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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na prepojenie dvoch problematík, konkrétne rodovo 

podmieneného násilia a kariérového poradenstva, ktorých výskumná rozpracovanosť 

je v prostredí sociálnej práce i v súčasnosti skôr absentujúca. Príspevok upriamuje 

pozornosť na možnosti výskumu, poukazuje na výhody ako i nevýhody vybraných 

možností kvantitatívnej a kvalitatívnej výskumnej stratégie. V závere príspevok 

poukazuje na zvolený výskumný zámer dizertačnej práce.  
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Abstract 

The article focuses on combining two issues, namely gender-based violence and 

career counseling, whose research work is more likely to be absent in the social work 

environment. The article draws attention to the possibilities of research in the context 

of these issues and points out the advantages as well as the disadvantages of selected 

quantitative and qualitative research strategy options. In conclusion, the contribution 

points to the selected research aim of the dissertation. 
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Úvod 

Problematika rodovo podmieneného násilia bola v minulosti vnímaná ako 

súkromná záležitosť týkajúca sa výlučne konkrétnych osôb (osoby, ktorá 

násilie prežíva a páchateľa). V spoločnosti bola téma násilia tabuizovaná 

a nadradené postavenie mužov bolo vnímané ako prirodzené v kontexte 

predstavy o „hlave rodiny“. Hoci naďalej v spoločnosti pretrváva istá 

tolerancia násilia v párových vzťahoch založená na stereotypnom vnímaní 

mužskosti a ženskonsti, v odbornom i laickom diskurze je už násilie vo 

všeobecnosti považované za závažný, aktuálny, rozšírený sociálno-

patologický jav a celosvetový problém, v dôsledku ktorého dochádza 

k porušovaniu práv a slobôd žien. Nielen v prostredí Slovenskej republiky 

predstavuje dlhodobo závažný spoločenský problém, ktorý sa i napriek 

zvyšujúcej sa miere informovanosti, legislatívnym zmenám, národným 

akčným plánom, projektom a aktivitám mimovládnych organizácií nedarí 

efektívne a v postačujúcej miere eliminovať. Problematika rodovo 

podmieneného násilia v posledných desaťročiach rezonuje i v oblasti 

sociálnej práce. Predstavuje zneužitie asymetrického a mocenského 

postavenia mužov voči ženám na páchanie násilných aktov v akejkoľvek 

forme. Preukázateľný, nežiadúci vplyv má prežité násilie i na kariérovú 

situáciu žien, no aj napriek tomu je teoretická, ako i empirická 

rozpracovanosť tejto problematiky v sociálnej práci nedostatočná, ba až 

absentujúca. V kontexte týchto skutočností je našim zámerom upriamiť 

pozornosť na možnosti výskumu kariérového poradenstva v kontexte rodovo 

podmieneného násilia a poukázať na výhody a nevýhody vybraných 

kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných stratégií. V kontexte 

špecifickej cieľovej skupiny žien zažívajúcich násilie sa ako ideálna javí 

kombinácia vybraných metód, predovšetkým však selektívny a rodovo citlivý 

prístup.   

 

1. Možnosti výskumu kariérového poradenstva v kontexte rodovo 

podmieneného násilia 

Úspešná realizácia výskumu je úzko spätá so schopnosťou výskumníka či 

výskumníčky zvoliť najvhodnejší možný nástroj na riešenie výskumného 

problému. Výskumník či výskumníčka má v tomto kontexte na výber 

množstvo metód a techník. Našim zámerom je poukázať na vybrané možnosti 

kvantitatívnej a kvalitatívnej výskumnej stratégie.  

 

1.1 Možnosti kvantitatívnej výskumnej stratégie  

Kvantitatívny výskum pracuje s číselnými údajmi a je zameraný „na 

zisťovanie informácií, údajov, názorov a postojov prostredníctvom výpovedí 

skúmaných osôb, ďalej na skúmanie vzťahov medzi dvoma alebo viacerými 
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premennými, alebo tiež na študovanie príčin a účinkov javov“ (Brutovská 

2015, s. 71). Zameriava sa na zisťovanie množstva, miery alebo frekvencie 

výskytu určitých javov. V minulosti bola kvantitatívna výskumná stratégia 

využívaná častejšie a získané dáta boli považované za relevantnejšie. Hendl 

(2012) vymedzuje výhody a nevýhody využitia kvalitatívneho výskumu. 

