
12 

 

Etické otázky sociálneho výskumníka pri príprave, realizácii a interpretácii 

kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu 
 

The Ethical questions of the social researcher in the preparation, execution and 

interpretation of quantitative and qualitative research 
 

Brutovská Gizela
5
 

 

 
Abstrakt 

Každá ľudská činnosť v sebe zahŕňa určité etické aspekty. Etika je v zásade citlivosť k právam druhým. Byť 

etický obmedzuje možnosti, ktoré môžeme vykonať pri hľadaní pravdy. Etické je povedať, že aj keď je pravda 

dobrá, úcta k ľudskej dôstojnosti je lepšia, aj keď, v extrémnom prípade, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti 

ignoruje ľudskú prirodzenosť. Tieto etické úvahy sú súčasťou každého vedeckého výskumu, ale predovšetkým 

sa s ním stretávajú sociálni vedci, ktorí skúmajú iných ľudí. Cieľom príspevku je hľadať odpoveď na otázku, čo 

znamená etika vo výskume. Zaoberá sa etickými otázkami, ktoré môžu vzniknúť v rámci jednotlivých etáp 

kreovania kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Ponúka možnosti, ako prezentovať a šíriť poznatky 

výskumu v súlade s etickým kódexom.  

 

Kľúčové slová: Etika výskumu. Etické princípy. Etický kódex. Etické štandardy. 

 

Abstract 

About any human activity can not be stated with certainty that it is ethically neutral. Ethics is a matter of 

pricipled sensitivity to the rights of others. Being ethical limits the choices we can make in the pursuit of truth. 

Ethics say that while is good, respect for human dignity is better, even if, in the extreme case, the respect of 

human dignity leaves one ignorant of human nature. Such ethical considerations are part of any scientific 

research, but above all we meet him social scientists who study other people. The aim of this paper is to answer 

the question, what is ethics in research. It deals with the ethical issues that may arise in the different stages of 

creating the quantitative and qualitative research. It offers opportunities to present and disseminate findings of 

research in accordance with the Code of Ethics. 
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Úvod 

 

„Jedinou bezpečnou cestou, ako sa vyhnúť porušovaniu princípov profesionálnej etiky, je 

zdržať sa a nerobiť spoločenskovedný výskum“ (Urie Bronfenbrenner 1952, s. 453). 

 

Etika predstavuje racionálne a kritické uvažovanie o tom, čo je a čo nie je dobré (správne) 

ľudské konanie. Usiluje sa poskytnúť súbor kritérií, ktoré umožnia morálne hodnotiť a 

usmerniť naše konanie. Inými slovami, nejde len o oboznámenie sa s tým, čo jednotliví ľudia 

či ľudské spoločenstvá považujú za morálne dobré, skôr ide o to, kritickým používaním 

rozumu odlíšiť, čo je morálne dobré od toho, čo sa takým len javí. Navyše, nejde len o to, aby 

sme vedeli, čo je morálne dobré, ale aby sme týmto smerom usmernili vlastné konanie. To 

platí aj pre oblasť sociálneho výskumu a konania sociálneho výskumníka. Existujú dva 

filozofické prístupy  k etickým otázkam
6
 výskumu: utilitárny a deontologický. V utilitárnom 

                                                 
5
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gizela.brutovska@unipo.sk; Tel.: +0-421-517570- 209 
6
 Pod etickými otázkami rozumieme tak etické dilemy ako aj etické problémy. Etické dilemy vznikajú vtedy, ak 

sa má sociálny výskumník rozhodnúť medzi dvoma rovnako nevhodnými možnosťami v rámci výskumu, ktoré 

predstavujú konflikt morálnych hodnôt, pričom nie je jasné, ktorá možnosť bude správna. Etické problémy 
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prístupe sú dôsledky, ktoré môže výskum spôsobiť, prvoradé. Negatívne dôsledky výskumu 

sa nedajú ospravedlniť naplnením vznešených cieľov výskumu alebo vytvorením novej 

koncepcie (Aguinis a Handelsman 1997). Zvažovať dôsledky svojho výskumu, predovšetkým 

uverejnenými závermi, patrí k základným povinnostiam každého výskumníka, ktorý skúma 

človeka a jeho pôsobenie. Utilitárna perspektíva považuje výskum za etický, ak je 

pravdepodobné, že zahŕňa viac výhod pre subjekty výskumu, ako by spôsobil škody. Závery 

poskytujú „dobro“ pre čo najväčší počet jedincov. Utilitarizmus tak často vykonáva analýzu 

nákladov a výnosov, keď čelí etickým otázkam. Deontologický prístup kladie dôraz na prísne 

dodržiavanie medzinárodne dohodnutých etických princípov, bez ohľadu na dôsledky 

výskumu (Schlenker a Forsyth 1977). Etické princípy, ako sú: „neklamať“ a „vždy dodržiavať 

sľuby“, musia byť dodržané po celú dobu výskumu bez ohľadu na dôsledky. Výskum, 

zahŕňajúci podvod (klamstvo) alebo zadržiavajúci informácie, je podľa tohto prístupu 

