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Abstrakt 

 

 Příspěvek pojednává o problému zajištění objektivity sociálně vědního poznání, na jehož řešení autorka nahlíží 

skrze metody a techniky uplatňované v integrovaném (smíšeném) výzkumu. Klade si za cíl poukázat na 

prostředky, kterými lze na pozadí této výzkumné strategie posílit objektivitu vědeckého poznání na straně 

badatele i získaných výzkumných poznatků. Na úvod věnuje pozornost rozdílům v pojetí vědecké objektivity v 

kontrastu sociálních věd (zejm. sociologie) oproti vědám přírodním. Následně blíže charakterizuje integrovaný 

výzkumný přístup. Ve třetí části příspěvku autorka zdůrazní, jaké nástroje může badatel ve výzkumu, zvaném 

integrovaný využít k posílení objektivity své práce a dosažených výsledků. V této souvislosti se  zmíní o designu 

jejího vlastní výzkumné činnosti, kterou realizuje v rámci zpracování své disertační práce. 

Kľúčové slová: Výzkum. Integrovaný. Objektivita. Reprezentace. 

 

Abstract 

The paper deals with the problem of ensuring the objectivity of social scientific knowledge to the solution of 

which the author sees through the methods and techniques applied in an integrated (mixed) research. She aims to 

highlight the means to research the background of the strategy to strengthen the objectivity of scientific 

knowledge on the part of researchers and research findings obtained. At home she pays attention to the 

differences in the concept of scientific objectivity in contrast social sciences (esp. sociology) compared to the 

natural sciences. Subsequently, further characterized by an integrated research approach. In the third part the 

author emphasizes what tools may researcher in the research, called the integrated use to enhance the objectivity 

of their research work. In this context, we mention the design of  own research activity carried out in the context 

of writing her doctoral theses 

Keywords: Intergrative. Research. Objectivity. Representation. 

 

 

Úvod 

V tomto příspěvku věnuji pozornost problému objektivity vědeckého poznání na jehož 

řešení nahlížím optikou integrovaného výzkumného přístupu. Příspěvek je tématicky rozdělen 

na tři části. První část pojednává o rozdílném  pojetí vědecké objektivity věd přírodních 

a společenských. Pojímání objektivity sociálních věd demonstruji na příkladu sociologie, 

která je svým zaměřením nejblíže mému profesnímu oboru – sociální práci. Zmiňuji se 

o dvojím rozlišení sociologického poznání a  o odlišných nástrojích, které jsou v obou 

případech k posílení objektivity využívané. Druhá část je věnována bližší charakteristice 

integrované výzkumné strategie jako takově. Ve třetí části píši konkrétně o tom, jak může 

badatel v rámci integrovaného přístupu posílit vědeckou objektivitu své práce. Vše 

demonstruji na příkladu vlastního integrovaného výzkumu, který je součástí mé psané 

disertační práce. 
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1.  Rozdílná pojetí vědecké objektivity 

 

Problém objektivity vědeckého poznání řeší badatelé v přírodních a společenských vědách 

odlišnými přístupy ke zkoumané realitě. Přírodovědná vědecká činnost vycházející  

z pozitivistické  tradice bývá mnohdy spojována se spolehlivějším zajištěním objektivity 

vědeckých poznatků. V této oblasti se chci blíže zmínit o metodě kritického testování 

vědeckých teorií, kterou v přírodních vědách vytvořil a prosazoval K. R. Popper.
 13

. 

Podle Poppera (1997) se objektivita může vztahovat jednak k osobě badatele (k jeho 

mysli)
14

 a jednak k získaným vědeckým poznatkům (tj. k vytvořeným hypotézám, tvrzením a 

teoriím). Popper bere na zřetel tezi pozitivisty I. Kanta
15

, který dle jeho názoru tvrdí, že 

objektivita vědeckých tvrzení vychází z  opakovaně prováděných pokusů (experimentů). Za 

objektivní Popper pokládá jen tvrzení, která v jeho testování uspějí. Objektivita badatele je 

pro něj z hlediska nestrannosti vědeckých výroků irelevantní. Je přesvědčen, že při 

dodržování jeho přísných metodologických pravidel, mohu být teorie ověřované bez ohledu 

na subjektivní pocity toho, kdo testování provádí (Popper 1997 in Kubátová 2013). Zatímco 

podle pozitivistů lze definitivně rozhodnout o platnosti nebo neplatnosti nově formulovaných 

tvrzení (Kubátová, 2013), Popper se domnívá, že pravdy se  nelze dopátrat jednou pro vždy. 

