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Single-case dizajn výskumu v sociálnej práci 

KVAŠŇÁKOVÁ Lenka 

 
Abstrakt  
Dizajn jedného prípadu (single case design) je relatívne nový vo výskume v sociálnej práci. 

Ponúka množstvo podkladov na posúdenie vplyvu variabilných intervencií. V 70tych rokoch, 

rastúci počet výskumníkov a vzdelávateľov sociálnej práce obhajoval zvýšený dôraz na dizajn 

jedného prípadu ako cesty k integrácii výskumu a praxe, čím sa zvyšuje počet na prax 

orientovaných výskumov, čo napokon vedie k obohateniu empirickej bázy praxe sociálnej 

práce. Prípadová štúdia je cenným zdrojom informácií týkajúcich sa nielen práce s klientom 

v sociálnej práci, tak pre študentov a študentky, ako aj sociálne pracovníčky a pracovníkov 

vykonávajúcich prax sociálnej práce. Ďalej sú v príspevku spracované dva najčastejšie 

využívané prístupy k prípadovej štúdii, a to prístup Roberta E. Stakea založeného na 

interpretativizme a konštruktivizme a prístup Robert K. Yina, ktorý vychádza z princípov 

postpozitivizmu a vedeckého realizmu.  

Kľúčové slová: dizajn jedného prípadu – single case design, prax založená na dôkazoch, 

prípadová štúdia ako výskumná metóda, sociálna práca.  

 

Abstract 

The single case design is a relatively new in social work research. It offers a variety of basis 

to assess the impact of variable interventions. In the 70s, a growing number of researchers 

and social work educators advocated increased emphasis on single case design as a way to 

integrate research and practice, thereby increasing the number of practice-oriented research, 

which ultimately leads to enrich the empirical base of social work practice. The case study is 

a valuable source of information concerning not only on work with clients in social work, for 

students, as well as for social workers and staff engaged in the practice of social work. 

Furthermore, it is focused on the two most commonly used case study approaches: the 

approach of Robert E. Stake - based on interpretativism and constructivism and the approach 

of Robert K. Yin - based on the principles of postpozitivism and scientific realism. 

Keywords: single case design, evidence-based practice, case study as a research method, 

social work. 

 

 

Úvod 

 Metódy vedecko-výskumnej činnosti patria medzi základné atribúty vednej disciplíny. 

Teda, ak chceme hovoriť o sociálnej práci ako vednej disciplíne, ako fundamentálne sa javí 

ujasnenie základných vedeckých metód sociálnej práce. Predmetom príspevku je téma 

dizajnovania výskumu jedného prípadu v sociálnej práci, ako pokračovanie príspevkov 

zameraných na problematiku kvalitatívneho výskumu v sociálnej práci
2
. V praxi dochádza k 

častému zamieňaniu prípadovej štúdie ako výskumnej metódy (case study) s prípadovou 

prácou (casework)
3
, taktiež je dostupné množstvo kazuistík, ktoré však nie vždy dodržiavajú 

metodologické štandardy. Dizajn jedného prípadu (systému) nám ponúka alternatívu 

k nesystematickým prípadovým štúdiám ako spôsobu dokumentovania a evaluácie klientovho 

progresu (Kazdin, 2010). 

                                                 
2
 Bližšie sme sa téme venovali napr. Kvašňáková, Balogová (2010). 

3
 Na tento negatívny jav upozorňujeme v publikácii Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej, bakalárskej, 

diplomovej a rigoróznej práce v študijných odboroch sociálna práca a andragogika  (Balogová, 2008), kde 

identifikujeme evidentnú potrebu spracovania metodológie prípadovej štúdie ako výskumnej metódy pre 

potreby samotných študentov a študentiek sociálnej práce, ktorí si často krát v záverečných kvalifikačných 

prácach zamieňajú prípadovú štúdiu so samotnými výstupmi prípadovej práce s klientom, klientkou. 
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 V slovenskej odbornej literatúre sa problematikou kazuistík a prípadových štúdií zaoberá, 

okrem iných, Levická (2004, s. 14), ktorá prípadovú štúdiu chápe ako „súhrnne spracovanú 

správu o konkrétnom prípade klienta, ktorý sa ocitol v sociálnej kolízii a na jej riešenie 

