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Význam rozhovoru v rámci kvalitatívnej stratégie na príklade tvorby 

multidisciplinárneho tímu na detskej onkológii  

BARTKOVÁ Lucia 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je poukázať na význam rozhovorov v rámci kvalitatívnej stratégie na 

príklade tvorby multidisciplinárneho tímu profesionálov/profesionálky pracujúcich na detskej 

onkológii. Príspevok definuje kvalitatívnu stratégiu výskumu, metódu štandardizovaného 

rozhovoru a zameriava sa na náročnú tvorbu otázok pre detského onkologického 

klienta/klientku. Na základe analýzy vybranej literatúry vymedzuje a definuje základné pojmy 

súvisiace s problematikou onkologického ochorenia.  
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Abstract 

The paper is aimed to importance of interviews in qualitative strategy on the example of a 

multidisciplinary team of professionals working in the pediatric oncology. The article defines 

qualitative research strategy, method and standardized interview focuses on creating 

challenging issues for child onkology client. Based on the analysis of existing literature 

identifies and defines the basic concepts related to the issue of onkological disease. 
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Príspevok je venovaný kvalitatívnej stratégii výskumu a tvorbe štandardizovaného 

rozhovoru. Jeho zámerom je priblížiť problematiku detského onkologického ochorenia 

a upozorniť na komplikovanú a náročnú tvorbu otázok pri štandardizovanom rozhovore 

sociálneho pracovníka/pracovníčky, v role výskumníka/výskumníčky s detským 

onkologickým klientom. Zároveň objasniť význam multidisciplinárneho tímu profesionálov a 

práce sociálneho pracovníka s onkologickým detským klientom. 

Každé dieťa má právo na bezstarostné a hlavne bezbolestné detstvo, obklopené príjemným 

prostredím a milujúcimi rodičmi. Sú to hlavné predpoklady pre harmonický vývin dieťaťa. 

Diagnostika onkologického ochorenia dokáže narušiť celý priebeh ľudského života. Dieťa s 

onkologickým ochorením dospieva oveľa rýchlejšie ako jeho rovesníci. V čase keď si jeho 

rovesníci bezstarostne užívajú detské chvíle, onkologicky choré dieťa musí bojovať o svoj 

život a prekonávať kruté okamihy, ktoré sú náročné aj pre dospelého jedinca. V tejto 

súvislosti je potrebné poukázať na významné vývinové zmeny, ktoré sa odrazia aj na zvládaní 

chorôb u dieťaťa. Od konca minulého storočia stále dochádza k výrazným vývinovým 

zmenám populácie. Je nanajvýš dôležité pochopiť vývinové hľadisko a dôležitosť vnútorných 

a vonkajších činiteľov, ktoré ovplyvňujú rast a vývin dieťaťa.  

Na prvý pohlaď sa nám zdá, že všetkým je jasné, koho možno pokladať za dieťa a s akým 

obdobím života sa spája detstvo, no v skutočnosti to nie je až také jednoznačné. Od kedy a do 

kedy sme dieťaťom? Do úvahy berieme biologické špecifiká, psychické či sociálne? Je to 

veľkosť či proporcie tela, alebo fyziologické procesy, ktorými sa deti rozlišujú od mladých, 

dospelých, či starých? Možno je to úroveň ich myslenia alebo cítenia. Ale prečo potom dieťa 

s rovnakou veľkosťou tela, fyziologickými procesmi, úrovňou myslenia a cítenia sa v jednej 
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spoločnosti môže stať ťažko pracujúcim živiteľom rodiny, v prípade siroty, a v inej má zákaz 

pracovať? V prvom prípade ho pokladáme za dostatočne silné, zodpovedné a múdre, aby 

vykonávalo rovnaké aktivity ako dospelý a v druhom prípade ho pokladáme za slabé, 

nezodpovedné a pochabé. V mnohých iných prípadoch, tak aj v tomto hrá významnú úlohu 

sociálne uznanie. Americký sociológ Berger dokonca tvrdí, že byť človekom, znamená byť 

uznaný za človeka. Dunovský (1999 s. 40) uvádza „dieťa chápeme podľa Dohody o právach 

dieťaťa z. r. 1989 ako každú ľudskú bytosť mladšiu ako 18 rokov, pokiaľ podľa právneho 

poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je dospelosť dosiahnutá skôr.“ Existuje množstvo 

definícií a členení vývinu dieťaťa.
10

 Vychádzame z definície Končekovej (2010), ktorá na 

základe porovnania periodizačných systémov, vymedzuje pre nás podstatné tri medzníky: 