neetický aj v prípade, že výhody takéhoto výskumu výrazne prevyšujú potenciálne náklady 

subjektov výskumu. Jednoducho povedané určiť, čo je etické pri realizácii výskumu, závisí od 

toho, z ktorého prístupu bude výskumník vychádzať. Morálnemu usudzovaniu 

a rozhodovaniu pred, počas a po realizácii výskumu sa nedá vyhnúť. Etické aspekty má celý 

výskumný proces vrátane motivácie samotného výskumníka. Je nepochybné, že osobná 

zvedavosť výskumníka po príčine javov, po pochopení ich zákonitostí, snaha dopátrať sa 

nových poznatkov a súvislostí je ideálnym stavom. Nebezpečným sa však môže stať situácia, 

kedy zanietenosť výskumníka prerastie v emocionalitu. Pelikán (2011, s. 36) cituje slová 

Chamberlina: „už vo chvíli, kedy  výskumník navrhol originálne vysvetlenie pre nejaký jav, 

získava citové puto k svojmu intelektuálnemu dieťaťu... Neúmyselne vyberá a zveličuje tie 

javy, ktoré sú v súlade s jeho teóriou, ktoré ju podporujú, a ani si neuvedomuje, že zanedbáva 

tie, ktoré s ňou nekoincidujú. Myseľ sa s potešením upiera k faktom, ktoré šťastne zapadajú do 

rámca tejto teórie.“ 

Výber témy a výskumného problému výskumníkom má tiež svoje etické dimenzie. Ako 

uviedol Weber (1946), každý výskum je do určitej miery kontaminovaný vlastnými 

hodnotami
7
 výskumníka. Iba na základe týchto hodnôt je možné výskumné problémy 

identifikovať a skúmať určitým spôsobom. Dokonca aj výber vedeckej metódy ako takej 

predstavuje hodnotu. Napokon, ako zdôrazňuje Weber (1946), závery a dôsledky, ktoré 

z výskumu vyplývajú, sa zakladajú predovšetkým na morálnych a politických hodnotách 

výskumníka. Okrem hodnôt, ktoré výskumník vyznáva, sa v rámci etiky sociálneho výskumu 

berie do úvahy aj jeho zodpovednosť voči skúmaným osobám. Výskumná obec má 

zodpovednosť nielen napĺňať ideály objektívnej pravdy a hľadania vedeckého poznania, ale 

má zodpovednosť aj k subjektom skúmania. Sociálny výskumník vždy musí zohľadniť 

dôsledky svojich činov voči subjektom skúmania a konať tak, aby boli zachované ich práva a  

integrita ako ľudských bytostí. Len také správanie je etické správanie. Pri realizácii výskumu  

je potrebné dodržať etické štandardy, akými sú informovaný súhlas, rešpektovanie súkromia, 

zabezpečenie dôvernosti informácií, emočné bezpečie, reciprocita, zatajenie cieľov výskumu 

a sprístupnenie výskumu jeho účastníkom. Pri publikovaní výsledkov kvantitatívneho 

a kvalitatívneho výskumného projektu  je etickou povinnosťou každého výskumníka držať sa 

zásady skúmať – analyzovať – interpretovať – publikovať bez podvodu a klamstva. To si od 

výskumníka vyžaduje znalosť výskumnej metodológie, schopnosť dáta štatisticky spracovať 

a dodržiavať citačné normy. Len tak je možné predísť porušeniu etiky výskumu, 

skresľovaním alebo zamlčaním časti výsledkov, ktoré vznikli zle použitou metodológiou 

                                                                                                                                                         
vznikajú v situácii, keď je zrejmé, ako by sa mal sociálny výskumník rozhodnúť, ale toto rozhodnutie sa mu 

osobne javí ako morálne nesprávne.  
7
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problém. Sú základom pre postoje a predsudky, ktoré určujú aké bude jeho rozhodnutie a konanie v rámci 

výskumu.  
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alebo interpretáciou. Špecifickým problémom je etika publikovania (Radková a Pavlovičová 

2011). Výskumník by mal byť opatrný, aby sa zabránilo prijímaniu zásluh za prácu, ktorá nie 

je jeho (t.j. plagiát
8
), alebo viackrát vydať vlastnú výskumnú prácu (t. j. self-plagiát).  

V súčasnosti sa predpokladá, že každá dizertačná práca, či už s kvantitatívnym, alebo 

kvalitatívnym výskumným projektom, bude obsahovať vyjadrenia k etickým otázkam. Je 

preto pre výskumníka, a zvlášť sociálneho, potrebné zvážiť všetky možné etické otázky, ktoré 

vzniknú v rámci jednotlivých etáp výskumu. Hoci Punch (2008) tvrdí, že výskumník by mal 

byť sám sebe moralistom. Klockars (1975) zdôrazňuje, že morálna citlivosť a zrelosť sa 

objavuje len prostredníctvom rozhovoru, dialógu a reflexie v rámci vedeckej obce. Otázka 

teda znie, či je vhodné posudzovať etickú hodnotu výskumu prostredníctvom vlastných 

kritérií výskumníka, keďže otázka nastavenia kritérií je otázka sociálne – štruktúrna, nie 

osobná alebo poskytnúť svoju výskumnú prácu k etickému posúdeniu a diskusii v rámci 

vedeckej obce. Etika výskumu sa tak v takomto prípade stáva nielen záležitosťou 

výskumníka, ale aj akademickej a verejnej diskusie. 