Během testování se stává, že platné vědecké tvrzení bude překonáno a nahrazeno tvrzením 

lepším. K takovéto situaci běžně dochází nejen v přírodních vědách, ale též ve společenských 

vědách.   

Kubátová (2013) poukazuje na to, že sociální vědy obdobnými pravidly kritického 

testování a výběru vědeckých teorií nedisponují. Nicméně zastává názor, že Popperův koncept 

silné verze vědecké objektivity může být pro sociální vědce vodítkem, jak problému 

objektivity v sociální vědě porozumět. Také v sociálně vědním poznání lze rozlišit objektivitu 

vědeckých poznatků od objektivity badatele. V rámci sociologie, jedné ze společenských věd, 

se vědci pokoušejí obojí skloubit. Mají za to, že objektivity sociologických tvrzení je možné 

dosáhnout zajištěním objektivity výzkumníka (nebo alespoň kontrolou jeho subjektivní 

objektivity zkušenosti) a objektivity výzkumníka naopak zajištěním sociologických tvrzení.  

V sociologických debatách o problému objektivity je obvykle bráno na zřetel 

socializační prostředí badatele, které můžeme chápat jako důležitý zdroj jeho poznávacího 

zájmu. To představuje velmi starý problém. Poznávací zájem je založen jednak na 

individuální přirozenosti badatele, kterou Bacon (1974) označuje jako individuální jeskyni, 

jednak na teoretických modelech, které sociální věda v daném historickém období používá 

(Kubátová 2013). 
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 Z každé nově formulované teorie vědec logicky odvodí její důsledky, které následně porovnává mezi sebou 

a  snaží se určit jejich vzájemné vztahy. Může postupovat čtyřmi způsoby – logicky porovnávat důsledky mezi 

sebou,  určit, zda se jedná o teorii empirickou nebo vědeckou. 
14

  Objektivita badatele (jeho mysli) je pro Poppera z hlediska nestrannosti vědeckých výsledků irelevantní. 

Akt vymyšlení teorií a hypotéz je vždy provázen subjektivní zkušenosti badatele, což je pro zajištění objektivity 

vědeckých tvrzení překážkou (Popper 1997). 
15

   Kant o propojení subjektivity badatele a objektivity výsledků výzkumu soudí, že každá domněnka 

představuje  určitou událost v badatelově rozvažování. Tato událost  může nastat jednak z objektivních důvodů, 

jednak ze subjektivních příčin v mysli soudícího jedince. Jestliže je takové domnění   platné pro každého, kdo je 

opatřen rozumem, pak jsou důvody jeho rozhodnutí dostatečně objektivní a jeho domněnka se stává 

přesvědčením. Jestli – že se jedná (Kant, 2001). 
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Během zkoumání zákonitostí, tzv. normální vědy, označil Kuhn (1997) tyto teoretické 

modely termínem „vědecké paradigma.“
16

 Přítomnost paradigmatu (tj. názoru sdíleného 

všemi členy vědecké komunity)  je podle něj nezbytnou součástí každého vědního oboru, 

neboť umožňuje legitimizaci jeho vědeckých poznatků. Nicméně v obou odvětvích vědecké 

činnosti  bývají používané odlišné způsoby této legitimizace. Přírodní vědy tímto způsobem 

usilují o kontrolu získaných poznatků, kterou členové vědecké komunity vykonávají 

například prostřednictvím již zmíněného Popperova intersubjektivního testování (kritiky) a 

jeho přísných metodologických pravidel. V   sociálních vědách není takovýto legitimizační 

postup z již uvedených důvodů možný. Musíme spoléhat na to, že členové vědecké komunity 

nově předkládané poznatky uznají, i když k tomu mnohdy nemají racionální důvod (Kubátová 

2013).  