 3 – 6 rokov – obdobie predškolského veku (obdobie materskej školy),  

 6 – 10 rokov – obdobie mladšieho školského veku,  

 10 – 15 rokov – obdobie staršieho školského veku, obdobie puberty,  

 15 – 20 rokov – obdobie adolescencie. 

Zhrnutím chceme podotknúť, že aj keď v odbornej literatúre sa adolescent/adolescentka 

nepokladá za dieťa, my ho chápeme ako detského onkologického klienta, keďže na detskej 

onkológii na Slovensku sú liečení detskí onkologickí klienti/klientky od 0 do 18 rokov 

a v prípade študenta/študentky je možná liečba na detskej onkológii do 26 roku života. 

Definícia dieťaťa vychádza z rôznych špecifických hľadísk. Vývin dieťaťa je dlhodobý 

proces, na každého jedinca vplývajú rozdielne faktory, ktoré do značnej miery ovplyvňujú 

psychický, fyzický, či sociálny vývin. Časové medzníky, ktoré určujú vek dieťaťa, môžu mať 

v niektorých prípadoch len informatívny charakter. Dieťa je nevyhnutnou súčasťou ľudskej 

spoločnosti. Na význam dieťaťa pre ľudskú spoločnosť upozorňuje Dahlke a Kaesemann 

(2011 s. 18), ktorí uvádzajú že: „Deti sú základom každej spoločnosti a všetko je na nich 

postavené.“  

Stanovenie onkologickej diagnózy je nielen pre dieťa, ale aj pre všetkých zainteresovaných 

veľkým negatívnym otrasom. Každé ochorenie má svoje špecifiká, zvlášť onkologické 

ochorenie v sebe zahŕňa viaceré špecifiká, ktoré dokážu ovplyvniť každú bunku ľudského 

organizmu.  

Špecifická liečba onkologického ochorenia obsahuje množstvo nežiaducich účinkov. Nie je 

ľahké zmieriť sa so samotnou diagnózou, no o nič ľahšie nie je ani zmieriť sa s náročnou 

liečbou. Liečba onkologického ochorenie prináša nielen tvrdú psychickú záťaž, ale aj fyzickú. 

                                                 
10

Na základe porovnania periodizačných systémov Příhodu (1963), Claussa a  Hiebscha (1970), Klindovej a  

Rybárovej (1972), Harinekovej (1981), Kurica (1986) a Vágnerovej (1999, 2000), ktoré pristupujú k periodizácii 

komplexne (berú do úvahy biologickú, psychologickú i sociálnu stránku vývinu) sme dospeli k nasledujúcim 

vymedzeniam a názvom období: 

 do 0;0 – prenatálne obdobie (predpôrodné obdobie, anetenatálne obdobie, obdobie 

vnútromaternicového, intrauterínneho vývinu),  

 0;0 – 1;0 – obdobie dojčaťa (z toho prvý mesiac, teda 0;0 – 0;1 je obdobie novorodenca),  

 1 – 3 roky – obdobie batoľaťa (útly vek),  

 3 – 6 rokov – obdobie predškolského veku (obdobie materskej školy),  

 6 – 10 rokov – obdobie mladšieho školského veku,  

 10 – 15 rokov – obdobie staršieho školského veku, obdobie puberty,  

 15 – 20 rokov – obdobie adolescencie (obdobie mládenca a devy, mládenecký a dievčenský vek ),  

 20 – 30 rokov – obdobie mladšej dospelosti (mecítma, obdobie mladého muža a mladej ženy),  

 30 – 45 – obdobie strednej dospelosti (adultium, obdobie zrelého muža a zrelej ženy),  

 45 – 60 – obdobie staršej dospelosti (interevium),  

 60 – 75 – obdobie počiatočnej staroby, ranej staroby,  

 75 – 90 – obdobie pokročilej staroby (kmeťstvo),  

 nad 90 – obdobie krajnej staroby (patriarchium).  