 

1. Etické otázky spojené s prípravou výskumu 

 

Pred uskutočnením samotného výskumu by mal výskumník vyhodnotiť svoje kompetencie 

zrealizovať výskum eticky. Základom je poznanie etických princípov a štandardov 

výskumu, možností použitého výskumného dizajnu a etická prijateľnosť štúdie. 

Výskumník by mal byť oboznámený so všeobecnými etickými princípmi výskumu 

a príslušným profesijným kódexom, ktoré mu môžu napomôcť s navrhovaním výskumu, ktorý 

bude eticky ladený. Mal by byť schopný realizovať navrhovaný dizajn výskumu. Neznalosť, 

či už etických princípov a štandardov, alebo dizajnu výskumu, nie je legitímnym dôvodom 

pre neetické správanie výskumníka. Tí, ktorí nemajú schopnosti alebo vedomosti, aby 

vytvorili vedecky prepracované výskumné práce, by mali pracovať pod dohľadom skúseného 

výskumníka. U dizertačných prác by konzultantmi mali byť renovovaní výskumníci, čím by 

sa okrem vedeckosti mala zabezpečiť aj etika výskumu. Rosenthal (1994) tvrdí, že etika 

a vedecká kvalita výskumu úzko súvisia. Je menej pravdepodobné, že výsledky výskumu 

nízkej vedeckej hodnoty budú eticky prijateľné. Zle navrhnutý výskumný dizajn povedie 

k nepresným záverom, ktoré môžu ublížiť populácii, na ktorú sú aplikované. Výskumník by 

teda mal mať výskumný dizajn založený na teórii, používať vhodné testovacie metódy pre 

svoje hypotézy, správne vyberať výskumnú vzorku
9
, zaručiť validitu a reliabilitu výskumu 

ako aj korektnosť v spôsobe zhodnocovania výsledkov.
10

 Mal by si tiež určiť etickú 
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prijateľnosť štúdie. Tá sa vykonáva prostredníctvom analýzy náklady/prínosy. Výhody pre 

spoločnosť a vedu (napríklad zvýšené znalosti) musia prevyšovať náklady a možné riziká, 

ktorým sú vystavení účastníci výskumu (napríklad stratený čas, narušenie súkromia, strata 

intimity a pod.). V prípadoch, keď sú účastníci výskumu v ohrození (napríklad neúmyselné 

porušenie ochrany osobných informácií, keď skúmame iba jednu skupinu jednoznačne 

identifikovateľnú), musia byť prijaté opatrenia na minimalizáciu potenciálnych škôd. 

Výskumníci by mali získať nestranné stanovisko o etickej prijateľnosti ich výskumu od 

potenciálnych účastníkov výskumu. Ani to však nezaručuje, že výskum bude etický, keďže 

môže dôjsť k situácii, že to, čo má potenciál byť na prospech jednej skupiny (účastníkov 

výskumu), môže byť negatívom pre inú skupinu, ktorá sa etickou prijateľnosťou výskumu 

nezaoberala (Rosnow 1997). Okrem toho je potrebné, aby výskumník vyhodnotil, či existujú 

fyzické, sociálne, finančné alebo psychické riziká pre účastníkov, aby bolo možné navrhnúť 

opatrenia pred realizáciou výskumu, ktoré by zabránili ich poškodeniu. Pri ich navrhovaní sa 

môže výskumník opierať o etické princípy a štandardy. 

 

1.1 Etické princípy a štandardy 

 

Všeobecné etické princípy výskumu sú určitou normou správania, ktoré by výskumník mal 

rešpektovať pri svojej výskumnej práci. Na rozdiel od etických štandardov sú inšpirované 

prírodnými vedami. Hoci na Slovensku etické princípy výskumu nie sú explicitne 

formulované a legislatívne ukotvené, je možné sa riadiť všeobecnými etickými princípmi, 

ktoré definuje Americká psychologická asociácia (2010), ale tiež Rada medzinárodných 

organizácií lekárskych vied a ďalších subjektov (Antle a Regehr 2003). Sú to: 

- rešpektovanie ľudských práv a dôstojnosti. Výskumník rešpektuje dôstojnosť 

a hodnotu všetkých ľudí. Autonómia, súkromie a sebaurčenie skúmaných účastníkov 

výskumu nesmie byť poškodené či zmenšované; 

- filantropia a nespôsobenie ujmy (ako minimalistická verzia povinnosti prinášať dobro), 

resp. spravodlivá distribúcia nákladov a prínosov výskumu. Výskumník sa snaží zvýhodňovať 

