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Filozofia a teória v kvalitatívnom a kvantitatívnom výskume sociálnej práce 

BALOGOVÁ Beáta 

 
Abstrakt 

Autorka príspevkom nadväzuje na mozaiku
1
 vlastných teoreticko-metodologických vymedzení 

smerovania výskumu v sociálnej práci. Koncentrujúc pozornosť na požiadavku aplikácie 

filozofie a teórie vedy vo výskume v kontexte ideológie a paradigiem sociálnej práce v 

spoločnosti postmodernej a hypermodernej doby. V zmysle Sensu stricto akcentuje  užitočnosť 

teórii vo výskume a praxi sociálnej práce. Zároveň poukazuje na riziká Krízy európskych 

vied, ktoré môžu vedecko-výskumné stratégie obmedzovať. Toto poznanie by malo zabrániť 

lavírovaniu doktorandovi/doktorandke v podmienkach kontextu sociálneho fungovania a 

problému zodpovednosti v sociálnej práci.  

Kľúčové slová: výskum, metodológia výskumu, hypermoderna, postmoderna, filozofia, teória 

sociálnej práce, kvalitatívny, kvantitatívny výskum, dizertačná práca.   

 

Abstract 

The author of contribution builds on mosaic of own theoretical and methodological 

definitions of direction in social work research by concentrating attention on demand of 

application of philosophy and theory of science in research in the context of ideology and 

paradigms of social work in a postmodern and hypermodern period. In the context of Sensu 

stricto the author emphasizes the usefulness of theories in the research and practice of social 

work. She also highlights the risks of the Crisis of European sciences, which can limit the 

scientific and research strategies. This knowledge should prevent of maneuvering of doctoral 

student in terms of the context of social functioning and the issue of responsibility in social 

work. 

Key words: research, methodology of research, hypermodern, postmodernism, philosophy, 

theory of social work, qualitative, quantitative research, dissertation thesis. 

 

 

Sociálna práca v neistej dobe 

Potreba aplikácie filozofie a teórie vedy vo výskume v kontexte ideológie a paradigiem 

sociálnej práce v spoločnosti postmodernej a hypermodernej doby je základnou líniou 

príspevku. Takto koncipovaná teoreticko-metodologická stratégia odráža základné posuny v 

súčasnom myslení vedeckých pracovníkov a pracovníčok zodpovedných za riešenie rozvoja 

jednotlivých úrovni vedy (teoretickej, akademickej a praktickej) s vysokou mierou reflexie 

doterajšieho myslenia a prístupu pre dnešok – hypermoderná doba 21. storočia (v ponímaní 

Lipoveckého). Prístupnou formou tu približuje oblasť poznania, vedenia, ktoré siaha k 

premenám ľudského života smerujúceho k ľudskému blahobytu. V tomto koncepte je náročné 

vymedziť líniu spravodlivosti existujúcu medzi zodpovednosťou jedinca a spoločenskou 

zodpovednosťou. Liberálnosť týchto procesov posúva sociálnu prácu k tým disciplínam, ktoré 

dostávajú od spoločnosti mandát vedúci k zmene klientov a klientok, ale aj spoločenských 
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podmienok vtedy, ak sú bariérou rozvoja.  Tým sa sociálna práca a edukačná príprava pre jej 

výkon stáva priestorom pre odbornú diskusiu. 

Špecifickosť prístupu v sociálnej práci spočíva v tom, že mnoho profesionálov  zostáva na 

pozícii základnej dilemy sociálnej práce stojacej na nevyjasnenej identite jej predmetu, metód 

a prístupov. Nakoľko sociálna práca doteraz nedisponuje jednotnou definíciou, ktorá by 

zjednocovala teoretické, výskumné a praktické postupy do jedného konzistentného celku. Ak 

sledujeme vývoj sociálnej práce, potom možno povedať, že vo všeobecnosti v konkrétnych 

oblastiach sociálnej práce sú rešpektované tri odlišné prístupy. Prvý interpretuje sociálnu 

prácu ako terapeutickú intervenciu, ktorej cieľom je pomôcť klientom a zabezpečiť psycho-

sociálnu pohodu. Dôraz sa kladie na komunikáciu, ktorá je považovaná za prostriedok, 

prostredníctvom, ktorého môžu ľudia získať kontrolu nad svojím životom. Problémy, ktoré 