Číslo pred bodkočiarou udáva vek v rokoch, číslo za bodkočiarkou znamená mesiace (Končeková 2010). 
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Bolesti pri lekárskych zákrokoch, neustále medicínske úkony, časté zvracania, strata vlasov sú 

neodlučiteľnými znakmi liečby onkologického ochorenia. Aj po ukončení úspešnej liečby 

onkologického ochorenia zostávajú negatívne spomienky, či už v psychickej alebo fyzickej 

podobe na celý život. Jazvy, vpichy po zákrokoch, či problém so spätným nárastom vlasov sú 

značným znižovateľom sebavedomia u vyliečeného jedinca. Dieťa, či dospievajúci po krutej 

skúseností s onkologickým ochorením, často trpia nízkym sebavedomím, či sebahodnotením. 

Obávajú sa budúcnosti, prijatia spoločnosti, vytváranie si partnerského vzťahu, či možnosti 

založenia rodiny.  

Koutecký (2002) upozorňuje, že aj v tejto oblasti môže existovať mnoho falošných 

predstáv, ktoré sú spojené s obavami o budúcnosť hendikepovaného jedinca. Deti sa obávajú 

o to, ako budú vyzerať, keď zostanú na žive a budú dospelí. Obávajú sa tiež prijatia 

vrstovníkov, keďže majú pocit, že sú „iní“. Narušené je ich sebavedomie, sebahodnotenie, či 

sebadôvera. Mimoriadnym zásahom do pokojného života dieťaťa a jeho rodiny je 

onkologické ochorenie. Mýtus o rakovine zohráva nepriaznivú úlohu už po stáročia pri liečení 

onkologicky chorých pacientov. Sú to nepravdivé informácie, či vízie o liečbe onkologického 

ochorenia doprevádzane ťažkým utrpením a neodvratnou smrťou. Taktiež aj nepravdivá je 

predstava ľudskej spoločnosti o tom, že deti nie sú choré, či neumierajú. Život svojimi 

náhlymi zvratmi, dokáže vyvrátiť všetky ľudské domienky. Onkologické ochorenie prichádza 

bez varovania aj u zdravého jedinca, ktorý pred tým nikdy netrpel žiadným ochorením, 

dôležité je včas zachytiť nádorové ochorenie, rozpoznať ho a vyliečiť. Pre deti je 

traumatizujúca bolestivosť výkonov, nemocničné prostredie, či strata neustáleho kontaktu s 

rodinou. Problémovou oblasťou môže byť aj nezrelosť, či veľmi mladý vek rodičov 

onkologicky chorého dieťaťa, ktorí sami nie sú schopní svojmu dieťaťu pomôcť, potrebný je 

citlivý prístup personálu nemocnice. Medzi dôležité vývinové obdobia v živote človeka patrí 

detstvo, ktoré je závislé od okolia, v ktorom si jedinec vytvára vlastný spoločenský status, či 

sociálnu rolu. Na dosiahnutie vlastného miesta v spoločnosti je potrebné aby všetky 

požiadavky jedinca boli uspokojované v pravej miere, čase, či priestore, hlavne aby boli 

rešpektované práva dieťaťa. Detstvo chápeme ako sociálny jav, ktorého hodnota, či trvanie 

záleží od množstva spoločenských faktorov. Hlavným faktom je, že človek po narodení 

potrebuje zabezpečiť čo najdlhšiu starostlivosť, aby dokázal bojovať s konkurenciou, či živou 

a neživou prírodou (Dunovský 1999).  

