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    Vybrané aspekty kvalitatívneho výskumu s využitím zakotvenej teórie 

Selected aspects of qualitative research using grounded theory 
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Abstrakt 

Na príklade nami realizovaného výskumu sme v príspevku popísali vybrané fázy kvalitatívneho skúmania 

prostredníctvom zakotvenej teórie. Našim zámerom je poukázať na kľúčové fázy uplatňovania zakotvenej teórie 

pri skúmaní vybraného fenoménu. V jednotlivých fázach skúmania sme sa snažili objasniť a zdôvodniť potrebu 

striktného uplatňovania procedúr zakotvenej teórie, ktoré sme dopĺňali o vlastné skúsenosti a poznatky 

z realizácie výskumu. V závere sme poukázali na kvalitu výskumu, ktorej naplnenie je podmienené dôsledným 

dodržiavaním princípov uplatňovania zakotvenej teórie. 

Kľúčové slová: Kvalitatívny výskum. Zakotvená teória. Kvalita výskumu.  

Abstract 

In the paper we have decribed selected phases of qualitative research by means of grounded theory using our 

previous research. We aimed on key phases of grouned theory implementation in examining selected 

phenomena. At particualr stages of examination we have tried to explain and justify the need for strict 

application of the procedures of grounded theory, which has been enriched by our experiences and knowledge 

raised from our own research. At the end, we have pointed out the quality of research, which is subject do strict 

application of principles of grouned theory. 

 

Keywords: Qualitative research. Grounded theory. Quality of research. 

 

 

Úvod 

 

Kvalitatívny spôsob skúmania sa v spoločenských a humanitných vedách využíva čoraz 

častejšie ako komplementárna aj hlavná metóda skúmania vybraných fenoménov sociálnej 

reality. Preto je, podľa nášho názoru, potrebné a osožné zintenzívňovať vzájomnú výmenu 

skúseností a poznatkov z realizovaných výskumov medzi výskumníkmi a výskumníčkami, čo 

je nevyhnutné pre zvyšovanie kvality realizovaných výskumov. 

 

1. Výskumná stratégia a výber výskumnej vzorky 

 

Najdôležitejšou a zároveň najťažšou úlohou pre výskumníka je formulovanie výskumného 

problému a následne výber dizajnu (rámcového usporiadania, plánu) výskumu. V 

spoločenských vedách existuje mnoho dizajnov  kvalitatívneho výskumu, napr.: etnografia, 

biografia, zakotvená teória, prípadová štúdia, akčný výskum, evalvačná štúdia, pragmatický 
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dizajn (autorské kombinovanie rôznych metód zberu dát a analytických techník – výskumný 

dizajn at hoc) (Švaříček, Šeďová a kol. s. 83). 

Zakotvená teória je špecifický výskumný postup kvalitatívneho skúmania, ktorý umožňuje 

tvorbu novej teórie. Teória je budovaná, zakotvená v získaných údajoch. Výskumník 

nestanovuje hypotézy ani premenné, tie sa objavujú v priebehu jednotlivých úrovní 

kódovania. V procese analýzy dochádza postupne k stále vyššej abstrakcii a vynoreniu sa 

premenných a vzťahov medzi nimi. Podrobne tento proces popisujú vo svojej publikácii 

Strauss a Corbinová (1999). 

Rozhodnutie využiť stratégiu zakotvenej teórie v nami realizovanom výskume, vychádzalo 

zo samotnej povahy zvoleného fenoménu. Chceli sme zistiť ako sa učitelia strednej školy, 

ktorí vzdelávajú odsúdených, vyrovnávajú s odlišnou skupinou vzdelávaných (dospelí vo 

výkone trestu odňatia slobody) v odlišných podmienkach (väznice). Formálne vzdelávanie 

dospelých odsúdených môžu v našich podmienkach realizovať len učitelia základných a 

stredných škôl. Počas pregraduálnej prípravy nie sú špecificky pripravovaní na cieľovú 

skupinu dospelých vo vzdelávaní a na špecifické podmienky ústavu pre výkon trestu odňatia 

slobody ako priestoru, v ktorom sa edukácia realizuje. V zmysle platnej legislatívy nevyplýva 

učiteľom povinnosť absolvovať špecifickú prípravu na výkon učiteľskej profesie v ústave pre 

výkon trestu odňatia slobody. Z uvedeného vyplýva dôvodný predpoklad, že kompetencie, 

ktorými by mal disponovať učiteľ v takejto vzdelávacej situácii, budú v mnohých aspektoch 

špecifické, ba dokonca kontradiktórne s kompetenciami štandardne očakávanými od učiteľa. 

