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Možnosti a riziká výskumu v sociálnej práci.  

Posibilities and risks of research in social work 

POKLEMBOVÁ, Zuzana, Ing., Mgr. 

 

Abstrakt: Príspevok popisuje možnosti a riziká výskumu v sociálnej práci a zdôrazňuje 

využitie poznatkov výskumu pri praxi sociálnej práce založenej na dôkazoch. V závere by 

sme radi predstavili zahraničný výskum Michaela J. Holosku z roku 2009, ktorý na obsahu 

dvoch odborných periodík z oblasti sociálnej práce ukazuje, aké typy výskumného dizajnu sú 

v poslednej dobe na poli sociálnej práce najčastejšie používané. 
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Abstract: This article describes possibilities and risks of research in social work and 

emphases the use of research knowledge in evidence based practice of social work. At the end 

of this article we would like to introduce the foreign research of Michael J. Holoska. On the 

content of two professional journals in the field of social work it shows which types of 

research design has been recently used most often. 
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Úvod 

 

Ako relatívne mladá vedná disciplína si sociálna práca v minulom storočí obhájila svoje 

postavenie v systéme spoločenských vied, čím mimo iného potvrdila aj svoju potrebu 

výskumu pre sociálnu prácu a výskumu o sociálnej práci. Aké konkrétne formy výskumu sú 

však pre sociálnu prácu vhodné? Výskum istým spôsobom zrkadlí vedeckú disciplínu, pre 

ktorú sú určené jeho zistenia. Sociálna práca môže mať rôzne definície v závislosti od 

rozličných prístupov, pohľadov či autorov Pre potreby tohto príspevku budeme sociálnou 

prácou rozumieť praktickú činnosť a priamu činnosť s klientom v súlade s definíciou sociálnej 

práce ako ju uvádza Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (1988, in: Tokárová et 

al., 2000), ktorá formulovala sociálnu prácu ako činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje 

problémy jedincov, skupín, komunít, vznikajúce z konfliktov potrieb jedincov 

a spoločenských inštitúcií s cieľom zlepšenia kvality života. Vychádzajúc z prepojenia vednej 

disciplíny a jej výskumu, výskum v sociálnu práci, podobne ako sociálna práca samotná, má 

zvyčajne praktickú orientáciu na klientelu alebo na samotne sociálne pracovníčky a 

sociálnych pracovníkov a ich potreby a jeho cieľom je vo väčšine prípadov zlepšenie 

existujúcej situácie, nie len jej deskripcia. 

 

Potreba a využitie výskumu v praxi sociálnej práce 

 

Výskum v sociálnej práci by mal teda zodpovedať ako potrebám jej klientov, tak aj brať 

do úvahy potreby a požiadavky spoločenských inštitúcií, a teda aj aktuálny stav celej 

spoločnosti. Spoločnosť, v ktorej žijeme, býva nazývaná informačnou vďaka množstvu 

informácií potrebných pre život v nej a ešte väčšie množstvo ponúkaných a dostupných 

informácií. Jednou z úloh, ktoré sú na jednotlivca v tomto type spoločnosti kladené, je teda aj 

selekcia informácií relevantných pre konkrétnu situáciu či rozhodnutie. Nakoľko jeho 

kapacita na tento výber môže byť negatívne ovplyvnená jednak jeho individuálnymi 
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charakteristikami, vonkajšími okolnosťami či samotným charakterom záťažovej situácie, 

ktorú je potrebné riešiť práve tu sa vytvára priestor pre intervenciu zo strany sociálnej práce – 

prax založenú na dôkazoch. Prax založená na dôkazoch (evidence based practice
5
) sa 

v nedávnej dobe stala pojmom, ktorý je často používaný v rôznych pomáhajúcich profesiách. 

Na dôkazoch založená prax v sebe zahŕňa a spája pohľad a potreby klienta, aktuálne vedecké 

dôkazy, praktické skúsenosti a odborné vedomosti experta. Vďaka aktívnemu zapojeniu 

klienta a súčasnému zohľadneniu jeho rozhodovacích kompetencií a aktuálnych odborných 

poznatkov, našiel tento prístup svoje uplatnenie aj v sociálnej práci a stal sa jedným z 

dôvodov, prečo by sa aj praktik mal zaujímať o výskumné metódy a orientovať vo výskume a 

aktuálnych výskumných otázkach svojej profesie.  

