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Konsenzuálny kvalitatívny výskum 

FERENČÍKOVÁ Zuzana 

 
Abstrakt 

Cieľom príspevku je predstaviť podstatu Konsenzuálneho kvalitatívneho výskumu (ďalej 

CQR). Deskripcia procesu a procedúry CQR v jasných a zrozumiteľných odborných 

termínoch. Poukázať na prednosti, ale i obmedzenia CQR a jeho príspevok do praxe. Stručne 

popísať podobnosť CQR s inými kvalitatívnymi výskumami. Charakterizovať výber vhodného 

výskumného tímu a popísať skupinovú dynamike v ňom, výber vhodnej výskumnej vzorky, 

zber, analýzu a interpretáciu dát, prezentáciu výsledkov a tiež kritériá evaluácie CQR.  

Kľúčové slová: Evaluácia výskumu. Domény. Kategórie. Konsenzuálny kvalitatívny výskum.  

Výskumný tím. Výskumná vzorka. 

 

Abstract 

The aim of this contribution is introduce nature of  the Consensual qualitative research 

(CQR). We describe the components and procedury of CQR in the clear and professional 

terms. We refer about the advantages and limitations of CQR and its contribution to the 

practice. In short, we desrcribe the similarity of CQR with other qualitative research. We 

describe research team, group dynamics in it, selection of the research sample, data 

collection, analysis and interpretation of data, presentation of the results. Criteria for 

evaluating CQR. 

Key words: Evaluation of Consensual qualitative research. Categories. Consensual  

qualitative research. Domains. Research team. Research sample. 

 

 

Úvod 

 Konsenzuálny kvalitatívny výskum (ďalej CQR) je špecifický typ kvalitatívneho výskumu. 

Je charakteristický svojim typickým postupom a podmienkami, ktorým sa budeme venovať 

a popisovať v našom príspevku.  

 Autormi tejto metódy sú  Hill, Thompson a Williams, ktorí ju vyvinuli a popísali v roku 

1997. Vytvorili ju predovšetkým na skúmanie vnútorných zážitkov, ktoré sú komplikované 

a komplexné a na skúmanie zriedkavo sa vyskytujúcich fenoménov prežívania a správania. 

Autori veria, že CQR je podobná iným kvalitatívnym výskumom v mnohých krokoch, avšak 

jej jednotlivé komponenty a kroky sú kombinované unikátne. Zdôrazňujú, že ide o 

zrozumiteľnú metódu a výskumník sa ju môže rýchlo a ľahko naučiť a použiť pre realizáciu 

svojho výskumu.  

 CQR je metóda, ktorá je obzvlášť vhodná na zmapovanie oblastí, ktoré neboli doteraz 

preskúmané a na výskum, ktorý si vyžaduje bohatý opis zážitkov, postojov a presvedčení. 

Umožňuje výskumníkovi získať jasný, živý a hutný popis skúmaného fenoménu v 

prirodzenom jazyku a umožňuje isť v danej problematike do hĺbky (Eisner, 1991, Miles, 

Huberman1994, Polkinghorne, 1994).  

  

1. Podobnosť CQR s kvalitatívnym výskumom  

 CQR je podobný s kvalitatívnym výskumom Henwooda a Pidgeona (1992) podľa 

nasledovného: 

 dôraz je kladený na deskripciu viac než na explanáciu, 

 reprezentácia fenoménu reality z pohľadu a vnímania participantov, 

 dôležitosť porozumenia významu prežívania a správania v komplexnom náhľade, 
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 vznik nových konceptov a záverov vyplývajúcich z dát, ako len zakomponovanie 

výsledkov do už existujúcej teórie. 

 

Kvalitatívny výskum podľa Bogdana a Biklena (1992) má nasledovné znaky spoločné s CQR: 

 snaha výskumníka o získanie dát z prirodzeného prostredia,  

 zamerať sa na deskripciu javov ako na manipuláciu s javmi, 

 skúmať proces skúseností, zážitkov ako aj ich výsledok, t.j. popísať ako sa veci 

objavili než  sa snažiť o ich vysvetlenie,  

 použiť induktívnu analýzu, t.j. teórie sú vytvárané skôr na základe záverov 

vyplývajúcich z dátach než na vopred vytvorených hypotézach a využívaní dát na ich 

testovanie, 

 snaha o porozumenie skúmaného fenoménu z pohľadu a vnímania participanta. 

