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Metóda Focus Groups v kvalitatívnom výskume  

GREGOVÁ Lucia  

 
Abstrakt 

Metóda Focus Groups je jednou z menej „tradičných“ metód v kvalitatívnom výskume a vo 

vedeckých kruhoch sa o jej vhodnosti a validite ňou produkovaných dát veľa diskutuje. Na 

metódu Focus Groups sa často pozerá ako na „doplnkovú metódu“. Avšak metódu Focus 

Groups môžeme využívať ako samostatnú metódu zberu dát, ktorá odkrýva nielen postoje, 

skúsenosti a  názory účastníkov, ale preniká aj za ne a sleduje aj vzájomné reakcie 

participantov. Okrem aplikovaného výskumu je túto metódu možné uplatniť aj v oblasti 

komunitného plánovania, pri zisťovaní potrieb komunity a rovnako aj pri zisťovaní potrieb 

klientov sociálnych zariadení. Focus Groups nie je jednoduchou voľbou, ale je priamočiarou 

metódou, ktorá prináša svoje benefity do kvalitatívneho výskumu.  

Kľúčové slová: Fokusová skupina. Kvalitatívny výskum. Sociálna práca. Diskusia. Internet.  

 

Abstrakt 

Method Focus Groups is one of the less "traditional" methods in qualitative research and in 

scientific circles about its appropriateness and validate the data it produced a lot of 

discussion. The practice of Focus Groups are often seen as "complementary method". 

However, the method Focus Groups can be used as the seperate method of data collection, 

which reveals not only the attitudes, experiences and opinions of the participants, but also 

penetrates behind these experiences and watching the mutual reactions of participants. In 

addition to applied research is this method can be applied also in community planning in 

identifying community needs, as well as in identifying client needs of social facilities. Focus 

Groups isn´t an easy choice, but it is a straightforward method, which brings its benefits to 

qualitative research. 
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Úvod  

 V našom príspevku sa zaoberáme možnosťou využitia metódy Focus Groups vo výskume 

v sociálnej práci. Mnoho odporcov kvalitatívneho výskumu, považuje tento výskum 

s sociálnej práci za menej validný. Výskumníci a výskumníčky, využívajúci kvalitatívny 

výskum, podľa nášho názoru intenzívnejšie a kreatívnejšie využívajú poznatky a výsledky 

z výskumu, prinášajú nové poznatky z metód kvalitatívneho výskum. Jednou z techník 

kvalitatívneho výskumu je aj Focus Groups, tzv. technika fokusových skupín.    

 

1. História metódy Focus groups  

 Metóda Focus group je vo výskume používaná už dlhšie časové obdobie, aj keď nebola 

takto vedeckou komunitou pomenovaná. Malinowski, jeden z lídrov v kultúrnej antropológii, 

písal vo svojich denníkoch o skupinovej konverzácii. Ďalší z autorov, ktorí sa venovali 

skupinovým rozhovorom bol Foote Whyte.  

 Použitie metódy Focus groups v sociálnych vedách je možné zaznamenať až v roku 1941, 

keď Lazarfeld a Merton použili túto metódu na preskúmanie vplyvu médií na postoje ľudí  k 

účasti Spojených štátov v druhej svetovej vojne (Merton, Kendall 1946). Títo vedci si pozvali 

skupiny jednotlivcov, aby počúvali a reagovali na rozhlasové programy, ktoré boli navrhnuté 

tak, aby zvýšili morálku ľudí pre vojnové úsilie  (Merton 1987). Pôvodne boli účastníci tohto 

výskumu požiadaní, aby stláčali tlačidlá, ktoré odrážajú ich reakcie, pozitívne alebo 

negatívne, na rozhlasové programy. Tento typ dát neodpovedal na otázku, prečo účastníci 

reagovali na dané programy negatívne alebo pozitívne. Bolo jasné, že táto metóda nebola 

dostatočná na pochopenie "zložitosti a zobrazenia reakcií " respondentov (Conradsona 2005). 
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Pozornosť verejnosti v oblasti výskumu sa viac zamerala na neštruktúrované a kvalitatívne 

aspekty účastníkov, teda na  názory vyjadrené v ich vlastnými slovami. Týmto spôsobom sa 

zabezpečila väčšia validita výsledkov výskumu touto metódou.  