Podle Kubátové (2013) má legitimizace ve společenských vědách svoji stinnou 

stránku. Nese v sobě riziko, že se jediným přijatelným argumentem k zamítnutí jedné teorie a 

uznání jiné stane mocensky a sociálně podmíněný výrok člena  vědecké komunity. 

Argumenty, které badatel předkládá mohou být posuzované oponenty, kteří jsou ovlivnění 

nějakou subjektivně přijímanou ideologií nebo  osobními sympatiemi a antipatiemi vůči 

řešenému problému (Parusníková 2005 in Kubátová 2013) Ve vědeckých sporech, do kterých 

badatel vstupuje, může dále docházet k zesměšňování protivníka, k vyvíjení psychického 

nátlaku nebo k propagandě (Feyerabend 2001).   

V sociologickém poznání se dají rozlišit dvě kategorie přístupů k problému vědecké 

objektivity – pozitivistický a interpretační. Pozitivistické přístupy (Durkheim, Comte) 

vycházejí z předpokladu, že je předmět sociologie definován badatelem. Pozitivistická 

sociologie ztotožňuje přírodní realitu s realitou sociální. „I když  je společnost  specifickou 

realitou, neznamená to, že by byla říší v říši. Zůstává součástí přírody a je jejím nejvyšším 

projevem. Sociální doména je přírodní doménou, která se od ostatních liší jen svou větší 

komplexností“ (Durkheim 2002, s. 26).  V souladu s touto pozitivistickou tezí lze problém 

objektivity badatele i sociologického poznání řešit za pomocí předem objektivně 

definovaného předmětu zkoumání. V tomto postupu spočívá význam Durheimůva 

metodického imperativu: k sociálním jevům přistupuje jako k věcem, neboli jako k objektům. 

Tyto objekty je potřeba zkoumat nezprostředkovaně a bez předešlých předpokladů. 

Předmětem zájmu sociologa  bývá skupina sociálních jevů sdílejících předem definované 

znaky.  Tyto znaky zkoumaných sociálních jevů Durkheim (2004) označuje  sociálními typy, 

které mají sloužit jako nástroj užívaný v sociálním výzkumu. Stanovení sociálních typů vědci 

umožňuje  pozorované jevy třídit. Sociální typy nemohou být vytvořené úplným soupisem 

sledovaných jevů, nýbrž jen malým počtem pečlivě vybraných znaků, které daný typ 

charakterizují. Poté mohou být použité k utřídění již uznaných i nových vědeckých poznatků 

(Durkheim 1982 in Kubátová 2013).  

Dalším nástrojem, který v  pozitivistické sociologii slouží k zajištění objektivity je 

operacionalismus. Podle Buriánka (1993) se jedná o snahu propojení teoretického zdůvodnění 

indikátorů a empirické specifikace zkoumaného jevu v konkrétní situaci. Operacionální 

definice navíc umožňuje přesněji určit předmět sociologického bádání. Musí se vztahovat 

nejen k teoretickému pojmu, ale také k vymezení cíle a tématu výzkumu. Ještě předtím, než 

badatel přistoupí ke zmíněné operacionalizaci teoretických pojmů (přejde z teoretické roviny 

do empirického výzkumu), musí definovat předmět výzkumu a určit jevy, které zkoumá. Dle 

Buriánka si přitom klade následující otázku:  „V jaké konkrétní empirické situaci se předmět 
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 Paradigma pokládal za soubor některých všeobecně přijímaných příkladů  současné vědecké praxe –  

zahrnujících teorie, zákony, aplikace, odpovídající postoje – které se odvíjejí od soudržné tradice vědeckého 

výzkumu. Vymezil jej jako konstelaci víry skupiny a zdůraznil tak sociologický význam tohoto pojmu. (Kuhn 

1997).   
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jeho zájmu nachází?“ Při jejím zodpovězení současně charakterizuje teoretický kontext 

(paradigma), do kterého může předmět svého zkoumání zasadit (Kubatová 2013). 

V sociologickém pozitivismu je tedy k zajištění objektivity badatele i jeho poznání 

zapotřebí operacionalizace, za pomocí které se vědec pokouší propojit teoretické koncepty 

s empirickou realitou a určením odpovídajícího paradigmatu legitimizovat své zkoumání. 