účastníkov výskumu a usiluje sa nespôsobovať im škodu. V rámci svojich odborných činností 

zabezpečuje pohodu a dodržuje práva účastníkov výskumu. V prípade konfliktu alebo obáv 

účastníkov sa výskumník pokúsi riešiť ich zodpovedným spôsobom tak, aby minimalizoval 

škody. Vzhľadom k tomu, že výskumník môže ovplyvniť kvalitu života iných, má vo svojej 

práci reflektovať osobné, finančné, sociálne, organizačné a politické faktory, ktoré by mohli 

viesť k zneužitiu. Výskumník si musí byť vedomý možného vplyvu vlastného fyzického 

a duševného zdravia na schopnosť pomáhať tým, ktorých skúma; 

- dôvernosť a zodpovednosť. Výskumník musí nadviazať vzťah dôvery s tými, ktorých 

skúma. Je si vedomý svojich odborných a vedeckých povinností pre spoločnosť a konkrétne 

komunity, ktoré skúma. Udržiava profesionálne štandardy správania, objasňuje svoju úlohu. 

Je povinný prijať príslušnú zodpovednosť za svoje správania a snaží sa riešiť konflikt 

záujmov, ktorý by mohol viesť k zneužitiu alebo poškodeniu skúmaných osôb; 

- integrita. Výskumník sa snaží presadzovať presnosť, poctivosť a pravdivosť vo vede 

a výskume. Pri týchto činnostiach výskumník nekradne, nepodvádza alebo sa nezapája do 

podvodov klamstvom alebo skresľovaním skutočnosti. V situáciách, v ktorých môže klamstvo 

byť eticky ospravedlniteľné maximalizáciou výhod a minimalizáciou škôd, má výskumník 

vážnu povinnosť zvážiť potrebu, možné dôsledky a zodpovednosť, aby sa odstránila výsledná 

nedôvera alebo iné škodlivé účinky; 

                                                                                                                                                         
- každý sociálny výskum je vždy zjednodušením zložitej reality, 

- kvalitný výskum sa vždy snaží o nazeranie na problém z viacerých hľadísk, 

- opatrnosť pri formulácii záverov nie je nikdy na škodu, 

- zanietenosť a objektivita výskumníka. 
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- spravodlivosť. Výskumník uznáva spravodlivý nárok pre všetky osoby ťažiť z výsledkov 

výskumu. Výskumník vykonáva primeraný úsudok a prijíma opatrenia, aby zabezpečil, že 

jeho potenciálne predsudky, hranice kompetencií a obmedzené odborné znalosti 

neospravedlňujú nespravodlivé postupy.   

Ako je zrejmé, etické princípy sú formulované vo všeobecnej rovine, nie ako presné 

pravidlá. Nejedná sa teda o návody v zmysle kuchárskych receptov (Švaříček a Šeďová 

2007). Všeobecné etické princípy na rozdiel od etických štandardov nepredstavujú záväzky 

a nemali by teda tvoriť základ pre udeľovanie sankcií. Na každom výskumníkovi tak zostáva 

starostlivo zvážiť každú jednu etickú otázku vlastného výskumu.  

Etické štandardy
11

 sú zaznamenané v etických kódexoch príslušných vedeckých komunít, 

napr. psychológov (Etický kódex psychologickej činnosti), sociológov (Etický kódex 

medzinárodnej sociologickej asociácie) a pedagógov (Etické smernice pre edukačný výskum). 

Profesionálne kódexy sú užitočné v tom, že vedú k ostražitosti voči potenciálnym, skrytým 

nebezpečenstvám a problémom, s ktorými sa výskumník môže stretnúť. Sú budované najmä 

na deontologických princípoch. Väčšina normatívnych kritérií, ktoré moderné etické kódexy 

obsahujú, má podobu kategorického imperatívu a pracujú s ním ako s nárokovateľným 

morálnym kritériom, ktorého dodržiavanie sa vyžaduje (Smolková 2013, s. 339). 

Etické kódexy komunít sú pomerne podrobné a zahrňujú všetky stránky výskumnej práce 

počnúc etapou, ktorá predchádza výskumu, a končiac etapou po výskume (osobitnou zložkou 

sú zásady písania a publikovania). Porušenie týchto pravidiel príslušná vedecká komunita 

sankcionuje, napríklad zrušením členstva. Oveľa horšie ako zrušenie členstva je však strata 

vážnosti a profesijnej reputácie previnilca. Najznámejšie a najprepracovanejšie sú etické 

štandardy analyzované v Európskej charte štandardov výskumných pracovníkov (2006). Tá 

zahŕňa tieto atribúty: sloboda výskumu, etické pravidlá, profesionálna zodpovednosť, 

profesionálny postoj,  zmluvné a právne povinnosti, adresná zodpovednosť za využívanie 

peňazí  (daňových poplatníkov), správny postup vo výskume, šírenie a využívanie výsledkov, 

zaangažovanie verejnosti (na lepšie pochopenie potrieb a programov vedy), profesijný vzťah 

výskumníka k vedúcemu projektu, povinnosti spojené s kontrolou a riadením, nepretržitý 

profesijný rozvoj. K tejto charte bolo uverejnené akceptačné „Vyhlásenie o záväzku 

niektorých rektorov slovenských vysokých škôl o prijatí jej princípov“ 10. novembra 2005, 

čím sa v podstate slovenskí výskumníci prihlásili k ich rešpektovaniu a dodržiavaniu. 