Vychádzali sme zo skutočnosti, že táto oblasť nie je v našich podmienkach zmapovaná, že 

neexistujú štúdie, ktoré by osvetľovali to, či a akým spôsobom učitelia reflektujú vo výučbe 

špecifiká vzdelávania odsúdených. Pre takto postavený výskumný problém sa nám zakotvená 

teória (generujúca novú teóriu) javila ako najvhodnejšie metodologické východisko a 

pracovná stratégia. Adekvátnosť našej voľby sme opierali aj o vyjadrenia Straussa a 

Corbinovej (1999), ktorí tvrdia, že je vhodné použiť kvalitatívne skúmania v tých prípadoch, 

keď sa snažíme odhaliť podstatu niekoho skúsenosti s určitým javom. Ak chceme zisťovať, 

ako niekto subjektívne rieši určité situácie, ako vníma určité javy a ako na nich reaguje, je 

najvhodnejším spôsobom skúmania využitie zakotvenej teórie, pre ktorú je metodologickým 

východiskom symbolický interakcionizmus (Hendl 2005).  

Hendl (2005, s. 125) uvádza, že „cieľom výskumu, ktorý vychádza zo stratégie zakotvenej 

teórie, je návrh teórie pre fenomény v určitej situácii, na ktoré je zameraná pozornosť 

výskumníka“. Obzvlášť významne vystupuje konanie osôb, interakcie medzi osobami a 

procesy v danom prostredí. Rovnako Švaříček, Šeďová a kol. (2007) charakterizujú 

zakotvenú teóriu ako postup vedenia kvalitatívneho výskumu, ktorý je zameraný na 

vytváranie teórie. Takýto postup preto nie je možné naplno algoritmovať, vymedziť pevnými 

pravidlami. Obsahuje v sebe vždy aj prvky neistoty a intuitívneho postupu. Zakotvenú teóriu 

sme sa rozhodli využiť aj preto, že úroveň poznania kompetencií učiteľa vo vzdelávaní 

dospelých odsúdených, jeho pôsobenia v prostredí, ktoré sa výrazne odlišuje od prostredia 

školy, je v našich podmienkach nedostatočné. Hľadanie odpovedí na otázky, ktoré nie sú 

dostatočne známe a výskumne overené, by malo prostredníctvom zakotvenej teórie viesť k 

vytvoreniu ucelenej teórie.  

 

Výber výskumnej vzorky 

V kvalitatívnom výskume je výber informantov (participantov) vždy zámerný. V našom 

výskume sme použili  teoreticky zameraný výber (theoretical sampling), ktorí navrhli Glaser a 

Strauss (1967, in: Švaříček, Šeďová a kol., 2007). Je prirodzené, že na začiatku kvalitatívneho 

skúmania nemusí byť jasné, koľko informantov bude potrebné osloviť a koľko rozhovorov 
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bude potrebné uskutočniť. V našom výskume bola hlavným kritériom výberu pedagogická 

prax v ústave a v škole. Našu výskumnú vzorku tvorili učitelia strednej odbornej školy, ktorí 

zároveň učili dospelých odsúdených (v identickom študijnom odbore mechanik opravár – 

stroje a zariadenia).  

Už pri  prepise a analýze rozhovorov s učiteľmi teoretických predmetov sme zistili, že 

informácie sú podobné, v obmedzenej miere pribúdajú nové, absentovala dynamika deja, 

(pričom procesualita je zásadná ako píšeme nižšie). Preto sme pristúpili k extrémnemu 

vzorkovaniu (Švaříček, Šeďová a kol. 2007) a zaradili k informantom (učitelia teoretických 

predmetov) aj učiteľov praktických premetov. Urobili sme tak preto, že svojou pedagogickou 

činnosťou (náročnosť praktického vyučovania – názornosť, opakovanie, nácvik pracovných 

postupov pri manipulácii so strojmi a nástrojmi, bezpečnosť pri práci) predstavovali protipól 

k učiteľom teoretických predmetov. 

