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Abstrakt: Pro vědecký výzkum v hraničních oblastech vědy mezi informatikou a 
management, tedy zejména pro výzkum metod řízení informatiky a podíl informatiky 
na managementu, lze s úspěchem využít kvalitativních metod výzkumu jako je 
designový výzkum a případová studie. 

Pro vytvoření výchozích předpokladů těchto metod, ať již pro paradigma sociálního 
chování u designového výzkumu nebo pro propozice výzkumu případové studie lze 
úspěšně využít empirických až etnografických metod výzkumu, zejména  
u profesionálně kvalifikovaných doktorských studentů (PQDS). 

Aplikace, návaznosti, přínosy a omezení jednotlivých kvalitativních metod výzkumu 
jsou prakticky představeny na příkladu doktorské disertační práce autora, zaměřené 
na využití Enterprise Architecture jako metodiky na podporu reformy veřejné správy 
ČR a změn veřejné informatiky. 

Klíčová slova: Kvalitativní metody výzkumu, informační technologie, IT, management, 

designový výzkum, případová studie, empirický výzkum, etnografický výzkum, PQDS, 
Enterprise Architecture, EA, GEA, veřejná správa. 

Abstract: For scientific research in frontier areas of science between computer 
science and management, in particular for the research of methods informatics and 
research of impact of informatics on enterprise management can be successfully used 
qualitative research methods such as design science research and case study. 

To create the underlying assumptions of these methods, whether for a behavioral 
paradigm in design science research or research proposition for case studies can be 
successfully used empirical or ethnographic research methods, especially for 
professionally qualified doctoral students (PQDS). 

The application, context, benefits and limitations of various qualitative research 
methods are practically demonstrated using the example of author’s doctoral thesis, 
focused on using enterprise architecture as a method to support the reform of public 
administration of the Czech Republic and its associated changes in public informatics. 

Key words: Qualitative Research, Information Technology, IT, Management, Design 

Science Research, Case Study, Empirical Research, Ethnographic Research, PQDS, 
Enterprise Architecture, EA, GEA, Public Administration. 

1. Úvod 

Tento článek kapitola přináší potřebný teoretický základ k v doktorské práci autora 
použitým výzkumným metodám. Vzhledem k zacílení práce na podporu využití 
podnikové architektury jako manažerské a inovativní metody řízení organizací veřejné 
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správy se jedná o aplikaci kvalitativních metod výzkumu na oblast sociální věd 
zaměřených na management organizace a management informatiky. 

Každý níže uvedený poznatek z teorie metod vědeckého výzkumu je vzápětí 
interpretován z pohledu této doktorské práce a způsobu, jak je v ní uplatněn. 

Článek je tak na jedné straně praktickým shrnutím přeložených klíčových myšlenek 
z metodik zejména kvalitativního výzkumu na pomezí informatiky a managementu, 
který již lze zařadit mezi sociální oblast, současně je článek vlastně případovou studií, 
protože poukazuje na praktické uplatnění představených metod v konkrétním 
výzkumu. 

Pokud se dále užívá pojem „práce“, „doktorská práce“, má se tím na mysli doktorská 
disertační práce autora s názvem: Koncepce podnikové architektury pro reformu 
veřejné správy ČR, obhájená v květnu 2015. 

2. Základy výzkumných metod v informatice 

Myers v (2013) zdůrazňuje, že „klíčovou vlastností kvalitativního nebo kvantitativního 
výzkumu, na rozdíl od čistě „konceptuální studie“, jsou empirická šetření, to znamená, 
že závisí na empirických datech z přírodního nebo sociálního světa. Empirická šetření 
se snaží přispět k „body of knowledge“ v určité oblasti“. Jednoduchý model 
empirických šetření v byznysu a managementu představuje následující obrázek.  

 

Obrázek 1 - Model výzkumu v podnikání a managementu (Myers, 2013, str. 11) 

Tento koncept je přesně ve shodě se záměrem a způsobem práce autora doktorské 
disertační práce, který vychází z existujících znalostí problematiky EA1, snaží se je 
používat, měnit a rozvíjet. Nově získané a ověřené znalosti usiluje autor i 
prostřednictvím doktorské práce doplnit do báze znalostí a podpořit vznik specifické 
„EA Body of Knowledge“ pro veřejnou správu České republiky. 

Důležitou otázkou, se kterou se musí výzkumník v oblasti byznys a managementu 
vyrovnat, je rovnováha mezi vědeckou rigorózností a praktickou relevancí práce, viz 
také (Myers, 2013, str. 12) a (Hevner, March, Park, & Ram, 2004), hovořící o 
vzájemném doplňování pravdivosti a užitečnosti (truth and utility).  V této práci autor 
usiloval o naplnění vědecké rigoróznosti zejména dodržováním ověřených metod 
výzkumu a co nejlépe logicky strukturovanými výstupy.  

Praktická relevance je obvykle definována jako schopnost studie přinést výsledky, 
které jsou okamžitě použitelné, tak jak jsou v práci uvedeny. Cílovou skupinou práce 

                                                           
1 Z angl. Enterprise Architecture, dále též podniková architektura. 
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pro její praktickou relevanci jsou manažeři úřadů veřejné správy a politici. Pro ně 
práce přináší konkrétní referenční modely dílčích architektur (aplikační, výkonnostní, 
procesní) a konkrétní návrhy struktury EA české veřejné správy a proveditelných kroků 
pro její zavedení.  

Pro návrh a provedení výzkumného projektu v oblasti kvalitativního výzkumu je 
potřebné podle Myerse (2013, str. 24) navrhnout a provést následujících pět kroků, viz 
obrázek. 

 

Obrázek 2 - Model  a možnosti návrhu kvalitativního výzkumu (Myers, 2013) 

V této kapitole jsou blíže představeny první dva kroky: filosofické předpoklady a 
zejména volba a popis metod výzkumu. Další tři kroky: sběr dat, analýza dat a výstupy 
výzkumu jsou popsány u jednotlivých použitých metod, zejména designového 
výzkumu a případové studie. 

2.1 Filosofické předpoklady 

Pro každého, kdo chce použít kvalitativní metody výzkumu je podle Myerse 
(Qualitative Research in Business and Management, 2013) důležité, porozumět 
základům svých znalostí, obzvláště s odkazem na platnost a rozsah získaných 
znalostí. V téže knize odkazuje Myers na Orlikowskou a Baroudi (1991), kteří 
doporučují tři filosofické kategorie jako základ epistemologie výzkumu: pozitivismus, 
interpretativismus (anti-positivismus) a kritický přístup. V praxi sociologického 
výzkumu však nejsou tyto tři epistemologie tak striktně odděleny jako ve filosofii. 
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Řada pramenů spojuje kvantitativní přístup k sociologickému empirickému výzkumu 
s pozitivistickým paradigmatem a kvalitativní přístup s interpretativistickým 
paradigmatem. Myers ukazuje na příkladech konkrétních studií, že v rámci 
kvalitativních výzkumů různými metodami, se mohou vyskytovat všechny tři 
epistemologické přístupy, tj. nejsou spojeny do výše uvedených dvojic. 

Pozitivistický výzkum je pro oblast byznysu a managementu obvyklý. Předpokládá, že 
realita je objektivně dána a může být popsána měřitelnými vlastnostmi, které jsou 
nezávislé na pozorovateli (výzkumníkovi) a jeho nástrojích. 

 Interpretační výzkum se podle Myerse (Qualitative Research in Business and 
Management, 2013) opírá o předpoklad, že přístup k realitě (dané nebo společensky 
vytvořené) je možný pouze prostřednictvím sociálních konstrukcí, jako je jazyk, 
vědomí, sdílený význam a nástroje (prostředky porozumění). Obecně řečeno se pro 
takový výzkum nehodí metody a prostředky přírodních věd. 

