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Abstrakt 

Cieľom príspevku je hľadať odpoveď na otázku objavovania vo výskume. Heuristické stratégie sa dotýkajú 

všetkých etáp výskumu, napriek tomu v niektorých častiach objaviteľská línia eskaluje. Avšak dôležitou 

súčasťou objavovania je stáť na reálnych pozíciách s dôrazom na teritoriálne a časové hranice, aby sme zabránili 

povrchnosti či pseudovýskumu.   

 

Kľúčové slová: Výskum. Metodológia výskumu. Tvorivé objavovanie. Teória sociálnej práce. Kvalitatívny, 

kvantitatívny výskum. Dizertačná práca. 

 

Abstract 

This paper aims to find answers to the question of discovery in research. Despite the heuristic strategies 

concerning all stages of research, in some stages the discovery direction gets stronger. However, in the discovery 

process it is important to hold a realistic positions, putting emphasis on territorial and temporal limits in order to 

prevent superficiality or pseudo-research.  

 

Keywords: Research. Methodology of research. Creative discovery. Theory of social work. Qualitative, 

quantitative research. Dissertation thesis. 

 

 

Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s 

názvom Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy 

sociálnej práce. 
 

Úvod  

 

Názov príspevku evokuje k zamysleniu nad samotným termínom a jeho obsahovým 

zameraním v priestore metodológie výskumu. Ak siahneme po výkladových slovníkoch, tak 

v nich v súvislosti so slovom „heuréka“
2
 nachádzame vyjadrenie, že ide o zvolanie pri 

náhlom, nečakanom objave a znamená to „našiel som to" alebo „už to mám“, pochádzajúce zo 

starogréčtiny. Filozoficky tento termín v sebe obsahuje jednak to objavujúce, vynaliezavé,  

ale aj poznávajúce, resp. stav poznania, ktorý je predpokladom k riešeniu úlohy či situácie. 

Vo výskume to môžeme ponímať ako objavné hodnotenie čiastkových krokov z hľadiska ich 

prínosu ku konečnému výsledku. Využíva sa v prípadoch, keď nie je známy všeobecný 

algoritmus riešenia problému (čo v prípade výskumu jednoznačné platí). Heuristické stratégie 

                                                 
1
 Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,  Ul. 17. Novembra č. 

1, 080 01 Prešov, e-mailová adresa: beata.balogova@unipo.sk. 
2
 Výrok preslávil grécky učenec Archimedes zo Syrakúz, ktorý podľa Plutarcha utekal nahý po uliciach tohto 

mesta kričiac „Heureka!“, po tom, ako prišiel vo vani na Archimedov zákon. Od tých čias sa používa výkrik na 

vyjadrenie radostného nadšenia nad vyriešením ťažkej úlohy. Dokonca ho nachádzame ako súčasť štátneho 

motta napr. v Californii alebo sa viaže na obdobie zlatej horúčky v Austrálii. Svoju renesanciu našiel aj v oblasti 

matematicky (Malá slovenská encyklopédia 1993).  
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výskumu riešia daný problém ako súbor „pokusných“ riešení, pričom z výsledku každého 

pokusu odvodzujú, v akom smere je potrebné spresniť ďalší pokus. Tieto činnosti opakujú, 

kým riešenie nedosiahne prijateľné medze presnosti. Tento schematický sled je jasne 

viditeľný v práci každého vedecky pracujúceho výskumníčky a výskumníka postupujúceho od 

tvorby predmetu výskumu, cez realizáciu predvýskumu, či výberu výskumných stratégií od 

kvantitatívnej či kvalitatívnej, cez zmiešanú, integrovanú či kaskádovitú stratégiu. Heuristický 

postup v sebe neobsahuje len matematický algoritmus. V ostatnom čase sa heuristika rozvíja 

aj na pôde spoločenských vied, najmä psychológie a neodmysliteľne k tomu patrí aj 

sociológia a sociálna práca. Špecifické miesto získava aj v histórii, kde je vnímaná ako 

metóda vyhľadávania, zhromažďovania a triedenia historických prameňov. Špecifickosť 

výskumu v spoločenských vedách spočíva v tom, že výskumník a výskumníčka by mali 

aplikovať, akcentované slovami Eca (1997), jednak tradičné výskumné metódy pri skúmaní 

historických východísk predmetného javu, ale zároveň by mali siahnuť po úplne nových 

výskumných metódach a postupoch. Proces prienikov a zladenia vybraných výskumných 

metód a postupov je veľmi náročný (mnohokrát aj zavadzajúci)
3
 a vyžaduje od výskumníka a 

výskumníčky kvalitnú prípravu v podobe vedomostí a zručností.      

