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Sociálne fungovanie adolescenta/tky s onkologickým ochorením a 

interakcia sociálneho/ej pracovníka/čky 

BARTKOVÁ Lucia 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá významom a náročnosťou pri tvorbe otázok v rámci kvalitatívnej 

stratégie na príklade zisťovania sociálneho fungovania u adolescentov/iek s onkologickým 

ochorením v súvislosti s interakciou sociálneho/ej pracovníka/čky. Príspevok definuje 

kvalitatívnu stratégiu výskumu, metódu pološtrukturovaného rozhovoru a zameriava sa na 

tvorbu otázok pre adolescentného/ú onkologického/ú klienta/ku. Na základe analýzy vybranej 

literatúry vymedzuje a definuje základné pojmy súvisiace s problematikou onkologického 

ochorenia, kompetenciami sociálneho/ej pracovníka/čky a vzájomnou interakciou v súvislosti 

so sociálnym fungovaním adolescentného/ej onkologického/ej klienta/ky. 

Kľučové slová: onkologické ochorenie, adolescent/ka, výskum, rozhovor, otázka, sociálne 

fungovanie, sociálny/a pracovník/čka. 

 

Abstract 

The paper deals with the importance and difficulty of making issues in the qualitative stratedy 

on the example surveys of social functioning in adolescents with onkological disease in the 

context of social  workers interaction. The article defines gualitative resarch stretedy, method 

of semi- strctured interviews and focuses on creating challenging issues for adolescent 

oncology client. Based on the analysis of existing literature identifies and defines basic 

concepts related to the issue of oncological diesease, social workers competence and mutual 

interaction for social functionig oncological adolescent clients. 

Key words: onkological disease, adolescent, research, interview or conversation, guestion, 

social functioning, social worker. 

 

 

Úvod 

 Príspevok je venovaný kvalitatívnej stratégii v projekte výskumu a tvorbe 

štandardizovaného rozhovoru pri zisťovaní sociálnych problémov u adolescentov/iek 

s onkologickým ochorením. Cieľom príspevku je poukázať na komplikovanú a náročnú 

tvorbu otázok v štandardizovanom rozhovore sociálneho/ej pracovníka/čky, v role 

výskumníka/čky s adolescentným/ou onkologickým/ou klientom/ou. Zistenie sociálnych 

problémov u adolescentov/iek s onkologickým ochorením budeme sledovať prostredníctvom 

konceptu sociálneho fungovania a možných intervencii sociálneho/ej pracovníka/čky 

v zastúpení pomáhajúcej profesie.  

 

1 Koncept sociálneho fungovania onkologického/ej adolescentného/ej klienta/ky 

 Nespočetné množstvo medzinárodných výskumov zameraných na vznik a liečbu 

onkologického ochorenia nám často prinášajú výsledky biomedicínskeho charakteru, ale 

keďže človek je bio – psycho – socio – duchovná bytosť, v tomto príspevku sa naša 

pozornosť bude zameriavať na otázky sociálnych problémov v kontexte teórie sociálneho 

fungovania u adolescentov/iek s onkologickým ochorením.  

Za adolescentného onkologického klienta považujeme podľa charakteristiky vývinovej 

psychológie dieťa vo veku 15 – 20 rokov. Existuje množstvo definícií a členení vývinu 

dieťaťa.
27

  Pre upresnenie pojmu adolescent vychádzame z definície Končekovej (2010, s. 

                                                 
27

Na základe porovnania periodizačných systémov V. Příhodu (1963), G. Claussa a H. Hiebscha (1970), Ľ. 

Klindovej a E. Rybárovej (1972), M. Harinekovej (1981), J. Kurica (1986) a M. Vágnerovej (1999, 2000), ktoré 
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86), ktorá na základe porovnania periodizačných systémov, vymedzuje hlavné medzníky 

období v ľudskom živote, pre nás podstatný je jeden: 

 15 – 20 rokov – obdobie adolescencie. 

Koncept sociálneho fungovania nám prináša množstvo nezodpovedaných otázok 

v onkologickej oblasti u adolescentov/iek. Podľa Navrátila (2013, in: Matoušek 2013, s. 227 – 

228) jadrom konceptu sociálneho fungovania je predstava, že ľudia a prostredie sú v 

trvalej interakcii.  