Medzi výhodami menuje testovanie a validizáciu teórií; možnosť 

zovšeobecnenia výsledkov na populáciu; možnosť konštruovania situácií 

elimináciou rušivých premenných a preukázania vzťahu príčina-dôsledok; 

relatívne rýchly zber dát; poskytnutie presných a numerických dát; relatívne 

rýchlu analýzu získaných dát; relatívnu nezávislosť výsledkov na 

výskumníkovi či výskumníčke a využiteľnosť pri skúmaní veľkých skupín. 

Ako nevýhody vníma Hendl (2012) hlavne to, že kategórie a teórie nemusia 

zodpovedať zvláštnostiam danej lokality; výskumník či výskumníčka môže 

opomenúť určité fenomény, pretože sa sústreďuje na určitú teóriu a jej 

testovanie a nie na jej rozvoj; získané údaje môžu byť príliš abstraktné 

a všeobecné na priamu aplikáciu v lokálnych podmienkach a obmedzenie 

výskumníka či výskumníčky reduktívnym spôsobom získavania dát. Pre 

využitie kvantitatívnej stratégie v kontexte predmetnej témy sme zvažovali 

primárne využitie dvoch nástrojov: dotazníka a sémantického diferenciálu. 

Ich silné stránky a limity sme identifikovali nasledovne. 

Jedným z najčastejšie využívaných nástrojov v kvantitatívnom výskume 

je dotazník, ktorý sa vyznačuje relatívne jednoduchou administráciou 

i vyhodnocovaním. Predstavuje výskumnú metódu, písomnú formu pýtania 

sa využiteľnú predovšetkým v kontexte hromadného a pomerne rýchleho 

zisťovania informácií, vyjadrení či stanovísk o poznatkoch, názoroch alebo 

postojoch respondentov a respondentiek (Lovaš 2001). Štruktúra dotazníka 

by mala zahŕňať oslovenie respondenta či respondentky, poskytnutie 

inštrukcií k jeho vypĺňaniu a samotné otázky. Otázky v dotazníku by mali 

byť formulované jednoznačne, stručne, zrozumiteľne a nemali by byť 

sugestívne (Almašiová 2017a). Jednotlivé „batérie“ otázok sú zostavené 

v kontexte stanovených cieľov výskumu na základe operacionalizácie 

kľúčových pojmov, ktorá predstavuje východisko pre analýzu a interpretáciu 

zistení. Administrácia dotazníka môže prebiehať osobnou formou, 

telefonicky, poštou alebo prostredníctvom internetu. V kontexte sociálnej 

práce môžeme využívať štandardizované i prevzaté dotazníky, ako 

i dotazníky vlastnej konštrukcie. Za dôležité považujeme vymedzenie výhod 

a nevýhod jeho využitia v kontexte cieľovej skupiny žien zažívajúcich 

násilie. 

 Ako výhody využitia tohto nástroja sme identifikovali predovšetkým jeho 

jednoduchú a rýchlu administráciu v porovnaní s inými metódami zberu dát; 

relatívne veľké množstvo získaných informácií za krátky čas; ekonomickú 

výhodnosť (je však potrebné zohľadniť možné náklady na tlač a poštovné); 

dosiahnuteľný počet respondentiek - pri elektronickej administrácii 
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dotazníkov môže v priebehu niekoľkých dní zodpovedať jednotlivé položky 

potenciálne veľké množstvo respondentiek; anonymita - nevyžaduje osobné 

stretnutie výskumníka či výskumníčky s respondentkami; jednotnosť pri 

používaní; ľahkú kvantifikáciu a pod. (Švec 1998; Brutovská 2015; 

Almašiová 2017a; Lovaš 2001). 