 

2. Všeobecné charakteristiky CQR 

 Medzi základné znaky tejto metódy zaraďuje Hill, Thompson a Williams (1997) 

nasledovné: 

 metóda popisuje fenomén verbálne a nie numericky, 

 dáta sú zhromažďované pomocou otvorených otázok, neobmedzujúcich, 

nelimitujúcich odpovede participantov, 

 analyzovaný je nízky počet prípadov, 

 kontext celého prípadu je použitý na porozumenie jednotlivých častí zážitku, 

 ide o induktívny proces s teóriou sformulovanou na základe pozorovania, t. j.  závery 

sú postavené na zozbieraných dátach, nie na testovaní predchádzajúcej teórie,  

 dáta sú analyzované výskumným tímom, pozostávajúcim z troch alebo piatich 

 výskumníkov, čo umožňuje vziať do úvahy viacero náhľadov a názorov s cieľom 

dospieť ku konsenzu, 

 prítomný je jeden alebo dvaja auditori, ktorí kontrolujú prácu výskumného tímu a 

zabezpečujú, že dôležité dáta nebudú prehliadnuté, 

 výskumný tím sa spätne vracia k pôvodným dátam a uisťuje sa, či závery zodpovedajú 

a vychádzajú zo zozbieraných dát. 

 Medzi nedostatky tejto metódy sú zaraďované: časová náročnosť, repetitívnosť niektorých 

úloh, nedostatok informácií o niektorých pokynoch pre jednotlivé kroky výskumu (napr. 

Kedy je zhromaždený dostatočný počet prípadov? Ako presne dospieť ku konsenzu a aké sú 

pravidlá? atď.). CQR nie je vhodný pre výskumníkov, ktorí sú netrpezliví a chcú dospieť k 

výsledkom rýchlo. Naopak, táto metóda si vyžaduje trpezlivosť, detailnosť a pozornosť 

výskumníka. Z tohto dôvodu by mali byť CQR výskumníci trpezliví, pozorní na detaily, 

flexibilní, zruční a otvorení pre diskusiu, horliví po bádaní v špecifických oblastiach a 

problematikách.  

  

3. Príprava realizácie CQR 

 Autori CQR preferujú pred začatím realizácie výskumu štúdium predošlých relevantných 

zistení a záverov s cieľom vyhnúť sa chybám, obmedzeniam, ktoré sa vyskytli v predošlých 

výskumoch. Štúdium existujúcich zistení pomôže výskumníkovi stavať na doterajšej teórii 

a rozvíjať danú problematiku s cieľom priniesť niečo objavné. Neskôr štúdium relevantnej 

literatúry pomôže k vytvoreniu otázok do schémy interview, ktoré vhodne a kvalitne zmapuje 

danú oblasť. Na druhej strane je dôležité pri analýze jednotlivých prípadov neprihliadať na 

literatúru, ale naopak pristupovať nezaujato a bez predsudkov s cieľom minimalizovať 

možnosť skreslenia výsledkov. 
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 Výskumník realizáciu výskumu nezačína s vopred stanovenými hypotézami, ale hľadá čo 

sa pri zbere a analýze dát objaví. Výskumné hypotézy by mohli viesť výskumníka k hľadaniu 

konkrétnych vzťahov medzi konštruktmi, pričom výskumník v CQR nie je viazaný na presné 

vopred stanovené skúmanie v danej problematike. Môže ostať otvorený voči vzťahom a 

okolnostiam, ktoré sa ukážu až pri analýze dát ako významné (Heppner, Kivlinghan, 

Wampold, 1992).   

 

4. Zostavenie výskumného tímu 

 Zostavenie vhodného a kvalitného výskumného tímu je dôležité z dôvodu intenzívneho 

stretávania sa členov tímu s cieľom spoločne dospieť ku konsenzu v jednotlivých fázach 

výskumu.  