Samotný postup pri uplatňovaní praxe založenej na dôkazoch býva zvyčajne definovaný 

ako proces pozostávajúci z piatich krokov (Gibbs, 2003, in: Lipčáková 2012):  

1. identifikácia problému, ktorý chce klient vyriešiť a formulovanie otázok týkajúcich sa 

klientovho problému;  

2. konzultovanie dôkazov v dostupných odborných zdrojoch, prostredníctvom členov tímu 

alebo externých konzultantov tak, aby sa identifikovali najdostupnejšie dôkazy riešenia 

problému;  

3. kritické hodnotenie dôkazov; 

4. prezentovanie dôkazov, s cieľom pomôcť klientovi urobiť rozhodnutia o ďalších 

krokoch riešenia problému;  

5. vyhodnotenie intervenčného plánu a zváženie prípadného ukončenia alebo opakovania 

piatich krokov procesu. 

 

Na to, aby sme mali možnosť získavať dôkazy pre klientov, je však potrebné istou 

množinou dôkazov, teda odborne podložených vedomostí disponovať. Rubbin a Babbie 

v svojej knihe Základné metódy výskumu v sociálnej práci (Essential Research Methods for 

Social Work, 2009) konštatujú, že väčšina toho, čomu veríme, je založená na dôvere 

a spoločenskom súhlase, len málo našich vedomostí je v súčasnosti založených na osobnom 

poznaní a spoznávaní. Časť z toho, čo „vieme“, nemusí byť „pravda“. Zdrojmi sú napríklad 

autority, tradície, „sedliacky rozum“ alebo média, ktoré poskytujú informácie. V praxi 

sociálnej práce sa nevyhneme čerpaniu ani z týchto zdrojov, pomáhajúci profesionál alebo 

profesionálka by sa však mal predovšetkým opierať predovšetkým o „dôkazy“ –informácie, 

ktoré sú výskumami podložené, alebo sú samotné výsledkami výskumov.  

 

Najčastejšie typy výskumov používaných v sociálnej práci 

 

Vedecký výskum ponúka špecifický prístup k spoznávaniu reality. Výskumom rozumieme 

komplex konania, ktorý zvyšuje naše porozumenie svetu okolo nás (Knoke, Bohrnstedt, 1991,  

in: Loučková, 2010)  Vedecký výskum sa snaží toto porozumenie dosiahnuť za použitia 

vedeckých metód. Výskum v sociálnej práci teda môžme považovať za komplex takého 

konania, ktoré za použitia vedeckých metód sprostredkúva získavanie informácií, ktoré 

napomôžu riešeniu a vyriešeniu problémov, s ktorými sa sociálna práca vo svojej praktickej 

i teoretickej rovine stretáva.  

                                                 
5
  V anglosaskej odbornej literatúre býva niekedy rozlišované medzi termínmi „na dôkazoch založená prax 

(evidence based practice)“ a „na výskume založená prax (research based practice)“, pričom ako rozlišovacie 

kritérium je používaný prevažujúci typ výskumov, ktoré sú zdrojom informácií ponúkaných klientovi. Na 

dôkazoch založená prax využíva predovšetkým výstupy kvantitatívnych výskumných metód, zatiaľ čo na 

výskume založená prax využíva aj výstupy kvalitatívnych výskumných metód. Pre potreby tohto príspevku sa 

prikloníme k tej skupine autorov, ktorí používajú termín na dôkazoch založená prax (evidence based practice) 

ako strešný pre využitie výstupov kvalitatívnych i kvantitatívnych výskumných metód. 



 

 

17 

 

I. Loučková (2010) pri definovaní základných typov výskumov používaných 

v spoločenských vedách hovorí o kvalitatívnom, kvantitatívnom a integrovanom výskumnom 

prístupe. Pričom kvantitatívny výskum je charakterizovaný objektívnosťou, meraním 

a deduktívnymi metódami, kvalitatívny výskum je charakterizovaný subjektivitou, významom 

a induktívnou logickou stratégiou a integrovaný výskumný prístup je charakterizovaný 

kľúčovými termínmi interakcia a systemická dynamika. 

„Integrovaný výskumný prístup je založený na skutočnosti, že predmetom spoločenských 

vied sú živé bytosti. V integrovanom prístupe je teória budovaná v interakcii medzi javmi 

a pojmami, medzi aktivitami a ideami, samotná interakcia je chápaná ako dynamický systém“ 

(Loučková, 2010, s. 70). 