Dieťa, ktoré trpí onkologickou diagnózou sa ťažko vyrovnáva nielen so samotným faktom 

diagnózy ale hlavne s kompletnou životnou zmenou. Izolované prostredie v čase liečby je pre 

dieťa veľká psychická záťaž, oslabuje jeho nervovú sústavu a nepriaznivo pôsobí na celý 

ľudský organizmus. Dieťa cíti obrovskú zmenu vo svojom živote, zaznamenáva zmenené 

postoje, nálady, či neobvyklé prejavy v správaní u svojich rodičov ale aj v celom okolí.  

Škanderová (1996) poukazuje na to, že kvalita života detí sa jednoznačne líši od kvality 

života dospelých. Samotné ochorenie, či liečba poškodzuje normálny psychomotorický vývoj 

dieťaťa. Hormonálna a imunologická nezrelosť tvorí významnú úlohu v raste a vývoji 

dieťaťa. Ochorenie značne ovplyvňuje kvalitu života jedinca nielen intelektuálnou, 

emocionálnou, ale aj telesnou formou. Pocit menejcennosti, či závislosti od druhých vyvoláva 

v deťoch telesná a funkčná nedostatočnosť. Aj keď dieťa túži po zaradení sa do normálneho 

zdravého života svojich rovesníkov, komplikuje mu to nevyrovnanosť s okolím. Nepriaznivé 

pocity môžu viesť dieťa k osamelosti, či izolácií. Môže sa objaviť plačlivosť, namrzenosť, či 

hnev na celý svet.  

Onkologické ochorenie v detskom veku je vo všetkých smeroch odlišné od onkologického 

ochorenia u dospelých jedincov. Diagnóza onkologického ochorenia postihuje všetky vekové 

kategórie od novorodencov až po starobu. Najťažším životným obdobím v prekonávaní 

takýchto neobvyklých skúšok je obdobie dospievania. V tomto období ma mladý človek dosť 
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problémov so sebou samým, s pochopením vlastnej identity, nie to ešte zápasiť s krutou 

onkologickou chorobou.  

Kubíková (2001) tvrdí, že nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia v 

detskom veku. V Slovenskej republike sú na prvom mieste úrazy príčinou smrti a na druhom 

mieste onkologické ochorenia. Toto konštatovanie potvrdzujú aj svetové štatistiky. 

Diagnostika onkologického ochorenia u detí a dospievajúcich spôsobuje vážne medicínske, 

etické, ale aj sociálne problémy.  

Dospievajúci jedinec sa za obvyklých podmienok zaraďuje do spoločnosti dospelých a aby 

sa stal zrelou a samostatnou osobou, snaží sa byť nezávislý od svojich rodičoch. Onkologické 

ochorenie dokáže celý tento proces osamostatňovania narušiť. Vytváranie vlastnej 

nezávislosti sa vplyvom onkologickej diagnózy vracia do stavu maximálnej závislosti. 

Adolescent sa stáva opäť závislý na celom svojom okolí, hlavne na rodičoch. Nových, 

nežiadaných životných spoločníkov v podobe lekárov, zdravotných sestier a iných 

špecialistov prijíma adolescent veľmi ťažko. Nedôveruje im a nesúhlasí s ich návrhmi. 

Samotný fakt onkologickej diagnózy spôsobuje v mladom človeku veľký zmätok. Jeho plány 

a predstavy o budúcnosti sú narušené.  

Multidisciplinárny tím profesionálov pozostáva z ľudí rôznych profesií a kvalifikácií, ktoré 

sú prínosom pre ich klienta pri zlepšení kvality života. Multidiciplinárny tím profesionálov 

zväčša tvoria lekári, zdravotné či sociálne sestry, pedagógovia, sociálni pracovníci, 

psychológovia, právnici, kňazi, či spiritualisti, animátori, dobrovoľníci a podobne. 