 Autori metódy hovoria o dvoch možnostiach zostavenia tímu a jeho fungovania. Jedným z 

nich je tzv. set tím, kde výskumník zostaví tím z dvoch alebo piatich členov a z jedného alebo 

dvoch ďalších členov v úlohe auditorov, ktorí kontrolujú prácu výskumného tímu a zároveň 

im poskytujú spätnú väzbu. Druhý výskumný tím môže byť v podobe tzv. rotujúceho tímu, t.j. 

4 až 12 členov, ktorí rotujú a každý vykonáva všetky úlohy, napr. podieľa sa pri vytváraní 

domén a je zapojení do diskusie s cieľom dospieť ku konsenzu. Môže byť v úlohe auditora 

a v priebehu výskumu sa jeho úloha môže meniť.    

 Výhodou set tímu je, že všetci členovia sú zapojení do úloh ako je vytváranie domén 

(tematických oblastí), zostrojenie základných otázok, vytvorenie kategórií, a preto sú detailne 

oboznámení so všetkými dátami. Nevýhodu je, že domény a základné myšlienky sa môžu po 

niekoľkých prípadoch začať opakovať.  

 Výhodou veľkých rotujúcich tímov je, že môžu byť analyzované väčšie dátové súbory a je 

prezentovaných viacero názorov. Nevýhodou je, že všetci členovia tímu nie sú detailne 

oboznámení so všetkými prípadmi, a preto nemusia rovnako dobre prispieť k porozumeniu 

dát ako celku.  

 Autori metódy ponechávajú na výskumníkoch, ktorú formu tímu si zvolia. Ich 

požiadavkou však je, aby sa všetci členovia výskumného tímu dostatočne hlboko ponorili do 

oboznámenia sa s prípadmi. Za dostatočný počet členov tímu považujú aspoň troch. 

   Chceme tiež poukázať na zloženie tímu v súvislosti s interpersonálnymi vzťahmi, ktoré 

môžu byť zaťažené hierarchiou pozícií (t.j. ľudia s vyššou formálnou spoločenskou mocou - 

členovia fakulty, školitelia atď.) môžu mať vplyv na ostatných členov tímu s menšou 

spoločenskou mocou (t.j. študenti). Zistilo sa, že dochádzalo k ovplyvňovaniu názorov, napr. 

študenti mali strach nesúhlasiť so svojimi profesormi a tak sa konformne prispôsobili ich 

reakciám a názorom. Tým sa potvrdilo, že nie je vhodné hierarchické zloženie tímu. Je 

potrebné poznamenať, že aj pri členoch tímu s rovnocennou pozíciou je možné, že vznikne 

súperenie o moc, a preto je potrebné o tom hovoriť otvorene a prekonať to. Ako možnosť 

eliminovania tohto problému je vhodné, napr. striedanie, kto bude v tíme hovoriť ako prvý 

(Hill, Thompson, Williams, 1997).  

 

4.1 Skupinová dynamika 

 Konsenzuálny proces je v CQR metóde kľúčový. Prebieha medzi členmi výskumného 

tímu, a preto, aby dospeli ku konsenzu, je dôležité dbať na skupinovú dynamiku. Dôležité je, 

aby sa každý člen tímu cítil bezpečne a mohol hovoriť otvorene. Ak sa čo i len jeden člen 

nezapája do diskusie, je potrebné s ním hovoriť o jeho pocitoch a skúsenostiach. 

Napomáhajúcim pravidlom pre dobre fungujúci a kooperujúci výskumný tím je striedanie 

členov tímu, kto v diskusii začne hovoriť prvý, čím je možné predísť tomu, aby bol niekto 

dominantný.  
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Za negatívum v tíme je považované náhlenie sa členov pri konsenzuálnom procese, lebo 

dospieť k rozhodnutiu a zhode si vyžaduje čas. Každý prípad je potrebné analyzovať dôkladne 

a samostatne so snahou porozumieť skúmanému fenoménu v kontexte celého prípadu. 