 Medzi nevýhody dotazníka patrí v prípade autorského dotazníka aj 

časový faktor - príprava tohto nástroja je pomerne zložitá a časovo náročná; 

riziko slabej návratnosti; istá náročnosť na vyplňovanie - zvlášť ak ide o zber 

bez priameho kontaktu respondentov a respondentiek s výskumníčkami 

a výskumníkmi; obmedzené možnosti jeho využitia pri niektorých cieľových 

skupinách (zvlášť v niektorých prípadoch zdravotného hendikepu); 

obmedzený kontakt s respondentkami (zachováva však anonymitu, ako bolo 

uvedené vyššie); žiadna flexibilita pri jeho využití v kontexte konkrétnej 

interakcie s respondentom či respondentkou - otázky sú dané vopred; 

obmedzená možnosť odpovedí pri uzatvorených položkách, čo má za 

následok aj obmedzenú variabilitu získaných dát (Švec 1998; Brutovská 

2015; Almašiová 2017a; Lovaš 2001). Medzi nevýhody tohto nástroja 

v kontexte problematiky rodovo podmieneného násilia patrí predovšetkým 

vysoká miera rizika viktimizácie. Vzhľadom na vysokú prevalenciu násilia 

v kontexte rodovo podmieneného násilia v párových vzťahoch môže byť 

práve pre tento jeho aspekt nie len nevýhodou, ale aj rizikom. Z hľadiska 

etiky výskumu je nevyhnutné eliminovať ohrozenie respondentov 

a respondentiek. Okrem anonymity, v súvislosti s rodovo citlivým 

výskumom, je potrebné nie len minimalizovať možnosť traumatizácie 

respondentiek, ale aj dodržať záväzok výskumníčok a výskumníkov 

poskytnúť adekvátnu pomoc, alebo ju sprostredkovať. V prípade dotazníka 

tento záväzok môže byť dodržaný jedine tak, že zber bude realizovaný 

prostredníctvom vyškolených anketárok. Takýto postup významne znižuje 

niektoré výhody dotazníka. Predovšetkým nenáročnosť zberu, ako aj 

finančnú nenáročnosť.  

 Ďalšou efektívnou výskumnou metódou z „balíka“ kvantitatívnej stratégie 

výskumu je sémantický diferenciál, ktorý je zameraný na zisťovanie 

vnímania pojmov u respondentov a respondentiek, najčastejšie 

prostredníctvom sedem stupňovej škály, na ktorej respondent či respondentka 

hodnotí daný pojem označením príslušnej hodnoty. „Každý pojem má okrem 

denotatívneho významu (objektívny, formálny) aj význam konotatívny 

(individuálny, jedinečný pre každého človeka). Technika sémantického 

diferenciálu je zameraná na meranie práve konotatívneho významu a je 

vhodná takisto na zisťovanie postojov ľudí k iným ľuďom, sociálnym javom, 

ale i predmetom a produktom“ (Almašiová 2017b, s. 350). Ako taký sa zdá 

pre nami zvolenú oblasť využiteľný predovšetkým v súvislosti s analýzou 

konotatívneho významu stereotypne, alebo emocionálne nejednoznačne 

zaťažených pojmov, javov a pod. 
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 Medzi výhody tohto nástroja je možné zaradiť hlavne skutočnosť, že 

ponúka respondentkám možnosť vyjadriť svoje názory v plnej miere; tiež 

relatívnu jednoduchosť zostavenia a použitia pre výskumníka či 

výskumníčku; jeho vysokú flexibilitu; ako aj to, že je užitočný pri hodnotení 

niekoľkých pojmov, ako sú osoby, miesta, situácie (Almašiová 2017b; 

Maheshwari 2015). 

 Okrem spomínaných výhod, je potrebné zmieniť aj nevýhody tohto 

výskumného nástroja. Je to hlavne náročnosť výberu relevantného konceptu 

vhodného pre danú štúdiu; časová náročnosť pri hľadaní bipolárnych 

prídavných mien, ale hlavne riziko subjektivity pri výbere bipolárnych 

prídavných mien a pod. (Almašiová 2017b; Maheshwari 2015). Pre využitie 

v kontexte rodovo podmieneného násilia je aj pri využívaní sémantického 

diferenciálu riziko viktimizácie klientok. Istá „neosobnosť“ kvantifikovaného 

nástroja toto riziko zvyšuje.  