Sociálneho pracovníka iste môžeme zaradiť do komplexu pomáhajúcich profesií. Vďaka 

svojim vedomostiam, spôsobilostiam, zručnostiam a kompetenciám je schopný pracovať so 

skupinami bežnej populácie i so skupinami sociálne marginálnymi, znevýhodnenými a 

ohrozenými. Možnosti sociálneho pracovníka v multidisciplinárnom tíme profesionálov, ktorí 

pracujú s detským, či dospievajúcim onkologickým klientom sú v prvom rade podmienené 

potrebami klienta, ktoré si zväčša stanovujú sami. Do multidisciplinárneho tímu profesionálov 

považujeme za nutné začleniť profesiu sociálneho pracovníka, a pritom ho taktiež 

emancipovať od ostatných profesií. Pre rozvoj odboru a skvalitňovanie činností sociálnych 

pedagógov je nevyhnutné túto profesiu voči ostatným vyprofilovať a ukázať jasný smer jej 

ďalšieho vývoja. Detský či dospievajúci onkologicky chorý klient potrebuje zvýšenú 

pozornosť a starostlivosť v čase liečby, či následnej resocializácii. Jeho životné možnosti sú 

často obmedzené na prostredie oddelenia detskej onkológie, kde by im mala byť poskytnutá 

starostlivosť na čo najvyššej úrovni a to môže zabezpečiť len funkčný multidisciplinárny tím 

profesionálov. 

Úlohou multidisciplinárneho tímu je zabezpečiť čo najviac pre klienta z toho čo vyplýva z 

ich kompetencií. Pre kvalitu života je potrebné uspokojiť biologické, psychologické, sociálne 

a duchovné potreby a to nedokáže len jeden človek. To je úlohou multidisciplinárneho tímu, 

ktorý zahŕňa nie len zdravotníkov, lekárov, či zdravotné sestry, ale aj dobrovoľníkov, 

sociálnych pracovníkov, pedagógov, psychológov, právnikov, kňazov a iných, ktorí sa 

komplexne starajú klienta a jeho rodinu. Jedni sa starajú o telo, iní o dušu. Dôležité je, aby 

všetci pracovali pre dobro chorého a pomáhali mu znášať bolesť, smútok, podporovali ho, 

spríjemňovali mu každý drahocenný deň. Každý jednotlivec v multidisciplinárnom tíme má 

nezastupiteľnú úlohu.  

Multidisciplinárne tímy sú skupiny odborníkov z rôznych odborov, ktorí sa stretávajú, aby 

poskytovali vzájomné komplexné hodnotenie, či pomoc pri konzultácií možných riešení 

zložitých prípadov. Zvyčajne členovia tímu poskytujú riešenia ťažkých prípadov a taktiež 

často plnia iné funkcie, ktoré klient potrebuje, pretože ich primárny účel je pomôcť klientovi. 

Členovia multidisciplinárneho tímu, tým že poskytujú priestor pre nové stratégie riešenia 

problémov a dozvedajú sa o prístupoch používaných v iných disciplínach, zvyšujú svoje 

odborné zručností a vedomosti.  
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Metodológovia definujú rozhovor z rôznych hľadísk a poukazujú na jeho výskumný 

význam. „Vo vedeckom výskume je dôležité nielen stanoviť čo chceme vedieť, ale aj to, 

akými cestami, akým spôsobom sa možno k stanovenému cieľu dopracovať. Tieto kroky 

spravidla predstavujú kombináciu optimálnych organizačných opatrení, spojených 

s výskumom, s výberom, príp. tvorbou adekvátnych metód“ (Ondrejkovič 2007, s 133). 

Rozhovor ako forma kvalitatívnej stratégie, umožňuje výskumíkovi, flexibilne a individuálne 

aplikovať otázky na respontenta. „Kvalitatívny výskum obyčajne nepotrebuje (alebo 

nevyvracia) to, čo je už známe, o čom už existuje teória. Tým sa líši od kvantitatívneho 

výskumu, ktorého hlavnou úlohou je potvrdenie (alebo vyvrátenie) existujúcej teórie. Naopak, 

kvalitatívny výskum najčastejšie vytvára nové teórie alebo kladie nové otázky. To znamená, že 

objavuje nové pohľady alebo mení doterajšie pohľady na javy“ (Gavora 2006, str. 18). 