Sociologický pozitivismus může mít  řadu předností (např. zabraňuje badateli prezentovat ve 

výzkumu jeho vlastní přesvědčení), přesto nedokáže dostatečně vystihnout fakt, že sociální 

realitu tvoří akteři, kteří sobě, ostatním lidem a sociálnímu jednání přikládají různé významy 

(Kubátová 2013). 

V sociologii interpretativní se naopak předmětem bádání stávají subjektivní významy, 

které zkoumanému prostředí přikládají samotní aktéři sociálního světa. Někteří sociologové 

(Weber 1949a, Schutz 1964) si pokládají otázku, jestli může existovat objektivní věda 

o subjektivních významech. Pro jiné sociology  (Blumer 1969, Geertz 2000) není 

zodpovězení této otázky relevantní (Kubátová 2013)
17

.  

Weber (1949a in Kubátová 2013) byl názoru, že univerzální kauzální zákony, ke 

kterým je možné v sociologickém pozitivismu dospět, slouží jako nástroj poznání jen 

omezeně. Touto cestou badatel nemůže porozumět významu zkoumaných sociálních jevů. 

Zajištění objektivity výzkumníka podle něj spočívá v nastavení hodnotové neutrality. 

Objektivity vědeckých poznatků můžeme dosáhnout vytvářením tzv. ideálních typů
18

 

vztahujících se k hodnotám.  Přihlédnutí k systému hodnot je historicky podmíněné, není 

subjektivní, neboť je závislé na kulturních hodnotách dané doby. Weber usiluje o propojení 

teoretických a empirických poznatků skrze tyto ideální typy. I když tvrdí, že ideální typ je 

pouhý myšlenkový konstrukt, který nepopisuje empirickou skutečnost, neznamená to, že 

v něm kromě objektivního badatelova zájmu není obsažená i subjektivní interpretace aktéru 

výzkumu (Kubátová 2013). Tento Weberův koncept je tedy nástrojem, s jehož pomocí lze 

propojovat sociální realitu komunikačních partnerů s vědeckým zájmem badatele.  

O jiných, z mého úhlu pohledu podobných, nástrojích vědeckého poznání píší Blumer 

(1996 in Kubátová 2013) a Geertz (2000 in Kubátová 2013). Oba soudí, že badatel by měl na 

zkoumaný svět nahlížet očima účastníků svého výzkumu a respektovat jej. Pro Blumera je 

důležité, aby výzkumník vstupující do zkoumaného prostředí nebyl vybaven předem 

připravenými schématy a kategoriemi, do kterých sociální svět vtěsná. Taktéž podle Geertze  

musí vědec sledovanou situaci popisovat skrze svět představ dotazovaných
19

. Jedině tak pro 

něj přestává být „exotická“ a může objektivně porozumět pravému významu činů, slov, 

jednání, apod.  Blumer, který striktně odmítá pozitivistickou operacionalizaci, navrhuje 

využívat metodu exploprace. Během ni se vědec neustále komunikačních partnerů ptá na věci, 

které potřebuje vědět. Tímto způsobem pozoruje zkoumaný svět očima jeho aktérů (bystrých 

pozorovatelů). Explorace je založená na nestálém pozorování konkrétních interakčních situací 

a přispívá k posílení objektivity výzkumníka, který si takto neustále ověřuje správnost 

výzkumného problému a směr výzkumné činnosti. Svou prací by měl induktivně vytvořit 

empiricky bohaté pojmy a následnou teorii (Kubátová 2013).  

                                                 
17

 Dělení na pozitivistické a interpretativní přístupy k objektivitě v sociologickém poznání je velmi hrubé a 

některé sociology (např. Maxe Webera) nelze jednoznačně zařadit ani do jedné z těchto kategorií. Přesto může 

mít toto dělení význam pro porozumění problému objektivity sociologického poznání (Kubátová 2013).  
18

 Na rozdíl od Durkheima (jeho sociálních typů) se Weber domnívá, že každý společenský jev je zároveň 

jevem kulturním (tzn., že není univerzální a neměnný, ale je naopak podmíněn danou kulturou). Stanovení 

kulturního jevu tedy neprobíhá (jak tvrdil Durkheim) bez jakýchkoliv předpokladů (Kubátová 2013).  
19

