakou hodnotou: 

dmax = 17,32 d1rel = d2rel = d3rel = d4rel = 51,963 

Pre dimenzie s rozdielnou hodnotou (vážené): 

dmax = 134,164  

d1rel =26,8328 d2rel =53,665  

d3rel =67,082 d4rel = 42,4267 

tieto relatívne vzdialenosti umožňujú porovnávanie v prípade rozdielnych repérov resp. 

v prípade dynamických zmien parametrov hodnotiaceho priestoru. 

 

2.7 Uhly 

Je jednoduché dokázať že už pri dvojrozmerných priestoroch existuje nekonečné množstvo 

rozličných bodov pre ktoré je ich vzdialenosť od referenčného bodu rovnaká. 

Ak by sme napríklad porovnávali dve stránky: 

)0;10;5(1 =w  a )2;10;10(5 =w  vzdialenosti koncových bodov ich vektorov a referenč-

ného vektora )0;10;10(=idealw , by boli, pre dimenzie s rozdielnymi hodnotami (4, 8, 10), 

rovnaké. 

Slovne by sme túto skutočnosť mohli interpretovať tak, že kým v prvom prípade by sme sa 

vzdali aktuálnosti na úkor nevyskytujúceho sa násilia, v druhom prípade by sme museli pri-

pustiť istú mieru násilia, na druhej strane by výsledky boli maximálne aktuálne.  

Podobné dilemy je možné riešiť rôzne, v závislosti od konkrétnych situačných charakteris-

tík. Môžeme sa rozhodnúť vybrať si zo skupiny alternatív s porovnateľnými relatívnymi 
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vzdialenosťami tú, ktorá je najnižšie resp. najvyššie hodnotená na najdôležitejšej dimenzii 

a podobne. Jedno z kritérií, ktoré síce problém jednoznačnosti výberu nerieši, no napriek to-

mu ho považujeme za veľmi dôležité, je rozdiel v orientácii. 

Osobitné miesto odlišnostiam v orientácii vyhradzujeme práve kvôli už spomínanej dy-

namike. Platí totiž, že čím je rozdiel v orientácii referenčného vektora a vektora hodnoteného 

objektu menší, tým stabilnejšie je výsledné hodnotenie vzhľadom k zmenám významnosti di-

menzií resp. príslušnej hodnotovej matice H. Miera rozdielnosti v orientácii je potom vyjad-

rená v podobe uhla φ, zvieranom vektormi.  

 

2.8 Index podobnosti 

Zostáva teda formulovať spoločný ukazovateľ ktorý by odzrkadľoval: 

• vzdialenosť koncových bodov vektorov drel, 

• rozdiel v ich orientácii vyjadrený uhlom φ. 

Výraz ktorý by zastrešoval dve rozdielne charakteristiky, z ktorých jedna odráža vzdiale-

nosť v hodnotovom priestore a druhá je akýmsi ukazovateľom stability vzhľadom k zmenám 

dynamiky. 

Miera dôležitosti každého z nich je vo vzorci obsiahnutá koeficientmi x a y, zároveň koefi-

cient a je vzhľadom k ohraničeniu )180,0∈ϕ  rovný 180. 

Tento ukazovateľ sme nazvali idexom podobnosti a pričom platí: 

 ϕ.. ydxa rel +=  

 

2.9 Dynamika 

Príznačnou vlastnosťou absolútnej väčšiny systémov z nášho reálneho života, tak umelých 

no najmä prirodzených, je plynúc z ich štrukturálnej a funkčnej zložitosti dynamika. Táto dy-

namika nadobúda najrozmanitejšie podoby a rozmery a pri ich popise sa len málokedy stretá-

vame s jednoduchými, analytickými vyjadreniami zákonitostí. V prípade človeka, nevyníma-

júc jeho postoje, nie je situácia o nič jednoduchšia.  