vlastnými silami nestačí“. Táto definícia jasne poukazuje na úlohu prípadovej štúdie ako 

správy o prípadovej práci s klientom. Podobné chápanie prípadovej štúdie nájdeme aj u iných 

autorov, napr. Strieženca (1996), Gaburu, Mydlíkovej et al. (2004), ktorí upozorňujú na to, že 

pri dodržaní určitej úrovne odbornosti môže táto metóda slúžiť ako výskumná, ktorá vedecky 

analyzuje konkrétny prípad. Vďaka mnohým výskumníkom, predovšetkým Yinovi 

a Stakeovi
4
, sú vypracované podrobné a rozsiahle procedúry a postupy ako pracovať touto 

metódou a ako predchádzať rôznym rizikám, teda ako udržať vyššie spomínanú úroveň 

odbornosti. Vzhľadom na množstvo získaných rôznych dát je dôležité pridržiavať sa 

konkrétnych postupov, ktoré v úvode prezentuje výber prístupu k spracovaniu prípadovej 

štúdie ako výskumnej metódy.  

 

Výskumný dizajn jedného prípadu v sociálnej práci 
 Dizajny, plány, so zameraním na skúmanie jedného prípadu sú nástrojom nielen pre 

výskumníkov, ale aj praktikov pre hodnotenie vplyvu intervencií na jeden systém ako napr. 

jednotlivec, komunita alebo organizácia. Ak je teda naším cieľom hodnotenie výstupov práce 

s individuálnym prípadom, tak sa výskumné dizajny môžu nazývať dizajn jedného subjektu 

(single-subject designs), dizajn jedného prípadu (single-case designs) alebo dizajn jedného 

systému (single-system designs) (napr. Rubbin, Babbie 2001, Engel, Schutt 2013).  

 Posledné dva sú používané tými, ktorí chcú pripomenúť, že vychádzajúc zo systémovej 

teórie nie sú skúmané prípady iba individuálnymi subjektmi, ale zahŕňajú aj rodinný systém, 

komunitu atď. V sociálnej práci sa najčastejšie využíva termín dizajn jedného prípadu. 

Napriek tomu, že niektorí výskumníci odmietajú tento dizajn ako viac-menej idiosynkratickú 

prípadovú štúdiu, ktorej výsledky nemôžu byť generalizované, napriek tomu sú stále viac 

zaznamenávané voľby pre tento dizajn obzvlášť v sociálnej práci. 

 Pre tých, ktorí pohŕdajú  dizajnom jedného prípadu z dôvodu malej výskumnej vzorky, je 

dôležité pripomenúť úlohu, ktorú tento dizajn hral v histórii behaviorálnych výskumov, 

začiatkom 20. storočia v rámci laboratórneho výskumu správania zvierat (napr. „Pavlov pes“). 

V rámci výskumu ľudského správania, dizajn jedného prípadu sa začal šíriť v 60tych rokoch 

minulého storočia. Aktuálne zaznamenávame nárast výskumných dizajnov jedného prípadu 

v oblasti výskumu hodnotenia sociálnych služieb a intervenčných prístupov, pre ktoré boli 

cieľové problémy operacionalizované v termínoch, ktoré viedli k mnohým opakovaným 

meraniam.  

 V súčasnosti, je hodnotenie dizajnu jedného prípadu známe ako jedna z najťažších 

a najdrsnejších ciest, ktorou praktici môžu implementovať posledné štádium v rámci procesu 

„evidencie dôkazov“ (evidence based process): posúdenie toho, či poskytnutá intervencia 

bola efektívna.  

 

Využívanie dizajnov s jedným prípadom ako súčasť praxe založenej na dôkazoch  
 Dizajn jedného prípadu ponúka množstvo podkladov na posúdenie vplyvu variabilných 

intervencií. Idea evaluácie prostredníctvom tohto dizajnu je relatívne novou v sociálnej práci. 