Protože interpretační studie v IT ještě nejsou (nebyly) tak časté jako pozitivistické a 
jejich výsledky nebyly dobře přijímány k vědecké publikaci, vytvořili (Klein & Myers, 
1999, str. 72) sadu principů pro vypracování a vyhodnocení interpretačních studií v IT.  

Kritický výzkum je v byznys a manažerských disciplínách nejméně běžný, ale zdá se 
býti na vzestupu (Myers, 2013, str. 43). Jak se zde dále uvádí: „Interpretační a kritický 
výzkum jsou si v mnohém podobné, například obě výslovně respektují tzv. dvojí 
hermeneutiku v sociálních vědách“. Navíc epistemologické předpoklady 
interpretativismu, uváděné v tabulce 4.1, se stejně dobře hodí pro kritický výzkum. 
Avšak kritický výzkum představuje odlišné paradigma než interpretační výzkum“. 

Kritický výzkum se zabývá emancipací člověka a vnucenými závislostmi, které jsou 
sociálně a historicky podmíněny. Je zaměřen na kritiku a transformaci přítomných 
struktur, vztahů a životních podmínek, které tvarují a omezují sociální praktiky tím, že 
je zkoumá v historickém, sociálním a kulturním kontextu. Takový výzkum není 
zaměřen na pouhé porozumění jevům, ale na takové porozumění, které umožní 
změnit současný stav. Podporuje sebereflexi, solidaritu a kritické uvědomění. Jedním 
z kritických přístupů v pedagogice je akční výzkum, v kterém jde o zatažení 
zkoumaných jedinců do procesu změny. V takovém výzkumu se zmenšuje vzdálenost 
mezi výzkumníkem a zkoumaným (Hendl, Kvalitativní výzkum v pedagogice, 2006).  

V kritickém výzkumu jde o to, dostat se pod povrch odcizujícím poměrům, vysvětlit 
jejich fungování, osvětlit mýty a iluze, ukázat lidem, jaké existují možnosti k dosažení 
oprávněných sociálních cílů (Hendl, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, 
2005) 

Základním rysem výzkumu autora je snaha o kritický výzkum, dvojitá hermeneutika 
(Anthony Giddens, Social Theory and Modern Sociology, 1987) a intersubjektivita  
v obousměrném vztahu učitel - žák. Jde o to, že v teoretickém východisku výzkumu je 
sama podniková architektura označována (definována) jako prostředek (sada 
prostředků) porozumění podniku. Metodika Podniková architektura (EA) je pro 
praktického uživatele natolik abstraktní a složitá, že je nejprve nutné porozumět jí 
(jakožto prostředku porozumění) a teprve poté s pomocí ní porozumět podniku. 

Totéž platí pro okamžiky provádění výzkumu  - autor se svými vědeckými pojmy 
vstupuje do zkoumaného sociálního prostředí, které je ale založeno na již proběhlém 
porozumění tam běžným pojmům. Jedním směrem tedy autor předává pojmy z oblasti 
architektury, ale obráceným směrem se autor učí pojmy ze zkoumaného prostředí.  
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Autor se při výzkumu v rámci doktorské práce pohyboval na pomezí interpretačního a 
kritického výzkumu. Záměrem autora a cílem této práce je propagovat využití EA jako 
manažerské metody reformy veřejné správy a podporovat její zavedení v české 
veřejné správě. Při své práci s kontaktními osobami jednotek výzkumu se autor snažil 
jak porozumět jejich situaci (interpretační výzkum), tak jim předat část svých znalostí a 
zapálení pro věc GEA. To je přesně ve shodě s (Hendl, Kvalitativní výzkum: základní 
metody a aplikace, 2005, str. 140), který říká: „… pro kritického výzkumníka je 
klíčovým bodem stimulace změny“ a dále z téhož odstavce, ale upraveno na 
podmínky tohoto výzkumu: Cílem výzkumu je empowerment těch, kteří jsou zkoumáni, 
a poskytnutí jim takových poznatků, aby mohli uplatnit podnikovou architekturu EA ve 
svých organizacích a podpořili transformaci (reformu) těchto organizací. 
Stejné metodologické předpoklady, ale odlišné cíle interpretačního a kritického 
výzkumu se odráží také pojímání validity takového výzkumu. Hendl v (Kvalitativní 
výzkum: základní metody a aplikace, 2005, str. 141) hovoří o tzv. „katalytické validitě, 
která označuje stupeň, jak se podařilo přeorientovat zkoumané subjekty, stimulovat je 
a přispět ke změně jejich života. Je zřejmé, že tento koncept je v přímém protikladu 
k objektivizující nezaujatosti pozitivistického vědce“. 

V případě tohoto výzkumu autora je zřejmé, že v této rané fázi a při jeho prvním 
výzkumu se, i díky malé možnosti jednotlivce ovlivnit najednou celou českou veřejnou 
správu i celé jednotlivé jednotky výzkumu, uplatnil převážně interpretační výzkum a 
tomu odpovídají i použitá kritéria validity. Přesto úsilí autora přineslo ovoce, jak 
ukázala velmi příznivá reakce cca poloviny respondentů při oponování předložené 
závěrečné zprávy případové studie. To ale nic nemění na tom, že celkový a 
dlouhodobý přístup autora jednoznačně usiluje o kritický výzkum, čemuž odpovídají i 
jednotlivé otázky výzkumu, teoretické i praktické přínosy. 
Jak uvádí Myers v (Qualitative Research in Business and Management, 2013, str. 44): 
„pokud se kritický výzkumník chystá kritizovat současnou sociální situaci, musí proto 
mít nějaký základ. Z toho důvodu téměř všichni kritičtí výzkumníci mají nějaký 
explicitní etický základ, který motivuje jejich vědeckou práci“. Jak je uvedeno již 

v úvodu této práce, pro autora je motivací poznání rozdílu mezi dobře fungující 
veřejnou správou v zahraničí (obvykle užívající nějaké formy GEA2) a s potížemi se 
potýkající české veřejné správy, zcela nedotčené architektonickým myšlením, jak 
autor svým výzkumem ukazuje. Dále je to snaha autora zobecnit a využít svých 20 let 
zkušeností s řízením informatiky v podnikové sféře do sféry veřejné správy, kde je 
takové pomoci zapotřebí. 
Přístup pokorného poznávání s pomocí EA, zejména pak modifikovaná metodika 
rámce TOGAF, je tak současně předmětem výzkumu této práce a v jiných jeho fázích 
implicitním prostředkem výzkum, zejména pak je pro autora prostředkem analýzy a 
interpretace zjištění získaných od respondentů v průběhu případové studie. 

2.2 Metoda výzkumu 

Vzhledem k dlouhodobému záměru autora podílet se svým kritickým výzkumem na 
změnách české veřejné správy za pomoci zavedení Government Enterprise 
Architecture by upřednostňovanou metodou výzkumu byl tzv. akční výzkum. Okolnosti 
včetně systému veřejných zakázek nedovolily autorovi zapojit se do tvořivého, akčního 
procesu výzkumu, proto pro prvotní výzkum zůstalo u dvou postupně po sobě 

                                                           
2 Z angl. Government EA 
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aplikovaných metod výzkumu. V první fázi to byl etnografický výzkum nebo spíše 
empirický výzkum, resp. praktická zkušenost autora, dále designový výzkum a 
následně vícenásobná případová studie.  

Logiku toku myšlenek a postupu prací na doktorské disertační práci a přehled 
skutečně uplatněných metod výzkumu vystihuje Obrázek 3Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.: 

 

Obrázek 3 - Schéma struktury doktorské disertační práce, zdroj: autor 

Poradenské působení u klientů zaměstnavatele autora nebo v rámci zájmových 
společností a poradních orgánů je sice akční, ale podle (Myers, 2013, str. 66) jej nelze 
považovat za akční výzkum, protože při poradenství výzkum neprobíhá. 

