
Elaborační analýza
vícerozměrná analýza
třídění III. stupně
kontrola vlivu třetí proměnné



� analyzujeme souběžně vztahy mezi několika 
proměnnými (více nezávislých, intervenujících 
znaků)

� stejný princip jako u dvourozměrné analýzy
� „čistý efekt“ – odstranění zkreslení - vyloučení 
vlivu třetí (kontrolované) proměnné

� „kumulativní efekt“ – potvrzení vlivu třetí 
proměnné

� interakční X aditivní efekt
� moderační X mediační efekt



RIZIKA URČOVÁNÍ VZTAHŮ
Vývojová sekvence



RIZIKA URČOVÁNÍ VZTAHŮ
Chybějící střední člen



RIZIKA URČOVÁNÍ VZTAHŮ
Nepravá korelace (spurious correlation)



RIZIKA URČOVÁNÍ VZTAHŮ
Nepravá nezávislost                            

(potlačená souvislost, dvojí příčina)



RIZIKA URČOVÁNÍ VZTAHŮ
Složitější situace



Příklad:  Nepravá korelace
bivariační vztah (třídění 2.st.)

Zdroj: Disman (1993), s. 219-223



Kontrola vlivu vzdělání (elaborace)

Zdroj: Disman (1993), s. 219-223



Kontrola vlivu vzdělání (elaborace)

Zdroj: Disman (1993), s. 219-223



Příklad: Potlačená souvislost                   
(nepravá nezávislost) - bivariační vztah (třídění 2.st.)

Zdroj: [Disman 1993: 225-227]



Kontrola vlivu pohlaví (elaborace)
muži ženy

Potvrdila se potlačená souvislost (nepravou nezávislost) mezi 
proměnnými… → vztah mezi proměnnými existuje pouze v 
části populace



Interak ční a aditivní efekt
� Efekt 1 na 2 proměnnou závisí na 3 

proměnné
� Interak ční efekt : Dvě proměnné 

navzájem interagují a vytvá ří u 3 
prom ěnné jiný výsledek než by m ěla 
každá zvláš ť

� Při absenci interakčního efektu lze 
uvažovat o aditivním efektu , kdy vlivy 
jsou v principu podobné ale podél 
kategorií 1 proměnné zesilují/ oslabují



Interakční a aditivní efekt

vzdělání
VOLIL ZŠ SŠ VŠ
mladí 31 33 31
starší 29 37 51

vzdělání
VOLIL ZŠ SŠ VŠ
mladí 30 35 65
starší 40 45 75

Aditivní efekt – efekty obou proměnných se propojují navzájem

Interak ční efekt – efekt jedné proměnné na druhou závisí na 
hodnotě třetí proměněné



Míra opozice v závislosti na vizuální vzdálenosti  
(bivaria ční korelace)
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Míra opozice v závislosti na obci  
(bivaria ční korelace)
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Míra opozice v závislosti 
na vizuální vzdálenosti a lokalit ě

(elabora ční analýza)
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Vztah X-Y a Z: moderace a mediace

� Mediátor propojuje příčinu a následek.
�Příčinna ovlivnuje mediátorovou proměnnou a 

ta pak působí na závislou proměnnou Y.

� Moderátor modifikuje přímé působení 
nezávislé X na závislou proměnnou Y.
�Stálá vlastnost (např. kontextuální proměnná 

jako charakterisika okolí) modifikuje příčinnou 
závislost.

Zdroj: Hendl (2010)



Vztah X-Y a Z: moderace a mediace

Zdroj: Hendl (2010)
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Příklad moderace pohlavím [Bryman 2008: 331-332]

Využívá jiné možnosti k pravidelnému cvi čení než tělocvi čnu x Věk x Pohlaví

Vzorec odpovědí je pro muže a ženy jiný: muži jako celek, ženy nárůst s věkem 