 Svět představ je síť významů a symbolů, je to kulturní kontext, v jehož rámci získávají činy, instituce, 

rituály 

a slova významy a jen v tomto rámci je tudíž možné těmto významům porozumět (Kubátová 2013).  
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2. Integrovaný přístup 

 

Výše charakterizované pozitivistické a interpretační přístupy spadají v systematicky 

klasifikované výzkumné činnosti pod kvantitativní nebo kvalitativní strategii. Odlišné a 

protichůdné  pojetí objektivity v sociologii může nasvědčovat stoupajícímu zájmu sociálních 

vědců o kvalitativní přístup. Tento zájem v posledních letech narůstá (Loučková 2001) 

  Kvalitativní výzkum nemá své kořeny jen v konceptech  Webera (1949a,), Blumera 

(1969), Geertze (2000) atd. Vychází také z prací Dieltheye (1977) a Feyerabamda (1975), 

kteří rovněž berou na zřetel významy přisuzované lidskému jednání. Cílem kvalitativního 

výzkumu je prozkoumat sociální realitu prostřednictvím subjektivních významů, které jí lidé 

přisuzují. Takovýto výzkum zahrnuje preteoretické otázky – „jak je svět vnímán a 

interpretován subjekty výzkumu?“ (Loučková 2001, s. 318). Za kvalitativní studii můžeme dle 

Loučkové (2001) označit práce Beckera et al. (1961), I. K. Zola (1968), Loučkové a Chytila 

(1999b) atd.  

V sociálně – vědním poznání se uplatňují i kvantitativní metody.
20

 Nicméně rigidní 

rozlišování mezi kvantitativním a kvalitativním přístupem není v sociálních vědách pokládáno 

za užitečné. (Loučková 2001). Sociální vědci často používají obě strategie současně, přičemž 

hovoří o tzv. smíšeném výzkumu (Hendl 2005). Dalším posunem  sociálních studiích je, že 

vedle společenských jevů věnují pozornost hlavně lidem jako živým bytostem, které do 

výzkumu vstupují  (Loučková 2001, 2010). Tato okolnost se stala klíčovým aspektem ve 

výzkumném přístupu zvaném „integrovaný
21

“.  

Integrovaná výzkumná strategie je spjatá s pojmy „interakce a systémová dynamika“, 

přičemž jejím metodologickým východiskem bývají nové formy vědění spolu s „novým“ 

interakčním a systemickým myšlením. Typickým znakem a zároveň základnou tohoto 

přístupu je přítomnost současného psychologického paradigmatu (prožívání – vědění – 

jednání), jehož prostřednictvím by  měl badatel porozumět jednání zkoumaných osob skrze 

jejich interakci v sociálním a neustále měnícím se prostředí (Loučková 2010).  

O rozvinuté porozumění člověku  usilovali i filozofové (např. M. Heidegger 1996), 

kteří lidské jednání interpretovali pomocí hermeneutického kruhu. Kruh popisuje postup 

porozumění výkladů textů a události. Zahrnuje tzv. „předporozumění,“ kterým se rozumí jisté 

mínění, jenž si člověk o události, kterou má interpretovat, předem vytvoří „…interpret díky 

tušení smyslu celku nabývá porozumění jednotlivých částí a díky porozumění jednotlivým 

částem upřesňuje a objasňuje význam celku,… (Pokorný 2006:227).  Heidegger (1966) z 

interpretace provázené před porozuměním odstranil psychologický aspekt. Badatel podle něj 

nemůže sledované události porozumět  skrze myšlenky někoho jiného, ale měl by ji objasnit 

jen ze situace,  která ve zkoumaném prostředí nastala. V integrovaném výzkumu je 

psychologický aspekt naopak přítomen nejen v samotném paradigmatu, ale zejména 

v postavení a jednání badatele. Ten při své práci reflektuje nejen myšlenky a postřehy 

oslovených aktérů, ale též své vlastní. Domnívám se, že se  interpretace lidského jednání 

v rámci integrované výzkumné strategie v tomto ohledu odlišuje od interpretace filozofické. 