 Vo všeobecnosti členovia tímu potrebujú vedieť spolu dobre vychádzať, navzájom sa 

rešpektovať, vedieť vyriešiť problémy s ktorými sa stretnú, spoločne sa dohodnúť. Majú byť 

presvedčení, že viacero náhľadov a názorov vedie k získaniu „pravdy“ v dátach (Hill, 

Thompson, Williams, 1997). 

 

5. Výskumná vzorka    

 Dôležité je vybrať si participantov, ktorí majú hĺbku svojich zážitkov, skúseností a ktorí sú 

schopní ich popísať jasne a zrozumiteľne. Nakoľko sa jedná o malú výskumnú vzorku, je 

potrebné dbať na každého participanta. Ešte pred výberom vhodných a dobre reprezentujúcich 

participantov je potrebné stanoviť si presné kritéria ich výberu (Goetz, LeCompte, 1984).   

 Vhodný a odporúčaný je náhodný výber z homogénnej populácie participantov, ktorí sú 

dostatočne informovaní o skúmanom fenoméne. Ak nie je možný náhodný výber je potrebné, 

aby to výskumník odôvodnil a popísal limitácie danej výskumnej vzorky. Podstatné je 

zohľadniť aktuálnosť zážitkov u participantov. Čím sú zážitky staršie, tým viac môže nastať 

problém s rozpomenutím sa a zážitky môžu byť skreslené a nepresne popísané. 

Veľkosť výskumnej vzorky sa odvíja od konkrétnych otázok a dostupnosti participantov. 

Odporúčaný je počet 8 až 15 ľudí. Samozrejme, čím je menej účastníkov výskumu, tým sme 

schopnejší ísť do hĺbky skúmaného fenoménu, avšak ak je použitých málo prípadov výsledky 

výskumu nemajú tendenciu byť stabilné a reprezentatívne.  

 Za vhodné oslovenie participantov do výskumnej vzorky autori metódy považujú zaslať 

participantovi list so základnými informáciami o výskume. Participant má čas premyslieť si, 

či sa chce zúčastniť výskumu a hovoriť o danej téme. Je to osobnejšia forma ako „chladné“  

telefonické kontaktovanie participantov (Hill, Thompson, Williams, 1997).  

 

6. Metódy zberu dát 

 Mnohí výskumníci tvrdia, že nie je dôležité čítať odbornú literatúru a na základe nej 

vytvoriť otázky do schémy pre realizáciu interview (Charmatz, 1995). Autori metódy 

s uvedeným nesúhlasia a naopak preferujú štúdium predošlých zistení s cieľom vyhnúť sa 

chybám ku ktorým došlo v predošlých výskumoch. Výskumníkovi štúdium literatúry umožní 

stavať na už existujúcej teórii. Zostrojenie schémy pre interview má vychádzať z výskumných 

otázok.  

 Používané sú tri formy zberu dát: dotazník, osobné interview alebo interview cez telefón. 

Autori metódy odporúčajú požiť osobné interview, a ak je to možné v kombinácii s 

dotazníkom. Ich skúsenosti sú, že participanti podávali obsiahlejšie a komplexnejšie 

odpovede počas interview ako v dotazníku (porov. Stevick, 1971).  

 Za vhodný druh interview je považované pološtruktúrované, ktoré umožňuje 

výskumníkovi prispôsobiť sa na podmienky a priebeh interview. Vhodné je urobiť dva pilotné 

interview a prípadne otázky v interview preformulovať. Už prepis prvého interview je 

užitočný, pretože môže odhaliť mnohé nedostatky. Následne zrealizujeme druhé pilotné 

interview. Po každom interview je vhodné spísať si poznámky o dojmoch a pocitoch, čo môže 

pomôcť neskôr k celkovému porozumeniu prípadu. 

 

7. Začiatok realizácie CQR 

 Práca výskumného tímu začína hodnotením možných predsudkov, očakávaní a skreslení 

formou fokusovej diskusie a to na základe schémy používanej pri realizácii interview. 