Moderný pojem sociálne fungovanie napomáha pochopiť a využiť pri posudzovaní 

aktuálne životné situácie, na základe ktorých môže sociálny/a pracovník/čka formulovať 

otázky. 

Pojem sociálne fungovanie označuje interakcie, ktoré prebiehajú medzi požiadavkami 

prostredia a ľuďmi a zahŕňa komplex rôznych skutočností: 

 ľudia a prostredie sú neustále v trvalej interakcii, 

 prostredie kladie na človeka určité požiadavky – očakávania, na ktoré musí človek 

reagovať, 

 medzi požiadavkami prostredia a človekom je zvyčajne rovnováha, ak to ľudia 

nezvládajú, vzniká nerovnováha a problém, 

 niektorí ľudia sú schopní si s problémom poradiť sami, nastoliť rovnováhu sami, iní 

túto schopnosť nemajú a problémovú situáciu nezvládajú, 

 príčinou problémov alebo ich nezvládania môže byť jednak nedostatok zručností na 

strane klienta, ako aj neprimeranosť požiadaviek prostredia voči nemu, 

 predmetom intervencie sociálneho pracovníka je interakcia medzi spôsobilosťou 

klienta zvládať a tým, čo od neho prostredie očakáva. Jeho cieľom je podporovať 

sociálne fungovanie klienta tým, že mu pomáha obnoviť alebo udržiavať rovnováhu 

medzi jeho kapacitou zvládania a požiadavkami prostredia (Navrátil, Musil 2000, s. 

54). 

 

Podľa nórskej štúdie, ktorá bola podporená grantom Norwegian Cancer Society a Nordic 

Cancer Union v roku 2011 rakovina v detskom veku môže narušiť normálne vývojové 

procesy a spôsobiť psychosociálne problémy u dospievajúcich, ktorí prežili onkologické 

ochorenie a tým znížiť úroveň kvality života. Päť severských krajín (Nórsko, Dánsko, 

                                                                                                                                                         
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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Švédsko, Fínsko a Island)
 28

 úzko spolupracovali na výskumnej štúdií prostredníctvom 

Severskej spoločnosti detskej hematológie a onkológie (NOPHO), na základe 

štandardizovaného protokolu u adolescentov  registrovaných v rovnakom registri 

onkologických pacientov/iek. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť sociálnu pohodu, mieru 

psychickej deprivácie a školskú spokojnosť u adolescentov s onkologickým ochorením vo 

veku 13 – 18 rokov. Výsledky výskumu poukazujú na sociálne dôsledky onkologického 

ochorenia, ktoré pacienti vnímali ako život ohrozujúce ochorenie, čoho následkom boli 

emocionálne zmeny v živote a spôsob vnímania sociálnej pohody. Onkologické ochorenie 

v adolescentnom veku spôsobuje ďalšie psychické záťaže v zraniteľnom období života, na čo 

poukazuje sociálne fungovanie jedinca. Výskum potvrdzuje, že adolescentný/á onkologický/á 

klient/ka  má omnoho väčšie starosti v sociálnom prežívaní ako ich zdravý/á rovesník/čka. 

Zvýšená prognóza rakoviny u detí a adolescentov/iek viedla túto štúdiu k hlbšiemu zameraniu 

sa na duševné a sociálne zdravie. Sociálno-behaviorálne  fungovanie v dospievajúcom veku 

onkologického/ej klienta/ky podľa výskumných zistení poukazuje na zvýšenú hladinu úzkosti, 

depresie, zníženú sebaúctu a vnútorné konflikty. Ďalšie výsledky výskumných zistení 

poukazujú aj na školské problémy s učením a nižší cieľ dosiahnutého vzdelania 

u adolescentov, ktorí prežili onkologické ochorenie. Výskumná štúdia upozorňuje na sociálne 

dôsledky, ktoré môže onkologické ochorenie spôsobiť v adolescentnom veku, keďže 

dospievanie je považované za kritické obdobie v duševnom a sociálnom vývoji smerom 

k dospelosti. Pri liečbe onkologického ochorenia dochádza k častým hospitalizáciám, 

odlúčeniam od rodiny a priateľov, vysoká miera absencií v škole, strach z neznámeho 

a nepríjemným vedľajším účinkom, ktoré spôsobujú u onkologického/ej adolescentného/ej 

klienta/ky stresory zvyšujúce riziko pre následné psychické problémy a zraniteľnosť. 