Kvalitatívny výskum vedený metódou rozhovoru, ponúka podrobnešie skúmanie z hľadiska 

priamej interakciie medzi výskumníkom/výskumníčkou a respondentom/respondentkou.  

Gavora (2006 s. 11) uvádza, že kvalitatívny výskum má aj „pridanú hodnotu“. Je 

príťažlivý, pretože pracuje s malou skupinou ľudí (niekedy len s jednotlivcom), a to obyčajne 

tvárou v tvár. Umožňuje ľuďom „otvoriť sa“, hovoriť o svojich názoroch, pocitoch a 

skúsenostiach. Kvalitatívny výskum nepracuje s veľkými vzorkami ľudí, pri ktorých sa 

jednotlivec stráca v tabuľkách a grafoch. Naopak jednotlivci alebo skupiny sú opísaní 

obyčajne plasticky a autenticky. Výskum zachytáva život v autentickom prostredí, a preto je 

jeho opis živý, zakotvený v horúcej realite školy, rodiny a širšieho prostredia. Možno sa o tom 

presvedčiť pri čítaní väčšiny štúdií z oblasti kvalitatívneho výskumu. Kvalitatívny výskum je 

preto novou výzvou i myšlienkovou a skúsenostnou provokáciou.  

Rozhovor sa považuje za najčastejšie používanú metódu zberu informácií v kvalitatívnom 

výskume. Svaříček (2007 s. 159) poukazuje na to, že prostredníctvom hĺbkového rozhovoru 

môžu byť skúmaní členovia určitého prostredia, určitej špecifickej sociálnej skupiny s cieľom 

získať rovnaké pochopenie priebehu udalosti, akým disponujú aj ostatní členovia danej 

skupiny. Pomocou otvorených otázok môže výskumník porozumieť pohľadu iných ľudí, bez 

toho aby tento pohľad ovplyvňovali položky z dotazníku. 

„Aj keď nejestvuje doposiaľ žiadna teória rozhovoru, na základe doterajších empirických 

poznatkov predpokladáme, že správanie respondenta v rozhovore sa dá vysvetliť ako výsledok 

ľudského zvažovania výhodnosti alternatív. Respondenti vola odpovede, ktoré zodpovedajú 

ich predstave o alternatívach príslušného správania, vedúceho najbližšie cieľom. K tým 

cieľom, ktoré možno realizovať v danej situácií“ (Ondrejkovič 2007, s. 150). 

Metóda pološtrukturovaného rozhovoru, ktorú podľa M. Miovského (2006) môžeme 

definovať ako metódu zberu dát. Pri tejto metóde si výskumník vytvorí určitú schému – 

okruhy otázok, ktoré chce počas rozhovoru prebrať. Tento typ rozhovoru umožňuje meniť 

poradie kladenia otázok podľa potreby a spôsobu akým sa rozhovor vyvíja. Vytvorená 

schéma otázok tvorí jadro rozhovoru, na toto jadro sa nabaľujú rôzne doplňujúce otázky a 

témy, ktoré sa vynorili v priebehu rozhovoru a pýtajúci ich považoval za relevantné k 

pôvodnému zadaniu.  

Rozhovor je pracná a nákladná technika, no predovšetkým je to časovo veľmi náročná 

metóda výskumu. Proporcia úspešne dokončených rozhovorov je podstatne vyššia, než 

návratnosť dotazníkov. 

Havranková (in: Matoušek 2003, s. 75-77) hovorí o význame rozhovoru v rámci 

kvalitatívnej stratégii v sociálnej práci, ako o dorozumievaní dvoch, alebo viacerých osôb, 

oznamovaní, ale aj prijímaní názorov, skúseností a nádejí. Rozhovorom myslí dialóg, nie 

prelínanie  monológov, z ktorých každý je sústredený na seba a uzatvorený tomu druhému. 