 

2. Metódy zberu, analýzy a interpretácie dát 

 

Metódy, ktoré sme v jednotlivých fázach výskumu používali, vychádzali striktne  

z uplatňovania zakotvenej teórie. Vo fáze zberu sme použili metódu hĺbkového rozhovoru (in-

depth interview). Vzhľadom na výskumné ciele a použitý dizajn zakotvenej teórie, sme zvolili 

typ hĺbkového rozhovoru – pološtrukturované interview (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 

160). Pološtrukturované interview sa nám javilo ako vhodná metóda zberu údajov, keďže 

pomocou nej bolo možné získavať dáta na stanovené kontexty výskumného problému 

(kontext prostredia výučby, kontext žiaka a jeho charakteristík a kontext učiteľa).  

Pred realizáciou prvého rozhovoru je vhodné vytvoriť „kostru“ rozhovoru, súbor 

výskumných otázok. Je vhodné rozdeliť otázky do určitých tematických celkov, ktoré nás 

prednostne zaujímajú. V našom prípade to boli oblasť prípravy (kontext učiteľa) a špecifík 

vzdelávania odsúdených (kontext prostredia výučby, kontext žiaka a jeho charakteristík). V 

našom prípade to boli oblasť prípravy (kontext učiteľa), preto sme sa pýtali: „Boli učitelia 

špecificky pripravovaní na vzdelávanie odsúdených?“ a špecifík vzdelávania odsúdených 

(kontext prostredia výučby, kontext žiaka a jeho charakteristík), kde nás zaujímalo: 

Aké rozdiely vo výučbe cieľovej skupiny odsúdených vnímajú učitelia v porovnaní s 

výučbou žiakov, študentov? 

Ako hodnotia podmienky výučby v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody? 

Poznajú cieľovú skupinu z pohľadu individuálnych charakteristík dôležitých vo výučbe? 

Považujú vlastné pedagogické kompetencie za dostatočné pre výučbu dospelých?Je dobré, 

ak otázky umožňujú rozvinúť odpovede, ak ich nenaznačujú a ak za nimi nasledujú 

v rozhovore ďalšie podotázky (to už súvisí so zručnosťami viesť hĺbkový rozhovor). Otázky 

nepredstavujú nemenný scenár, môžu sa počas rozhovoru meniť a samozrejme menia sa pri 

ďalších rozhovoroch, keď po analýze predchádzajúceho rozhovoru zisťujeme, čo potrebujeme 

ešte vedieť, čo sa ukázalo ako nevhodná otázka a pod. Otázky teda postupne modifikujeme 

podľa priebehu analýzy. V súlade so zakotvenou teóriou (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 87) 

sme hneď po prvom realizovanom rozhovore pristúpili k analýze dát (otvorené kódovanie), 

čím sme získali prehľad o tom, ktoré informácie nám chýbali a o ktorých oblastiach sme sa 

potrebovali dozvedieť viac. Preto sme pri návrate do terénu a ďalších rozhovoroch otázky 

priebežne upravovali tak, aby sme získali čo najviac informácií o oblastiach nášho záujmu v 

súlade s cieľmi výskumu. 

Rozhovory by mali prebiehať v prostredí, v ktorom sa informant cíti prirodzene. Preto sme 

ich realizovali priamo v strednej odbornej škole,  v kabinetoch učiteľov a boli vždy 
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naplánované a realizované počas voľných hodín učiteľov, aby bol zabezpečený ich nerušený 

priebeh s dostatočným časovým priestorom. Dĺžka trvania jednotlivých rozhovorov bola 

individuálna – od 50 minút do 90 minút, v závislosti od individuálnych charakteristík 

informantov (verbálne zručnosti informantov, schopnosť „otvoriť sa“, komunikatívnosť). 

Zakotvená teória je súhrnom systematických induktívnych krokov, ktorých cieľom je 

tvorba teórie. Jej jadrom je kódovanie. V procese otvoreného kódovania sú údaje rozobraté na 

fragmenty, konceptualizované a následne zložené novým spôsobom. Otvorené kódovanie 

predstavuje prvý stupeň kódovania, na ktorý nadväzuje axiálne kódovanie. Podstatou 

axiálneho kódovania je identifikácia vzťahov medzi kategóriami, ktoré vyplynuli z 

predchádzajúcej fázy. Po axiálnom nasleduje selektívne kódovanie ako najnáročnejšia 

kódovacia technika (Švaříček, Šeďová a kol., 2007). 