V konečnom dôsledku výskumná hypotéza o problémoch s fungovaním v spoločnosti, či 

psychosociálnych problémoch adolescentných onkologicých klientov/iek nebola potvrdená 

(Jóhannsdóttir 2011, s. 133 - 139). 

 Sadovská (2012, s. 65) tvrdí, že: „Dobré sociálne fungovanie so zachovaním doterajších 

vzťahov a emocionálna vyrovnanosť sú pre vnímanie dobrej kvality života podstatné, lebo 

predchádzajú zhoršeniu sebahodnotenia a zvyšujú pocit osobného bezpečia.“ 

 Z poznatkov odbornej literatúry a výskumných štúdií môžeme onkologické ochorenie 

zaradiť do skupiny dlhodobo chronických ochorení.  Pinquart a Teubert (2012, s. 376 - 389) 

vo svojej meta-analýze deväťstopäťdesiatštyri štúdií porovnávali úroveň akademického, 

fyzického a sociálneho fungovania u detí a mladistvých s chronickým dlhodobým ochorením 

a u ich zdravých rovesníkov. Zamerali sme sa na výsledky z oblasti sociálneho fungovania, 

ktoré preukázali a potvrdili nižšiu kvalitu života v mnohých sociálnych situáciách 

u onkologických adolescentných klientov/kách ako sú nadväzovanie nových priateľstiev, 

slabšie konverzačné zručnosti, obmedzenosť v pohybových aktivitách, či kontakte 

                                                 
28

 Výskum bol realizovaný v: 

• V Nórsku v Osle v Národnom informačnom centre pre neskoré následky po liečbe rakoviny, 

Onkologické klinika, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet, Oslo, Nórsko, 

• Department z behaviorálnych vied v medicíne, University of Oslo, Oslo, Nórsko, 

• Regional Centrum excelentnosti v oblasti paliatívnej starostlivosti, oddelenie onkológie, Oslo 

University Hospital, Ulleval, Oslo, Nórsko, 

• Európska paliatívnej starostlivosti Research Centre (PRC), Ústav pre výskum rakoviny a 

molekulárnej medicíny, lekárskej fakulty, nórskej univerzity vedy a technológie, Trondheim, 

Nórsko, 

• Division klinika, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo, Nórsko, 

• Department klinika, Skåne Fakultnej nemocnice, Lund, Švédsko, 

• Department of Pediatrics, Fakultnej nemocnice v Aarhuse, Skejby, Dánsko, 

• Department klinika, Turku University Hospital, Turku, Fínsko, 

• Department klinika, Landspitalinn, Reykjavik, Island (Jóhannsdóttir 2011, s. 133 - 139). 
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s rovesníkmi, čo má za následok oslabenie sociálnych vzťahov. S chronickým ochorením sú 

úzko spojené aj problémy so správaním, agresiou alebo naopak depresívnym stavom. 

 Zhrnutím konštatujeme, že onkologický/á adolescentný/á klient/ka má medicínskou 

liečbou onkologického ochorenia narušený prirodzený priebeh sociálneho fungovania, čo 

potvrdzuje aj množstvo odborných výskumov. Domnievame sa, že konceptu sociálneho 

fungovania, ktorý súčasne ovplyvňuje úroveň kvality života a zdravý rozvoj adolescenta/ky 

by sa mala venovať zvýšená pozornosť. 

 

2 Možností interakcií vyplývajúce z kompetencií sociálneho/ej pracovníka/čky 

 Predpokladáme, že sociálne fungovanie adolescentného/ej onkologického/ej klient/ky 

dokáže sociálny/a pracovník/čka svojou odbornou intervenciou zlepšiť a tým aj zvýšiť mieru 

kvality života. Zaoberáme sa kompetenciami sociálneho pracovníka, ktoré úž svojím obsahom 

predpovedajú pomoc v sociálnom fungovaní adolescentným onkologickým klientom. 