 U výskumníkov sa vyskytujú nasledovné dva typy skreslení (Hill, Thompson. Williams, 

1997): 
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 očakávania- presvedčenia, ktoré môžu vzniknúť na základe štúdia relevantnej 

literatúry,  

 skreslenie- možná subjektivizácia zo strany výskumníka.    

 Bolo zistené, že očakávania sa vyskytujú v úvodnej časti výskumu, kedy výskumník 

študuje dostupnú relevantnú literatúru a na základe tohto štúdia vytvára výskumné otázky. Aj 

napriek uvedenému si autori CQR myslia, že očakávania je dôležité brať do úvahy a byť si ich 

vedomý so snahou ich eliminovania. Môžu vzniknúť z viacerých zdrojov, ako prvé sú 

demografické charakteristiky členov tvoriacich výskumný tím. Je potrebné, aby výskumníci 

diskutovali o svojich pocitoch a reakciách na danú problematiku ešte pred začatím realizácie 

výskumu. Žiaduce je, aby výskumníci úprimne zhodnotili, ako ich očakávania a predsudky 

ovplyvnili analýzu dát (Strauss, Corbin, 1998).   

 

8. Proces analýzy dát  

 Konsenzuálny proces má centrálne postavenie v CQR. Je založený na predpoklade, že 

analýza dát zahŕňa viacero hľadísk a názorov od každého člena výskumného tímu. 

Predpokladom je, že viacerými náhľadmi, názormi a následným dosiahnutím vzájomnej 

dohody (konsenzu) docielime priblíženie sa k „pravde“ a tým budeme viac oslobodení od 

možností skreslenia zo strany výskumníka (Marshall, Rossman, 1989). Celý proces tejto fázy 

metódy zahŕňa rozdelenie odpovedí na otvorené otázky z interview do tzv. domén 

(tematických oblastí), zostrojenie základných myšlienok (krátkych zhrnutí) pre celý materiál v 

rámci každej domény pre každý prípad individuálne a vytvorenie kategórií na deskripciu tém 

v základných myšlienkach v rámci domény pre všetky prípady súčasne.  

 Na začiatku analýzy dát si členovia tímu najprv preštudujú dáta nezávisle od seba, t.j. 

samostatne, čím sa minimalizuje efekt skupinového myslenia. Následne sa spoločne stretnú 

a diskutujú o svojich myšlienkach a nápadoch až pokým nedospejú k jednotnej verzii 

(konsenzu), ktorú členovia tímu príjmu za najlepšiu variantu. 

 Pri analýze dát je potrebné sledovať priebeh konsenzuálneho procesu. Ak sa vyskytuje  

príliš veľký súhlas a zhodujúce sa odpovede medzi členmi výskumného tímu, je možné 

domnievať sa, že výskumníci sa stali pasívni a radšej sa prispôsobia väčšine s cieľom vyhnúť 

sa konfliktu a nesúhlasu s vyjadreniami iných členov. Na druhej strane, ak sa nedarí tímu 

dospieť ku konsenzu je možné, že skúmané konštrukty neboli jasne definované, vymedzené 

alebo skupinová dynamika tímu je problematická a konfliktná. V takomto prípade je žiaduce, 

aby výskumník preskúmal dynamiku výskumného tímu a ako členovia tímu vytvárajú svoje 

rozhodnutia. Následne je potrebné aby výskumník vytvoril nové alternatívne riešenia 

eliminujúce uvedené problémy. 

 

Celý proces analýzy dát môžeme rozdeliť do troch fáz (Hill, Thompson, Williams, 1997): 

 1. Rozdelenie odpovedí na otvorené otázky z interview do tzv. domén. 

 Tím skonštruuje začiatočné domény na základe teórie a otvorených otázok v schéme pre 

interview, pričom tieto domény je možné meniť podľa potreby počas celej analýzy, t.j. 

zlučovať, prerozdeľovať alebo redefinovať. Každý člen výskumného tímu následne pracuje 

samostatne, nezávisle od iných. Členovia tímu píšu názvy domén vedľa príslušných sekcií v 

prepise. Čítajú jednotlivé prepisy a priraďujú každý blok dát (od jednej frázy po niekoľko viet 

vzťahujúcich sa k jednej téme) k jednotlivým vytvoreným doménam. Odpovede na otvorené 

otázky z interview z každého individuálneho prípadu sú rozdelené do domén, t.j. tematických 

okruhov. Definitívne stanovené domény môžu byť iné ako pôvodné domény, pretože sú 

založené na zozbieraných dátach, a nie na teórii alebo výskumných otázkach ako pôvodné 

domény.   