Už po prvom rozhovore sme pristúpili k jeho doslovnému prepisu. Výskumník by si sám 

mal zvoliť spôsob prepisov rozhovorov, ktorý je pre neho vyhovujúci a poskytne mu 

dostatočnú orientáciu v texte. Málo známym spôsobom prepisu získaných kvalitatívnych dát 

je spôsob navrhnutý Sprodom (1997), kedy sú nahrávky rozhovorov prepisované do 

tabuľkovej podoby, čo umožňuje kóderovi (analytikovi) kedykoľvek pridávať, rozširovať 

stĺpce a  riadky napr. na dopĺňanie vlastných  poznámok, súvisiacich s analyzovaným 

materiálom. Doslovný prepis rozhovorov pomáha vizualizovať hľadané dáta a následne 

umožňuje jeho analýzu  technikou otvoreného kódovania, čo znamená, že text rozoberieme na 

fragmenty – indikátory, ktorým  priraďujeme všeobecnejší význam a vytvárame kódy. 

Indikátory a kódy  medzi sebou priebežne porovnávame, hľadáme rovnaký resp. podobný 

význam medzi indikátormi, priradzujeme k už vzniknutým kódom a vytvárame kódy nové. 

Využitím konštantnej komparácie je nevyhnutné údaje priebežne a neustále porovnávať a 

hľadať medzi nimi spoločné a rozdielne vlastnosti. Vytvorené kódy  zoskupujeme podľa 

spoločných znakov a vlastností a vytvárame kategórie, resp. ich subkategórie. Pribúdanie dát 

z ďalších rozhovorov vedie k neustálemu porovnávaniu, zatrieďovaniu a zmenám v skupinách 

kódov a k formulácii resp. reformulácii kategórií.  

Rovnako ako pri iných druhoch kvalitatívneho výskumu, dáta pre zakotvenú teóriu 

pochádzajú z rôznych zdrojov (rozhovory, pozorovanie, dokumenty rôznej povahy, video 

nahrávky, novinové články atď.), ktoré pomáhajú objasňovať skúmaný jav. Každý z týchto 

zdrojov môže byť kódovaný rovnakým spôsobom ako rozhovory alebo pozorovanie (Glaser, 

Strauss, 1967, s. 161-184 in: Švaříček, Šeďová a kol. 2007). 

Analýza dát je nevyhnutná hneď na  začiatku, pretože jej výsledky ukazujú smer ďalšieho 

rozhovoru a pozorovania. Všetko, čo sa zdá byť relevantné musí byť  zapracované do ďalších 

rozhovorov. Dodržiavanie tohto postupu (zber a analýza) umožňuje zachytiť všetky 

potenciálne relevantné aspekty témy. Tento proces je hlavným zdrojom efektívnosti 

zakotvenej teórie. 

Po ukončení otvoreného kódovania (analýze) sme pristúpili k fáze primárnej interpretácie, 

pri ktorej je „žiaduce držať sa v rovine dát“ (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 244). Vzniknuté 

kategórie a subkategórie sme deskriptívne analyzovali, popísali čo je ich obsahom, akého javu 

sa týkajú, príp. v akej miere, čase a akým spôsobom sa dejú, teda zamerali sme sa na 

procesualitu, ktorá je pre zakotvenú teóriu zásadná. 

Vo fáze sekundárnej interpretácie postupuje výskumník od deskriptívneho k naratívnemu 

spôsobu, teda interpretuje to, o čom dáta vypovedajú a prečo k popisovaným javom dochádza. 

Axiálne kódovanie je v tejto fáze technikou, cieľom ktorej je vytvoriť vzťahy medzi 

vzniknutými kategóriami a subkategóriami z otvoreného kódovania. Vhodnou pomôckou tejto 

náročnej fázy je paradigmatický model. Pomocou tohto modelu je možné o dátach 

systematicky uvažovať a vzájomne ich dávať do vzťahu rozličným spôsobom (Strauss, 
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Corbinová 1999, s. 72; Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s. 52; Hendl 2005, s. 250). V tejto fáze 

analyticko-interpretačnej práce sa výskumník rozhoduje, ktoré kategórie resp. subkategórie 

nezahrnie do ďalšej analýzy. My sme napríklad vylúčili kategórie „učiteľ – muž“ a „učiteľka 

– žena“. Cieľom nášho výskumu totiž nebolo skúmať rodové aspekty výkonu učiteľskej 

profesie vo vzdelávaní odsúdených. Vo fáze selektívneho kódovania sme sa sústredili na 

identifikáciu centrálnej kategórie, okolo ktorej bol organizovaný základný analytický príbeh 

(Strauss, Corbinová 1999). Vzťahy medzi centrálnou kategóriou a ostatnými kategóriami 

výskumu je vhodné graficky znázorniť napr. v podobe kauzálneho modelu. V tejto fáze už 

pracujeme so všetkými relevantnými zdrojmi, ktorými môžeme argumentovať pre podporu 

rodiacej sa teórie. 

