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Indukce (tvorba teorie, 1. krok) Dedukce (ověřování teorie, 2. krok)



Haynes a kol., 2012 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62529/TLA-1906126.pdf



Kauzalita => vztah mezi proměnnými

versus

Kauzalita => porozumění procesu

Adopted from Figure 8.1 in Beach and Pedersen (2016)

K o n t e x t



Příklad kvalitativní studie kauzality: obnova státu v Sierra Leone

Brast, 2015, The Regional Dimension of Statebuilding Interventions

Příklad kvalitativní studie kauzality: obnova státu v Sierra Leone



Je přítomnost dané empirické stopy… … dostačující pro potvrzení kauzálního mechanismu?

NE ANO

… nezbytná pro potvrzení 

kauzálního mechanismu?

NE
(I) Stéblo ve větru

(III) Kouřící hlaveň

Přítomnost stopy potvrzuje 

hypotézu.

Absence stopy zpravidla 

mírně oslabuje hypotézu, 

ale nevyvrací ji.

ANO

(II) Proskok kruhem

Přítomnost stopy zpravidla 

mírně upevňuje význam 

hypotézy, ale nepotvrzuje ji

.

Absence stopy vyvrací 

hypotézu.

(IV) Oboustranně rozhodný 

test

Přítomnost stopy potvrzuje 

hypotézu.

Absence stopy vyvrací 

hypotézu.

Evidence

• Strukturní (pattern)

• Sekvenční (sequence)

• Záznamová (account)

• Stopová (trace)



Kreativita ve vyhledávání evidence:
příklad výzkumu sociálních hnutí

• rozhovory

• dokumenty (výroční zprávy, grantové výzvy pro neziskové organizace)

• obsahová analýza médií

• diskurzivní analýza

• veřejné mínění

• relační data (spolupráce, komunikace, dělba práce... SNA)

• online sociální sítě

• ...

Příklad: Rekonstrukce státu



Zapojení veřejnosti?

• počet fanoušků na Facebooku (začátek dubna 2016)
• Rekonstrukce státu: 19 800 

• Frank Bold: 4900

• Transparency International CZ: 4300 

• Oživení: 2800



Pozitiva process tracingu

• transparentní – potřeba vysvětlit všechny kroky

• explicitní v tom, jak došlo ke změně 

• ambice na kauzalitu = větší ambice

• analyticky užitečné obecné „nástroje“ (mechanismy)

Jaký je rozdíl mezi process-tracingem a historiografií?
Idiographic (humanities) vs. nomothetic (law-like, social sciences)

Zobecňování: 

• obohacování teorie o kauzální mechanismus

• analyticky užitečné nástroje (ideální typy)
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