Jiná je situace z pohledu vztahu etnologického, empirického výzkumu a poradenství. 
Poradenské zakázky na dílčí oblasti architektur, IT strategie a procesního modelování 
u organizací veřejného sektoru umožnily autorovi, aby jakožto PQDS, profesionálně 
kvalifikovaný doktorský student dle (Brown & Iacono, 2012, str. 83) viz dále, tyto 
organizace dlouhodobě pozoroval a své poznatky spojené s předmětem výzkumu 
zobecňoval, přestože tyto projekty nebyly zaměřeny přímo na otázky výzkumu.  
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Taktéž čtvrtá a poslední, Myersem v (Qualitative Research in Business and 
Management, 2013) zmiňovaná metoda Grounded theory, neboli česky například dle 
(Hendl, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, 2005) tzv. zakotvená teorie, 
nebyla nakonec pro ustavené teoretické propozice výzkumu vhodná, neboť ve 
zkoumaném prostředí české veřejné správy nebylo o pro ni neznámých tématech GEA 
možno posbírat dostatek dat k následnému vyhodnocení a hledání nějakých vzorů a 
teorií.  

Pro volbu metody případových studií vede i doporučení z knihy (Yin, 2009), kde se 
případové studie preferují zejména v situacích, kdy (a) výzkum hledá odpovědi na 
otázky „Jak?“ a „Proč?“, (b) nelze zvolit experiment, protože výzkumník nemá kontrolu 
nad události u zkoumaných subjektů a (c) důraz je kladen na aktuální jevy v kontextu 
reálného života organizace. 

Protože se ve zkoumané oblasti jedná o složité a často otevřené otázky, které je nutno 
zkoumat ve vzájemném dialogu, nemohla být použita metoda plošného dotazníkového 
šetření. Výzkum se také zaměřil více na kvalitativní než kvantitativní šetření. Bylo 
třeba ověřit, zda se zkoumaný jev (potřeba poznávání organizace v celkovém 
kontextu) v organizacích vůbec vyskytuje, v jakých souvislostech a jak mohou 
navrhované hypotézy (využití zjednodušených principů podnikové architektury) 
napomoci, nikoli jaká je četnost jeho výskytu. 

Při výzkumu byly osloveny organizace veřejné správy, na jejichž chod nemá autor ani 
vysoká škola žádný vliv, tj. ani se zde autor nezúčastnil žádného projektu spojného se 
zkoumanou problematikou. Proto nebylo možné využít metodu experimentu. 

Předmětem zájmu byl současný stav poznávání a architektury organizací a jejich 
potřeby a směřování do budoucnosti, proto se k provedení výzkumu nehodila metoda 
analýzy archivních dokumentů. 

3. Vytvoření teoretických základů práce 

Vybrané výstupy tohoto teoretického a etnografického, empirického výzkumu jsou 
základem navazující tvorby nových artefaktů s využitím metody designového 
výzkumu, a jakožto tzv. propozice jsou spolu s artefakty vstupem následujícího 
ověřovacího výzkumu metodou vícenásobné případové studie. 

3.1 Metodika etnografického výzkumu aplikovaná na 
management a IT 

Podle (Brown & Iacono, 2012, str. 81) s odkazy na Fetterman, 2011 a Myers, 1999, 
2009 může etnografická metoda výzkumu překonat mnohé problémy, s nimiž by se 
výzkumník mohl potýkat v případě tradičnějších kvantitativních metod výzkumu ICT. 
Pohroužení etnografa do zkoumaného prostředí umožňuje výzkumníkovi sbírat data 
na mnohem větší úrovni detailu než by bylo možné při obvyklých technikách případové 
studie.   

Etnografická metoda je založena zejména na tzv. „Participant observation“, to je 
pozorování výzkumníka, který je ale součástí pozorovaného společenství, více 
například v (Iacono, Brown, & Holtham, 2009). Tato technika je i jednou z metod sběru 
dat v rámci případových studií podle (Yin, 2009). Na rozdíl od případové studie umožní 
vlastní pozorování zapojeného etnografa zkoumat otázky a souvislosti, jimž by 
dotazované osoby v rámci případové studie nemusely nebo nemohly rozumět a 
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adekvátně odpovědět. Etnografický výzkum se od případové studie liší také svojí 
délkou, obvykle je výzkumník zapojen do zkoumaného společenství po měsíce. 

Nyní je autor již rok součástí týmu zavádějícího tzv. Národní architekturu veřejné 
správy ČR a pro jeho další výzkumy je etnografická metoda plně relevantní. 

3.2 Empirický výzkum a praktická zkušenost autora 

Autora lze po mnoha letech praxe v oboru označit za profesionálně kvalifikovaného 
doktorského studenta (PQDS), jehož praxe v projektech klientů je zvláštním případem 
etnografické výzkumné metody dle (Brown & Iacono, 2012, str. 83). PQDS je na 
projektech v pozici, která mu umožňuje účinně překonat většinu problémů 
etnografických studií, rozebíraných tamtéž. Výzkum s relevancí dle PQDS se dá 
účinně využít i tam, kde nelze plně hovořit o etnografickém výzkumu. 

Autor se již více než 10 let pohybuje jako poradce v organizacích veřejné správy ČR, 
kde se podílel jako hlavní architekt na návrzích byznys architektury, zejména změny 
procesů a na návrzích aplikační architektury IS, zejména strategií rozvoje řešení SAP 
v IT prostředích těchto organizací. Při této práci autor prakticky používal 
architektonický rámec TOGAF 9, poznával jeho omezení a nevýhody pro VS3 ČR a 
navrhoval jeho praktická uzpůsobení, která by umožnila realizovat jeho přínosy. 

Tato empirická zkušenost představuje v rámci IT výzkumu autora vlastně tzv. 
behaviorální paradigma k designovému výzkumu, viz následující kapitola. Behaviorální 
výzkum ukazuje, proč jsou potřeba referenční modely částí EA, jaké mají vyřešit 
problémy při návrhu transformace organizace a její IT podpory a jaké by měly mít 
vlastnosti. Designový výzkum je metodikou pro návrh těchto nových a inovativních 
artefaktů a ověřuje, že artefakty účelně řeší identifikovaný problém. 

3.3 Rešerše literatury 

Návrhům autora předcházela vedle empirického výzkumu rozsáhlá rešerše dostupné 
vědecké i praktické literatury. Cílem rešerše bylo zejména analyzovat minulý vývoj 
podnikové architektury, rozpoznat jeho trendy a predikovat její možný další vývoj. Dále 
bylo cílem rešerše nalézt všechny informace o referenčních modelech v podnikové 
architektuře, spojovaných s aplikační architekturou. Třetí oblastí rešerše bylo použití 
podnikové architektury ve veřejných správách a dostupné koncepce jejího zavedení. 

Rešerše byla provedena na počátku výzkumu v letech 2009-2010 a poté 
aktualizována při finalizaci práce v letech 2013-2014. 

Základní hledání dostupné literatury bylo ve veřejných zdrojích, zejména pomocí 
internetu a Google Search. Vědecké publikace byly vyhledávány jak ve vědeckých 
komunitách ResearchGate4 a Academia5, tak zejména ve specializovaných 
vyhledávačích a databázích Google Scholar6, IEEE Computer Society7 a ProQuest8. 