 2. Vytvorenie základných myšlienok konštruovaných pre celý materiál v rámci každej 

domény pre každý individuálny prípad.  



136 

 

 Účelom základných myšlienok je sumarizácia obsahu každej domény pre individuálny 

prípad. Každý člen tímu číta dáta v jednotlivých doménach samostatne a následne ich 

sumarizuje do ich základných myšlienok. Robí sa tzv. abstrakcia, ktorej cieľom je zachytiť 

podstatu, čo sa v interview hovorí o doméne, v niekoľkých slovách a s väčšou jasnosťou. 

Všeobecným pravidlom je, ak je to možné, aby sa urobilo niekoľko všeobecných záverov o 

význame výpovedí participanta, tak aby bola táto výpoveď zachovaná a zostala 

blízko  vnímania participanta. Radšej ako robiť interpretáciu implicitného významu dát v 

diskurznej analýze, držíme sa blízko explicitného významu (Madill, Barkham, 1997). 

Následne sa realizuje auditing vytvorených domén a základných myšlienok. Všetky 

pripomienky a spätná väzba od auditora sa zapracuje na základe konsenzu členov 

výskumného tímu.   

  3. „Cross analysis“; „krížová návratná analýza“, t.j. vytvorenie kategórií na popis 

konzistencie v základných myšlienkach.   

 V cross analýze sa realizuje vyššia úroveň abstrakcie pri analýze dát. Všetky základné 

myšlienky sú spísané a každý člen tímu nezávisle od druhého premýšľa o tom, ako je ich 

možné zoskupiť do kategórií. Po tomto nasleduje spoločná diskusia, ktorej cieľom je 

dosiahnuť spoločný konsenzus. Charakterizuje sa aj počet výskytu kategórií. Ide o tzv. 

frekvenčné značky:    

- všeobecné výsledky: vzťahujú sa na všetky prípady,  

- typické výsledky: vzťahujú sa aspoň na polovicu prípadov, 

- variantné výsledky: vzťahujú sa na dva až tri, ale menej ako polovicu prípadov. 

 Na záver je vykonaný audit, ktorého pripomienky sú opäť zapracované výskumným 

tímom. 

 

Obrázok. č.1: Schématické znázornenie realizácie CQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Zdroj: Clara E. Hill, Barbara J. Thompson, Elizabeth Nutt Williams, 1997“ 

  

9. Písanie a prezentácia výsledkov 

 Bolo zistené, že väčšina výskumníkov má problém pri písaní a prezentovaní výsledkov.  

Problém nastáva hlavne preto, že výsledky vo výskume sú popísané obsiahlo a pri ich 

Vytvorenie výskumných otázok 

↓ 

Výber a štruktúra tému 

↓ 

Výber cieľovej populácie 

↓ 

Nábor participantov 

↓ 

Vytvorenie a vedenie interview a dotazníka 

↓ 

Zber dát 

↓ 

Dokončiť a skontrolovať prepis 

↓ 

Poslať transkript participantom na korektúru 
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prezentovaní a publikovaní, často pre krátky vymedzený priestor, nie je možné detailne 

popísať všetky výsledky. Výskumník chce čitateľovi poskytnúť komplexné a dôležité 

výsledky tak, aby im bol schopný porozumieť a pritom nič podstatné nevynechať. 

Najtypickejšími problémami sú, že výsledky sú popísané nezáživne, kategórie nie sú jasne 

vymedzené a popísané. 