 

3. Zabezpečenie kvality výskumu  

 

Štandardné kritériá „dobrej vedy“ sú pozitivistického charakteru – napr. 

zovšeobecniteľnosť, konzistencia, opakovateľnosť, verifikovateľnosť. V kvantitatívnom 

výskume sú kritériá kvality (validita, reliabilita a objektivita) jednoznačne metodologicky 

vymedzené a uznávané. Kvalitatívne metódy, rovnako ako kvantitatívne, môžu byť 

systematicky evaluované len vtedy, ak sú ich procedúry explicitné. 

Teoretici zakotvenej teórie zdieľajú spolu s kvalitatívnymi výskumníkmi presvedčenie, že 

zvyčajné zákonitosti „dobrej vedy“ by mali byť zachované, ale požadujú redefiníciu s cieľom 

ich prispôsobenia realite kvalitatívneho skúmania a komplexite sociálnych javov (Corbin, 

Strauss 1990). 

Kvalitatívny výskum je vo všeobecnosti považovaný za validnejší ako kvantitatívny 

(Disman 2002), ale jeho slabinou je reliabilita, teda presnosť (tesnosť vzťahu medzi 

výpoveďou participanta a interpretácie výpovede výskumníkom) a zrozumiteľnosť 

zozbieraných dát (informácií, výrokov participantov). Pre reliabilitu v kvalitatívnom výskume 

je dôležitá presnosť s akou dokáže výskumník interpretovať a dokumentovať to, čo počul a 

pozoroval v teréne. Zaujímavý spôsob ako možno prostredníctvom šatistických metód a 

techník (index reliability vyjadrený Cohenovou kappou a Krippendorffovou alphou) zvyšovať 

vo fáze otvoreného kódovania reliabilitu výskumných zistení, predstavili vo výskumnej štúdii 

Gálová a Pilárik (2009). Výsledky tejto štúdie naznačili, že diskusia posudzovateľov počas 

analýzy prepisov rozhovorov (vo fáze rozbitia textu na fragmenty), viedla k zvýšeniu 

reliability, pričom ale vyšší počet stretnutí nezaručoval aj vyššiu zhodu medzi 

posudzovateľmi a krátkodobý tréning kódovania neviedol k zvýšeniu zhody medzi 

začínajúcimi kódermi (Gálová, Pilárik 2009). 

Švaříček, Šeďová a kol. (2007) uvádzajú, že pre naplnenie kritérií spoľahlivosti 

(reliability) výskumu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výberu informantov a 

zabezpečeniu konzistencie kladených otázok. Výskumník by mal priebežne overovať, či 

informanti rozumejú položenej otázke. Nevyhnutným pri napĺňaní kritérií reliability je 

doslovný prepis rozhovorov a korektná práca so získanými informáciami.  Reliabilitu 

výskumu zabezpečuje tiež použitie štandardizovaných kódovacích procedúr (Steinke 2004, in: 

Švaříček, Šeďová a kol. 2007). Je preto žiaduce dôsledne postupovať podľa procedúr 

zakotvenej teórie (otvorené, axiálne a selektívne kódovanie). 

Podľa Denzina a Lincolnovej (2005 in: Švaříček, Šeďová a kol., 2007) je alternatívou k 

validite triangulácia. Predstavuje využitie viacerých zdrojov a metód v jednotlivých fázach 

výskumu. Triangulácia je súbor postupov, „ktorými sa výskumník usiluje kontrolovať a 

prekonať skreslenia pri získavaní údajov, ich analýze a tvorbe teórie“ (Gavora 2006, s. 156). 
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V našom výskume sme pre dosiahnutie čo najvyššej miery validity využili tieto prvky 

triangulácie. Výber informantov sme realizovali tak, aby v plnom rozsahu spĺňali kritériá 

vyplývajúce z cieľov výskumu. Tým sme zabezpečili, že na výskume participovali len 

kompetentné osoby, ktoré mali so skúmaným javom vlastné skúsenosti, ktorých bolo možné 

považovať za expertov na skúmané javy. V procese výskumu sme dbali na dôsledné 

dodržanie metodologického postupu zakotvenej teórie s dôrazom na analytický postup 

kódovania, ktorý nebol zaťažený existujúcou teóriou a interpretáciu zistených údajov s 

použitím priamych citácií. V jednotlivých fázach výskumu sme využili konzultácie k priebehu 

a čiastkovým zisteniam rodiacej sa teórie s odborníkmi z oblasti pedagogiky a andragogiky. 