                                                           
3 Zkratka z Veřejná správa 
4 https://www.researchgate.net 
5 https://www.academia.edu/ 
6 http://scholar.google.cz/ 
7 http://www.computer.org/portal/web/guest/home 
8 http://www.proquest.cz/databaze 
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Jedním z podstatných závěrů rešerše je, že nebyly nalezeny žádné publikace 
obsahující obdobné způsoby rozšiřování struktury a metamodelu TOGAF, žádné 
referenční modely a byznys orientované taxonomie aplikační architektury a žádné 
obecné celkové koncepce zavedení podnikové architektury ve veřejné správě. Tento 
fakt slouží vedle recenzovaných zahraničních publikací autora jako další potvrzení 
původnosti a novosti jeho návrhů ve zmiňovaných oblastech, odpovídajících dílčím 
cílům práce.  

4. Vytvoření návrhů - artefaktů 

4.1 Design-Science Research 

Pro návrh úprav struktury metamodelu TOGAF, referenčních modelů aplikací, KPI či 
procesů, modelu struktury Národní architektury ČR a dalších bylo v práci využito 
metodiky Design-science Research. 

Podle (Hevner, March, Park, & Ram, 2004) : „ ... charakterizují většinu IT výzkumů dvě 
paradigmata: behavioral science (pozn. autora - Sociologie a psychologie chování) a 
design science (pozn. autora - nemá český ekvivalent). Paradigma behavioral science 
usiluje vytvořit a ověřit teorie, které vysvětlují nebo předvídají chování lidí a organizací. 
Paradigma design science se snaží rozšířit hranice dovedností lidí a organizací 
vytvoření nových a inovativních věcí (artefaktů)”. 

 

 

Obrázek 4 - Information System Research Framework,  
zdroj (Hevner, March, Park, & Ram, 2004, str. 80) 
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Struktura tzv. Rámce výzkumu informačních systémů (Information Systems Research 
Framework), jak jej uvádí (Hevner, March, Park, & Ram, 2004, str. 80) zde přetištěná 
výše jako  

Obrázek 4, je velmi podobná struktuře rámců pro EA. Je možno říci, že každé 

architektonické angažmá, které analyzuje lidi, organizaci a technologie s pomocí 
odpovídajících architektur a s využitím znalostí a pravidel navrhuje jejich budoucí 
(nový a inovativní) stav, by bylo možno prezentovat jako IT výzkum vedený metodou 
Design-science Research. 

Hevner se v (Design Science in Information Systems Research, 2004, str. 78) 
odkazuje na (March, Smith, 1995), kteří IT designovém výzkumu identifikovali dva 
procesy (vytvoř a ověř) a čtyři artefakty (konstrukty, modely, metody a instance IS). IT 
artefakty jsou vytvářeny, aby vyřešily dosud nevyřešený problém. Jsou ověřovány 
s ohledem na svou užitečnost při řešení těchto problémů. Konstruktem mohou být 
jazyky, jejichž pomocí jsou problémy a jejich řešení definovány a komunikovány. 
Modely používají konstrukt (jazyk), aby představily situaci v reálném světě – designový 
problém a prostor jeho řešení. Metody představují procesy poskytující návod, jak 
dosáhnout řešení. Instance ukazují, jak mohou být konstrukty modely a metody 
zavedeny jakožto funkční systém. 

Návrhy autora práce jsou z tohoto pohledu zejména modely (model struktury prostředí 
NA VS ČR9, Hierarchický model podnikové architektury, upravený metamodel TOGAF 
a referenční model aplikační architektury) a metoda (Návrh postupu zavedení NA VS 
ČR).  

Výzkum byl realizován podle kroků, definovaných Peffersem v (Peffers, Tuunanen, 
Rothenberger, & Chatterjee, 2008) jako DSRP10, tedy v „procesním a mentálním 
modelu DRS“, viz Obrázek 5. 

 

Obrázek 5 - Model procesu designového výzkumu,  

zdroj: (Peffers, Tuunanen, Rothenberger, & Chatterjee, 2008) 

Jednotlivé kroky procesu výzkumu dle DSRP lze přeložit následovně: 

 Identifikace problému a motivace 

                                                           
9 Zkratka z Národní architektura veřejné správy ČR 
10 DSRP - zkratka z angl. „Design Science Research Process“ 
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 Definice cílů řešení 

 Design11 a vývoj 

 Předvedení 

 Vyhodnocení 

 Komunikace 

Obdobně jednotlivé body vstupu do výzkumu (iniciace, zahájení) mohou být přeloženy 
následovně: 

 Zahájení zaměřené na problém 

 Zahájení zaměřené na cíl 

 Zahájení zaměřené na návrh 

 Zahájení klientem/kontextem 

Tento model je podle Pefferse modelem nominálním, kde se neočekává, že by 
výzkumníci ve všech případech prošli všemi kroky. Proces výzkumu může být 
iniciován i v pozdějších fázích, viz šedé ovály, a odtud dokončen. Druhým současně 
uplatněným principem je iterace. Pokud je některý z následných kroků neúspěšný 
nebo přinese nové poznání, vrací se proces podle druhu tohoto impulsu do některého 
předchozích kroků. 

Příkladem uplatnění iterace po pozdější iniciační fázi je ve výzkumu autora návrh 
referenčního modelu aplikační architektury. V době zahájení výzkumu v rámci této 
doktorské práce byl již model RMAA12 hotov a používán. Používání modelu 
představovalo fázi „Předvedení“ a umožnilo zpětnou vazbu do „Designu“, kde byla 
v rámci této práce vytvořena a následně ověřena nejnovější verze referenčního 
modelu. V tomto případě se jednalo o DSR13 výzkum iniciovaný klientem/kontextem, 
tedy použitím v konkrétních případech u klientů ve veřejné správě ČR. 

V další části své práce (Design Science in Information Systems Research, 2004) se 
Hevner a kol. již dále nezabývají sociologickou částí výzkumu (behaviorálním 
paradigmatem), nýbrž uvádějí a podrobně rozebírají sadu zásad pro úspěšné 
provedení a ověření designové části výzkumu. Jsou to tato pravidla (zkráceno): 

1. Design je artefakt. Designový výzkum musí vytvořit života schopný artefakt ve 
formě konstruktu, modelu, metody nebo instance IS. 

2. Důležitost pro problém. Cílem designového výzkumu je vyvinout 
technologické řešení pro významný a relevantní byznys problém. 

3. Vyhodnocení designu. Užitečnost, kvalita a účelnost designu artefaktu musí 
být rigorózně prokázána pomocí dobře provedených hodnotících metod. 

                                                           
11 Autor se přiklání k ponechání původního angl. výrazu „Design“, protože má 
specifičtější význam než užší „Návrh“ a používá se i v českém jazyce. Význam „návrh“ 
bude někdy použit pro zkrácenou náhradu celého spojení „design/development“, 
protože v této práci jde více o návrh konceptu než o vývoj (třeba ve smyslu SW). 
12 Zkratka z Referenční model aplikační architektury. 
13 Zkratka z Design Science Research 
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4. Přínos výzkumu. Efektivní designový výzkum musí poskytnout jasné a 
ověřitelné přínosy v oblastech designu artefaktu, v základech nebo metodách 
designu. 

5. Důslednost výzkumu. Designový výzkum závisí na použití přesných metod 
jak v konstrukci tak vyhodnocení designu artefaktu. 

6. Design jako proces hledání. Pátrání po účinném artefaktu vyžaduje využití 
dostupných prostředků k dosažení kýžených výsledků při dodržení pravidel 
prostředí problému. 

7. Komunikace výzkumu. Designový výzkum musí být efektivně prezentován 
oběma, jak technickému, tak manažerskému publiku. 

Při popisu nově navrhovaných artefaktů v příslušných kapitolách práce je jejich validita 
diskutována s přihlédnutím právě k výše uvedeným zásadám. 