 Niektorí výskumníci preferujú popísanie jednotlivých domén a ich súvisiace kategórie. Iní 

odcitujú konkrétne odpovede participantov, aby si čitateľ vedel skúmaný fenomén živo 

a jasne predstaviť alebo popíšu prototyp, typický prípad (so zachovaním osobných údajov) na 

zachytenie a prezentáciu bohatosti skúmaného fenoménu. Iní výskumníci prezentujú 

výsledky, podľa výskumných otázok. Je na každom výskumníkovi, akú formu prezentácie 

výsledkov zvolí. 

 Podľa autorov metódy majú byť výsledky a záverečné analýzy logické, majú prezentovať 

všetky zistenia, odpovede na výskumné otázky a majú dávať čitateľovi zmysel.   

 Autori metódy zistili, že výskumníci v diskusii často iba opakujú výsledky. Odporúčané je, 

aby výskumníci v diskusnej časti zvýraznili tie najdôležitejšie výsledky, zistenia a následne 

ich porovnali s výsledkami z relevantnej odbornej literatúry (Schlosser, Knox, Roubíček, Hill, 

2003). 

 

10. Kritéria pre evaluáciu CQR 

 Nie je ľahké v kvalitatívnom výskume ohodnotiť a aplikovať validitu, reliabilitu a 

zovšeobecniteľnosť, pretože dve metódy nezdieľajú rovnaké epistemologické princípy. 

Kritikou kvalitatívneho výskumu býva jeho subjektivita, nedbanlivosť, nepresnosť (Lincoln, 

Guba, 1985).  

 Autori metódy stanovili kritéria pre evaluáciu podľa Lincolna, Gubu (1985), Milesa, 

Hubermana (1994) a Stilesa (1993) a na základe vlastných skúseností.  

Stanovili šesť  hodnotiacich kritérií: 

- dôveryhodnosť metódy 

- koherencia (súdržnosť) výsledkov 

- reprezentatívnosť výskumnej vzorky 

- posúdenie validity 

- aplikovateľnosť výsledkov 

- replikácia cez vzorku  

Dôveryhodnosť metódy 

 Ide o stupeň pravdivosti výsledkov výskumu. V CQR ide o silnú závislosť na subjektivite. 

Pri zbere dát a ich analýze je dôležité byť ostražitým. Výskumný tím by mal spisovať detaily 

týkajúce sa priebehu analytického procesu, aby aj iní odborníci, resp. čitatelia mohli 

ohodnotiť, čo sa v procese odohrávalo a ako sa postupovalo. Aby celý proces analýzy dát 

mohli skontrolovať aj iní výskumníci, autor výskumu by im mal pripraviť schému interview, 

prepisy rozhovorov, verziu priebehu konsenzuálneho procesu. Potom odborníci hodnotia 

a pýtajú sa: Sú otázky adekvátne k danej téme? Sú otázky otvorené a bez skreslenia, 

sugestívneho navádzania výskumníka? Ďalej sa kontroluje zloženie výskumnej vzorky. Je 

adekvátne definovaná? Išlo o náhodný výber z cieľovej skupiny? Mali participanti skúsenosti 

s prežívaním skúmaného fenoménu? Hovorili jasne a zrozumiteľne o svojom prežívaní? atď. 

Tiež sa hodnotí konsenzuálny proces ako dôležitý aspekt metódy. Pracoval každý člen 

výskumného tímu najprv samostatne a až potom sa stretli všetci členovia tímu a snažili sa 

dospieť ku konsenzu? Boli domény modifikované? Hodnotí sa aj celkové fungovanie tímu. 

Hodnotí sa tiež auditing a jeho kvalita. Identifikoval auditor nejaké diskrepancie alebo 

alternatívne chybné interpretácie? Boli rovnaké pravidlá aplikované vo všetkých prípadoch? 