Inšpiratívnym zdrojom pri riešení etických otázok výskumu môžu byť aj štandardy  etiky, 

ktoré vypracovala American Educational Research Association (2006 a 2009). Podľa nej, 

etické úvahy majú byť obsiahnuté v zbere, rozbore a prezentovaní údajov. Podávanie správy o 

výskume a výsledky by sa mali prezentovať spôsobom, ktorý si ctí súhlasnú dohodu s 

účastníkmi a akúkoľvek dohodu so zreteľom na získanie prístupu k účastníkom výskumu 

alebo údajom. Výskumná správa by mala zahrnúť opis akéhokoľvek potenciálneho  konfliktu 

záujmu alebo predsudku výskumníka, ktorý by mohol ovplyvniť výskum. Správa z výskumu 

by mala presne konštatovať, že neboli vynechané alebo zahrnuté informácie, ktoré by mohli 

skresliť, sfalšovať alebo nesprávne interpretovať dáta a postupy. Údaje alebo empirické 

materiály, ktoré sú relevantné pre závery, by mali viesť k dôvere v kvalifikovanosť 

výskumníka. V poznámke publikácie má byť uvedené, v prípade donorstva, poďakovanie za 

finančnú podporu poskytovateľa. 

                                                 
11

 V odbornej literatúre sa často používa pre štandardy aj pomenovanie zásady. Rozoznávame interné a externé 

etické štandardy. Interné etické štandardy sa týkajú tak formálnych štandardov, ktoré sú súčasťou kódexov, ako 

aj neformálnych štandardov, ako napr. solidarita medzi výskumníkmi alebo naopak klíma súťaživosti. Môžu 

občas predstavovať pre sociálneho výskumníka dilemu, a to vtedy, keď si uvedomuje konflikt v názoroch alebo 

konflikt v zaužívanej praxi výskumu. Externé etické štandardy sú tvorené jednak štandardmi bežne 

uplatňovanými v spoločnosti, tak aj štandardmi, ktoré sú podporované nadradenými etickými princípmi alebo 

konvenciami.  
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2. Etické otázky spojené s realizáciou výskumu 
 

Realizácia sociálneho výskumu so sebou prináša viacero etických otázok. Už výber 

a odmeňovanie účastníkov výskumu si zaslúži pozornosť. Využitie dobrovoľníkov
12

 je 

vedeckou obcou obhajované, lebo len tak sa môže zabrániť nátlaku v účasti. Donútenie tu ale 

aj tak môže stále existovať v dôsledku ponúkaných stimulov (Kimmel 1996). Aj keď 

ponúkané stimuly, napr. peniaze, zvyšujú mieru participácie, etické otázky sú vznesené, keď 

účastníci majú pocit, že si nemôžu nechať dovoliť stimuly ujsť. Odmeňovanie skúmaných 

osôb, hlavne jeho forma a výška, je veľmi citlivou záležitosťou. Reichel (2009) neodporúča 

veci, ktoré by mohli skúmaného jedinca ohroziť, ako alkohol, drogy, cigarety a pod. Podľa 

neho, pri odmeňovaní  záleží na povahe skúmaného a na štandardnej praxi. Odporúča drobné 

upomienkové predmety (ceruzky, zápisníky, kľúčenky, baterky a pod.) a pri rozsiahlejších 

výskumoch nákladnejšie darčeky (peňaženky, plniace perá, dáždniky, ruksaky a pod.).
13

  

Základným etickým aspektom spojeným s realizáciou kvalitatívneho výskumu je potreba 

získať poučený (informovaný súhlas) od účastníkov výskumu. To znamená, že osoba sa 

zúčastní výskumu len vtedy, pokiaľ s tým súhlasí. Pred vyjadrením súhlasu (písomný súhlas 

nie je vždy vyžadovaný, vyžaduje sa však vždy súhlas, napr. ústny nahratý na diktafón) musí 

byť účastník úplne informovaný o priebehu a okolnostiach výskumu. Informovaný súhlas má 

teda dve roviny. Prvá rovina znamená, že skúmané osoby dobrovoľne súhlasia so svojím 

začlenením do výskumu. Bolo by neetické skúmať niekoho bez jeho súhlasu alebo dokonca 

bez jeho vedomia. Druhá rovina je úplnosť informovania účastníkov o zámeroch a cieľoch 

výskumu. Zahŕňa v sebe (Sieber 1992): 