5. Zajištění platnosti a spolehlivosti výsledků  

Metoda vícenásobné případové studie byla v této práci použita pro ověření výsledků 
etnografické a designové části výzkumu. 

5.1 Metodika případové studie 

Při přípravě výzkumu s pomocí případových studií je třeba si zejména zodpovědět 
otázky (a) jak definovat zkoumané „případy“, (b) jak stanovit, která data budou sbírána 
a (c) jak vyhodnotit sebraná data. Příprava výzkumu s pomocí případových studií byla 
provedena podle životního cyklu dle (Yin, 2009), viz schéma: 
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Obrázek 6 - iterativní proces provedení případové studie  
(Robert Yin, (Yin, 2009)) 

Plánování 

Ve fázi plánování výzkumu bylo rozhodnuto o použití vědecké metody případové 
studie, k čemu vedly i následující argumenty. Ověření navržených hypotéz týkajících 
se efektivity a užitečnosti EA jako manažerské metody má charakter sociálně vědního 
výzkumu. Vzhledem k charakteru problematiky, rozsahu a obtížnosti ověřovaných 
otázek byla upřednostněna metoda případových studií před plošným dotazníkovým 
šetřením. 

To je právě případ šetření v této práci, kde jsou zkoumány například následující 
otázky: 

 Jakým způsobem poznáváte a sdílíte poznání? 

 Jak vypadá architektura Vaší organizace? 

 Jak cítíte rozpory uvnitř architektury? apod. 

Předmětem zájmu byl současný stav poznávání a architektury organizací a jejich 
potřeby a směřování do budoucnosti, proto se k provedení výzkumu nehodila metoda 
analýzy archivních dokumentů. 

Volbu případové studie jako výzkumné metody potvrzuje a její vlastnosti pro výzkum 
shrnuje i její definice, která se podle (Yin, 2009) skládá ze dvou složek:  

„První část technické definice se začíná rozsahem (působností) případové studie: 

1. Případová studie je empirické šetření, které: 
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 zkoumá současný jev do hloubky a v kontextu reálného života, a to zejména, 
když  

 hranice mezi jevem a kontextem nejsou jasně patrné. 

Za druhé, protože jev a kontext nejsou v reálných životních situacích vždy rozlišitelné, 
další technické vlastnosti, včetně sběru dat a strategie analýzy dat, se staly druhou 
část naší technické definice případových studií: 

2. Šetření případové studie 

 zvládá technicky výraznou situaci, ve které bude mnohem více proměnných 
zájmu než datových bodů, a jako jeden z výsledků  

 opírá se o několik zdrojů důkazů, jejichž údaje se využívají triangulačním 
způsobem, a jako další důsledek 

 těží z předchozího vývoje teoretických propozic vedení sběru a analýzy dat.“ 

Návrh (design) studie 

Design provedení případové studie propojuje teoretický základ výzkumu a jeho 
praktické zaměření. Jestliže teoretickým základem práce jsou návrhy na úpravu 
metamodelu EA a referenčních modelů, návrhy na principy sdílení znalostí o EA a 
použití EA jako manažerské metody, pak prakticky je práce zaměřena na podporu 
transformace české veřejné správy. Proto design případové studie dále zkoumá a 
ověřuje teoretické poznání z první části výzkumu na třech (čtyřech) skupinách 
organizací české veřejné správy, tj. státní správy a územní samosprávy. 

Pro návrh designu studie je podle (Yin, 2009) zvláště důležitých následujících pět 
komponent: 

 Otázky výzkumu 

 Propozice (teze) výzkumu 

 Zkoumané jednotky 

 Logika propojení dat a propozic (tezí) 

 Kritéria pro interpretaci zjištění 

Klíčovou otázkou této fáze výzkumu bylo zjistit: „Jak a proč používají, respektive 
nepoužívají, organizace na různých úrovních české veřejné správy podnikovou 
architekturu jako prostředek vlastního poznávání, sdílení tohoto poznání a 
manažerskou metodu pro inovace a zlepšování (reformu)“. 

Teoretickými návrhy, tedy propozicemi nebo tezemi případové studie jsou nové 
myšlenky a tvrzení autora z první fáze výzkumu, zejména: 

H1. Podniková architektura není jenom způsob návrhu lepších informačních 
systémů, ale zejména prostředek pokorného a celkového porozumění vlastní 
organizaci v nejširším kontextu.  

H2. Základem využití EA ve veřejné správě je vzájemné sdílení poznání, po němž 
organizace VS volají. 

H3. Jako taková je EA základem podpory procesu inovace a transformace 
(reformy) organizace, neboť ukazuje cíl i způsob realizace změn v organizaci. 

H4. Východiskem z rozporu mezi šířkou a hloubkou poznání je vrstevnatá 
struktura architektury organizace 
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H5. Východiskem rozporu mezi rozsahem zpracování a zdroji je využití 
akcelerátorů, zejména referenčních modelů. 

H6. V české veřejné správě podniková architektura není používána nebo jenom 
velmi výjimečně 

H7. Předpokladem využití EA v české veřejné správě je její jazyková i obsahová 
lokalizace, srozumitelnost, jednoduchost a návodnost. 

Z hlediska kategorizace používané v (Yin, 2009) se v souvislosti s jednotkami 
výzkumu této studie jedná o tzv. „Embedded, Multiple-Case Study“. Yin rozlišuje, zda 
studie je holistická, tj. zda se zabývá jevem jako celkem, aniž by mohla být zkoumaná 
jednotka rozdělena na menší dílčí složky, nebo zda to možné je a menší jednotky jsou 
následně „vloženy“ do studie.  

Kategorizace byla na design zkoumaných jednotek případové studie použita 
následujícím způsobem, viz (Yin, 2009, str. 31).Základní zkoumanou jednotkou byl 
orgán veřejné moci, přičemž zkoumané jednotky byly zvoleny tak, aby zastupovaly 
rovnoměrně jednotlivé úrovně veřejné správy: 

 centrální státní správa 

 krajská územní samospráva 

 místní územní samospráva na úrovni statutárních měst 

 místní územní samospráva na úrovni měst – obcí s pověřeným obecním 
úřadem (tzv. obcí II. stupně).  

Jednotky pro výzkum byly vybírány na základě dobrovolnosti a zájmu mezi 
organizacemi VS aktivně se zapojujícími do vzdělávání a diskusí v oblasti jednotlivých 
složek EA nebo obecně organizace aktivně usilující o své zlepšování či transformaci. 
Tyto organizace byly k podílu na výzkumu osloveny převážně v průběhu jejich účasti 
na odborných konferencích ČSSI14 a VŠE, případně na doporučení již oslovených 
respondentů. Tento proces výběru kandidátů pro účast ve studii odpovídá tzv. 
screeningu podle (Yin, 2009, str. 91) 

Záměrem takové volby bylo v kombinaci s tezí o nedostatečném využívání EA v české 
veřejné správě prokázat, že pokud ani ty nejvyspělejší a nejvíce motivované jednotky 
VS ještě EA dostatečně nevyužívají, pak totéž tvrzení lze rozšířit i na ty méně vyspělé. 
Dále bylo snahou oslovit vzdělanější a pokročilejší jednotky, neboť u nich bylo lze 
očekávat, že budou schopny lépe posoudit, co jim dosud brání ve využívání EA a 
sdílení znalostí. 

Zkoumané jednotky byly seskupeny podle úrovní VS, přičemž v každé skupině bylo 3-
5 jednotek pro dosažení dostatečné jistoty zjištění. Mezi jednotkami uvnitř každé 
skupiny se uplatnila doslovná replikace výzkumu, mezi skupinami navzájem teoretická 
replikace výzkumu, ověřující u každé skupiny poněkud jiné vstupní předpoklady, viz 
také (Yin, 2009, str. 59).  

