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Abstrakt 

Príspevok ponúka čitateľovi základný prehľad informácií o experimente 

a kváziexperimente a možnostiach ich využitia v sociálnej práci. Cieľom príspevku 

nie je podať podrobný návod pre realizáciu experimentu, či kváziexperimentu. 

Zámerom je priblížiť tieto výskumné metódy s určitým nadhľadom, popísať typy 

experimentov a rozdiely v ich limitoch. Ponúknuť kváziexperiment ako metódu pre 

overovanie a evaluáciu najmä skupinových metód sociálnej práce. 

 

Kľúčové slová: Experiment. Kváziexperiment. Quasiexperiment. Sociálna práca.  

 

Abstract 

The paper provides the reader with a basic overview of experimental and quasi-

experiment information and the possibilities of their use in social work. The aim of 

the paper is not to provide detailed instructions for experimentation or quasi-

experiment. The intention is to approach these research methods with some insight, to 

describe the types of experiments and the differences in their limits. Offer quasi-

experiment as a method for verifying and evaluating especially group methods of 

social work. 
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Príspevok vyšiel ako výstup z projektu VEGA č. 1/0134/17 Význam hodnotovej 

orientácie - očakávania a perspektívy mladej generácie z hľadiska jej uplatnenia na 

trhu práce. 
 

Úvod 

Kváziexperiment predstavuje výskumnú metódu, ktorá je svojou 

podstatou predurčená pre výskum a evaluáciu rôznych skupinových 

programov zameraných na určitú cieľovú skupinu. V praxi sociálnej práce sú 

obdobné programy často využívané pre rôzne klientské skupiny a napriek 

veľmi pozitívnym zahraničným skúsenostiam (MacDonald, Shelon 

a Gillespie 1992; Fisher 1981; Sheldon 1986) je v SR realizovaných 
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minimum výskumných štúdií s využitím kváziexperimentu. Aj to bolo 

dôvodom pre vznik príspevku, v ktorom sa autorky pokúsia implikovať túto 

výskumnú metódu a jej využitie do sociálnej práce. 

1. Kváziexperiment z pohľadu histórie výskumu v sociálnej práci 

Sociálna práca sa od svojich počiatkov kreovala ako disciplína, ktorá je 

vedecky podložená. Zo začiatku boli výskumné koncepcie jednoduché 

a predstavovali najmä deskriptívne informácie o jednotlivých klientoch 

a sociálnych problémoch. Medzi prvé veľké výskumné projekty z konca 19. 

a začiatkov 20. storočia patrí Boothova výskumná štúdia Život a práca ľudí 

v Londýne, ktorej realizácia trvala 10 rokov, DuBoisov výskum Philadelphia 

Negro o psycho-sociálnom a ekonomickom živote Afroameričanov, ale aj 

opisné výskumné projekty realizované Addamsovou v Hull House (Thyer 

2012). 

V 20. storočí sa pozornosť začala venovať aj príčinám a súvislostiam 

javov, ktoré súvisia so sociálnou prácou. Najčastejšie boli overované metódy 

práce s klientom. Veľký posun predstavovala možnosť využívania nových 

štatistických metód. V tridsiatych rokoch realizoval Rogers (1933) menšiu 

štúdiu chlapcov žijúcich v detskom domove, ktorá je považovaná za jednu 

z prvých pre-experimentálnych štúdií v sociálnej práci (Thyer 2012). 

Prehľad výskumných štúdií realizovaných v sociálnej práci v 20. storočí 

ponúkajú viaceré metaanalýzy (MacDonald, Shelon a Gillespie 1992; Fisher 

1981; Sheldon 1986) a na základe nich sa dá konštatovať, že 

kváziexperiment, ale aj experimentálne dizajny boli súčasťou metodológie 

sociálnej práce už od 40. rokov 20. storočia. 

Podobne ako psychológia, pedagogika, či sociológia, sociálna práca 

využíva paletu „klasických“ výskumných metód. Diapazón výskumných 

metód pre uvedené disciplíny je veľmi podobný. Rozdiel spočíva najmä v 

miere využívania jednotlivých metód, či v orientácii na určité skupiny 

výskumných metód a postupov. Je spôsobený povahou jednotlivých disciplín 

a prirodzenými rozdielmi v objektoch výskumu, výskumných témach, či 

potrebách a možnostiach využitia výsledkov. Základnú ponuku je možné  

rozdeliť na dva základné výskumné dizajny - kvalitatívny a kvantitatívny. 