 Metóda Focus Groups sa v ďalších rokoch začala využívať najmä v oblasti trhu, 

výskumných stratégii pre trh, na testovanie reklamy, spotrebiteľského správania 

a v komerčnom svete. Rôzne spoločnosti aplikovali túto metódu pre zlepšenia svojich 

produktov na trhu. V posledných rokoch si sociálni vedci opäť uvedomili možnosť jej 

využitia v akademickom výskume. V súčasnosti sa v rámci Focus Groups, stretávame s 

dvoma prúdmi je využitia a to konkrétne s akademickým a aplikovaným výskumom (Bloor, 

Wood, 2006).  

 

2. Metóda Focus Groups 

 Focus Groups je technikou kvalitatívneho výskumu. Táto metóda je založená 

predovšetkým na skupinovej diskusii, moderovanej výskumníkom tzv. moderátorom a 

využíva skupinovú interakciu, aby získala k určitej téme údaje a náhľady účastníkov, ktoré by 

mimo skupinu boli ťažšie prístupné (Morgan, 2001, Bloor, Wood, 2006). Metóda Focus 

Groups býva niekedy označovaná ako skupinové interview, ohniskové skupiny (Morgan, 

2001) alebo ako organizovaná skupinová diskusia (Hendl, 1997). Avšak, skupinový rozhovor 

sa od fokusových skupín odlišuje najmä formou vedenia diskusie a špecifickosťou, väčšou 

konkrétnosťou získaných dát. Focus Groups pomáha výskumníkom a výskumníčkam 

získavať znalosti o perspektívach a postojoch ľudí, najmä z marganalizovaných a  pre 

výskumníkov a výskumníčky ťažšie dostupných skupín obyvateľstva so špecifickými 

sociálnymi problémami.   

 

2.1 Využitie techniky Focus Groups vo výskume v sociálnej práci  

 Sociálna práca ponúka priestor pre využitie techniky Focus Groups. Špecifické na 

výskume v oblasti sociálnej práci je to, že ciele výskumu sa vzťahujú k zlepšeniu podmienok 

ľudí. Zmyslom výskumu v sociálnej práci je vytvorenie aplikovaných poznatkov, výskum je 

využívaný k rozvoju vedomostí, ktoré budú využité v praxi sociálnej práce (Krysik, Finn 

2010).  

 V prípade využívania techniky Focus Groups v sociálnej práci sa výskumníci 

a výskumníčky zameriavajú nielen na zistenie kvality skúmaného javu, ale aj na to, čo 

motivuje respondentov k využitiu alebo nevyužitiu sociálnej služby. Výskum sociálnej práce 

sa zameriava na poskytovanie vedecky podložených znalostí, na hodnotenie alebo zlepšenie 

sociálnej služby, sociálnych programov, postupov, intervencií ale aj na posúdenie potrieb 

klienta alebo skupiny klientov, hodnotiace účinky sociálnej politiky, alebo riešenie 

konkrétnych sociálnych problémov (Rubin, Babbie 2010).  

 Nesmieme však zabúdať na nesmierne pomoc a efektivitu využívania tejto metódy 

v oblasti získavania názoru klientov, pracovníkov na sociálne služby v zariadení, organizácii. 

Táto metóda pomáha zlepšovať poskytované služby klientom a prinášať nové inovácie 

a modifikácie, ktoré reagujú na potreby klientov. Týmto sa sociálne služby, sociálna pomoc 

a aj samostatná sociálna práca stáva kvalitnejšou, adresnejšou a adekvátne reagujúcou na 

zmenu klientov, potrieb a zmeny prebiehajúce. v spoločnosti. Focus Group sa v súčasnosti 

často využíva ako „doplnková metóda“, ktorá pomáha overovať výskumné dáta, interpretovať 

ich.   Používa sa najmä v kombinácii s rozhovorom s jednotlivcom, pozorovaním prípadne 

s dotazníkovou technikou. Príbuznou technikou sú tzv. Delphi Groups – panel expertov, ktorí 

sa opakovane stretávajú a diskutujú, aby vytvorili  k určitej téme spoločne zdieľané a 

smerodajné stanovisko (Bloor, Wood, 2006). 

 Autori ako napríklad Morgan (2001), Merton, Lang (1946) uvádzajú nasledujúce funkcie 

techniky Focus Groups:  
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 umožňuje podrobnú diskusiu o probléme a zahŕňa relatívne malý počet ľudí, 

 je zameraná na konkrétne oblasti záujmu a umožňuje, aby účastníci diskutovali o téme 

vo väčšom rozsahu a konkrétnejšie. 