 

1.2 Možnosti kvalitatívnej výskumnej stratégie  

„Kvalitatívny výskum je proces hľadania porozumenia založený na 

rôznych metodologických tradíciách skúmania daného sociálneho alebo 

ľudského problému. Výskumník vytvára komplexný, holistický obraz, 

analyzuje rôzne typy textov, informuje o názoroch účastníkov výskumu a 

vykonáva skúmanie v prirodzených podmienkach“ (Creswell 1998, s. 12, in: 

Hendl 2012, s. 48). Kvalitatívny výskum umožňuje výskumníkovi či 

výskumníčke zamerať sa na hlbšie poznanie skúmaných javov a zachytiť 

komplexnejší a jasnejší obraz. Kvalitatívny výskum vychádza z chápania 

človeka ako jedinečnej bytosti, ktorej sa snaží porozumieť a zároveň 

porozumieť jej vnímaniu a chápaniu vecí a jej cieľom je odhaliť, ako ľudia 

interpretujú svet (Gavora 2008). Na výhody a nevýhody využitia 

kvalitatívneho výskumu upriamuje pozornosť Hendl (2012). K výhodám 

zaradzuje získavanie podrobného popisu a porozumenia pri skúmaní jedinca, 

skupiny, udalosti, fenoménu; proces skúmania fenoménu prebieha v 

prirodzenom prostredí; umožňuje študovať procesy a navrhovať teórie; hľadá 

idiografické príčinné súvislosti a pomáha pri počiatočnej explorácii 

fenoménov. V kontexte nevýhod hovorí predovšetkým o náročnosti pri 

vykonávaní predikcií, testovaní hypotéz a teórií; časovej náročnosti v rámci 

zberu a analýzy dát; riziku ľahšej ovplyvniteľnosti výsledkov výskumníkom 

či výskumníčkou a/alebo ich osobnými preferenciami a o tom, že získané 

výsledky nemusia byť zovšeobecnené na populáciu alebo iné prostredie. 

„Kvalitatívny výskum a jeho metódy majú v sociálnej práci svoje 

nezastupiteľné miesto. Napriek tomu, že kvalitatívne metódy nedávajú 

možnosť klasického merania ako procedúry s mernou jednotkou, ponúkajú 

vysokú mieru validity a reliability dát, nakoľko prinášajú autentické 

výpovede autorov zaznamenaných v ich biografiách“ (Balogová 2017, s. 
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342). V kontexte kvalitatívnej výskumnej stratégie sa zameriavame 

predovšetkým na rozhovor a zakotvenú teóriu a na výhody či 

nevýhody/limity ich využitia.  

Rozhovor predstavuje „špecifický prípad interakcie medzi 

výskumníkom a respondentom, s cieľom získať určité informácie“ 

(Brutovská 2015, s. 79). Vo väčšine prípadov sa vyznačuje priamym 

kontaktom medzi výskumníkom či výskumníčkou a respondentom či 

respondentkou. Predstavuje vopred naplánovanú vedeckú metódu, počas 

ktorej respondent alebo respondentka odpovedá na otázky kladené 

výskumníkom či výskumníčkou, ktorá získané odpovede zaznamenáva, 

následne analyzuje a vyhodnocuje. „Cieľom rozhovoru je prostredníctvom 

zámerne vyvolanej interakcie medzi respondentom a výskumníkom získať 

informácie, ktoré sú potrebné na pochopenie určitej problémovej oblasti“ 

(Rusnáková 2017, s. 350). Jeho súčasťou je i sledovanie verbálnych 

a neverbálnych prejavov respondenta či respondentky. V tejto súvislosti je 

možné uvažovať o rozmanitých podobách rozhovoru - od štruktúrovaného až 

po neštruktúrovaný rozhovor. Rozdiel, ako aj možnosti využitia jednotlivých 

typov závisia od náročnosti práce „pred“ zberom dát alebo „po“ zber. Čím 

viac je rozhovor štruktúrovaný (vo svojej krajnej podobe je to dotazník 

s uzatvorenými otázkami), tým dôslednejšia príprava sa vyžaduje pred 

samotným zberom dát. Na druhej strane, čím je jeho štruktúra pripravená 

v menšej miere (v krajnej podobe ide len o výzvu a motiváciu respondenta či 

respondentky k voľnej narácii), tým náročnejšia a dôslednejšia býva analýza 

a interpretácia dát.  
Výhody, ktoré pre výskum ponúka rozhovor sú hlavne možnosť 

vysvetlenia otázky respondentke; príležitosť k doplňujúcim a upresňujúcim 

otázkam; získanie často veľmi dôverných informácií; možnosť sledovania 

verbálnych i neverbálnych prejavov a pod. (Rusnáková 2017; Brutovská 

2015; Hendl 2012). V kontexte výskumu rodovo podmieneného násilia je 

podstatné práve to, že respondentka a výskumníčka nadviažu vzťah30. Práve 

tento vzťah môže významnou mierou pôsobiť ako bariéra viktimizácie 

respondentky, alebo ako prostriedok pomoci.  