Kváziexperiment využíva metódy kvantitatívneho dizajnu. Z pohľadu 

základných dizajnov a výskumných postupov (analýz a metód) v nich 

využívaných, je možné nasledovné delenie, ktoré sprehľadňuje postavenie 

kváziexperimentu v tomto systéme (Lovaš 2001): 

 kvalitatívny dizajn 

 kvantitatívny dizajn:   

o deskriptívne projekty 

o korelačné projekty 

o kauzálne projekty:   

 experiment 
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 kváziexperiment 

 kauzálno-komparatívny (ex post facto). 

Znalosť postavenia kváziexperimentu v systéme výskumných dizajnov 

uľahčuje pochopenie jeho možností. Je z neho zrejmé, že ide o kauzálny typ 

projektu, výskumnou podobou veľmi blízky experimentu, a hoci základný 

rozdiel je podľa mnohých autorov jeden, je veľmi závažný – náhodnosť 

výskumného výberu.  

V českej a slovenskej odbornej literatúre je relatívne málo odkazov 

priamo na kváziexperiment. V zahraničných zdrojoch je mu venovaná väčšia 

pozornosť a v oblasti sociálnej praxe je obľúbenou a často využívanou 

výskumnou metódou. Jeho definície sú postavené buď na rozdieloch  alebo 

porovnávaní s experimentom. Vychádzajúc z toho, aj tento príspevok sa bude 

opierať o relevantné definície a vysvetlenie experimentu, v rámci ktorých 

bude vymedzený kváziexperiment, jeho možnosti využitia, limity i výhody.  

 

2. Experiment v sociálnych výskumoch 

Experiment sa dá charakterizovať niekoľkými znakmi. Jeho podstatou je 

preukázanie  kauzality, teda určenie príčin a dôsledkov. Hoci existujú rôzne 

typy kauzálnych projektov, práve experiment dokáže preukázať kauzálne 

vzťahy medzi premennými. V experimente výskumník vyvoláva zmeny 

a sleduje (meria) ich dôsledky (Lovaš 2001). Špecifickosť experimentu 

spočíva v manipulácii s premennými a s ich kontrolou. Pre preukázanie 

kauzality medzi premennými je podľa Campbella (1980, in: Ferjenčík 2000) 

potrebné dodržanie troch základných podmienok: 

 príčina musí časovo predchádzať predpokladanému dôsledku (ak sa 

zisťuje efektivita skupinového programu, musí byť najprv zrealizovaný 

program – príčina, potom sa zisťuje aké zmeny program spôsobil 

u účastníkov – dôsledok), 

 predpokladaná príčina a dôsledok musia spolu kovariovať (príkladom 

kovariancie je korelačný koeficient, teda ak príčina kulminuje, tak aj 

dôsledok a naopak), 

 neexistencia alternatívneho vysvetlenia zmien inou premennou (vylúčenie 

vplyvu iných premenných na dôsledok, čo sa dá dosiahnuť kontrolou 

premenných. 

Pri splnení uvedených podmienok je možné hovoriť o dobrej vnútornej 

validite experimentu. Za základné znaky vnútorne dobre validného 

experimentu potom Ferjenčík (2000) považuje: 

 manipuláciu s nezávislou premennou - predpokladanou príčinou, 

 meranie závislej premennej – predpokladaný dôsledok, 

 kontrolu iných premenných, ktoré môžu alternatívne vysvetľovať zmenu 

závislej premennej (dôsledku), pre tieto premenné existujú rôzne názvy, 
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najvýstižnejší je anglický „confounding variables“, čo znamená mätúce 

premenné. 

Maršálová (1990) uvádza 4 cieľové činnosti, ktoré ponúkajú podrobný 

pohľad na experiment. Ide o prehľadné zhrnutie jeho základných podmienok, 

ktoré okrem toho, že popisuje jednotlivé podmienky, určuje aj akýsi časový 

rámec priebehu experimentu: 

1. príprava podmienok pre zámerné vyvolanie javu, ktorý bude pozorovaný 

a registrovaný; 

2. odstránenie, prípadne kontrola rušivých vplyvov - „confounding 

variables“; 

3. manipulácia s nezávislými premennými (premennou) – experimentálna 

a kontrolná skupina, v sociálnej práci sa väčšinou pozornosť zameriava na 

zistenie kvalitatívnej zmeny; 

4. registrácia úkonov realizovaných v experimente – zabezpečuje 

reprodukovateľnosť experimentu. 