- vysvetlenie, kto realizuje výskum a jeho ciele – teda opis výskumu okrem zverejnenia 

hypotéz, aby sa tým neovplyvnili výsledky výskumu, 

- informovanie o charaktere plánovaného výskumu, 

- uistenie, že získané údaje budú slúžiť výhradne pre potreby výskumu, teda zaručenie 

dôvernosti a anonymity,  

- popísanie, s čo najväčšou trpezlivosťou, spôsobov získavania (vrátane nahrávania 

zvukového alebo obrazového záznamu, s ktorým musia skúmané osoby súhlasiť),  

spracovania a prezentácie získaných údajov a tak umožniť skúmanej osobe zvážiť potenciálne 

riziká (ako stres, čas a pod.) a zisky (výhody) účasti; poskytnúť skúmanému čas a súkromie, 

ktoré mu umožní plnšie zvážiť participáciu, 

- čo najpresnejšie vysvetlenie čo sa od neho očakáva, vrátane riešenia jeho „obáv“, 

- zaistenie, aby si skúmaný uvedomoval, že môže odmietnuť účasť a že aj neskôr môže 

stiahnuť svoj súhlas bez akýchkoľvek pokút či penále. 

Tieto skutočnosti, však môžu obmedziť alebo skresliť výsledky výskumu. Aj napriek tomu 

výskumník, vždy keď je to možné, použije postup, ktorý nevyžaduje zatajenie rôznych 

okolností výskumu skúmaným
14

. V prípade, že osoba súhlas dať nemôže (neplnoleté osoby, 

                                                 
12

 Ako ukazujú zahraničné štúdie, účasť vysokoškolských študentov, uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov – 

t.j. takých osôb, ktoré sú súčasťou organizácie, ktorá má nad nimi určitú donucovaciu moc, nemusí byť okrem 

možnosti generalizácie výsledkov ani etická. „Sloboda“ odmietnuť účasť vo výskume môže byť penalizovaná. 

Napr. študent sa môže obávať, že ak sa výskumu nezúčastní, jeho hodnotenie štúdia môže byť učiteľom – 

výskumníkom negatívnejšie alebo nezíska kredity vôbec (Dalziel 1996). Zamestnanec sa môže obávať straty 

zamestnania a uchádzač o zamestnanie perzekúcie zo strany úradu práce. 
13

 Na Slovensku je bežnou praxou výskumných agentúr odmeňovať tak anketárov, resp. organizátorov stretnutí, 

ako aj samotných skúmaných formou finančnej odmeny. Situácia sa tak pre mladého výskumníka (doktoranda) 

komplikuje, keďže, ak chce získať vhodnú výskumnú vzorku, musí okrem času investovať pri jej nábore aj 

osobné finančné zdroje (ak nemá vlastný vedecký grant).  
14

 Zásada neinformovania skúmaných sa najviac dotýka metódy skrytého zúčastneného pozorovania, o ktorej 

pojednáva Kusá (2003) v kapitole Etika spoločenského výskumu.  
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osoby zbavené svojprávnosti), je nutný súhlas zákonného zástupcu alebo za ňu zodpovedných 

osôb (Reichel 2009). 

Dôvernosť a ochrana súkromia sú zásadné etické štandardy výskumu. Dôvernosť sa líši od 

ochrany súkromia, pretože sa týka získaných údajov, teda nie jednotlivcov. Dôvernosť 

znamená, že nebudú zverejnené žiadne údaje, ktoré by umožnili komukoľvek identifikovať 

objekty alebo účastníkov výskumu (Švaříček a Šeďová 2007). Dôvernosť sa odkazuje na 

rozhodnutie o tom, kto bude mať prístup k údajom z výskumu, ako budú záznamy zachované 

a či účastníci zostanú v anonymite. Anonymitu je potrebné zachovať vždy, okrem situácie, 

keď objekt alebo účastník poskytne súhlas, najlepšie v písomnej podobe, že súhlasí so 

zverejnením názvu alebo mena. Ak to výskumník nevie dosiahnuť, nesmie výsledky výskumu 

publikovať. V tejto súvislosti je potrebné dať si pozor aj na nechcené porušenie etického 

princípu dôvernosti, a to v situácii, kedy výskumník s dobrým úmyslom ďakuje svojmu 

objektu alebo účastníkom výskumu pri zverejnení výsledkov výskumu. Výskumník musí 

rešpektovať právo účastníkov kontrolovať množstvo informácií, ktoré o sebe odhalí – ochrana 

súkromia
15

. Koľko odhalí a citlivosť týchto informácií môže mať vplyv na ochotu podieľať 

sa na výskume. Zaručením dôvernosti účastníkom má výskumník väčšiu šancu získať vyššiu 

ochotu k spolupráci a hlavne otvorené a úprimné odpovede. Základným imperatívom však je, 

aby nedošlo k žiadnej ujme účastníkov výskumu (Švaříček a Šeďová 2007). Kvalitatívny 

výskum znamená pre všetkých účastníkov dlhodobejší osobný vzťah. Výskumník získava 

množstvo potrebných údajov a má pocit, že by mal recipročne reagovať, napr. iniciovať akcie 

pre zlepšenie životných podmienok účastníkov (Hendl 2005, s. 156). Reciprocita ako taká 

neporušuje žiadne etické štandardy, ba práve naopak, môže napomôcť zvýšiť záujem 

účastníkov o výskum. 