Rozhovor v prípadovej práci zameraný na konkrétny prípad jedinca má dospieť k formulácii 

toho čo klient nielen potrebuje, ale aj k tomu čo je schopný a ochotný prijať. Slúži 

k vytvoreniu vzťahu, v rámci ktorého je možná dobrá spolupráca klienta a pracovníka, ktorá 
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vedie k potrebnej zmene. Aby sociálny pracovník skutočne rozpoznal potreby klienta musí sa 

učiť načúvať. Vnímať čo klient oznamuje priamo i nepriamo, vyvarovať sa urýchlených 

záverov. Aby pracovník povzbudzoval klienta k ďalšej aktivite, musí sa naučiť aktívnemu 

počúvaniu pri rozhovore. V pomáhajúcich profesiách, je kladený dôraz na aktívne počúvanie, 

ktoré klientovi poskytuje dostatok spätných väzieb od pracovníka. Klientova komunikácia je 

povzbudzovaná pomocou takých techník, ako je objasňovanie, parafrázovanie, reflektovanie, 

sumarizovanie. Aktívne počúvanie je charakterizované nasledujúcimi pravidlami. Pracovník: 

 je sústredený na klienta a na to čo klient hovorí, vníma pozornejšie ako svoje pocity 

a myšlienky, 

 sa zameriava na to, čo klient cíti a čo má v jeho „oznámení“ správe zásadný význam, 

skôr než na doslovný význam toho, čo hovorí, 

 udržuje očný kontakt s klientom a je vnímavý k jeho neverbálnym signálom, 

 kladie objasňujúce otázky, aby si upresnil čo bolo povedané, 

 rozpráva, aby dosiahol lepšieho porozumenia, nie aby robil závery, 

 odzrkadľuje klientovi, ako jeho správu pochopil. Overuje si, či ich pochopil správne, 

pokiaľ nie, klient dostáva príležitosť správu upresniť. 

Objasňovanie sa deje prostredníctvom otázok, ktoré umožňujú presnejšie pochopenie toho, 

čo klient hovoril. Schopnosť počúvať  sa nezaoberá len pochopením vecného obsahu správy, 

ale umožňuje vnímať aj jej emočnú stránku.       

Ďalšími osvedčenými technikami v rozhovore s klientom je rekapitulácia, kotvenie 

a zhodnotenie. Tým, že pracovník rekapituluje to čo počuje, dáva najavo že počúva, overuje si 

že dobre rozumie a ukotvuje to čo bolo povedané. Postoje alebo názory, ktoré sú zdravé 

a ktoré môžu klienta motivovať k dosahovaniu cieľov, kotvíme tým, že na ne živo 

zareagujeme, pochválime, vrátime sa k nim. Zavádzajúce a zbytočné slová prechádzame bez 

povšimnutia, necháme ich zapadnúť. Zhodnocujúca informácia dáva klientovi najavo, že jeho 

správa( to čo nám povedal) je dôležitá a že dôležitý je aj on sám. 

„Medzi začiatkom a koncom rozhovoru je vymedzený komunikačný priestor. Ten má byť 

natoľko veľký, aby sa v ňom účastníci cítili voľne, ale nie tak veľký aby sa v ňom strácali“ 

(Knoppová 1997 in: Matoušek 2003, s. 77).  

Pokiaľ nejde o zber anamnestických údajov nemali by sa v komunikácii s klientom 

objavovať otázky uzatvorené, to znamená také na ktoré je nutné odpovedať jednoznačným 

spôsobom. Klientovi môžu byť takéto otázky nepríjemné, môže sa cítiť ohrozený, 

obnažovaný, mnoho energie potom vydáva na svoju obranu a hľadanie bezpečnej pozície. 

V snahe chrániť sa klient môže použiť klamstvo, čo je komplikujúci moment pre vzťah. 