majú štrukturálny charakter (ekonomická kríza, diskriminácia a pod.) sa redukujú na problém 

osobného zlyhania a individuálnej zodpovednosti. Druhý prístup chápe sociálnu prácu ako 

reformu sociálneho prostredia. Predstavitelia tohto prístupu zdieľajú predstavu, že bariéry 

v sociálnom fungovaní nemožno vidieť len na strane jednotlivca, ale sú spôsobené aj 

nerovnakými podmienkami zo strany spoločnosti. V intenciách tohto prístupu osobný 

a sociálny rozvoj jednotlivca nemožno dosiahnuť bez reflexie spoločenských podmienok 

a tlaku na zmenu spoločenských inštitúcií. Zástancovia tretieho smeru chápu sociálnu prácu 

ako sociálno-právnu pomoc jednotlivcom prostredníctvom poskytovania informácii 

a poradenstva. Predpokladajú, že v sieti štrukturálnych tlakov musí každý človek konať 

individuálne a informácie sú nevyhnutné pre riešenie vlastnej nepriaznivej situácie. Ak 

chceme objektívne zachytiť spoločenskú realitu, potom je nevyhnutné rešpektovať všetky 

tieto tri prístupy v svojich výskumných zámeroch, ale zároveň si uvedomiť, že táto nejasnosť 

identity sociálnej práce priamo vyzýva k vzniku dilem v každodennej praxi.     

Špecifiká výskumu v hypermodernej dobe  

Lipovetsky, (2013, s. 21) v prípade prechodu moderny smerom k postmoderne vymedzuje, 

že ide o prechod spojený s únikom zo sveta pravidiel. Prechod od moderny k hypermoderne 

so sebou prináša prechod od pôžitku k úzkosti, straty zmyslu života a komplexnej 

prítomnosti, prechod k všemoci spotreby... Autor v svojich prvotných pohľadoch prispieva 

k interpretácii moderny tým, že kladie základy individualistickej paradigmy. Odvtedy 

neprestáva skúmať súčasného jedinca, zo všetkých možných ulov pohľadu: doteraz nevídaná 

nadvláda módy, premena etiky, ale taktiež nové roly oboch pohlaví, vzostup prepychu 

a premeny konzumnej spoločnosti. Lipovetsky (2013) nepristupuje k moderne ako ku 

prozreteľnosti, či katastrofe, ako nadvláde čistého rozumu, ktorá sa nezaujíma o ciele, ale len 

o samotné prostriedky. Podľa neho, druhá moderná revolúcia – teda hypermoderna nie je 

synonymom pre zánik všetkých cieľov, ani nepredstavuje konečné víťazstvo materializmu 

a cynizmu. Sme naopak svedkami návratu niektorých tradičných hodnôt a spôsobov myslenia: 

záľuby v združovaní, dobrovoľníctve, morálnom pohoršení, dôležitosti lásky. Nielenže všetky 

pretrvávajú ďalej, ale dokonca sa v prípade potreby prehlbujú a dodávajú individualizmu 

rozmer ľudskosti. V jeho kritickom pohľade možno badať, že prítomnosť v sebe zahŕňa 

a ďalej bude zahŕňať, celý rad paradoxov, a to tak pre aktérov, ako aj interpretov. Aj keď je 

hyperkonzumná spoločnosť zlučiteľná s humanistickými hodnotami, rozhodne to neznamená, 

že je univerzálnym liekom pre šťastie ľudstva. Čím sú prísľuby a nároky na jedincov 

hypermodernej doby nejasnejšie a masovejšie, tým je on sám nezávislejší, než kedykoľvek 

predtým. Sloboda, pohodlie, kvalita a dĺžka života nezmierňujú tragický rozmer ľudskej 

existencie. Naopak, robia ho ešte krutejším. Tu sa naskytá otázka, kto a v akom rozsahu má 

zasiahnuť do života zlyhávajúceho jedinca. Je to rodina, priatelia, je to aj otázka 

profesionality a profesionálnej pomoci. A práve v tejto súvislosti sa domnievame, že 

významnú úlohu tu môže, a má zohrávať sociálna práca, ako profesionálna forma pomoci. 
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Úlohou doktoranda, či doktorandky potom je zachytiť tieto dichotomické turbulentné 

spoločenské javy v svojich výskumných zámeroch preto, aby navrhnuté intervencie vo vzťahu 

ku konkrétnemu klientovi, klientke žijúcemu v špecifickom prostredí boli čo najefektívnejšie.  