Podľa R. J. Engela a R. K. Schutza (2009) rozlišujeme v sociálnej práci tri základné typy 

výskumov nezávisle na študovaných javoch, sociálnych podmienkach, intervenčných 

metódach, či účele výskumov, a to:  

 opisný výskum (descriptive research), definujúci a popisujúci sociálne podmienky, 

typicky zahŕňa zhromažďovanie faktov, 

 vysvetľujúci výskum (explanatory research), zisťuje aký zmysel dávajú ľudia svojmu 

konaniu a ktorým záležitostiam venujú pozornosť, identifikuje príčiny a následky sociálnych 

javov a predpovedá zmenu týchto javov ako reakciu na zmenu iných sociálnych javov 

 vyhodnocovací výskum (evaluation research), výskum, ktorý je zameraný na 

identifikáciu a popis dopadu sociálnych politík alebo programov. 

V praxi sú zároveň použité nielen čisté formy týchto výskumov, ale aj ich rôzne 

kombinácie. 

V súvislosti s charakterizovaním jednotlivých typov výskumov v sociálnej práci by sme 

radi upozornili na skutočnosť, že tak ako môžeme hovoriť v slovenčine o výskume v sociálnej 

práci, o sociálnej práci a pre sociálnu prácu, môžeme sa s podobnými odchýlkami stretnúť aj 

v zahraničnej literatúre. Niektorí autori, vychádzajúc zo štruktúry a stavby materinského 

jazyka, rozlišujú v rámci výskumu v sociálnej práci ďalšie typy výskumov. Napríklad L. 

Uggerhoj (2009) rozlišuje „výskum praxe sociálnej práce“ (practice research) od „výskumu 

v praxi sociálnej práce“. 

Rozhodnutie pre výber konkrétneho typu výskumu a výskumného dizajnu
6
 prebieha na 

základe zhodnotenia rozličných kritérií. V prvom rade je to cieľ budúceho výskumu, ktorým 

môže byť či už potreba zistiť a potvrdiť efektívnosť a účelnosť práce s klientmi, testovanie 

nástrojov a metód sociálnej práce, komunikácia so zamestnávateľmi alebo donormi, 

zosúladenie prax a vzdelávania s aktuálnym sociálnym kontextom a potrebami klientely, prax 

založená na dôkazoch, potreba porozumenia dopadu legislatívy a politických rozhodnutí na 

klientelu a komunity, s ktorými sociálny pracovník alebo pracovníčka pracuje. V závislosti od 

takto stanoveného cieľa je potrebné pri tvorbe výskumného dizajnu vziať do úvahy, či bude 

účelom konkrétneho výskumu popísať sociálne javy, sociálne prostredie a skutočnosti, ktoré 

majú na tieto javy vplyv, odhaľovať príčinné súvislosti, vysvetľovať sociálnu realitu s 

ohľadom na predchádzanie a riešenie problémov v súlade s definíciou sociálnej práce alebo 

predvídať vývoj sociálnych javov, ktoré majú možný vplyv na prax a teóriu sociálnej práce.  

                                                 
6
 Výskumný dizajn je návrhom obsahujúcim dostupné informácie, ciele, ktoré bádateľ plánuje naplniť 

realizáciou výskumu, metodické postupy a hrubý obrys plánovaných činností. „Výskumný dizajn je taká 

výskumná procedúra, ktorá by mala obsahovať postupy a zložky skúmania umožňujúce efektívne vyriešiť 

výskumnú otázku charakterizujúcu výskumný problém...Je to návrh, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa už 

dosiahnutých výsledkov zodpovedajúcich skúmanému problému (čo je dokumentované  zoznamom literatúry 

relevantnej k téme). Ďalej sú formulované rôzne ciele a to ako cieľ celkový, tak aj ciele čiastkové, špecifické“ 

(Loučková, 2010,  s.50). 
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V neposlednom rade má na proces výberu stavby výskumného dizajnu aj skutočnosť, kto 

bude primárny príjemca informácií získaných výskumom, koho porozumenie sociálnej reality 

je potrebné výskumom dosiahnuť. Najčastejší príjemcovia zistení výskumov v sociálnej práci 

sú jednak samotní sociálni pracovníci a pracovníčky, klientela sociálnej práce, ako i iných 

pomáhajúcich disciplín, zamestnávatelia (manažment a administratíva) sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok, donori, vzdelávatelia v sociálnej práci, samospráva a štát. Aj na 

základe týchto kritérií sa realizátori a realizátorky výskumov rozhodujú pri výbere 

výskumného dizajnu. V ďalšej časti príspevku by sme radi predstavili výskum, ktorý sa 

zameral na typy výskumných dizajnov realizované a publikované v sociálnej práci.  