Ako uvádza Blythe a Rodgers (1993) už na začiatku 70tych rokov upozorňovali lídri 

v sociálnej práci, že je potrebné pre proces profesionalizácie vyjasniť otázky týkajúce sa 

zodpovednosti a adresnosti intervencií. Išlo teda o akúsi výzvu pre sociálnych pracovníkov 

v praxi, aby hodnotili efektivitu svojich intervencií. Následné porozumenie rozdielov v rámci 

dizajnov (predovšetkým dizajn jedného systému a dizajn zameraný na skupinu prípadov) je 

                                                 
4
 Napr. Case study research. Design and Methods. (Yin, 2009), Multiple case study analysis (Stake, 2006). 
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kruciálne. Uvádzam benefity a silné stránky, ktoré sú zároveň slabými stránkami 

spomínaného dizajnu: 

 zameranie na jednotlivca ako opozitum skupiny - výskumník si v tomto prípade 

kladie otázku: Pomáha skúmaná intervencia jednotlivcovi? Ak vylúčime vplyv 

skupiny, ľahšie je možné vnímať vplyv kultúrnych faktorov, 

 zameranie na jednotlivca je špecificky významné, pretože sociálni pracovníci sú 

väčšinu svojej praxe zainteresovaní do intervencií pre jednotlivca – zameranie na 

individuálne, kultúrne a ďalšie kontextuálne premenné je žiaduce v rámci hodnotenia 

výsledkov (napr. Arbin, Cormier, 2005 in: Engel, Schutt 2013), 

 ak je výskum uskutočnený systematicky, úspech či neúspech rôznych intervencií 

môže byť hodnotený jasne klientmi a to za rôznych podmienok. Okrem toho 

môže dizajn jedného systému byť užitočný pre porozumenie procesu zmien a ako 

dochádza k zmenám u jednotlivých klientov, 

 dizajn jedného prípadu môže byť užitočnou metódou pre zachytenie rôznych málo 

zastúpených skupín v rámci výskumov, hlavne v experimentálnych návrhoch 

skupín alebo klinických výskumných štúdiách,  

 problém generalizácie v rámci tohto výskumného dizajnu je otázkou externej 

validity. Ideálne, chceme, aby to, čo bolo predmetom skúmania v jednom 

výskumnom kontexte bolo možné aplikovať na rôznych klientov alebo komunity, 

príp. poskytované intervencie aj ďalšími poskytovateľmi. Ak to chceme urobiť, 

vychádzajúc z jedného prípadu zaoberajúceho sa skúmanou intervenciou 

poskytovanou určitému jednotlivcovi, tak je to veľmi náročné. Pre demonštrovanie 

externej validity požadujeme opakovanie aj podmienok výskumu a aj toho, čo sa 

skrýva v pozadí týchto podmienok.  

Na zabezpečenie externej validity je možné použiť (Engel, Schutt 2013): 

- priamu replikáciu - opakovanie rovnakých postupov, tým istým výskumníkom, 

vrátane rovnakých poskytovateľov intervencie, v rovnakom prostredí a v rovnakej 

situácii. Ideálne je, ak sa výsledky zhodujú, ak nie, tak sa zameriava na 

identifikovanie špecifík, ktoré súvisia s úspechom, či neúspechom replikácie,  

- systematickú - opakovanie v odlišných podmienkach, za pomoci iného 

poskytovateľa intervencie, zároveň zvyšujeme počet a typy klientov. Ujasňujeme 

podmienky, za ktorých je intervencia úspešná, a  

- klinickú - posledná fáza, v rámci ktorej kombinujeme rozličné intervencie s cieľom 

riešiť rôznorodé problémy (Barlow, Hersen, 1984, in: Engel, Schutt 2013).  

Neznamená to, že v praxi sa sociálni pracovníci nevyhnutne musia stať výskumníkmi 

a publikovať svoje zistenia, ale využitie vedeckých postupov a dizajnu jedného prípadu môže 

tvoriť významnú časť praxe založenej na dôkazoch (evidence based practice) – jednoducho 

byť viac svedomitým a profesionálnym sociálnym pracovníkom. Významná pozornosť by 

mala byť venovaná otázkam diverzity. Tieto otázky nie sú unikátne pre výskum, ale sú 

relevantné pre prax. Výskumníci a praktici musia porozumieť tomu, že to ako sú problémy 

identifikované a definované môže byť závislé od klientových charakteristík ako pohlavie, 

etnicita, sexuálna orientácia atď.  