Vloženými jednotkami výzkumu u všech těchto jednotek byly: 

 Potřeba poznávání a porozumění organizaci 

o Motivace a účel využití EA k poznávání a transformaci organizace, 

o Vztah EA k legislativě a k hierarchii veřejné správy 

                                                           
14 Zkratka z Česká společnost pro systémovou integraci. 
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 Struktura architektury, modely a referenční modely 

o Jednotlivé oblasti (domény) EA (Ontologie a thesaurus, procesní a 
servisní architektura, datová a aplikační architektura, výkonnostní 
architektura).  

o Vztah EA k ostatním disciplínám, k projektovému řízení, řízení 
procesů a řízení jakosti 

 Řízení, governance a instituce EA v organizacích,  

o Potřeba přizpůsobení architektonických rámců 

o Správa zdrojů pro EA 

o Potřeba a prostředky sdílení znalostí o architektuře 

Případová studie byla využita k potvrzení propozic a potřebnému zobecňování. 
Jednalo se ve shodě s (Yin, 2009) o tzv. „analytické zobecňování“ na základě 
porozumění a interpretace získaných zjištění (podobně jako u experimentu), nikoli o 
tzv. „statistické zobecňování“, k němuž metoda výzkumu pomocí případových studií 
není vhodná. 

Kontrola kvality návrhu studie 

Pro prověření jakosti návrhu studie se běžně používají čtyři skupiny testů, souhrnně 
uvedené v (Yin, 2009, str. 40): 

 Platnost konstrukce studie – nalezení vhodných měřítek pro studované 
koncepty 

 Interní platnost (pouze pro kauzální a vysvětlující studie) – snaha o stanovení 
kauzálních vztahů, kde se předpokládá, že určité podmínky vedou k dalším 
podmínkám. 

 Externí platnost – stanovení domén, v nichž výsledky studie mohou být 
zobecněny 

 Spolehlivost – prokázání, že provedení studie může být zopakováno se 
stejnými výsledky. 

Pro potvrzení platnosti návrhu byly použity tři taktiky: (a) více zdrojů informací, (b) 
zřetězení důkazů a (c) kontrola draftu zprávy o studii klíčovými respondenty. 

Externí platnost byla prověřena volbou jednotek studie a principů doslovné a 
teoretické replikace výzkumu na základě jeho propozic. Navíc zvolené jednotky 
výzkumu pokrývaly nejenom všechny vrstvy české veřejné správy, ale také byly 
značně geograficky oddělené, aby se eliminoval vliv území a výsledky bylo možno 
generalizovat na celou veřejnou správu České republiky. 

Cílem testu spolehlivosti je minimalizovat chyby a zaujatost. Prostředkem k tomu bylo 
provádění výzkumu dle protokolu ověřeného a upraveného po pilotní studii, volba 
respondentů jak blízkých, ale převážně cizích autoru práce a zdokumentování všech 
zjištění (v rukopisných originálech i elektronické databázi). 

Příprava studie 

Před prováděním případových studií bylo potřebné si proces studie nacvičit, připravit 
protokol (respektive osnovu) studie a vyzkoušet si průběh sběru dat prostřednictvím 
rozhovoru na pilotní jednotce, kterou byl zvolen Městský úřad Milevsko. Součástí 
přípravy byl i screening architektonických a reformních manažerských aktivit 
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potenciálních kandidátů a vyjednávání o jejich zapojení do studie s využitím tzv. 
úvodního dopisu. 

Zajištění znalostí potřebných pro provedení studií (Yin, 2009, str. 69): 

 Klást správné otázky a dobře interpretovat odpovědi 

 Být dobrým posluchačem a nebýt v pasti vlastní ideologie nebo předpojatosti 

 Být přizpůsobivý a pružný tak, aby všechny nové skutečnosti byly pro výzkum 
příležitostí nikoli hrozbou 

 Výzkumník musí mít velmi dobré znalosti studované problematiky 

 Výzkumník by neměl být zatížen apriorními představami, aby mohl být 
vnímavý i protichůdným důkazům 

V průběhu provádění studie se ukázalo, že je pro autora obtížné klást nepředpojaté 
otázky a nepropagovat vlastní názory. Znění otázek v osnově již kvůli porovnatelnosti 
výzkumu nebylo možno měnit. Při vedení rozhovorů však bylo významné úsilí a 
soustředění autora věnováno právě předcházení riziku předpojatosti a dosažení 
maximální neutrality. Výběr respondentů i cíl studie s jistou mírou předpojatosti 
výzkumníka i zkoumaných jednotek počítá, což se projevuje v intepretaci zjištění. 

Pro vykonání této studie nebylo třeba zvláštního tréninku týmu výzkumníků, neboť 
všech rozhovorů i pozorování se zhostil autor sám. To má mimo jiné tu výhodu (a 
nevýhodu), že všechny výsledky jsou srovnatelné, jsou zatíženy toutéž případnou 
chybou postupu či úsudku. 

Tentýž důvod, tedy neexistence širšího výzkumného týmu vedl k tomu, že nebylo 
nutné vydat tzv. Protokol studie, který by všem členům týmu vysvětlil, co je cílem 
studie, jaké jsou výzkumné otázky a zkoumané jednotky, jaký je postup studie a 
osnova výzkumné zprávy. Všechny tyto podklady postačily autorovi samotnému 
v podobě přípravných kapitol Tezí doktorské práce a vlastní doktorské disertační 
práce.  

Výjimkou je osnova vedení výzkumu formou strukturovaného rozhovoru, která je jinak 
základem protokolu studie. Tato předem připravená a v pilotní studii ověřená osnova 
umožnila zajistit porovnatelnost a reprodukovatelnost jednotlivých studií a jejich 
vyhodnocení. Osnova vedení výzkumu vypadá jako dotazník, ale dotazníkem není, 
protože není možné, aby respondent na otázky odpověděl sám. Osnova je vodítkem 
pro výzkumníka, aby věděl jak otázky uvést, jak je řetězit a rozvíjet, kde hledat možné 
zdroje odpovědí v organizaci dotazovaného. Při rozhovoru nejsou otázky pokládány 
doslovně, ale významově tak, aby jim mohl dotazovaný dobře porozumět v kontextu 
své organizace. 

Robert Yin v (Yin, 2009, str. 87) rozlišuje pět úrovní otázek, které by si měl klást 
výzkumník v průběhu provádění případové studie, přičemž pouze první dvě úrovně se 
uplatní při vlastním rozhovoru v terénu a jsou součástí osnovy, ostatní jsou 
prostředkem analýzy a zobecňování: 

 Úroveň 1: Otázky kladené přímo dotazovanému 

 Úroveň 2: Otázky týkající se konkrétního případu, zkoumané jednotky 

 Úroveň 3: Otázky sloužící k hledání shodného vzoru napříč jednotkami při 
vícenásobné studii 
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 Úroveň 4: Otázky platné pro studii jako celek, vycházející i z literatury a jiných 
důkazů, než posbíraných dat 

 Úroveň 5: Normativní otázky pro politická doporučení, jdoucí za rámec úzce 
zaměřené studie 

Příklady otázek jednotlivých úrovní. Úroveň 1: Znáte nějaký konkrétní EA rámec? 
Úroveň 2: Má vaše organizace udržovaný model aplikační architektury? Úroveň 3: 
Sdílejí krajské samosprávy některé modely architektury, například architekturu 
výkonnosti?  Úroveň 4: Lze říci o české veřejné správě, že vůbec nevyužívá principy, 
myšlení a nástroje EA? Úroveň 5: Jak by měla postupovat vláda při zřizování 
(zavedení) Národní architektury ČR? 