Postojový a hodnotový (resp. hodnotiaci) systém tak ako sme ich popísali sú v neustálej 

zmene, ktorá je metódami súčasnej psychológie, v celom rozsahu nepostihnuteľná. Napriek 

tomu existujú možnosti, ako tieto nejasné schémy dopĺňať o ďalšie poznatky, umožňujúce 

presnejšiu predikciu a vierohodnejšie popis zákonitostí v rámci systémov. 
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2.10 Výhody a nevýhody 

Ako sme v úvodnej kapitole naznačili, existuje celý rad koncepcií postojov. Tieto sú, často 

v závislosti od kontextu, viac alebo menej prijímané, či niektoré považované za prekonané. 

Každopádne každá z nich reprezentuje špecifický prístup, ktorý je v pre neho charakteristic-

kých podmienkach využiteľný. Ukážme preto aké sú nami predpokladané výhody a nevýhody 

MRMPS. 

 

2.10.1 Nevýhody 

Dynamika 

Túto skôr silnú než slabú stránku MRMPS, ktorej sme sa venovali osobitne, je pre úplnosť 

potrebné spomenúť aj medzi nevýhodami. V nami prijímanej predstave postoja, má totiž dy-

namika nenahraditeľné zastúpenie, z čoho plynie bezprostredná väzba konštruktu postoja na 

celkovú dynamiku hodnotového a postojového systému jedinca. Otázkou ale ostáva, nakoľko 

je zmysluplné hovoriť o postoji, bez zahrnutia oných dynamických činiteľov a zmien, nielen 

v podobe neurčitých moderátorov. 

 

Introspekčná uchopiteľnosť 

Tento problém je možné prisúdiť v istom zmysle celej psychológii. Postoje a metódy ich 

merania sú totiž vo väčšine prípadov závislé od introspekcie, nevyhnutnej pri sebaposudzova-

ní. V prípade dotazníkov je problém externalizácie vnútorného sveta a prežívania človeka 

zvlášť pálčivou otázkou a vďačným argumentom v rukách kritiky. V tomto smere, ako je to-

mu aj pri väčšine ostatných metód z tejto oblasti, MRMPS nepredstavuje žiadnu zmenu. 

V samotnom dotazníku sme stále odkázaní na schopnosť a ochotu respondenta svoje psychic-

ké a z časti i fyzické prežívanie popísať. 

 

Časová a výpočtová náročnosť 

Nevýhodou v porovnaní s ostatnými modelmi je aj časová náročnosť prípravy „finálneho“ 

dotazníka. Hodnotenie každej špecifickej kategórie objektov, ako sme uviedli, prebieha na pre 

ňu vlastných dimenziách, ktoré je potrebné najskôr identifikovať. Na tento účel považujeme 

za najvhodnejšiu faktorovú analýzu resp. analýzu hlavných komponent, v prvom rade kvôli 

ich matematickej podstate. Výstupom by pri vhodne zvolenej vzorke a jej dostatočnej veľko-

sti, mali byť práve nami hľadané dimenzie, v ideálnom prípade vzájomne nezávislé, teda or-
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togonálne.3 Navyše aj konečná podoba dotazníka pozostáva, v nami navrhovanej variante, 

z dvoch častí. V prvej sa respondenta pýtame na silu jednotlivých dimenzii resp. kategórií, 

ktoré ju reprezentujú. V druhej časti ho žiadame o hodnotenie objektu postoja na týchto di-

menziách a tiež o hodnotenie zvoleného referenčného objektu resp. objektov. Na druhej strane 

by vhodne skonštruovaný dotazník, nemusel byť výrazne rozsiahlejší ako bežne používané 

postojové dotazníky.  

Ďalej je to relatívna výpočtová náročnosť, ktorá ale vzhľadom na počítačové spracováva-

nie dát, v súčasnosti nepredstavuje výraznejší problém.  