 

Prístupy k prípadovej štúdii ako výskumnej metóde   
 Prípadová štúdia je „idiografickým skúmaním jedného jedinca, rodiny, skupiny, 

organizácie, obce, či spoločnosti a jej hlavným účelom je popis, prijateľné sú aj pokusy 

o vysvetlenia“ (Rubin, Babbie, 2001, s. 390 – 391). Podľa Hendla (2005, s. 104) „ide 

o zachytenie zložitosti prípadov, o popis vzťahov v ich celistvosti“. Predpokladom je, že 

dôkladným skúmaním jedného prípadu lepšie pochopíme iným podobným prípadom. 
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 Opierajúc sa o tieto definície sa javí prípadová štúdia ako najefektívnejšia voľba 

výskumnej metódy v kvalitatívnom výskume so zameraním na dizajn jedného systému. 

Významnou je voľba prístupu k vypracovaniu prípadovej štúdie. Vo viacerých prácach
5
 sme 

zdôrazňovali dve vybrané vedecké paradigmy, a to paradigmu postpozitivizmu a paradigmu 

interpretativizmu
6
. Výber súvisí s dvoma najčastejšie uvádzanými prístupmi k prípadovej 

štúdii ako vedeckej metódy, ktoré sú často citované ako vzory pre kvalitatívny výskum 

v sociálnych vedách, a to už spomínaný prístup Yina z roku 1994, ktorý vychádza z princípov 

postpozitivizmu a vedeckého realizmu a prístup Stakea z roku 1995 založeného na 

interpretativizme a konštruktivizme.   

 Augusta Comte ako jeden z reprezentantov pozitivizmu tvrdí, že spoločnosť je možné 

študovať racionálne a vedecky. Toto tvrdenie prerástlo do viac sofistikovanejšieho 

pozitivismus, to znamená, že môžeme racionálne pochopiť dokonca i „iracionálne“ ľudské 

správanie (Rubin, Babbie, 2001). Vedci, ktorí uprednostňujú paradigmu postpozitivizmu 

zdôrazňujú objektivitu, presnosť a zovšeobecniteľnosť skúmaných otázok, avšak zároveň 

uznávajú, že pozorovanie a meranie nemôže byť čisto objektívne. Postpozitivisti sa snažia 

overiť kauzalitu a rovnako ako pozitivisti, veria, že objektívna realita existuje, aj keď si 

uvedomujú jej neuchopiteľný charakter. V rámci výskumu, či už kvantitatívneho alebo 

kvalitatívneho, sa bežne využívajú štruktúrované výskumné metódy. Avšak výnimkou nie sú 

ani metódy flexibilné, kvalitatívneho charakteru. Reprezentanti postpozitivizmu uznávajú, že 

je možné vopred určiť najlepší spôsob ako preskúmať niektoré aspekty spoločenskej reality, 

preto majú tendenciu používať svoje zistenia v podstate ako indikatívne a prieskumné, 

respektíve ako prostriedok ku generovaniu nových nápadov pre ďalšie testovanie. 

Vychádzajúc zo samotnej podstaty postpozitivizmu, môžeme tvrdiť, že spomínaní výskumníci 

inklinujú ku skeptickosti voči záverom iných výskumných štúdií. Výskum vnímajú ako 

nekončiace a stále sa opakujúce pátranie po poznaní, ktoré si vyžaduje replikáciu zistení 

rôznymi výskumníkmi. To určuje aj samotný charakter prípadovej štúdie a voľbu metód, 

metodík. 

 Ako sme uviedli vyššie, Robert K. Yin je jedným z najčastejšie citovaných autorov, ktorí 

sú známi svojou vedeckou prácou vychádzajúcou práve z princípov postpozitivizmu 

a vedeckého realizmu, teda pracuje tak s kvantitatívnymi dátami, ako aj s kvalitatívnymi. Yin 

(2009, s. 18) definoval prípadovú štúdiu „ako empirické skúmanie súčasného fenoménu 

v rámci jeho reálneho životného kontextu, a to zvlášť, keď hranice medzi týmto fenoménom 

a jeho kontextom nie sú úplne jasné“. Ako vyplýva z tejto definície, prípadová štúdia je 

ideálnou výskumnou metódou práve v prípadoch, kedy je našim cieľom zachytiť nový, 

nedostatočne preskúmaný, špecifický prípad. Následne vymedzuje, ako tzv. technickú 

definíciu, základné charakteristiky skúmania prípadovej štúdie: 

- vysporiadanie sa s technicky špecifickou situáciou, v ktorej je zvyčajne viac 

premenných ako samotných nameraných dát,  

- opieranie sa o viac zdrojov dát, potrebných pre trianguláciu,  

- výhodou je využívanie predchádzajúcich teoretických tvrdení ako usmernenia pre 

zber dát a ich následnú analýzu. 