 

Vnímanie spoločenskej reality  

Ak je jednou z ambícii sociálnej práce zachytiť reflexívne životné zvládanie náročných 

situácii v rámci prirodzeného sveta klienta potom je nevyhnutné definovanie reality - 

sociálnej reality v jej, vyjadrené slovami Novosada (2014, s. 8), intertextuálnej línii. 

Doplnenej o inšpirácie mysliteľov minulosti i súčasnosti. Autor vymedzuje, že „realitou“ je 

pre nás v prvom rade to, čo nám kladie odpor. Týmto smerom ukazujú aj naše každodenné 

rozpravy, dodávajúc, že aj každodenné správanie a konanie nášho klienta či klientky. Naše 

povedomie reality sa tak vytvára v „nárazoch“ našich vôľových intencií na odpor. O realite 

hovoríme len vtedy, keď pri realizácií svojich zámerov narážame na prekážky. Na povedomie 

reality, ktoré sa vytvára na rovine „stretu“ vôle a „vecí o sebe“ nadväzuje aj proces vnímania 

a myslenia. Vnímanie konkrétnych udalostí, vecí a osôb prebieha na pozadí istých anticipácií 

v procese vnímania s masívnosťou a začlenením do konkrétnych súvislosti. Anticipácie, na 

základe ktorých vecí vnímame zobrazujú prítomnosť, ale zároveň obsahujú v sebe isté kritéria 

„reálnosti“, istú predstavu toho, čo je možné a čo nie. Avšak častokrát žijeme viac svojimi 

predstavami, ako zmyslom pre fakty. Zmysel pre realitu je niečím, čo namáhavo získavame, 

čo je výsledkom disciplíny, intelektuálneho tréningu, neustálej sebakontroly. Až syntéza 

vnemov a predstavivosti pre nás vytvára „realitu“. Človek sa tak orientuje v realite 

prostredníctvom predstáv, ideí, teda výtvorov mysle. Významnou súčasťou našich ideí sú 

štandardy reálnosti. Tie sú však vždy historicky dané a kultúrne viazané, avšak možno ich 

identifikovať až ex post, vtedy, keď stratili platnosť, keď sa riadime už inými štandardami. 

Odpoveďou na otázku ako vlastne prebieha naše vnímanie spoločenského sveta je to, že si 

uvedomíme platnosť, že matéria života je vždy interpretovaná, žijeme vždy v inej predstave 

sveta. Domýšľania fungujú nielen v podobe anticipácii a idealizácií, ale aj v podobe 

konštruovania príbehov. Spoločenskú a dejinnú skutočnosť vždy vnímame prostredníctvom 

príbehu a príbehov. Prostredníctvom príbehov sa začleňujem do spoločenstva. Socializujeme 

sa do istého príbehu, preberáme sebainterpretácie prostredia, v ktorom vyrastáme. Preberáme 

ich aj vtedy, keď sa voči ním búrime a odmietame ich. Tento príbeh odmietania a 

akceptovania nemusí byť explicitný. To čo sa nám prihodí, vždy dopĺňame, domýšľame a 

korigujeme. Niektoré systémy eliminujeme, lebo nevedú k úspešnejšiemu konaniu, prípadne 

sa dostanú do rozporu s inými, ktoré sa už osvedčili. Náš obraz skutočnosti je potom 

udržiavaný vyvažovaním sa koherencie a referencie. Častokrát niet jasnej hranice medzi 

skutočnými a vymyslenými príbehmi. Hypermoderná spoločnosť nazerá na skutočnosť z 

hľadiska jej „pretvoriteľnosti“, teda z hľadiska toho, čo sa z „daného“ dá urobiť. „Dané“ je 

teda definované vo vzťahu k vytvorenému. Vytvorené je „mierou bytia“. Možnosti sú však 

dvojaké: na jednej strane „reálne možnosti“ a na druhej strane „imaginárne možnosti“. 

Hranica medzi reálnymi a imaginárnymi možnosťami je neurčitá, a každá dejinná iniciatíva ju 

musí identifikovať stále znovu. Ľudia v každej dobe istým spôsobom projektujú sami seba, 

ale istým spôsobom aj snívajú, fantazírujú. Veľké náboženské a politické hnutia dokázali 

ovládnuť predstavivosť početných más, dokázali „zospoločenštiť“ predstavivosť a zmeniť 

naše koncepcie „reálneho“. 