 

2.1 Interná a externá validita experimentu 

Prvé dva z vyššie uvedených znakov experimentu sú dobre 

realizovateľné. Najzložitejšia je eliminácia „iných“ premenných, a preto je 

veľká pozornosť venovaná kontrole premenných, ktoré do experimentu 

vstupujú. Venuje sa im viacero autorov, autorky vychádzajú z pôvodného 

diela Campbella a Stanleyho (1963), ktorý ich označuje ako faktory 

ohrozujúce validitu experimentu a hovorí o 12 faktoroch, ktoré je potrebné 

brať do úvahy – kontrolovať. V tab. 1 je uvedené pôvodné Campbellovo 

(1963) rozdelenie typov experimentov a možností eliminácie faktorov 

ohrozujúcich validitu experimentu konkrétnym typom experimentu. 

Experimenty sú rozdelené na pre-experimentálne dizajny, pri ktorých môže 

byť kritériom výberu skupín pre-test a tzv. pravé experimenty, kde dochádza 

k náhodnému výberu (randomized - R). Pri jednotlivých typoch 

experimentov sú v tabuľke uvedené spôsoby meraní v skupinách. Podstatou 

tabuľky je vyjadrenie toho, v ktorom type experimentu je výskumník 

schopný kontrolovať ohrozujúce faktory pomocou znakov „+“ a „-“. X 

znamená vystavenie pôsobeniu premennej, O predstavuje 

meranie/pozorovanie. 
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Tab. č. 1: Typy experimentov a zdroje ohrozenia 
 

 
Zdroj: Campbell, Stanley (1963) 
 
Campbellových (1963) dvanásť faktorov ohrozujúcich validitu je 

rozdelených na dve časti: faktory ohrozujúce internú (prvých 8) a externú 

validitu (9-12).  

História – udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť mimo kontroly výskumníka 

medzi prvým a druhým meraním (pre-test a post-test). 

Zrenie – udalosti, ktoré súvisia s prirodzeným plynutím času ako je starnutie, 

rýchly vývin u detí a mladých ľudí – ten je potrebný vnímať napr. pri 

dlhodobej skupinovej práci, za rok sa deti veľmi zmenia. 

Testovanie – efekt skórovania v druhom testovaní (post-test), samotným 

opakovaním toho istého testu, môže dôjsť k zmenám v skórovaní. 

Inštrumentácia – výber meracieho nástroja a jeho spoľahlivosť, zlyhanie 

nástroja, prístroja či experimentátora. 

Štatistická regresia – ak je výber účastníkov realizovaný na základe 

extrémneho skóre. 
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Výber účastníkov do skupín – dôležitá je nielen náhodnosť výberu, ale aj 

rozdelenie do skupín, často je odporúčaný tzv. matching, kde o každom 

účastníkov rozhoduje napr. hod mincou. 

Experimentálna mortalita – prirodzený úbytok respondentov medzi prvým a 

druhým meraním, respondenti, ktorí nedokončia experiment. 

Selektívnosť zrenia – v určitých skupinách môže dôjsť k rýchlejšiemu 

prirodzenému zreniu účastníkov, ktoré spôsobujú interindividuálne rozdiely 

účastníkov. 

Reakcia na testovanie – riziko, že predbežné testovanie môže zvýšiť alebo 

znížiť reakciu testovanej osoby na experimentálnu premennú. 

Voľba experimentálnych a kontrolných podmienok – štatisticky významný 

rozdiel sa nemusí prejaviť. 

Efekt experimentálnych opatrení – možnosť zovšeobecnenia zistení pre 

osoby nevystavené experimentálnym podmienkam. 

Účinok predchádzajúcej skúsenosti – ak respondent v minulosti absolvoval 

program, liečbu, výcvik, podobný experimentálnemu, budú výsledky 

ovplyvnené touto skúsenosťou. 