 Focus Groups majú svoju špecifický rys, ktorým je interakcia respondentov v skupine 

a využívanie skupinovej dynamiky. Niektorí autori nazývajú efekt, ktorý vzniká v rámci 

Focus Groups ako tzv. ,,efekt snehovej gule´´. Táto skupinová interakcia sa všeobecne  

nazýva "efekt skupiny" (Davidson et al., 2010). Účastníci skupiny majú zvyčajne spoločné 

sociálne zážitky ako vek, spoločenskú triedu, pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo. Účastníci 

skupiny môžu mať rovnaké aj oblasti záujmu ako napríklad mobbing, HIV, zneužívanie, 

materstvo, rozvod, autizmus.  

 

2.2 Výhody a nevýhody Focus Groups  

 Niektoré často uvádzané výhody a limity použitia Focus Groups zhrnul Patton (Patton, 

2002, in Švaříček, Šeďová, 2007): 

 z hľadiska nákladov je zber dát pomerne výhodný, 

 kvalitu dát môžu zvýšiť interakcie medzi účastníkmi, 

 skupinová diskusia môže byť pre účastníkov zábavná a poučná, 

 získanie množstva informácií v krátkom čase,  

 kvalita získaných údajov je výrazne závislá od schopností moderátora, 

 reakcie skupiny môžu spôsobiť, že niektoré náhľady a názory účastníci radšej zamlčia, 

 pri kontroverzných témach výskumu často nie je úspešné použitie Focus Groups, 

 diskusia sa spravidla odohráva mimo prirodzeného prostredia jednotlivcov. 

 

3. On-line Focus Groups  

 Globalizácia, nové technické možnosti, informačno – komunikačné technológie vytvárajú 

nové možnosti a príležitosti pre rozvoj výskumu. Vďaka ich využitiu je možné realizovať 

výskum efektívnejšie,  náklady sú nižšie v porovnaní  s  technikou Focus Groups, ktorá je 

realizovaná osobným kontaktom. Súčasne sú transformované existujúce výskumné techniky 

tak, aby bolo možné využiť práve výhody využitia IKT. On-line Focus Groups je príkladom 

uvádzanej transformácie. 

 Využívanie a akceptovanie moderných informačných technológii vo výskume je z nášho 

pohľadu nevyhnutné. Výskum v sociálnej práci, kvalitatívne, ale aj kvantitatívne výskumy, 

diskusie, riešenia sociálnych problémov budú v budúcnosti viac konfrontované s využívaním 

poznatkov a realizovaním výskumov pomocou internetových technológii. Veľkú atraktívnosť 

týchto virtuálnych diskusií podporuje najmä aspekt zníženia nákladov na dopravu, 

ubytovanie, stravovanie a priestory pre účastníkov výskumu. Myslíme si, že pre mnoho 

spoločnosti, organizácii ale aj vedcov a vedkyne v akademickom prostredí bude využívanie 

Online Focus Groups menej nákladnou metódou, ktorú by inak z hľadiska financií nebolo 

možné zrealizovať.  

 Ako uvádzajú Hughes a Lang (2004), viacerí vedci a vedkyne sú razantne proti tendencii 

zavádzať a akceptovať v kvalitatívnom výskume Online Focus Groups, pretože sa 

domnievajú, že v tejto forme sa stráca dynamika skupiny, obmedzenie vplyvu a kvality 

vedenia diskusie bádateľom, teda moderátorom. Myslíme si, že moderátor nestráca svoj vplyv 

v skupine, pretože jeho schopnosti viesť skupinu, usmerniť diskusii nie sú výrazne limitované 

technológiami. Moderátor by nemal vnímať vzdialenosť účastníkov výskumu a neosobný 

kontakt pri Online Focus Groups ako bariéru. Online - video rozhovory môžu byť rovnako 

kvalitné ako osobné stretnutie účastníkov výskumu. Moderátor musí byť odborníkom v danej 

téme, poznať svoje limity, vedieť používať moderné technológie a využívať ich v prospech 

skupiny. Online Focus Groups sú pre neho viac výzvou ako prekážkou pri získavaní 

informácii a realizovaní výskumu.  



143 

 

Nesmieme však zabúdať na nesmiernú pomoc a efektivitu využívania tejto metódy v oblasti 

získavania názoru klientov, pracovníkov na sociálne služby v zariadení, organizácii. Táto 

metóda pomáha zlepšovať poskytované služby klientom a prinášať nové inovácie 

a modifikácie, ktoré reagujú na potreby klientov. Týmto sa sociálne služby, sociálna pomoc 

a aj samostatná sociálna práca stáva kvalitnejšou, adresnejšou a adekvátne reagujúcou na 

zmenu klientov, potrieb a zmeny prebiehajúce v spoločnosti.  