Již při přípravě studie je potřebné mít představu o očekávaných výstupech, vážících 
se k propozicím studie. K tomu slouží plán podoby budoucích výstupů, což symbolicky 
znázorňuje šipka mezi „prepare“ a „share“ ve schématu životního cyklu studie, viz 
Obrázek 6 - iterativní proces provedení případové studie  
(Robert Yin, (Yin, 2009)).Bohužel závěrečné zprávy případových studií nemají své 
„zvykové vzory“ jako například laboratorní experimenty, o to důležitější je, předem se 
nad strukturou výstupů zamyslet. 

Závěrečná zpráva vícenásobné případové studie je členěna do tří sekcí, kapitol, podle 
tzv. vložených jednotek výzkumu, viz výše, kde jsou vždy vyhodnocována zjištění za 
jednotlivé skupiny jednotek dle úrovní veřejné správy. Tyto sekce zprávy jsou 
zaměřeny na otázky úrovně 2 – 3, případně 4. Vedle toho byla připravována a je v této 
práci představena čtvrtá, tzv. souhrnná zpráva, zaměřená na otázky úrovní 4 a 5, 
formulující závěry pro hlavní výzkumnou otázku a ověřované hypotézy.   

Pilotní ověření designu případové studie proběhlo v září 2012 na Městském úřadě 
v Milevsku. Tento úřad byl zvolen pro jeho aktivní zájem o další zlepšování s využitím 
architektonického myšlení, přičemž současně se úřad zapojoval do dalších společných 
aktivit s VŠE. 

Při pilotním ověřování byla testována jak volba vložených jednotek výzkumu, tak 
rozsah a forma kladení otázek 1. až 3. úrovně. Na základě těchto konzultací byla 
připravena osnova rozhovoru, které v prvních provedených studiích na Magistrátu 
města Liberec a na Krajském úřadě Libereckého kraje doznala pouze drobných změn 
a od té doby se, kromě odstraňování přepisů a drobných chyb, víceméně nezměnila.      

Sběr dat 

Sběr dat proběhl podle připravených postupů a je plně dokumentován v rámci 
jednotlivých závěrečných zpráv. 

Sběr důkazů (průkazů, svědectví) může teoreticky proběhnout z více zdrojů – 
dokumentů, archivních záznamů, rozhovorů, přímých pozorování, pozorování jakožto 
účastník děje a z fyzických předmětů. Ve skutečnosti se jako východisko této 
případové studie předpokládala převážně neexistence již hotových dokumentů nebo 
artefaktů u jednotek výzkumu, proto byl jako základní zdroj sběru dat zvolen rozhovor. 
Jak potvrzuje Yin v (Yin, 2009, str. 106), rozhovor neboli interview je „jedním 
z nejdůležitějších zdrojů informací pro případové studie. Toto zjištění může být 
překvapivé, protože obvykle je interview spojováno s dotazníkovým šetřením“. 
Interview byla naplánována jako několika hodinové návštěvy v úřadech a 
organizacích, které se účastnily výzkumu. Tomu odpovídal i semi-strukturovaný, 
zaměřený způsob vedení rozhovoru. Interview nebyla nahrávána, záznamem 
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rozhovorů jsou pouze poznámky autora v individuálních kopiích před-připravené 
osnovy rozhovoru. Nebyly pořizovány fotografie ani jiné formy záznamu v rámci 
přímých pozorování v jednotkách výzkumu. 

Doplňkově mohly posloužit dokumenty nebo artefakty, pokud by byly nalezeny, o což 
usilovaly některé otázky v rozhovoru. Ve většině případů se tak nestalo, žádné 
dokumenty a artefakty, které by odpovídaly otázkám výzkumu, tedy výstupům EA ve 
veřejné správě, nalezeny nebyly, což potvrdilo jedny z výchozích předpokladů. Tam, 
kde byly nalezeny nějaké architektonické dokumenty nebo artefakty, byly analyzovány 
z pohledu týchž otázek, kladených v rámci interview (tzv. datová triangulace).  

Ze zjištěných údajů byla sestavena tzv. databáze surových dat případové studie. Tato 
data byla doslova přepsána z protokolů a nejsou nijak interpretována. Jedinou 
úpravou těchto dat je jejich částečná anonymizace. Každý čtenář této práce si 
v databázi zjištění může sám ověřit interpretaci autora nebo učinit svou vlastní.  

Databáze důkazů případové studie obvykle dle (Yin, 2009, str. 119) obsahuje 
poznámky autora, dokumenty a protokoly, tabulky a příběhy. Příběhy se myslí dle 
téhož zdroje odpovědi autora na otázky úrovně 3 až 5, na základě jednotlivých důkazů 
z jednotek výzkumu. Databáze zjištění byla pro tabulkovou část sestavena 
v elektronické podobě s využitím nástroje MS Office – Excel a je jednou z příloh této 
práce. 

Zřetězení důkazů, nálezů. Celý návrh případové studie podporuje strukturovaný 
přístup k řetězení nálezů dopředu i zpět, tj. od teoretických propozic studie, přes 
otázky v osnově interview, dále přes protokoly interview a jejich elektronickou databázi 
až k jejich citacím v závěrečných zprávách. A obráceně od tvrzení v závěrečných 
zprávách až k jednotlivým zjištěním v protokolech rozhovorů, strukturovaných podle 
teoretických propozic studie. 
Analýza zjištění 

Analýza zjištění jednotlivých studií i jejich syntéza za celou vícenásobnou studii 
proběhla v návaznosti na design studie, přípravu a sběr dat. Výstupy analýzy jsou plně 
dokumentovány v rámci jednotlivých sekcí závěrečné zprávy. 
Literatura (Yin, 2009, str. 130) uvádí čtyři základní analytické strategie: 

1. Vedení analýzy teoretickými propozicemi 

2. Vytvoření popisu případu 

3. Společné použití kvalitativních i kvantitativních dat 

4. Posouzení konkurenčních vysvětlení 

a pět analytických technik: 

1. Porovnávání vzorů (Pattern Matching) 

2. Vystavění vysvětlení (Explanation Building 

3. Analýza časových řad 

4. Logický model 

5. Syntéza napříč případy (Cross-Case Synthesis) 

Všechny strategie a techniky analýzy dat studie je možné libovolně kombinovat, pokud 
to pro daný případ dává smysl. 

Pro analýzu získaných zjištění byly v této vícenásobné případové studii použity 
strategie 1, 2 a v některých případech 4. Konkurenční zdůvodnění byla vzata v úvahu 
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zejména v případech, kdy se zjištění odlišovala od předpokladů nebo byla příliš 
jednoznačná. Jedním z konkurenčních vysvětlení byl také vliv osobnosti tazatele na 
zástupce zkoumaných jednotek, což je ale typický rys tzv. kritického výzkumu. 
Strategii 3, využití i kvantitativních dat, nebyl k dispozici dostatečný, statisticky 
významný vzorek, proto nebyla uplatněna. 

 Pro analýzu a zobecňování byly využity zejména techniky 2 a 5, se snahou  
o uplatnění techniky 1, budováním a porovnáváním vzorů, typických zejména pro 
jednotlivé úrovně veřejné správy. 

Prezentace a sdílení výsledků 

Prezentace výsledků výzkum provedeného metodou vícenásobné případové studie je 
realizována prostřednictvím jednotlivých sekcí závěrečné zprávy. Sdílení výsledků 
výzkumu s jeho účastníky bylo uskutečněno oponenturou draftu závěrečné zprávy 
respondenty a kolegy z VŠE. Veřejné sdílení výsledků je umožněno publikací 
závěrečné zprávy jako recenzovaného článku, prezentací výsledků na konferencích a 
celkovým zveřejněním této doktorské disertační práce. 