Podľa CCETSW (Central Counsil for Education and Training in Social Work) má 

sociálny/a pracovník/čka vedieť vykonávať predovšetkým tieto činnosti: 

 komunikovať a angažovať sa, 

 posudzovať a plánovať, 

 podporovať a pomáhať k sebestačnosti, 

 zasahovať a poskytovať služby, 

 pracovať v organizácii so schopnosťou pracovať v tíme, 

 rozvíjať profesionálne a sociálne kompetencie (Tokárová 2003, s. 281). 

Sociálny/a pracovník/čka vykonáva pri svojej profesionálnej činnosti viacero rolí, ktoré sa 

vzájomne prelínajú. Na Slovensku sa ukazuje nevyhnutným fakt (po vzore príkladov sociálnej 

praxe zo zahraničia) aplikovať sociálnu prácu do oblasti zdravotníctva. Výskumy i prax 

sociálnej práce poukazujú na nezastupiteľné miesto tejto vednej disciplíny i pri riešení 

problémov, ktoré spôsobuje onkologické ochorenie. V zahraničí fungujú asociácie 

onkologických sociálnych pracovníkov/čok. Známe ja napríklad je Asociácia onkologickej 

sociálnej práce (Association of Oncology Social Work, AOSW) v USA.  Je to nezisková, 

medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na zlepšenie psycho-sociálnych služieb pre 

ľudí s rakovinou a ich rodiny, tiež Asociácia pediatrických onkologických sociálnych 

pracovníkov (Association of Pediatric Onkology Social Workers, APOSW), tiež v USA 

(Šiňanská 2012, s. 81). Musil a Janebová (2007, s. 60) sa zastávajú taktiež názoru, že 

sociální/é pracovníci/čky by mali predovšetkým reflektovať postupy svojej práce a situácie 

klientov/iek a to vždy s ohľadom na ich jedinečnosť a neopakovateľnosť. Iba tieto postupy 

a s nimi spojené schopnosti umožňujú uvážlivé rozhodovanie. Je dôležité aby sa ponímanie 

role sociálnych pracovníkov/čok viac priklonilo k ideálu profesionála. Prikláňame sa k názoru 

Kovaříka (2001, in: Matoušek 2001, s. 248-251), ktorý v súvislosti s interakciou sociálneho/ej 

pracovníka/čky a kompetenciami vychádzajúce z teórii a metód sociálnej práce ako 

pomáhajúcej disciplíny, chápe pomoc ako širokú škálu aktivít, ktorých cieľom je naplňovať 

poslanie sociálnej práce. V tomto širokom poňatí pomoci implicitne môžeme zahrnúť činnosti 

podľa požiadaviek klientov/iek, alebo spoločnosti, inštitúcií či samotných sociálnych 

pracovníkov/čok. Za pomoc je možné považovať využitie priamych či nepriamych metód 

sociálnej práce s klientom, na zmenu samotného klienta, alebo jeho sociálneho prostredia, 

metód komunitného plánovania, metód spolupráce s ďalšími subjektmi, preventívnych metód 

a pod. 

Považujeme za potrebné poukázať konkrétne na teóriu adolescenta, ktorá v teoretickej línii 

uvažovania zdôrazňuje vývojový potenciál adolescenta a stále častejšie je formulovaná ako 

teória pozitívneho vývoja mládeže, ktorou sa zaoberajú autori ako Damon 2004, Silbereisen 

a Lerner 2007. Táto teória sa netýka rozvoja len zdravých a bezproblémových jedincov, ale 

vychádza z predpokladu, že každý človek má svoje špecifické dispozície a prednosti, ktoré je 
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potrebné podporovať a rozvíjať. K tomu slúžia aj rôzne sociálne a výchovné programy, ktoré 

podporujú rozvoj osobnostných charakteristík a relevantných zručností a to ako v najbližšom 

sociálnom prostredí dospievajúcich (rodina, škola), tak aj v širšej komunite. Príkladom 

úspešného programu rozvoja osobnostného potenciálu adolescenta je americký program „päť 

C“ resp. „šesť C“. Výskumne bolo preukázane, že existuje päť dôležitých osobnostných 

charakteristík, ktoré pomáhajú dospievajúcim v ich osobnostnom raste: 

1. Kompetencie.  

2. Dôvera. 

3. Vzťahy a kontakty. 

4. Charakter. 

5. Starostlivosť o druhých. 

Ak sú u adolescenta rozvinuté týchto päť charakteristík, smeruje k vývoji šiestej. 