 

Záver  

 Focus Groups sú technikou, ktorá sa môže využívať v diferencovaných výskumných 

oblastiach a pri skúmaní rôznych sociálnych a spoločenských problémoch. Vo výskume 

v sociálnej práci je široká škála tém, pri ktorých je využitie techniky Focus Groups žiaduce 

a často je tou najvhodnejšou technikou pri realizovaní výskumu.  

 Rozhodnutie o použiteľnosti techniky Focus Groups závisí od požiadaviek a potrieb 

výskumu, rovnako aj od rozsahu, obsahu a zamerania výskumu. Sociálni pracovníci 

a  pracovníčky musia  kooperovať s vedomosťami v  oblasti výskumu a s  praktickými 

skúsenosťami zo sociálnej práce. použiteľnosti a validite ňou produkovaných dát veľa 

diskutuje. Technika Focus Groups je tou najlepšou voľbou pri zisťovaní informácii, 

skúseností ľudí z marganalizovaných skupín a pri zisťovaní potrieb klientov. V súčasnosti, sa 

viac do popredia dostávajú online Focus Groups, ktoré sa podľa nášho názoru budú 

v budúcnosti budú využívať vo väčšej miere  ako doteraz. Prispeje k tomu najmä zníženie 

nákladov na výskum, časová a priestorová flexibilita a väčšia komfortnosť účastníkov 

výskumu.  

 Focus Groups v sociálnej práci pomáhajú riešiť problémy a poskytovať nové informácie, 

výskumné zistenia potrebné pre prax a zlepšenie sociálnej práce nielen v teoretickej ale aj 

v praktickej rovine.  

 

 

Zoznam bibliografických odkazov  

BLOOR, M., Wood, F., 2006. Keywords in Qualitative Methods. London: SAGE 

Publications. ISBN 0761943307. 

CONRADSON, D., 2005. Focus Groups. In, Flowerdew, R. and Martin, D. (eds.) Methods 

in Human Geography: a guide for students doing a research project. London, UK, Pearson, 

128-143. 

DAVIDSON, P., HALCOMB, E., GHOLIZADEH, L., 2010. Focus groups in health 

research. In P. Liamputtong (Eds.), Research Methods in Health: Foundations for Evidence-

Based Practice (pp. 61-76). South Melbourne, Vic: Oxford University Press. 

HENDL, J., 1997. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum. ISBN 80- 7184-

549-3. 

HUGHES, J., LANG, K. R., 2004. „Issues in Online Focus Groups: Lessons Learned from 

an Empirical Study of Peer-to-Peer Filesharing System Users“. In Electronic Journal of 

Business Research Methods 2 (2): 95 – 110.  

KRYSIK,  J., L., FINN, J., 2010. Research for Effective Social Work Practice. 2nd ed. 

New York: Routledge. ISBN 978-0415805063. 

MERTON, R., K., KENDALL, Patricia, L., 1946. ,,The Focused Interview´´ American 

Journal of Sociology 51: 541-557. 

Merton, R. K., 1987. The focused interview and focus groups: Continuities and 

discontinuities. Public Opinion Quarterly vol. 51 pp. 550–566.  

MORGAN, D. L., 2001. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. 

Boskovice: ALBERT. ISBN 8085834774.  

http://www.ftvs.cuni.cz/tincgi/k6.exe?ST=03&L=00&KOD=04&PZ=05&JAK=L&KDE=017&RET=80%2D7184%2D549%2D3&referrer=Safari
http://www.ftvs.cuni.cz/tincgi/k6.exe?ST=03&L=00&KOD=04&PZ=05&JAK=L&KDE=017&RET=80%2D7184%2D549%2D3&referrer=Safari
http://www.ftvs.cuni.cz/tincgi/k6.exe?ST=03&L=00&KOD=04&PZ=05&JAK=L&KDE=017&RET=80%2D7184%2D549%2D3&referrer=Safari
http://www.ftvs.cuni.cz/tincgi/k6.exe?ST=03&L=00&KOD=04&PZ=05&JAK=L&KDE=017&RET=80%2D7184%2D549%2D3&referrer=Safari
http://www.ftvs.cuni.cz/tincgi/k6.exe?ST=03&L=00&KOD=04&PZ=05&JAK=L&KDE=017&RET=80%2D7184%2D549%2D3&referrer=Safari
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8085834774


144 

 

RUBIN, A., BABBIE, E., 2010. Essential Research Methods for Social Work. 2nd ed. 

Belmont (Calif.): Brooks/Cole: Cengage Learning. 416p. ISBN 0495811718. 

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K., 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: 

pravidla hry. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-313-0. 