Zodpovednosť za presnosť a správnosť výskumu sa týka tak realizácie výskumu, ako aj 

prezentácie a publikovania výskumu. Výskumník nie vždy sám uskutočňuje výskum, lebo to 

nie je ani účelné či nevyhnutné. Typicky k tomu dochádza vtedy, keď výskumník nemôže 

sám fyzicky obsiahnuť všetkých účastníkov a potrebuje využiť napr. nezávislých 

pozorovateľov alebo realizátorov rozhovorov. Pre zachovanie etiky výskumu je nevyhnutné, 

aby o tejto skutočnosti informoval vo svojom výskume.  
 

3. Etické otázky spojené s interpretáciou výsledkov výskumu a jeho publicitou  
 

Sprístupnenie práce účastníkom výskumu musí prebehnúť vždy, keď to výskumník sľúbi. 

V opačnom prípade by bol nielen nezdvorilý, ale pravdepodobne by znemožnil vstup do 

skúmaného prostredia ďalším výskumníkom (Švaříček a Šeďová 2007, s. 49). Sprístupnením 

výsledkov výskumu sa môže podariť odstrániť všetky škodlivé účinky, ktoré môžu vzniknúť 

a zároveň potvrdiť účastníkom, že ich čas strávený výskumom nebol zbytočný. Jednoduchou 

a zároveň účinnou metódou sprístupnenia je diskusia. Výskumník by si teda mal nájsť čas na 

konci výskumu, aby si účastníkov vypočul. Diskusia by mala obsahovať informácie 

o predchádzajúcich výskumoch (t.j. čo je známe v tejto konkrétnej oblasti výskumu), ako 

súčasný výskum môže prispieť k rozvoju tohto poznania, ako výsledky výskumu budú môcť 

byť aplikované v rámci organizačného príp. legislatívneho nastavenia, a tiež samotný význam 

výskumu. Tento čas je tiež možné využiť na zhromaždenie vstupov od účastníkov 

a odpovedať tiež na akékoľvek otázky, ktoré majú účastníci.  

Výskumník má povinnosť komunikovať výsledky svojej práce etickým spôsobom. Nie je 

však ničím výnimočným, že pri zverejňovaní výskumných správ, resp. záverečných prác 

                                                 
15

 Právo na súkromie však nie je absolútne. Ohľad na verejný záujem a zákon môže príležitostne prevážiť nad 

právom účastníkov výskumu na súkromie a vedú k porušeniu dôvernosti. Napríklad existujú zákony prinucujúce 

k povinnému podávaniu informácií o zneužívaní detí, vražedných zámeroch, sexuálne prenosných chorobách, 

týraní, sexuálnom obťažovaní medzi nadriadeným a podriadeným (Kusá 2013, s. 4). 
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dochádza k porušeniu etiky, napr. plagiátorstvom, skresľovaním výsledkov, cenzúrou a pod.   

Pri publikovaní a prezentácii výskumov dochádza k plagiátorstvu, t.j. keď výskumník vo 

svojej práci preberá myšlienky, poznatky, teórie, hypotézy, závery od iných autorov a vydáva 

ich za vlastné bez uvedenia zdroja. Korektný výskumník publikuje len tie výsledky, ku 

ktorým skutočne dospel, teda vrátane tých, ktoré nie sú v súlade s jeho východiskovými 

predpokladmi alebo hypotézami. Plagiátorstvo patrí k najvážnejším priestupkom 

v akademickom prostredí. Pri samotnej výskumnej práci by výskumník nemal nikdy strácať 

objektívny nadhľad (Miovský 2006, s. 75). Stane sa, že vo svojom výskume odhalí také 

informácie, ktoré sú v rozpore s jeho predchádzajúcimi predstavami, ba im odporujú. Alebo 

naopak neodhalí nič iné, len to, čo predpokladal v hypotézach. Nesmie podľahnúť pokušeniu 

takéto údaje upravovať, lebo by došlo k skresleniu výsledkov. Je to jedno z najvážnejších 

zlyhaní výskumníka ako vedca i ako osobnosti (Reichel 2009, s. 175). Cenzúra dát je 

obzvlášť nápadná, keď zhromaždené výsledky výskumu sú negatívne, t.j. v rozpore 

s predchádzajúcim výskumom alebo hypotézami. Výskumník by mal preto poskytnúť 

podrobnú správu o svojej metodológii, analýze dát, tak aby ostatní výskumníci a praktici 

mohli hodnotiť výskum a určiť jeho hodnotu a použiteľnosť. 

 

Záver 

  

Príspevok sa venoval niektorým etickým otázkam, s ktorými sa stretáva sociálny 

výskumník počas celého priebehu výskumu a je nevyhnutné, aby o nich premýšľal 

a posudzoval ich. Výskumník nesmie svoju rolu využívať len na budovanie svojej kariéry. 