Při přípravě prezentace výsledků studie byly posouzeny tři základní aspekty, kroky 
vytváření závěrečných zpráv podle (Yin, 2009, str. 164) a to volba publika (čtenářů) 
zpráv, volba struktury kompozice zpráv a způsob ověření draftů zpráv jejich 
oponenturou respondenty. 

Jako potenciální publikum byly uvažovány následující tři skupiny čtenářů a podle toho 
byl v závěrečné zprávě kladen důraz na jednotlivé typy sdělení: 

a) akademičtí kolegové, zabývající se EA a veřejnou správou. Pro ně jsou 
určeny zejména informace potvrzující teoretická východiska z oblasti EA ve 
veřejné správě a navržené úpravy rámců, metodik, nástrojů a využití EA ve 
VS. 

b) Politici, praktici, odborné a zájmové společnosti, veřejnost. Pro ně jsou 
některá zjištění studií formulována pragmatickým jazykem a návodným 
způsobem tak, aby našli v závěrech studie využitelná doporučení. 

c) členové komise pro obhajobu disertační práce. Jim jsou mimo sdělení ze 
skupiny a) určeny ještě zejména informace potvrzující metodičnost a 
systematičnost provedené studie a legitimitu jejích výsledků. 

Pro výstavbu závěrečných zpráv je v (Yin, 2009, str. 176) navrhováno šest typů 
struktury kompozice zprávy: 

1. lineární (postupná) analýza 

2. srovnávací studie 

3. chronologická studie 

4. „Theory-building“ – zpráva následující strukturu výstavby teoretických 
propozic studie 

5. obrácená struktura 

6. bez důrazu na pořadí (Unsequenced Structure) 

Pro závěrečnou zprávu z této vícenásobné případové studie je využito kombinace 1. a 
4. struktury kompozice, tj. postupné analýzy respektující strukturu vložených jednotek 
výzkumu a teoretických propozic studie. 
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Třetím krokem tvorby výstupů studie je jejich ověření. V tomto případě byla v souladu 
se zvolenou mírou anonymizace zvolena forma oponentury draftu závěrečné zprávy 
vícenásobné případové studie. Všem respondentům (kontaktním osobám) za 
zkoumané jednotky byla zaslána zpráva, k jejímuž vzniku za svoji zkoumanou 
jednotku přispěli. Předmětem oponentury byla zejména správnost uváděných tvrzení, 
srozumitelnost struktury výstavby zprávy, logika vyvození závěrů a využitelnost závěrů 
a doporučení. Na základě zpětné vazby od oponentů byla závěrečná zpráva 
upravena, aniž by však byly dotčeny vlastní nálezy studie a porušena vazba na 
původní zjištění a jejich databázi. 

5.2 Ověření původnosti práce 

Častým a doporučeným způsobem ověření původnosti výzkumu je tzv. „hodnocení 
návrhu expertní skupinou“, v literatuře označované jako „peer review“. 

Nejčastěji je, jako jednoduše, nebo dvojitě slepé šetření, spojováno s kontrolou článků 
před jejich publikací. Nověji stále častěji i jako otevřená diskuse o již publikovaných 
článcích, často publikovaná spolu s nimi. 

Cílem peer review není prokázat, zda jsou výsledky výzkumu správné, nýbrž to, zda 
jsou nové a zda je v nich obsažen vlastní přínos výzkumníka. 

Původnost většiny výsledků etnografického a designového výzkumu autora, 
uvedených v práci, byla ověřena při jejich dílčí publikaci formou recenzovaných 
článků. Díky jejich uveřejnění má autor za to, že původnost jeho myšlenek byla 
úspěšně prokázána. 

5.3 Dodržení etiky výzkumu 

V této práci byla důsledně dodržena doporučení pro předcházení následujícím etickým 
problémům, které se podle (Molnár) mohou vyskytnout v různých etapách zpracování 
disertace (zkráceno a upraveno): 

1. „Vždy v textu řádně citovat zdroj. Týká se to nejen textových pasáží, ale 
zejména různých tabulek a grafů“. 

2. Pokud se na jednom určitém výzkumu podílí více pracovníků (disertantů), pak 
vždy explicitně uvést co je mým dílem (přínosem) nebo uvést, že se jedná 
o společnou práci vyjmenovaných osob. 

3. V případech interview vždy by všem dotazovaným měl být jasně řečen účel, 
pro který se výzkum dělá, a získané informace by neměly být použity na 
cokoliv jiného.  

4. Zejména v případě kvalitativních výzkumů se často dostává „výzkumník“ do 
osobního kontaktu s dotazovaným a měl by respektovat jeho právo na 
soukromí (Right to privacy).  

5. Průzkumem získané informace by měly být vždy „důvěrné“ (zásada 
Confidentiality) a neměly by být sdělovány v žádném případě „třetím“ 
osobám.  

6. V souvislosti s publikováním závěrů výzkumu je nutné dodržet požadavek 
kvalitního (správného) výzkumu (tzv. Right to quality).“  

Ochrana osobnosti a práv spolupracujících osob byla nutná v případě jednotlivých 
projektů etnografického výzkumu. V práci je uvedeno, ve kterých organizacích veřejné 
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správy autor působil, ale výsledky jsou v práci zobecňovány. Takže přestože je autor 
k organizacím VS a míře jejich zralosti z pohledu EA a efektivity veřejné správy 
převážně kritický, tato kritika nemůže být spojovaná s konkrétními osobami a poškodit 
jejich zájmy.  

Stejně byla respektována ochrana osobnosti a práva osob i při vícenásobné případové 
studii, neboť hledání míry používání EA v organizacích veřejné správy je svým 
způsobem sociálně-vědní studie a dotýká se zájmů a práv konkrétních lidí v těchto 
organizacích. Jejich ochrana byla zajištěna v několika krocích: 

 Všichni respondenti se studie zúčastňovali dobrovolně a se zájmem. Jednalo 
se vskutku o vzájemnou výměnu informací, chápanou jako přínosnou pro obě 
strany, tazatele i dotazovaného. 

 Získané informace nebyly a nebudou nijak zneužity, neměly by přivést 
dotazované do nežádoucí nebo nevýhodné pozice, vždy budou respektovány 
zájmy dotazovaných. 

 Dotazovaným byla a je zajištěna přiměřená anonymita 

 Mezi dotazovanými nebyly osoby ze zvláště zranitelných skupiny, například 
děti 

Anonymita dotazovaných je zajištěna v míře s nimi projednané a odsouhlasené. Pro 
účely vyhodnocení získaných zjištění je nutné uvést, které organizace veřejné správy 
se zúčastnily výzkumu ve které skupině jednotek. V přehledu zjištění budou 
organizace označeny pouze zástupnými kódy, nijak nesvázanými s jejich identitou.  
O tom, které osoby byly respondenty a za kterou organizaci není a nebude nikde 
v práci zmínka, kromě protokolů studií v papírovém archivu autora, který bude 
přístupný maximálně k nahlédnutí komisi při obhajobě práce, ale jindy už nikomu. 

Korektnost závěrečné výzkumné zprávy studie z pohledu ochrany osobnosti a práv 
dotazovaných byla ověřena jednotlivými dotazovanými při oponentuře poskytnutého 
draftu zprávy a nikým z nich nebyla zpochybněna.  

6. Závěr  

Na příkladu doktorské disertační práce autora bylo ukázáno, jak lze pro vědecký 
výzkum v oblasti managementu IT úspěšně použít kombinaci kvalitativních metod 
výzkumu, zejména designový výzkum a následně vícenásobnou případovou studii, ale 
také zapojení etnografického a kritického výzkumu.   

Při současném stále větším propojování informatiky a managementu je rostoucí podíl 
kvalitativních výzkumných metod, běžných dříve v sociálních vědách, zcela přirozený 
a účelný. 
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