Loučková  dále upozorňuje, že uplatnění psychologického paradigmatu integrovaný výzkum 

odlišuje od výzkumu smíšeného. Taktéž uvádí, že u správně prováděného integrovaného 

                                                 
20

  Pozitivisté  věřili, že výzkum v sociálních vědách lze provádět po vzoru věd přírodních. Příkladem nám 

může být pozitivistická sociologie, ve které se podle Kubátové (2013) objevují modifikované prvky Popperovy 

metody intersubjektivního testování vědeckých výroků.  
21

 Integrovaný výzkumný přístup je v této stati popisovaný dle knihy „Integrovaný přístup v sociálně vědním 

výzkumu“ autorky I. Loučkové.  
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výzkumu nedochází k pouhému kombinování kvantitativních a kvalitativních metod 

(Loučková 2010).   

V praxi bývají u tohto přístupu užívané metody a techniky, které respektují interakci a 

dynamičnost projevující se v procesu empirického zkoumání. K těm běžným  (integrovaným) 

patří výzkum jednání, teorie sociálních reprezentací nebo konverzační analýza. U všech 

jmenovaných typů integrovaného bádání by měl být respektován požadavek přímého kontaktu 

badatele s aktuálně měnícím se prostředím (Loučková 2010).  

K volbě integrované výzkumné strategie je badatel motivován, jestli-že nemůže svůj 

výzkumný cíl naplnit s použitím klasických a jemu dostupných prostředků. Jak jsem již 

naznačila, jeho role se v integrovaném výzkumu zásadně mění. Zatímco v obou zbylých   

přístupech zůstává při hodnocení vně zkoumaného prostředí, dle zásad integrovaného přístupu 

do něj aktivně vstupuje. Podmínkou jeho aktivní účasti je dobrá znalost zkoumané 

problematiky (Loučková 2010).   

Za účinný nástroj s jehož pomocí může vědec v průběhu integrovaného bádání posilovat 

vyžadovanou objektivitu, pokládám metodický postup zpracovávání výzkumných dat, což 

nyní blíže objasním prostřednictvím designu vlastního výzkumu
22

.   

 

3. Nástroje posilující objekvititu badatele/poznatků v intencích integrované výzkumné 

strategie  

 

Ve vlastním výzkumném šetření se k integrovanému přístupu přikláním ze dvou důvodů. 

Prvním je, že (s ohledem na užívané paradigma a zdůrazněné nové formy myšlení) mi  tento 

přístup umožňuje komplexně uchopit lidské jednání. V rovině prožívání si přeji porozumět 

tomu, jak se lidé s tělesným postižením ve svém domově cítí, co by dle jejich vlastních slov 

(ne)potřebovali zlepšit nebo s jakými významy (tj. sociálními reprezentacemi) si  jejich 

domov spojují. V rovině vědění věnuji pozornost tomu, jak své bydlení posuzují ( co se týče 

bezbariérovosti domu/bytu a okolního prostředí, vztahů se sousedy,  dostupnosti služeb, atd.). 

A v rovině jednání mne zajímá, jaké motivy vedou/vedly lidí s tělesným postižením 

k rozhodnutí, zda na obývaném místě setrvat nebo se případně přestěhovat jinam. 

Druhým důvodem mé volby je již zmíněný aktivní vstup badatele do zkoumaného 

prostředí. Po celou dobu by měl zůstat v neustálém kontaktu s nepřetržitou změnou okolních 

podmínek a tím se co nejvíce přiblížit empirické skutečnosti (resp. tomu, co badatel sám za 

skutečnost považuje). Integrovaný přístup jej také nabádá k zamýšlení se nad nástroji, které ke 

zkoumání používá (Loučkvá 2010). Hlavním nástrojem se stává právě lidská mysl, kterou K. 

R. Popper ztotožňoval s objektivitou badatele. Zatímco  Popper (1997) soudil, že objektivita 

badatele  je při legitimaci vědeckých výroků irelevantní, ve všech etapách integrovaného 

bádání je tomu naopak. 

Domnívám se, že spojením reflexe vlastní mysli a integrovaného  zpracovnání 

výzkumných dat, může badatel posílit objektitu nejen u sebe, ale také u výsledků své práce. 