 

Filozofia a teória vedy vo výskume sociálnej práce 

Doktorand, doktorandka by si v prvej etape výskumu mali vymedziť požiadavku 

rešpektovania vedeckosti výskumných stratégii. Aby v spleti výskumných smerovaní, 

poznatkov a samotnej realizácie výskumu neskĺzli do prakticizmu, čo môže viesť k vysokej 

miere subjektivizmu. Pretože cieľ vedeckého snaženia nespočíva len v nazhromažďovaní 
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veľkého množstva faktov, v overovaní a konštatovaní mnohých súvislostí medzi sledovanými 

javmi. Veda chce týmto súvislostiam porozumieť, chce vedieť prečo sa javy určitým 

spôsobom prejavujú, prečo za určitých podmienok dochádza k zmenám. Porozumenie chodu 

veci v prírode a spoločnosti predpokladá nazhromaždené fakty spracúvať, hľadať medzi  nimi 

spojovacie články. Keď sa podarí  fakty usporiadať do širších vzájomných súvislostí, je daná 

možnosť priradiť celú množinu súvislosti k teoretickému princípu. Takýto vysvetľovací 

princíp možno chápať ako vzťah alebo príčinu vysoko všeobecnej povahy, z ktorej by mohlo 

vyplývať množstvo jednotlivých následkov, jednotlivých faktov. Týmto princípom sa každá 

veda a jej teória dostáva k stanoveniu všeobecných princípov usporiadaných do logicky 

koherentného systému. Všetky predmetné princípy je potrebné aplikovať do metodológie 

výskumu v sociálnej práci. Spôsob akým sa teória využije závisí od metodologickej 

paradigmy, ktorá je vo výskume prijatá. Teória je vodcom akéhokoľvek výskumu a žiadny 

výskum nemôže byť riadený bez teórie či prístupu, alebo modelu.      

Napriek tomu, že existujú určite všeobecné princípy metodológie výskumu 

v spoločenských vedách, ktoré vnímame ako tzv. všeobecnú teóriu, existujú špecifické 

požiadavky metodológie výskumu v sociálnej práci. Významní metodológovia výskumu 

v sociálnej práci Allen Rubin, Earl Babbie (2011): Research Methods for Social Work 

zdôrazňujú význam aplikácie filozofie a teórie vo výskume sociálnej práce v kontexte 

ideológie a paradigiem sociálnej práce v spoločnosti postmodernej a hypermodernej doby. 

Svoju úvahu aplikácie vedú smerom k Postmodernizmu, protikladom Pozitivizmu, 

Interpretativizmu, Kritike sociálnej vedy a Paradigmatickej flexibilite v oblasti výskumu. 

V teoretickom vymedzení kladú dôraz na teóriu a hodnoty vo výskume s akcentáciou 

užitočnosti teórii vo výskume a praxi sociálnej práce. Autori uvedomujúc si významnosť 

príkladov z praxe vyzývajú výskumníkov, aby reflektovali praktické modely sociálnej práce, 

ktoré najprimeranejšie zobrazia spoločenskú realitu. Významným faktorom objektivizácie, 

validity a reliability výskumu sú aj neteoretické výskumné štúdie. Už Umberto Eco ako jeden 

z najoceňovanejších metodológov zdôrazňoval predikciu a interpretáciu vo výskume, už od 

stanovenia si prvých výskumných krokov. Nezabúdajúc na vymedzenie vzťahov medzi 

atribútmi a premennými. Eskalácia výskumných stratégii má byť povedané slovami autorov 

cez komparatívne systémy skúmania ako sú: dedukcia vz indukcia, nomotetický vz 

idiografický výskum, predikcia vz realita vo výskume, zvyčajné vz neobyčajné modely 

skúmania, objektivita vz subjektivita vo výskume, kvantitatívne vz kvalitatívne metódy 

skúmania, respektíve zmiešané - integrované metódy výskumu.  

Loučková (2010) chápe výskum v sociálnej práci ako proces epistemického konania 

v teoretickej a empirickej rovine s cieľom nájsť odpoveď na výskumnú otázku, respektíve 

otázky, ktoré vyrastajú zo vzťahu medzi ľudským konaním a sociálnymi štruktúrami. 