 

 

Príklad výskumu zameraného na výskum v sociálnej práci 

 

Realizátorom výskumu bol profesor Michael J. Holosko v roku 2009, v súčasnosti na The 

University of Georgia, School of Social Work. Autor ma bohaté skúsenosti z výskumu 

sociálnych vied na celom svete. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako pedagóg a 

odborný konzultant napríklad v Kanade, USA, Hong Kongu, Austrálii alebo na Novom 

Zélande. Bol a je členom redakčných rád odborných časopisov, ako napríklad Research on 

Social Work Practice, Journal of Health and Social Policy, Journal of Human Behavior and 

Social Environment, Hong Kong Journal of Social Work, Journal of Social Service Research 

a Journal of Evidence-Based Social Work Practice.  

V júni 2009 oficiálne publikoval výstupy svojho výskumu „What types of deigns we are 

using in social work research and evaluation?“ zameraného na typy výskumov používaných 

v sociálnej práci. Vo svojom výskume analyzoval obsah troch ročníkov (2005, 2006 a 2007) 

troch odborných časopisov: Journal of Social Service Research (SSR), Research on Social 

Work Practice (RSWP), Social Work Research (SWR). Spolu bolo spracovaných 329 

článkov, ktorých obsah bol analyzovaný z pohľadu šiestich kritérií: 

1. výskumné alebo nevýskumné články; 

2. typ použitého výskumného dizajnu; 

3. ciele výskumu; 

4. veľkosť vzorky; 

5. primárne použitých štatistických metód; 

6. či boli hodnotené výstupy výskumu. 

Výsledky výskumu následne ukázali, že pomer výskumných článkov k nevýskumným bol 

252:77. Nevýskumné články boli prevažne písané rovnakými autori  ako výskumné a venovali 

sa témam súvisiacim so zameraním ich výskumov. Zároveň výstupy 96,7 % výskumných 

štúdií mali špecifikované výstupy výskumov pre prax, čo potvrdzuje aj naše presvedčenie, že 

výskum v sociálnu práci, podobne ako sociálna práca samotná, má zvyčajne praktickú 

orientáciu na klientelu. 

Najčastejšie využitým výskumným dizajnom bol test/posttest, až v 82,2 % výskumov a 

najčastejšie použitou štatistickou metódou bol parametrický test (82,2 %). Priemerná veľkosť 

vzorky sledovaných výskumov bola 383 s mediánom 154, najmenšia vzorka bola 11 

a najväčšia 24 551. 

Cieľmi výskumov boli prevažne vzťahové štúdie (27,1 %), exploratívny výskum (26,2 %), 

vývoj nástrojov (25,7 %) a vyhodnotenie programov (21 %). Holosko (2009) považuje práve 

vysoké percento výskumov zameraných na vývoj nových nástrojov a vyhodnotenie 

programov a praxe za jedno z najpozitívnejších zistení svojho výskumu. 
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Záver 
 

Vedecký výskum je podľa nášho názoru neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce ako 

vednej disciplíny i ako praktickej činnosti. Ich nevyhnutnú potrebu vidíme jednak 

v potvrdzovaní a odôvodňovaní intervencií a postupov sociálnej práce, ako aj vo vytváraní 

informačnej databázy slúžiacej praktikom a teoretikom sociálnej práce, ako i jej klientele. 

Ako súčasť nášho príspevku sme sa rozhodli uviesť príklad zahraničného výskumu 

zameraného na výskum v sociálnej práci na vzorke publikovaných výskumných výstupov. 

Zistenia výskumu Michaela Holosku ukázali vysokú mieru priamych výstupov výskumov pre 

prax, čo potvrdzuje aj naše presvedčenie, že výskum v sociálnu práci, podobne ako sociálna 

práca samotná, má zvyčajne praktickú orientáciu na klientelu. 

Nazdávame sa, že podobný typ „výskumu o výskumoch“ by bol prínosný aj v prostredí 

Slovenskej a Českej republiky a poskytol by aktuálny obraz o jednej zo stránok sociálnej 

práce ako vednej disciplíny i praktickej činnosti, ako aj nové inšpirácie a podnety pre budúce 

smerovanie výskumnej činnosti v sociálnej práci. 
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