V roli výzkunmíka proto volím následující metodický postup. Údaje, získané po vstupu do 

zkoumaného prostředí, rozdělím do tří diferencovaných výzkumných souborů. Do prvního 

zařadím výpovědi jednotlivých komunikačních partnerů  o tom, jak svou situaci ohledně 

                                                 
22

 Výzkum realizuji v rámci mé disertační práce nazvané: „Bydlení osob s tělesným postižením žijících na 

území města Ostravy“. Mým výzkumným cílem je: Porozumět tomu, jak lidé s tělesným postižením žíjící na 

území města Ostravy nahlížejí na naplňování svých potřeb souvisejícíh s jejich bydlením a jaké mají v této 

oblasti zukušenosti.  
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bydlení prožívají. Ve druhém zaznamenám shodu nebo naopak odlišnost mezi tím, jak o svém 

bydlení mluví dotazovaný komunikační partner a co mne v roli badatele upoutalo ve 

zkoumaném prostředí. Ve třetím souboru uvedu, jak nahlížím na  jevy, události a procesy, 

jenž probíhají ve zkoumaném prostředí z pozice pozorovatele.  

Tytéž údaje rozdělím do dvou skupin. V první skupině uvedu ty, které nutně nepodléhají 

subjektivnímu zkreslení ze strany komunikačního partnera (věk, typ bydlení, místo bydliště) a 

zpracuji je pomocí  klasické operacionalizace
23

. Druhou skupinu představují informace 

(pocity, očekávání, názory), které může dotazovaný subjektivně ovlivnit, což je významným 

prvkem z hlediska naplnění výzkumného cíle. K jejich zpracování chci postupovat v souladu 

se zakotvenou teorií spočívající ve vyhledávání tzv. specifických kódů.
24

 Nejprve zpracuji 

písemnné a zvukové záznamy pořízené  během pobytu ve zkoumaném prostředí a při 

rozhovorech s komunikačními partnery. Nahrané rozhovory budou přepsané a pečlivě 

analyzované. Ve vyhotovených písemných dokumentech budu vyhledávat shody (sociální 

reprezentace označené kódem) a odlišnosti ve výpovědích lidí s tělesným postižením. 

V závěrečné fázi práce s daty přistoupím k jejich redukci. Jinými slovy budu vyhlédavat 

vazby mezi zkoumanými jednotkami (tj. potřebami a zkušenostmi dotazovaných osob 

s bydlením) a typologií určenou seskupením otevřených kódů (tj. drah bydlení sestavených po 

konceptu těchto drah navrženého autory D. Claphamem (2002) a Jo Dean (2003). 

 

Závěr 

 

Stěžejní část tohoto příspěvku si dovoluji shrnout následovně. Integrovaná výzkumná 

strategie dle mého názoru zahrnuje nástroje, které lze využít k posílení objektivity. Mám na 

mysli zejména metodický postup zpracovnání výzkumných dat (jejich rozdělení do tří 

různých souborů). Myslím si, že vyžadované reflektování probíhající interakce a měnících se 

podmínek ve zkoumaném prostředí badateli dovolí posílit objektivitu jeho vědecké práce 

a usnadní i legitimaci jeho vědeckých poznatků. Nicméně si uvědomuji, že po metodologické 

stránce není tento přístup nikterak jednoduchý. Platí to zejména za situace, kdy badatel 

zastává dvojí roli (badatele a pozorovatele), což se odráží ve dvou typech záznamů 

získavaných dat. Jako jistou výzvu, vnímám také požadavek dobré znalosti zkoumané 

problematiky, pod kterou si dovoluji zahrnout i vlastní zkušenosti ve zkoumané situaci. 

Nicméně se domnívám, že integrovaný výzkum, realizovaný dle výše popsaných zásad, může 

být pro objektivní sociálně vědní poznání přínosem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Tak, jak ji v druhé příloze své knihy uvádí Loučková (2010). 
24

 Otevřené kódování je část analýzy, která se specificky vztahuje k vyhledávání a označování různých 

úrovní jevů prostřednictvím dobře uváženého prozkoumávání zdrojových údajů (Strauss, Corbin 1990, s. 62-71). 
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