 

1. Heuristická paradigma v sociálnej práci 

 

Pri formovaní heuristickej paradigmy sociálnej práce a výskumu v sociálnej práci 

vychádzame z názoru Žilovej (2000), ktorá pod pojmom metodológia sociálnej práce rozumie 

vedu, ktorá sa zaoberá teoretickými, gnozeologickými, logickými a psychologickými 

otázkami metód, metodických postupov a metodík, ako aj princípov a zákonov vedeckého 

bádania ako tvorivého procesu. Ďalej zdôrazňuje, že súčasťou metodológie je aj tvorba, 

hodnotenie efektu používaných metód, ale aj metód používaných v oblasti empirického 

výskumu a následne pri tvorbe teoretických zovšeobecnení.  

Autor Heinemann-Pieper et al. (2002) vidia v heuristickej paradigme najväčší potenciál a 

považujú ju za nástroj budovania silných vedeckých základov sociálnej práce v kontexte: 

logického empirizmu a relativizmu. V jeho ponímaní je heuristická paradigma metateóriou
4
 

výskumu, ktorá vychádza z presvedčenia, že neexistujú spôsoby úplného poznania reality, a 

preto nie je možné zahrnúť všetky relevantné informácie do dát a analýzy. Je ukotvená v 

konceptuálnych a vedeckých základoch a je považovaná za konzistentnú s humanistickými 

hodnotami a ideálmi, ponúka sociálnej práci nástroje pre porozumenie, vytváranie a 

hodnotenie výskumu, vychádza z poznania, že neexistujú privilegované skutočnosti, ani 

nadradené modely poznania. Výsledkom heuristického procesu je vedomá strata informácií 

systematicky riadeným spôsobom. 

V tomto kontexte naše úvahy smerujú k odpovedi na otázku: Aký význam má pre 

výskumníkov a výskumníčky – sociálnych pracovníkov a pracovníčky? Áno, jednou 

z možností je riešiť rozličné otázky použitím takých teórií, prístupov, dát a kontextov, ktoré 

považujú za relevantné. Určenie toho, čo je relevantné, úzko súvisí s už v úvode spomínaným 

stavom poznania. Na naliehavosť otázok poznania upozorňujú mnohí filozofi, ale azda 

najadresnejšie to vyjadruje Heidegger (1996, s. 21) slovami „...žiadna doba nevedela toho 

toľko a tak rozmanitého o človeku ako dnes, ale žiadna doba nevedela menej, čo je človek, 

ako tá dnešná. V žiadnej dobe sa nestal človek tak problematickým ako v našej“. Vedomosť 

                                                 
3
 Autor upozorňuje na fakt, že minulé storočie bolo v sociálnom výskume poznamenané tým, že existovali vlny, 

ktoré vytvorili fetiš z kvantitatívnych a štatistických metód a ukazovateľov. Vznikli tak mamutie výskumné 

projekty, ktoré v skutočnosti neumožnili chápať reálne existujúce javy. Výsledkom toho sa závery výskumov či 

kvalifikačné práce stávajú konglomerátom letákov, hesiel alebo čisto teoretických a abstraktných poučiek (Eco 

1997, s. 58).  
4
 Po prvý krát ju autori predstavili pred 20 rokmi a oponenti ju kategoricky odmietli. 
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o tom, že naše poznanie sa stáva čoraz problematickejším, sa prenáša aj do oblasti vedeckého 

poznania. Uvedomujeme si, že neexistuje akési úplné a neobmedzené poznanie, ba čo viac 

(Démuth 2003), že i to, ktoré je nám prístupné, má svoju obmedzenú platnosť vzhľadom na 

okolnosti, ktoré popisuje a v ktorých sa nachádza. V tomto procese sa stretávame s tým, že 

prestávame hľadať „absolútnu pravdu“. Dokonca niektoré vyhranené názory smerujú k tomu, 

že samotné vedecké poznávanie nemá mať axiologickú hodnotu – má byť odtrhnuté od sveta 

dobra a zla – sveta pravdy. Avšak vedec je okrem svojej vedeckosti aj človekom, má svoje 

skúmanie oslobodiť od hodnotiacich predsudkov, ale na druhej strane ostáva bytostne 

vnorený do sveta hodnôt. Na pravdivosť vo vedeckom poznávaní  upozorňuje aj Brutovská 

(2015, s. 8) tým, že „poznanie považuje za súhrn takých informácií, ktoré spĺňajú kritéria 

zaručujúce, že tieto informácie sú adekvátne a pravdivé. ...vedecké poznávanie predstavuje 

systematické a kontrolované rozšírenie zdravého rozumu. Je založené na schopnosti 

rozlišovať pravdu a omyl“. 

Záver týchto úvah smeruje k rezultátu, že heuristický proces je otvorený prístup 

k rozdielnosti, dáva odpovede na to, čo môže byť skúmané a ako, v zrkadle pravdy. Poznanie 

poznania patrí z rýdzo logického hľadiska k jednej z najpodstatnejších otázok bytia ako 

takého.   