Oveľa vhodnejšie sú otázky otvorené, ktoré poskytujú klientovi manévrovací priestor a ktoré 

mu tiež umožňujú, aby tak konverzáciu usmernil k námetu, ktorý je pre neho dôležitý. 

Uzatvorená otázka znie: „Ako staré sú vaše deti?“. Alebo: „ Kde pracujete? Otvorená otázka 

môže byť: „Pvedzte mi niečo o svojich deťoch“ alebo: „povedzte mi o svojej práci“ 

(Havranková, in: Matoušek, 2003, s. 77). 

Disman (2002 s. 148)  hovorí o komplikovanom a riskantnom probléme tvorenia otázok, 

ako o zložitej záležitostí, ktorej sa venuje mnoho autorov. Za najdôležitejšie technické 

námety, ktoré môžu byť užitočné pri konštrukcii otázok považuje otázky, ktoré si musí 

výskumník zodpovedať o každej otázke, ktorú plánuje použiť vo svojom výskume 

formou štandardizovaného rozhovoru. Napríklad: 

1. Je táto otázka skutočne potrebná? 

2. Zisťuje táto otázka to, čo skutočne chceme zistiť? 

3. Bude táto otázka zrozumiteľná pre každého člena výskumnej vzorky? Budú jej všetci 

respondenti rozumieť rovnakým spôsobom? 

4. Je respondent schopný poskytnúť nám žiadanú informáciu? 

5. Nepýta sa otázka na dve rôzne veci naraz? 
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6. Nie je naša otázka sugestívna? A pod. 

Prvé otázky rozhovoru musia byť ľahké, musia získať dôveru respondentov, ale mali by 

byť aj zaujímavé.  

Z množstva odborných zdrojov vieme, že k dôležitým technikám rozhovoru patria aj  

rekapitulácia, kotvenie a zhodnotenie. Reakcie výskumníka sú pre respondenta významným 

a ovplyvňujúcim faktorom v priebehu rozhovoru. „Zmyslom pravidiel vedenia rozhovoru je 

vytvoriť rovnaké štandardné podmienky pre všetkých respondentov, očistené od emócií, 

interpretácií a intersubjektívnej interakcie, s výnimkou tých otázok, v ktorých sú respondenti 

vyzvaní k subjektívnym, príp. hodnotiacim výpovediam“ (Ondrejkovič 2007, s. 150).  

Sociálny pracovník/pracovníčka v úlohe výskumníka/výskumničky pri práci s detským 

onkologickým klientom by mal starostlivo zvážiť vhodnosť či náročnosť vopred pripravených 

otázok. Špecifikácia rozhovoru u detského onkologického klienta/klientky je veľmi dôležitá. 

Výber kvalitatívnej stratégie pri koncipovaní multidisciplinárneho tímu pre onkologického 

klienta/klientku je často náročný a komplikovaný. Pri tvorbe otázok do štandardizovaného 

rozhovoru je nutné prihliadať na množstvo faktorov ako je vek a stav klienta/klientky, 

v ktorom sa nachádza v čase realizácie výskumu. Za výhody kvalitatívneho výskumu 

a konkrétnej metódy rozhovoru považujeme priamu sociálnu interakciu medzi respondentom 

a výskumníkom, ktorá umožňuje výskumníkovi reagovať na správanie respondenta, a tiež 

možnosť zachytiť aj neverbálne odpovede na otázky. Osobný hĺbkový rozhovor umožňuje 

hlbšie pochopiť názory respondenta. V špecifickej výskumnej skupine ako sú onkologickí 

klienti/klientky nám rozhovor umožňuje prispôsobenie kladenia výskumných otázok 

respondentovi vhodnou terminológiou, ktorá je pre respondenta prijateľná. Metóda rozhovoru 

umožňuje sociálnemu pracovníkovi/pracovníčke v role výskumníka/výskumníčky preniknúť 

hlbšie do postojov respondenta/respondentky a tým dosiahnúť kvalitnejšie výsledky výskumu. 
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