Priebežne sme dopĺňali nové a overovali získané informácie (týkajúce sa organizácie a 

priebehu vzdelávania, študijného programu a pod.) konzultáciami s vedením školy 

(zástupkyňa riaditeľa školy). Informácie sme konfrontovali s legislatívnymi dokumentmi a 

pedagogickou dokumentáciou (bola nám poskytnutá k nahliadnutiu v škole).  

Je vhodné, ak výskumník pomenuje aj obmedzenia, či nedostatky svojho výskumu. 

V našom prípade bolo iste obmedzením najmä to, že nebolo možné využiť ďalšie výskumné 

metódy vo fáze zberu dát (pozorovanie, rozhovory s odsúdenými). Nemali sme povolenie na 

vstup do ústavu na výkon trestu odňatia slobody a nemohli sme sa zúčastniť vzdelávacieho 

procesu v úlohe pozorovateľa. Ani samotní učitelia neboli naklonení tejto myšlienke. Obávali 

sa možných komplikácií vo výučbe vyplývajúcich z našej prítomnosti.  

Na záver si dovolíme pripomenúť, že výskumník/výskumníčka musí mať počas celého 

skúmania, obzvlášť vo fáze interpretácie na pamäti, že získané dáta je potrebné interpretovať 

ako výpovede osôb o určitom jave, nereprezentujú preto objektívne charakteristiky 

skúmaného javu. V interpretácii a diskusii je preto dôležité držať sa toho, čo informanti o jave 

hovoria a nezovšeobecňovať platnosť ich výpovedí na podstatu popisovaných javov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

Zoznam bibliografických odkazov 

 

CORBIN, Juliet a STRAUSS, L. Anselm, 1990. Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative 

criteria. In: Qualitative Sociology. Vol. 13, No. 1, pp. 3 – 21. ISSN 0162-0436. 

DENZIN, K. Norman and Yvonna S. LINCOLN, 2005. Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative 

Research. In: N. K. DENZIN and Y. S. LINCOLN, eds. Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand 

Oaks: Sage, pp. 1 – 32. ISBN 0761927573. 

DISMAN, Miroslav, 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-0139-7. 

GÁLOVÁ, Lucia a Ľubor PILÁRIK, 2009. Spoľahlivosť otvoreného kódovania v kvalitatívnom výskume 

a možnosti jej využitia. In: D. HELLER et al., eds. Psychologické dny 2008: Já & my a oni [CD-ROM]. 

Brno: Fakulta sportovních studií MU, s. 1 – 6.  

GAVORA, Peter, 2006. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: Regent. ISBN 80-88904-

46-3. 

GLASER, Barney and Anselm STRAUSS, 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative 

Research. New York: Aldine. In: ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ Klára a kol., 2007. Kvalitativní výzkum v 

pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 

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

SPROD, Tim, 2007. ‘Nobody really knows‘: The structure and analysis of social constructivist whole class 

discussions. In: International Journal of Science Education. Vol. 19, No. 8, pp. 911 – 924. ISSN 1464-5289. 

STEINKE, Ines, 2004. Quality criteria in qualitative research. In: U. FLICK, ed. A Companion to Qualitative 

Research. Thousand Oaks: Sage, s. 184 – 190. ISBN 0761973753. In: ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ Klára 

a kol., 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 

STRAUSS, L. Anselm a Juliet CORBINOVÁ, 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody 

zaktovené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce. ISBN 80-85834-60-X. 

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

ISBN 978-80-7367-313-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt na autorku: Mgr. Silvia Lukáčová, PhD., Katedra andragogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky 

a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 17. novembra 1, 080 01 

Prešov, Slovensko, e-mail: silvia.lukacova@unipo.sk  

 

mailto:silvia.lukacova@unipo.sk