6. Prínos pre seba aj pre druhých (podrobne in: Lerner 2005) (Macek a Baranová 2013, 

In: Matoušek 2013, s. 55) 

Domnievame sa, že sociálny/a pracovník/čka dokáže nespočetným množstvom interakcií 

vychádzajúcich z teórií a metód sociálnej práce pomôcť adolescentnému/ej onkologickému/ej 

klientovi/ke v sociálnom fungovaní a tým aj zvýšiť mieru kvality života. Kompetencie 

sociálneho/ej pracovníka/čky, ktorými disponuje prostredníctvom paradigiem sociálnej práce 

a psychosociálnych prístupov môžu byť obrovským intervenčným prínosom pre 

adolescentného/ú onkologického/ú klienta/ku. 

 

3 Projekt výskumu metódou kvalitatívnej stratégie formou rozhovoru pri zisťovaní 

sociálnych problémov u mladých ľudí s onkologickým ochorením. 
Projekt výskumu nám predstavuje stanovenie hlavného cieľa, ktorý budeme sledovať 

pomocou parciálnych cieľov. Vymedzenie výskumného problému, stanovenie výskumných 

cieľov, popis výskumných metód a výskumnej vzorky so zreteľom na etické dimenzie 

adolescentného/ej onkologického/ej klienta/ky. Cieľom projektu výskumu bude zamerať sa na 

sociálne fungovanie adolescentného/ú onkologického/ú klienta/ku, zistiť sociálne problémy 

v oblastiach života a možnosti intervencie sociálneho pracovníka. V tomto projekte výskumu 

sa budeme zaoberať adolescentnými onkologickými klientmi/kami, ktorí/é v období 

dospievania a osamostatňovania, sú paralyzovaní/é onkologickým ochorením.  

Za hlavný cieľ výskumu budeme považovať:  

 zistiť, aké sú problémy u adolescentov/iek s onkologickým ochorením v koncepte 

sociálneho fungovania a možnosti ich riešenia prostredníctvom intervencie 

sociálneho/ej pracovníka/čky. 

Hlavný cieľ výskumu sledujeme prostredníctvom čiastkových cieľov:  

 zistiť aké sú konkrétne problémy v sociálnom fungovaní adolescentov/iek 

s onkologickým ochorením, 

 zistiť, či adolescenti/ky s onkologickým ochorením sú informovaní/é o kompetenciách 

sociálneho/ej pracovníka/čky, 

 zistiť či sú adolescenti/ky s onkologickým ochorením v stálom kontakte so 

sociálnym/ou pracovníkom/čkou, 

 zistiť možnosti v akých životných oblastiach by mohol byť sociálny/a pracovník/čka 

nápomocný/á adolescentnému/ej onkologickému/ej klientovi/ke, 

 zistiť aké najväčšie pozitíva môže priniesť práca sociálneho/ej pracovníka/čky, do 

problematiky onkologického ochorenia u adolescentov/iek. 

Výskum bude zameraný na zistenie informácií a ich zhodnotenie, ktoré budeme sledovať 

kvalitatívnou stratégiou formou štandardizovaného rozhovoru v zmysle zistenia sociálnych 

problémov v kontexte teórie sociálneho fungovania u adolescentov/iek s onkologickým 

ochorením. Výber výskumnej vzorky bude zámerný a nenáhodný, budú ho tvoriť 
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adolescenti/ky, po konzultácii s onkológom/ičkou a odporúčaní lekára/ky na vhodnosť 

a schopnosť, po zdravotnej, či psychickej stránke absolvovať rozhovor. Podľa možností 

onkologického/ej klienta/ky, ktorí sú aktuálne v priebehu liečby, či rekonvalescencii 

onkologického ochorenia, bude štandardizovaný rozhovor realizovaný v priestoroch 

oddelenia detskej onkológie, v detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Využívať budeme 

metódu pološtrukturovaného rozhovoru, ktorú podľa Miovského (2006, s. 36) 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. „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. Medzi 

výskumníkom a skúmanou osobou sa otvára dialogická spolupráca, nie je to jednostranná 