Výskumník má informovať svojich čitateľov o adekvátnosti otázok, o charakteristike 

výskumnej vzorky, o priebehu konsenzuálneho procesu a o auditingu. 
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Koherencia výsledkov 

 Výsledky a závery analýzy dát majú byť logické, zodpovedajúce všetkým dátam. Majú byť 

dôveryhodné a koherentné. Čitateľom má byť jasné, ako výskumný tím dospel k daným 

výsledkom a záverom. Je potrebné byť si vedomý limitácií výskumu a informovať o nich.  

Reprezentatívnosť výsledkov  

 Výskumníci v kvalitatívnom výskume skúmajú vo všeobecnosti viac ako len jeden prípad. 

Snažia sa vybrať si homogénnu skupinu. Autori metódy pre zistenie reprezentatívnosti 

výsledkov vo vzorke aplikovali nejaké zistenie, ku ktorému dospeli, na každý prípad a ak toto 

zistenie súhlasilo aj s ďalšími prípadmi, tak zhodnotili, že zistenie je reprezentatívne. 

Následne sa priraďujú frekvenčné značky, o ktorých sme hovorili v kap. č. 8.   

 Druhá metóda zistenia reprezentatívnosti je overenie stability výsledkov pridaním ďalších 

prípadov do analýzy.   

Posúdenie validity 

 Stiles (1993), Lincoln, Guba (1985) zdôrazňujú dôležitosť preskúmania a ohodnotenia 

dátovej analýzy participantmi. Stilles (1993) to nazýva posúdenie validity. Zisťujeme nakoľko 

výsledky popisujú zážitky, skúsenosti participantov, čo však nie vždy možné. Ak to nie je 

možné, je potrebné okomentovať to v limitáciách výskumu a vysvetliť dôvod.  

Aplikovateľnosť výsledkov 

 Ide o užitočnosť výsledkov pre prax. Dôležité je čitateľom poskytnúť dostatok informácií, 

aby vedeli posúdiť aplikovateľnosť výsledkov a tiež ich využiť. Poskytnúť informácie o 

popise výskumnej vzorky, kontexte, pozadí informácií o výskumnom tíme, a ako bola robená 

analýza dát.   

Replikácia cez vzorku  

 Dátový súbor môže byť analyzovaný iným tímom výskumníkov, t.j. vplyv iných možných 

skreslení a očakávaní, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu, analýzu a výsledky výskumu. Ak 

iný výskumný tím dospeje k rovnakým výsledkom, je možné predpokladať, že výsledky nie 

sú poznačené očakávaniami a skreslením výskumného tímu.  

 Druhá alternatíva je použiť nový dátový súbor získaný pomocou rovnakého interview 

alebo dotazníka, môže byť analyzovaný rovnakým tímom výskumníkov a ak sa objavia 

rovnaké výsledky tiež je možné zhodnotiť, že nejde o skreslenie dát a subjektivizáciu zo 

strany výskumníka (Similarly, Stones, 1985).  

 

Záver 

 V príspevku sme prezentovali postupy a odporúčania realizácie CQR. Užitočnosť 

príspevku vidíme v tom, že na fakultách je výučba cielená predovšetkým na realizáciu 

kvantitatívnych výskumov a len malá pozornosť je venovaná kvalitatívnym výskumom. Za 

prínosné považujeme aj ponúknuté užitočné návody a odporúčania, ako postupovať a čomu sa 

vyhýbať pri jednotlivých častiach realizácie CQR. V obsahovom zameraní budúceho 

výskumu CQR je potrebné a žiaduce skúmať, ako a či sa odpovede participantov menia v 

priebehu času, štýl realizácie interview, príprava na interview. Preskúmať, či iný výskumný 

tím dospeje k rovnakým záverom, ak začnú s rovnakým setom otázok v schéme interview. 

Vyšetriť otázky, pravidlá, postupy týkajúce sa procesu a spolupráce výskumného tímu, 

pretože konsenzus je dôležitý a centrálny v CQR. Venovať sa aj skúmaniu vhodného 

zostavenia výskumného tímu a ako členovia tímu majú pracovať pri riešení vznikajúcich 

problémov. Veríme, že náš príspevok ponúkol stručný a zrozumiteľný popis CQR a tak 

ozrejmil podstatu a priebeh realizácie tejto metódy.  
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