Epistemické postupy sa viažu na metódy poznávania. Avšak spôsob použitia poznávacích 

postupov vo výskumných situáciách je viazaný na akceptovanie konkrétnej výskumnej 

paradigmy, ktorú výskumník pre danú situáciu prijíma. Ľudské poznanie, sprostredkované 

výskumom, sa tak vzťahuje nielen k našej skúsenosti a vedomostiam, ale i k sociálnym 

procesom. Pomocou týchto procesov prisudzujeme a zdieľame významy a hodnoty. 

Poznávanie sa tak stáva duálnym procesom zahŕňajúcim na jednej strane poznanie 

výskumníka a na druhej strane je to, čo je „hodné“ poznávania.      

 

Záver 

V rezultatívnom vymedzení potreby filozofie a teórie vo výskume sa vraciame ku kríze 

európskych vied. E. Husserl (in: Novosad, 2014) hovorí, že radikálna životná kríza 

európskeho ľudstva sa prejavuje zvlášť krízou vied, kedy vedec žije len vo svojom 

teoretickom postoji a zabudol na celok skutočného východiska vedeckého poznania, na 

predvedecký život. Vedy používajú abstraktné kategórie a opomínajú, že majú svoj základ v 
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reálnom predkategoriálnom svete. Husserl sa preto vracia k predvedeckému svetu ľudského 

života, pred vedecké konštrukcie, hľadá pôvodnú evidenciu prirodzeného sveta. Skúmanie 

klientovho prirodzeného sveta teoreticky konštituuje O. Matoušek (2005), ktorý klientov 

prirodzený svet vníma ako východisko sociálnej práce, kladie dôraz na fenomenológiu, 

v zmysle ktorej ide o svet, ktorý je konštruovaný samotným klientom. 

Palovičová (2013) v tomto konceptuálnom rámci kladie požiadavku zodpovednosti 

v sociálnej práci v kontexte sociálneho fungovania. Vychádzame z definovania sociálneho 

fungovania H. Bartlettovej (1970, in: Palovičová, 2013), ktorá rozpracovala pojem sociálneho 

fungovania ako teoreticko-metodologické východisko sociálnej práce. Zameriava sa na dva 

pojmy: na pojem úlohy (concept of task) a na pojem zvládania (concept of coping). Podľa 

autorky sociálne fungovanie označuje skutočnosť, že medzi ľuďmi a prostredím prebieha 

neustála interakcia. Prostredie kladie na človeka požiadavky, formuluje očakávania, definuje 

isté sociálne roly, na ktoré človek musí reagovať. Zvládanie sa týka ľudského úsilia riešiť 

situácie, ktoré môžu byť vnímané ako sociálne úlohy, životné situácie alebo problémy života. 

Súhlasiac s myšlienkou, že pojem sociálneho fungovania je kľúčom k pochopeniu cieľov 

sociálnej práce, tak v teoretickej ako aj praktickej rovine. 

Úvahy možno ukončiť slovami Umberta Eca, ktorý podčiarkuje, že dizertačnú prácu je 

potrebné prežívať ako súboj. Vyzývateľom je dizertant, dizertantka ktorý si na začiatku 

položil pár otázok a nevedel na ne odpovedať. Odpovede je potrebné hľadať a to na základe 

určitého počtu dopredu stanovených ťahov. Dokonca je to ako pasians: všetky karty sú síce 

vaše, musíte ich však správne poskladať... V predmetnom kontexte možno potom zaznamenať 

evidentný posun k paradigme učenia sa. Čo v praktickom didaktickom postupe znamená, že 

sa viac budú sústreďovať na to, čo sa sami naučili. A tým sa dostanú k rešpektovaniu línie 

kognitivizmu, sociálneho konštruktivizmu a postmodernizmu. Vymedzené teoretické 

koncepty (či teórie) vytvárajú kvalitné podmienky pre problémové učenie, ktoré sa tak stáva 

aktívnym mentálnym procesom. Ten potom vychádza z tvorby a prepojení medzi starými a 

novými konceptmi prostredníctvom vypracovania rôznych vzťahov slúžiacich na zapojenie sa 

do konštrukcie teórie. Významným prínosom tohto smerovania je skutočnosť, že v rámci 

problémového učenia študenti a študentky doktorandského štúdia konštruujú svoje poznanie 

spoločne, zdieľajúc vytvorený kooperatívny kontext. 
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