 

2. Najvýznamnejší benefit heuristickej paradigmy vo vedeckom výskume 

 

Z už spomenutých prínosov heuristickej paradigmy vo vedeckom výskume možno 

vyprofilovať základný znak a tým je rozhodnutie o dizajne výskumu. To je ponechané na 

výskumníčke a výskumníkovi, ktorý mnohokrát intuitívne smeruje k jednote poznania (ako 

protipólu roztrieštenosti). Ono je našim osobným poznaním opisujúcim náš každodenný svet. 

V prípade metodológie sociálnej práce výber dizajnu súvisí s povahou sociálnej práce, ktorá 

môže viesť od klasickej vedeckej metódy: diagnóza – terapia – kontrola, až po kreativitu a 

intuíciu. Pri slovách kreativita a intuícia sa viacerí vedci obávajú mágie, mýtov či 

náboženstva... Preto vedecká obec aj v sociálnej práci „volá“ po potrebe vedeckosti v 

kreativite a intuícii. Démuth (2003) ponúka riešenie vo forme aplikovania: 

- fenomenologickej analýzy (odlíšenie sociálneho javu od fenoménu),  

- existenciálnej analýzy (poznávanie a vlastná sebainterpretácia). 

Pod pojmom fenomenologická analýza (fenomenologická metóda skúmania) máme na 

mysli taký metodologický prístup skúmania, ktorý nám umožňuje priblížiť sa k predmetu 

skúmania ako takému a nazerať na neho v čo najväčšej odkrytosti a fenomenologickej nahote. 

Samotná podstata fenoménu spočíva v tom, že sa nám niečo nejako javí, sprístupňuje. Tento 

aspekt v prípade sociálnej práce je veľmi dôležitý, nakoľko práve v súvislosti s odhaľovaní 

fenoménu (vecí vo filozofickom vyjadrení súcna) vidíme iba jeho sekundárne signály, 

symboly či symptómy. Typickým prejavom je napríklad duševná choroba u klienta a jej 

symptómy. Kedy sa subjekt zväčša sprístupňuje práve vo svojej javovo falošnej podobe a jeho 

skutočnú podstatu možno odhaliť až v oveľa hlbšej a skrytejšej podobe. Mnohokrát sa 

k samotnej podstate vecí dostávame prostredníctvom analýzy charakteristických prejavov 

fenoménu. Objaviteľské v tomto kontexte znamená odhalenie príčiny a dôsledku. 

Existenciálna analýza zachytáva existenciálne rozpoloženie subjektu pri jeho poznávaní 

a vlastnej sebainterpretácii, tak sa dostávame k situácii, že ak chceme subjekt poznávať čo 

najkomplexnejšie, je potrebné rešpektovať obe. Pod existenciálnou analýzou je potrebné 

chápať taký prístup k predmetu skúmania, ktorý si v prvom rade nevšíma isté charakteristické 

vlastnosti nejakej bytosti či veci, ale naopak, stredobodom záujmu je samotný existenciálny 

spôsob. To, čo je skúmané, sú samotné možnosti, spôsoby a štruktúry, prostredníctvom 

ktorých sa človek sám identifikuje, určuje svoje vzťahy k sebe, k iným ľuďom. Heidegger 

(1996) tu hovorí o existenciálnej „anamnesis“. Existenciálna analytika je teda istou veľmi 



11 

 

špecifickou formou fenomenologickej redukcie, formou, ktorá je zameraná na postihnutie 

našej vlastnej existencie.  

 

Záver 

 

Na konci nie je možné dospieť k inému tvrdeniu, ako k tomu, že heuristická paradigma v 

metodológii sociálnej práce je dnes nevyhnutnosťou. Domnievam sa, že nie je možné 

polemizovať, či heuristická stratégia – áno, alebo nie. Je možné (dokonca potrebné) iba 

uvažovať nad tým, aký postup vedeckého poznávania a následnej interpretácie zvolím. 

V otázkach poznávania (primárne pri formulovaní hypotéz) nám najlepšie pomáha 

epistemológia, ktorá ukáže otázky pôvodu a mechanizmov samotného poznávania. Nesmieme 

zabúdať na logiku a noetiku, ktoré nám potvrdia platnosť nášho poznania. Aby sme sa vyhli 

triléme (Démuth 2003): 1) regressum in infinitum – procesu bez konca; 2) circulus vitiosus – 

bludnému kruhu dokazovania a 3) dogmatickému prerušeniu zdôvodňovacieho postupu.  

Čo však je najpodstatnejším znakom vedeckého (dovolím si vyjadriť presvedčenie, že 

reflektovaného) poznania v kontexte heuristickej paradigmy, je verbalizácia s dôrazom na 

gnozeologické skúmanie javov – fenoménov, ktoré sme si vybrali ako (niekedy aj subjekt) 

objekt výskumu.  
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