Yin (2009) rozlišuje prípadové štúdie v závislosti na požadovanom type výsledkov na 

exploratívne, explanatórne, deskriptívne a evaluačné
7
. Tzn. že významnú rolu pri zbere 

                                                 
5
 napr. Kvašňáková, Balogová (2010). 

6
 Rubin a Babbie (2001) uvádzajú štyri paradigmy, ktoré sú v súčasnosti subjektom mnohých debát týkajúcich sa 

kvalitatívneho výskumu v sociálnej práci a všeobecne výskumu v sociálnych vedách: pozitivizmus, 

postpozitivizmus, interpretativizmus a paradigma kritickej teórie. 
7
 V exploratórnej prípadovej štúdii skúmame neznámu štruktúru prípadu a pôsobiace vzťahy, definujeme 

hypotézy, otázky, alebo dokonca navrhujeme teóriu a pripravujeme si pôdu pre ďalší výskum; 

v explanatórnej podávame vysvetlenie prípadu tým, že rozvádzame kauzalitu, ktorú identifikujeme v prípade; 



22 

 

a následnom skúmaní dát hrajú doterajšie relevantné teórie, ktoré obmedzujú rozsah týchto 

dát. 

Ako druhú, avšak nie vzájomne sa vylučujúcu, uvádzame paradigmu interpretativizmu, 

ktorá kontrastuje s paradigmou postpozitivizmu. „Interpretativisti sa nesústredia na 

izolovanie a objektívne meranie príčin alebo na rozvíjanie zovšeobecnení. Namiesto toho sa 

pokúšajú získať empatické pochopenie toho, ako sa ľudia cítia, snažia sa interpretovať ich 

každodenné skúsenosti, hlbšie významy a pocity, dôvody pre ich abnormálne správanie“ 

(Rubin, Babbie, 2001, s. 34). Jednotlivcov pozorujú v ich prirodzenom prostredí v snahe 

pokúsiť sa o podrobné subjektívne chápanie ich života. Interpretativisti sú presvedčení, že sa 

nemôžeme dostatočne oboznámiť so životom jednotlivcov len na základe objektívnych 

meracích techník, ktoré sa používajú štandardizovaným spôsobom a snažia sa obmedziť vplyv 

pozorovateľa, teda byť objektívne. Podľa vyššie spomínaných autorov je najlepším spôsobom 

flexibilný a subjektívny prístup, ktorý je charakteristický i pre výkon sociálnej práce.  

Robert E. Stake je považovaný za konštruktivisticky a interpretatívne orientovaného 

výskumníka (Hendl, 2005). V kvalitatívnom výskume si všímame pohľady účastníkov, ktoré 

zdôrazňujú mnohonásobnú realitu a holistické poňatie skúmanej problematiky. Teda 

prípadovú štúdiu chápe ako úsilie o porozumenie určitému sociálnemu objektu v jeho 

jedinečnosti a komplexite. Rozlišuje tri typy prípadových štúdií: intrinsitnú, inštrumentálnu 

a kolektívnu
8
, ktoré by mali mať nasledovné atribúty:  

1. explicitne určený prípad, objekt výskumu a vyjasnenú jeho konceptualizáciu; 

2. zvolené študované javy, témy alebo problémy (výskumné otázky); 

3. proces hľadania pravidelnosti v dátach, ktoré by mali vzťah k položeným otázkam; 

4. vzájomne sa dopĺňajúce kľúčové pozorovania a dátový základ interpretácie; 

5. alternatívne interpretácie, ktoré sa budú skúmať a komparovať; 

6. navrhnuté základné tvrdenia a zovšeobecnenia platné pre daný prípad. 

Oba tieto prístupy, pozitivistický i interpretačný, zahŕňajú použitie existujúcej teórie. 

V postpozitivistickom vnímaní funkcia teórie spočíva v poskytnutí širších zovšeobecnení 

týkajúcich sa vzájomných vzťahov medzi užšie definovanými kauzálnymi premennými. Na 

druhej strane, teória v interpretativizme, poskytuje podrobný popis toho, ako menšia skupina 

jednotlivcov vedie a interpretuje každodenný život (navrhovaná počas štúdie). 