 

2.10.2 Výhody  

 

Dynamika  

Problém dynamiky je v rámci MRMPS riešený práve spomenutou relativizáciou, ktorá 

umožňuje nielen porovnávanie postojových a referenčných vektorov nachádzajúcich sa v roz-

ličných priestoroch, ale prácu s nimi v jednom dynamicky sa meniacom priestore. 

MRMPS je prostriedkom, ktorý umožňuje zakomponovanie rozličných faktorov, moderá-

torov a pod., ktoré v doterajších koncepciách zastávali veľmi nejasnú pozíciu, prípadne neboli 

zohľadňované vôbec. Poskytuje nám tak priestor na interpretáciu zistení, ktoré boli síce zjav-

né, ale z pozície matematiky prinajmenšom vágne.  

 

Vývoj počítačových aplikácii  

Z hľadiska praktickej využiteľnosti predstavuje asi najdôležitejšiu výhodu MRMPS mož-

nosť jeho aplikácie v oblasti informačných technológií. Súvisí to s jeho matematickým cha-

rakterom a existenciou obrovského množstva dát, tvoriacich podklad k neobtruzívnym for-

mám získavania informácii, v prípade informačných technológií. Ide o dáta ako napr. typ je-

dincom navštevovaných stránok, čas strávený ich prezeraním či inými aktivitami, používané 

farebné schémy a mnohé iné.  

 

                                                 
3 Ortogonalita samozrejme nie je nutnou podmienkou, MRMPS dokáže pracovať aj s vzájomne závislými di-

menziami. 
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Štruktúra 

Cieľom dotazníka ktorý by vychádzal z MRMPS, je okrem zistenia postoja k zvolenému 

objektu a mier podobnosti objektov v postojovom systéme, odhalenie ďalších dôležitých in-

formácii. Všeobecne nám poskytuje náhľad na hodnotovú orientáciu jedinca a poskytuje tak 

priestor širšej interpretácii, ku ktorej by nám výpovede obsiahnuté v klasických postojových 

dotazníkoch nepostačovali. Získané informácie, v závislosti od objektu postoja, môžu byť vy-

užité pri mapovaní sociálnych vzťahov, či navrhovaní optimálnych stratégií persuáznej komu-

nikácie a pod.. V rovine sociálnych vzťahov ponúka podobné možnosti aj Ajzenov a Fishbei-

nov model (1975), ktorý pracuje s pojmom „hodnotovej orientácie“. Ich motivácia vyhovieť 

vo vzorci ∑
=

=
n

i
ii mpSN

1
 označovaná ako im , je v podstate totožná zo silou kategórie, avšak 

len pri tomto rozmere. Navyše následné spracovanie týchto údajov sa diametrálne odlišuje od 

postupov používaných MRMPS. 

 

2.11 Zhrnutie 

Na základe uvedeného sa stáva jasným, že postoj v rámci MRMPS vystupuje ako vektor, 

určený subjektívnymi hodnoteniami objektu, na istom počte dimenzií, v priestore nimi urče-

nom a ktorý je v relácii s predošlými skúsenosťami osoby a priamo resp. sprostredkovane 

vplýva na jeho aktuálne správanie, s ktorým ho spájajú recipročné väzby. Z tohto tvrdenia zá-

roveň jasne vyznieva kauzálna spätosť systému a postoja v ňom, čiže aj požiadavka ich vní-

mania ako komplexu tvoreného päticou: 

• samotný postoj – vektor postoja, 

• príslušný hodnotový (hodnotiaci) priestor, 

• príslušné referenčné postoje – vektory, 

• dynamické vzťahy medzi nimi, 

• relácie s okolitým vnútorným i vonkajším svetom jedinca tvoriacimi kontext. 

Domnievame sa, že takéto chápanie postojov môže prispieť k lepšiemu pochopeniu podsta-

ty a štruktúry postojov a ich vplyvu na správanie. Zároveň poskytuje matematicky adekvátny 

model, ktorého štruktúra umožňuje priame zakomponovanie rozličných zistení a moderátorov 

postojov do jednotného celku. 
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