činnosť, len akási registrácia údajov výskumníkom. 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. Poskytuje adeptovi vedy svoje užitočné nástroje i svoju 

metodologickú príťažlivosť“ (Gavora 2006, s. 11). Náročná a komplikovaná tvorba otázok do 

štandardizovaného rozhovoru v kvalitatívnej stratégii výskumu pri zisťovaní sociálnych 

problémov u adolescentov s onkologickým ochorením je spojená s etickými dilemami, ktoré 

by mohli mať dopad aj na psychické poškodenie klienta, ako uvádza Dudley (2005, s. 39), že 

psychická ujma sa môže prejaviť už v priebehu výskumu, ale aj neskôr. Taktiež by mohla byť 

narušená aj oblasť sebaúcty, hlavne v prípade, ak osoba už mala vážne pochybnosti o vlastnej 

identite a hodnote. 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 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. 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. Disman (2002, s. 148)  upozorňuje aj na riskantný problém 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: 

 Je táto otázka skutočne potrebná? 
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 Zisťuje táto otázka to, čo skutočne chceme zistiť? 

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

respondenti rozumieť rovnakým spôsobom? 

 Je respondent schopný poskytnúť nám žiadanú informáciu? 

 Nepýta sa otázka na dve rôzne veci naraz? 

 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). 

Zhrnutím môžeme konštatovať, že sociálny pracovník/čka v úlohe výskumníka/čky pri práci 

s adolescentným/ou onkologickým/ou klientom/kou by mal starostlivo zvážiť vhodnosť či 

náročnosť vopred pripravených otázok v štandardizovanom rozhovore pri kvalitatívnej 

stratégii výskumu.  

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo poukázať na význam a náročnosť tvorby otázok v rámci 

kvalitatívnej stratégie na príklade zisťovania sociálneho fungovania u adolescentov/iek 

s onkologickým ochorením v súvislosti s interakciou sociálneho/ej pracovníka/čky. 

Špecifikácia rozhovoru u adolescentného onkologického klienta/klientky je veľmi dôležitá. 

Príspevok definuje kvalitatívnu stratégiu výskumu, metódu pološtrukturovaného rozhovoru 

a zameriava sa na tvorbu otázok pre adolescentného/ú onkologického/ú klienta/ku. Na základe 

analýzy vybranej literatúry vymedzuje a definuje základné pojmy súvisiace s problematikou 

onkologického ochorenia, sociálnym fungovaním adolescentného/ej onkologického/ej 

klienta/ky,  kompetenciami sociálneho/ej pracovníka/čky a vzájomnou interakciou v súvislosti 

so konceptom sociálneho fungovania adolescentného/ej onkologického/ej klienta/ky. 

Analýzou a komparáciou odbornej literatúry sa domnievame, že pri tvorbe otázok do 

štandardizovaného rozhovoru je nutné prihliadať na množstvo faktorov ako je vek 

a zdravotný stav klienta/klientky, v ktorom sa nachádza v čase realizácie výskumu. Za 

výhody kvalitatívneho výskumu a konkrétne metódy rozhovoru považujeme priamu sociálnu 

interakciu medzi respondentom/kou a výskumníkom/čkou, ktorá umožňuje výskumníkov/čke 

reagovať na správanie respondenta/ky, taktiež na možnosť zachytiť aj neverbálne odpovede 

na otázky, ktoré nám umožňujú bližšie spoznať sociálne fungovanie. Osobný hĺbkový 

rozhovor umožňuje hlbšie pochopiť názory respondenta. V špecifickej výskumnej skupine 

ako sú onkologickí/é klienti/klientky nám rozhovor umožňuje prispôsobenie kladenia 

výskumných otázok respondentovi/ke vhodnou terminológiou, ktorá je pre respondenta/ku 

prijateľná, vzhľadom na vek, či zdravotný stav. Metóda rozhovoru umožňuje sociálnemu/ej 

pracovníkovi/pracovníčke v role výskumníka/výskumníčky preniknúť hlbšie do postojov 

respondenta/respondentky a tým dosiahnuť kvalitnejšie výsledky výskumu v rámci sociálneho 

fungovania adolescenta/ky v interakcii so sociálnym/ou pracovníkom/čkou. 
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