Stretávame sa s názorom, kedy interpretativisti môžu, ale nemusia súhlasiť s 

postpozitivistami, že externá sociálna realita môže byť odhalená. Interpretativisti sa viac 

zaujímajú o objavovanie a pochopenie toho, ako jednotlivci vnímajú svet na subjektívnom 

základe. Veria, že žiadne vysvetlenie sociálnej reality nebude kompletné bez pochopenia 

toho, ako subjektívne interpretovanie reality jednotlivcami ovplyvňuje vytváranie ich 

sociálnej reality. 

 

Záver 

 Vo výskume v sociálnej práci sme zaznamenali dlhú cestu v oblasti porozumenia tomu ako 

integrovať výskumné metódy, špecificky dizajn jedného systému, do praxe sociálnej práce. 

To neznamená, že zákonite všetci praktici sociálnej práce musia byť zároveň aj výskumníkmi. 

Ak sa však rozhodnú týmto spôsobom skvalitňovať svoju prax, ich záznamy by mali podľa  

Yina (2009, in: Kvašňáková, Balogová 2010) päť základných  charakteristík: 

                                                                                                                                                         
v deskriptívnej podávame kompletný popis javu; v evaluačnej poskytujeme popis, exploráciu alebo 

explanáciu, ale sústredíme sa na hodnotenie programu či intervencie na základe určitých hodnotových kritérií. 
8
 V rámci intrinsitnej prípadovej štúdie sa výskumník venuje samotnému prípadu, chce spoznať práve tento 

prípad, vzťah k všeobecnejšej problematike nehrá rolu. Ide o poznanie vnútorných aspektov určitého prípadu 

dieťaťa, pacienta alebo organizácie; v inštrumentálnej je prípad prostriedkom k porozumeniu hlbších 

súvislostí všeobecného javu (napr. alkoholizmus žien); v kolektívnej je predmetom výskumu skupina 

prípadov s cieľom získať hlbší vhľad do skúmanej problematiky. 
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1. významnosť: prípad, alebo prípady sú nezvyčajné a špecifické; označené problémy sú 

národne významné – nielen v rámci teoretickej, ale i politickej, či praktickej rovine. 

Potreba vyplýva z nedostatočného množstva výskumne spracovaných príkladov tzv. 

dobrej praxe, ktoré by mali slúžiť na obohatenie nielen praktickej činnosti, ale 

i teoretickej bázy sociálnej práce;  

2. kompletnosť: jasné vymedzenie hraníc prípadu, získanie dostatku dát, ukončenie 

výskumu z dôvodu vyčerpanie dát týkajúcich sa skúmanej problematiky; 

3. brať do úvahy alternatívne perspektívy: rôzne riešenia, perspektívy, diskusie o ich 

relevantnosti, poukázanie na obmedzenia štúdie. V samotnej sociálnej práci môžeme 

evidovať implementovanie rôznych intervenčných prístupov, napr. v závislosti od 

potrieb konkrétnej klientely; 

4. dostatočné množstvo dát: dostatočné priblíženie prípadu, dostatok relevantných 

a kritických dát, preukázanie validity dát a hodnovernosti zdrojov; 

5. kreatívnosť a „pútavosť“ v spracovaní: príťažlivosť, kreatívne a jasné 

vyjadrovanie, interesantná štruktúra. 

Z vyššie spomínaných charakteristík prípadovej štúdie ako výskumnej metódy vyplýva 

zložitosť a komplexnosť vypracovania jej stratégie, ktorá si vyžaduje určité schopnosti a 

zručnosti. Ako som už spomínala, v 70tych rokoch, rastúci počet výskumníkov 

a vzdelávateľov sociálnej práce obhajoval zvýšený dôraz na popisované dizajny ako cesty 

k integrácii výskumu a praxe, čím sa zvyšuje počet na prax orientovaných výskumov, čo 

napokon vedie k obohateniu empirickej bázy praxe sociálnej práce. 

 
Príspevok vznikol s podporou grantu VEGA č. 1/0146/14 Teoreticko-metodologické kontexty socioterapie 

ako novoobjavenej metódy sociálnej práce. 
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