Dôležité je, aby začínajúci výskumník, obzvlášť doktorand, poznal a dodržal základné etické 

princípy a štandardy, predovšetkým však nespôsobil účastníkom výskumu žiadnu ujmu 

(fyzickú, sociálnu, mentálnu alebo finančnú) a zobral do úvahy ich individuálne práva a 

slobody. Mal by tiež podporovať sociálnu spravodlivosť a sociálnu zmenu, ktorú môžu jeho 

výskumné zistenia podporiť, prípadne odmietnuť. A práve v tejto situácii sa môže dostať, 

a často dostáva do situácie, keď si musí zodpovedať na etickú otázku, čo je dôležitejšie - 

individuálne práva slobody účastníkov, pravdivé výskumné zistenia alebo sociálna 

spravodlivosť a verejný prospech? 

 

Zoznam bibliografických odkazov  
 
AGUINIS, Herman a Mitchell M. HANDELSMAN, 1997. Ethical Issues in th Useof the Bogus Pipeline. In: 

Journal of Applied Social Psychology. Roč. 27, č. 7, s. 557-573. ISSN 1559-1816. 

ANTLE, J. Beverley a Cheryl REGEHR, 2003. Beyond Individual Rights and Freedoms: metaethics in Social 

Work Research. In: Social Work. Roč. 48, č. 1, s. 135-144. ISSN 1545-6846. 

BRONFENBRENNER, Urie, 1952. Principles of Professional ethics: Cornell studies in social growth. In: 

American Psychologist.  Roč. 1952, č. 7, s. 452-455. ISSN 0003-066X. 

DALZIEL, R. James, 1996. Students as Research Subjects: Ethical and Educational Issues. In: Australian 

Psychologist. Roč. 31, č. 2, s. 119-123. ISSN 1742-9544. 

Európska charta výskumných pracovníkov, 2006. Luxemburg: Office for Official Publications of the European 

Communities. ISBN 92-894-9328-3.  [online].  [cit. 10. mája 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b9c_sk.pdf 

HENDL, Jan, 2005. Kvalitatívní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portal. ISBN 80-7367-040-2. 

KIMMEL, J. Allan, 1996. Ethical Issues in Behavioral Research: A Survey. London: Wiley. ISBN 978-1-55786-

395-9. 

KLOCKARS, B. Carl, 1975. The Professional Fence. London and New York: Tavistock Publications. ISBN 

978-04-2274-940-4. 

KUSÁ, Zuzana, 2003. Etika spoločenského výskumu. In: Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne  [online].  

[cit. 15. mája 2016]. Dostupné z: http://members.chello.sk/zuzakusa/temy.htm 

MIOVSKÝ, Michal, 2006. Kvalitativní přístup a metódy v pschologickém výzkumu. Praha: Grada. ISBN 80-247-

1362-4. 

PUNCH, F. Keith, 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-468-7.   



20 

 

PELIKÁN, Jiří, 2011. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: KAROLINUM. ISBN 978-80-

246-1916-3.  

RADKOVÁ, Libuša a Anna PAVLOVIČOVÁ, 2010. Niekoľko poznámok k etickým aspektom výskumu. In 

MÁTEL, Andrej, SCHAVEL, Milan, MÜHLPACHR, Pavel a Tibor ROMAN, eds. Aplikovaná etika v 

sociálne práci a ďalších pomáhajúcich profesiách. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 

Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 312-317. ISBN 978-80-89271-89-4.  

REICHEL, Jiří, 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: GRADA. ISBN: 978-80-247-3006-6. 

ROSENTHAL, Robert, 1994. Science and Ethics in Conducting, Analyzing, and Reporting Psychological 

Research. In: Psychological Science. Roč. 5, č. 3, s. 127-134. ISSN 1467-9280. 

ROSNOW, L. Ralph, 1997. Hedgehogs, Foxes, and the Evolving Social Contract in Psychological Science: 

Ethical Challenges and Methodological Opportunities. In: Psychological Methods. Roč. 2, č. 4 s. 345-356. 

ISSN 1082-989X. 

SCHLENKER, R. Barry a Donelson R. FORSYTH, 1977. On the Ethics of Psychological Research. In: Journal 

of Experimental Social Psychology. Roč. 1977, č. 13, s. 369-396. ISSN 0022-1031. 

SIEBER, E. Joan, 1992. Planning Ethically Responsible Research: A Guide for Students and Internal Review 

Boards. New York: Sage Publications. ISBN 978-08-03939-64-6. 

SMOLKOVÁ, Eva, 2013. Eický kódex vedeckej inštitúcie. In: V. GLUCHMAN, ed. Etika v profesiách. 

Filozofický zborník 56. Prešov: FF PU v Prešove, s. 334-346. ISBN 978-80-555-1030-9. 

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ, 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. 

ISBN: 978-80-767-313-0. 

WEBER, Max, 1946. Science as a vocation. [online].  [cit. 12. mája 2016]. Dostupné z: http://anthropos-

lab.net/wp/wp-content/uploads/2011/12/Weber-Science-as-a-Vocation.pdf 

 

 
Kontakt na autorku: Mgr. Gizela Brutovská, PhD., FHPV PU v Prešove, Ústav pedagogiky, andragogiky 

a psychológie, Katedra andragogiky, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika, e-mailová 

adresa: gizela.brutovska@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