Nevýhody rozhovoru sú viaceré: okrem časovej náročnosti zberu dát je to 

hlavne otázka odbornej zdatnosti samotného výskumníka alebo 

výskumníčky; náročnosť na spracovanie zapríčinená individualitou odpovedí 

a pod.; ako aj limitovaný dosah - nemožnosť oslovenia veľkých výskumných 

súborov (Rusnáková 2017; Brutovská 2015; Hendl 2012). Rozhovor má tak 

                                                 
30 Objektivita výskumu v zmysle nezaujatosti je v kontexte feministického výskumu, ale aj 
ďalších prístupov kritizovaná ako iluzórna. Namiesto snahy o (nedosiahnuteľnú) objektivitu je 

potrebná dôsledná reflexia vlastnej zaujatosti/í, inak namiesto vedeckej objektivity hrozí 

„vedecká slepota“ prinášajúca hlavne v kontexte interpretácií riziko nedôslednosti, 

nadinterpretácie a pod. Viac o feministickej kritike tradičnej vedy viď Bosá (2010). 
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významné limity v kontexte zovšeobecniteľní zistení. Ide tu skôr 

o jedinečnosť, než o všeobecnú platnosť.  

Vzhľadom na špecifickú cieľovú skupinu žien zažívajúcich násilie vidíme 

potenciál vo využití biografického rozhovoru. Ide o kumulatívne rozhovory 

o klientkinom živote, prostredníctvom ktorých si výskumník či výskumníčka 

postupne vytvára obraz o klientkinom živote. Základom pre takýto spôsob 

vedenia rozhovoru je vytvorenie dobrého, niekedy až dôverného vzťahu 

výskumníka či výskumníčky a klientky. Rizikom je však sekundárna 

viktimizácia klientky. Aj tu je podmienkou, aby rozhovor viedla skúsená 

výskumníčka, pripravená poskytnúť alebo sprostredkovať pomoc. Samotný 

vzťah medzi respondentkou a výskumníčkou umožňuje špecifickejší prístup 

a tým aj adresnejšiu pomoc v prípade potreby.  Inšpiratívny je i etnografický 

rozhovor, v ktorom sú aplikované hĺbkové a otvorené otázky, na ktoré 

klientka odpovedá bez prerušenia, vlastným tempom a v poradí, v akom si na 

danú udalosť či situáciu spomína.  

V neposlednom rade považujeme za dôležité upriamiť pozornosť i na 

zakotvenú teóriu, ktorá predstavuje teóriu induktívne odvodenú od 

skúmania javu, ktorý reprezentuje - je odhalená, vytvorená a predbežne 

overená systémovým zhromažďovaním údajov o skúmanom jave a ich 

analýze (Strauss a Corbinová 1999). Preto sa zhromažďovanie údajov, ich 

analýza a teória navzájom dopĺňajú. Nezačíname teóriou, ktorú následne 

overujeme, ale skúmanou oblasťou a nechávame to, čo sa vynára, čo je v 

tejto oblasti významné. Jej cieľom je predovšetkým explorácia, tvorba 

a rozvíjanie nových teórií.  

 Medzi výhody je možné zaradiť hlavne ucelený a vedecký akceptovaný 

prístup k spracovávaniu dát; ale tiež možnosť využiť zakotvenú teóriu i na 

sekundárne spracovávanie kvantitatívnych dát (Strauss a Corbinová 1999; 

Hendl 2012).  

 Ako nevýhoda sa, javí hlavne riziko schematického myslenia; nutnosť 

vstúpiť do „terénu“; ale aj vysoké nároky na analytické schopnosti 

výskumníka či výskumníčky (Strauss a Corbinová 1999; Hendl 2012).  

 Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že „užitočnosť“ konkrétnej 

metódy nie je možné charakterizovať výhradne na základe výhod, či 

nevýhod/limitov jej použitia. Kľúčové  kritérium pre výber metódy je cieľ 

výskumu a obmedzenia vyplývajúce z charakteru prostredia (problematiky), 

ktoré sa skúma. Je tiež vhodné zdôrazniť, že zriedkavo je pri výskume 

využívaná jediná metóda. Zväčša, vzhľadom na potrebu dôsledného 

výskumného spracovania a triangulácie, výskumníčky a výskumníci 

kombinujú viacero metód i viacero stratégií.  

 

 

 

 



 

80 

 

2. Výskumný zámer dizertačnej práce 

Výskumným cieľom dizertačnej práce je identifikovať a analyzovať 

dôsledky prežitého násilia na kariérovú situáciu žien, ako i súvislosť medzi 

kariérou či platenou prácou a násilným vzťahom a možnosti riešenia situácie 

žien v kontexte kariérového poradenstva. Základné otázky výskumu znejú: 

Aké dôsledky má prežité násilie na kariérovú situáciu žien? a Aký dopad má 

platené zamestnanie žien na prevenciu a elimináciu násilia vo vzťahu? 

Čiastkové otázky formulujeme nasledovne: Aký dopad ma prežité násilie na 

výkon žien v zamestnaní? Aké problémy majú ženy zažívajúce násilie pri 

hľadaní zamestnania? Ako (ak vôbec) pomáha pracovný život a finančná 

nezávislosť žien v procese riešenia násilia vo vzťahu? a pre identifikáciu 

kariéry a kariérového poradenstva je potrebné zodpovedať aj otázku: Aké 

činnosti a služby kariérového poradenstva by prispeli k efektívnemu riešeniu 

ich situácie?  

 Ciele výskumu i výskumné otázky smerujú primárne k hlbšiemu vhľadu 

do problematiky a identifikovaniu doteraz málo známych javov. Toto 

zameranie smeruje voľbu výskumnej stratégie skôr ku kvalitatívnemu 

prístupu. V kontexte špecifík prostredia, ktoré chceme skúmať (skúsenosti 

žien zažívajúcich násilie) sa táto voľba zdá ešte jednoznačnejšia. Práve preto 

sme zvážením možností jednotlivých výskumných stratégií, ako aj na základe 

snahy o elimináciu viktimizácie respondentiek, zvolili kvalitatívnu výskumnú 

stratégiu, v kontexte ktorej budeme vychádzať zo zakotvenej teórie, ktorá 

podľa Hendla (2012) predstavuje stratégiu výskumu a zároveň spôsob 

analýzy získaných dát. Jej cieľom je návrh teórie pre fenomény v určitej 

situácií, ktorým výskumník či výskumníčka venuje pozornosť. Pozornosť sa 

venuje zvlášť správaniu a interakciám sledovaných jedincov a procesom 

v danom prostredí (Hendl 2012). V tomto kontexte sa zameriame na 

spracovanie vzťahu a vzájomného pôsobenia kariérového poradenstva 

a násilia páchaného na ženách, ktorých rozpracovanie je v našich 

podmienkach absentujúce.  

Hlavná výskumná metóda bude tvorená zakotvenou teóriou. K technikám 

doplňujúcim hlavnú metódu môžeme zaradiť pološtruktúrované interview s 

vopred pripravenou obsahovou schémou otázok, neštruktúrované 

pozorovanie, metódu audiozáznamu a metódu komentovanej transkripcie. Pri 

výbere výskumnej vzorky využijeme zámerný výber.  

 

Záver 

 Problematika poskytovania kariérového poradenstva ženám zažívajúcim 

násilie je i v súčasnosti v našich podmienkach nedostatočne empiricky 

rozpracovaná. Cieľom tohto príspevku tak bolo poukázať na možnosti 

kvantitatívnej a kvalitatívnej výskumnej stratégie v kontexte jej riešenia 

a zároveň na výhody a nevýhody vybraných výskumných metód a nástrojov. 
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V závere upriamujeme pozornosť na výskumný zámer dizertačnej práce 

venujúcej sa predmetnej problematike.  
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