 

3. Kváziexperiment – výskumný dizajn 

Kváziexperiment alebo quasiexperiment (v SR a ČR synonymické názvy) 

je metódou kvantitatívneho výskumného dizajnu a spolu s kauzálno-

komparatívnym typom výskumu (ex post facto) a experimentom patrí do 

skupiny kauzálnych projektov. To napovedá aká bude jeho základná podoba, 

možnosti využitia a štatistického spracovania. Podstatou experimentu 

a kváziexperimentu je možnosť preukázania kauzality prostredníctvom 

vyvolávania zmien a sledovania dôsledkov. Práve v tom spočíva rozdiel 

oproti iným typom výskumných projektov, ktoré preukazujú vzťahy medzi 

premennými, ale nie kauzalitu. 

Kváziexperiment je možné využiť vo výskumných situáciách, kde nie je 

možné overovanie na náhodnej výskumnej vzorke. Práve to, spolu 

s možnosťami vyhodnotenia, ktoré súvisia s výskumným výberom, je 

základným rozdielom medzi experimentom a kváziexperimentom. V 

sociálnej praxi existujú skupinové aktivity a programy, ktoré sú určené pre 

nejaký typ klientskej skupiny a ich overovanie na náhodnej výskumnej 

vzorke je preto irelevantné. Práve to predurčuje kváziexperiment ako vhodnú 

výskumnú metódu pre sociálnu prácu. 

Spoľahlivosť kváziexperimentu pri zisťovaní kauzality je sporná najmä 

v očiach zástupcov pravého experimentu. Dôvodom je to, že výskumník 

nemá kontrolu nad priradením účastníkov k podmienkam, a ide o udalosť, 

ktorá nie je spracovaná experimentátorom. V kváziexperimente neexistuje 

náhodný výber účastníkov, využíva sa práve v situáciách, keď náhodný výber 

nie je vhodný, hoci je možné zvažovať náhodný výber experimentálnej a 

kontrolnej skupiny. Rozdelenie respondentov môže vystupovať ako 
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premenná. Podľa Ferjenčíka (2002) je pri kváziexperimente vhodnejšie 

hovoriť o porovnávacej alebo komparačnej skupine, pretože nie je možné 

zabezpečiť ekvivalentnosť kontrolnej skupiny. 

Základné rozdiely v porovnaní s experimentom je možné zhrnúť takto, 

pričom prvé dve predstavujú limity, druhé dve sa dajú považovať za výhody: 

 nenáhodné naplnenie skupín, 

 nižšia vnútorná validita, 

 širšia škála možností zberu údajov, 

 jediná možnosť overovania pri niektorých pri niektorých typoch skupín. 

Campbell a Stanley (1963) uvádza šesť typov kváziexperimentálnych 

dizajnov, ktoré sú znázornené v tabuľke 2. Uvádza príklady tzv. prirodzených 

spoločenských zoskupení, pri ktorých je možné využívať „niečo ako 

experimentálny dizajn“ (Campbell, Stanley 1963, s. 34). Dôležité je podľa 

neho vedomie ohrozenia a nemožnosti eliminácie určitých vplyvov zvonku. 

Nabáda k využívaniu kváziexperimentálnych dizajnov aj s prípadnými 

úpravami výskumníkov, ktoré sú možné, avšak pri uvedomení si limitov 

zovšeobecnení. 
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Tab. č. 2: Typy kváziexperimentov a zdroje ohrozenia 

 

                                           Zdroje ohrozenia 

 
 
Zdroj: Campbell, Stanley (1963) 
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V tabuľke čitateľ nájde rôzne možnosti prevedenia kváziexperimentu 

znázornené prostredníctvom skratiek, kde X predstavuje vystavenie 

premennej a O meranie. 

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo priblížiť študentom doktorandského štúdia, (ale aj 

iným) možnosti realizácie experimentu a najmä kváziexperimentu v sociálnej 

práci. Časť príspevku bola napriek názvu venovaná experimentu – dôvodom 

je to, že kváziexperiment je považovaný za druh experimentálneho dizajnu 

a vychádza z podstaty experimentu. Zámerom nebolo poskytnúť čitateľom a 

čitateľkám návod na realizáciu experimentu a kváziexperimentu, ale 

základnú orientáciu v problematike. Pre realizáciu týchto výskumných metód 

autorky odporúčajú podrobné štúdium použitej a samozrejme aj ďalšej 

dostupnej odbornej literatúry. 
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