


Podmienky a procesy, ktoré formujú život 
mladých ľudí, sa stali natoľko komplexnými, 
že je čoraz ťažšie pre výskumníkov presvedčiť 
tvorcov politiky o primeranosti ich zistení. Avšak 
nie je možné negovať alebo zamietať princíp, 
ktorý reflektuje jeden z hlavných účelov výsku-
mu: Výskum je taký hodnotný, aký je jeho vplyv 
na politiku a jej realizáciu. 

Ak je tvorba politiky postavená na kon-
venčných a spopularizovaných záveroch nere-
flektujúcich realitu, stráca svoje opodstatnenie. 
Politika by mala byť formovaná a informovaná 
praxou, mala by byť postavená na reálnej par-
ticipácii a byť ovplyvnená kompetentným vply-
vom tých, ktorých úlohou je prispieť k lepšiemu 
porozumeniu problémov, teda výskumníkov. 1

KUCHa'RKA 

AMATe'RSKEHO 

Vy'SKUMNiKA

1 Youth Policy in Slovakia, Rapporter 
A. Azzopardi , European Youth Cen-
tre, Strasbourg 2005, str. 51



4

OBSAH

ÚVOD 
1. AKO ZAČAŤ 
2. KOHO SA BUDEME PÝTAŤ? 
3. VOĽBA SPRÁVNEJ METÓDY 
4. IDEME NA TO 
5. ANALÝZA DÁT V PROGRAME PASW STATISTICS BASE 17 
6. PRÍKLADY DOTAZNÍKOV 
ZÁVER
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

 02
 03
 06
 09
 14
 16
 22
 36
 37
 37

 02



u' VOD

>

IUVENTA a vY'skum mlA'deZe

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa proble-
matike výskumu venuje po roku 1989 s rôznou intenzitou2.  
Aj mládežnícka politika, ktorej sa systematicky venujeme 
v ostatných rokoch po vstupe Slovenskej republiky do 
Európskej únie, sa čoraz viac zakladá na poznaní  politic-
kej, ekonomickej a sociálnej  situácie, v ktorej sa odohrá-
vajú neopakovateľné životné osudy mladých ľudí. 

Od roku 2007 IUVENTA systematicky podporuje 
rozvoj výskumu mládeže prostredníctvom výziev na 
spoluprácu pre nezávislých výskumníkov, mimovládne 
organizácie, ale aj pre jednotlivcov pôsobiacich v oblasti 
práce s mládežou3.   

Práve záujem laickej verejnosti a výskumno-analy-
tické aktivity ľudí  pracujúcich s mládežou nás priviedli 
k myšlienke urobiť niečo nové, niečo čo by podporilo kvali-
tu „amatérskych“ výskumov či prieskumov. Je totiž častým 
javom, že sa prezentujú výsledky výskumov, ktorých 
metodika nie je na dostatočnej úrovni. To potom spôso-
buje voči takýmto výskumom (a výskumom všeobecne) 
nedôveru. 

Ambície publikácie
Očakávame, že publikácia, ktorú držíte v ruke, po-

môže skvalitniť výskumy v oblasti mládeže a poslúži skupi-
ne ľudí, ktorú pre zjednodušenie nazývame „amatérskymi 
výskumníkmi“. Označenie nie je myslené ani v najmenšom 
hanlivo. Chápeme potrebu ľudí podložiť svoje snaženia 
aktuálnymi informáciami získanými z prostredia, v ktorom 
pôsobia. Je aj v záujme IUVENTY, ktorej hlavným cieľom je 
napomáhať prenikaniu politiky mládeže do praxe, aby sa 

skvalitnili informácie získané z rôznych zdrojov. V koneč-
nom dôsledku to môže pomôcť nám všetkým. 

Profesionáli, ktorí sa venujú výskumu, sa môžu sa 
cítiť dotknutí našim zjednodušením tak obrovskej a kom-
plexnej oblasti.  Naše dôvody pre vznik takejto publikácie 
sme uviedli vyššie, preto rátame s ich zhovievavosťou 
a nadhľadom. Všetkým čitateľom však odporúčame, aby 
siahli po ďalšej odbornej literatúre (pomôckou môže byť 
odporúčaná literatúra uvedená na konci tejto publikácie), 
ktorá sa venuje téme výskumu podrobnejšie.

Krok za krokom
V Kuchárke sa snažíme ukázať krok za krokom, 

akým spôsobom realizovať výskum a ako s jeho pomocou 
získať nové poznanie. Budeme sa v nej postupne venovať 
témam ako je tvorba hypotéz a výskumných otázok, výber 
metód, výber vzorky, zber dát a ich analýza atď. Našou 
ambíciu je, aby si každý, kto chce uskutočniť výskum, 
našiel v texte užitočné rady a návody. 

Navyše...
V závere publikácie nájdete štyri dotazníky, ktoré 

boli vytvorené v spolupráci s profesionálnymi výskumník-
mi. Sú zamerané na najčastejšie témy, v ktorých pracovní-
ci s mládežou stále potrebujú aktuálne informácie a ktoré 
úzko súvisia s témami štátnej a európskej politiky voči 
mládeži (aktívne občianstvo, voľný čas, interkultúrna pri-
pravenosť a dobrovoľníctvo). Pre záujemcov o tieto témy 
ponúkame aj malú službu: spracovanie údajov v profesio-
nálnom štatistickom programe. Viac informácii nájdete 
v príslušnej kapitole. 

2 Krupinsky Miruška: Nezamestnaní pod lupou, IUVENTA 2001; Turan Vesna: Mladý človek a televízne spravodajstvo, IUVENTA 2001
3 Vrabec Norbert: Mládež a médiá, IUVENTA 2008, Brozmanová – Gregorová Alžbeta a kol.: Mládež mesto región, IUVENTA 2008, Lenčo Peter; Gallo 
Ondrej: Čo si myslia mladí, IUVENTA 2009, Gallová – Krídlerová Elena: Prieskum názorov mladých pre potreby kampane každý iný – všetci rovní, 
IUVENTA 2006, Macháček Ladislav: Občiansky deficit mládeže, IUVENTA 2008 a i. Ďalšie publikácie nájdete na  www.iuventa.sk v časti PUBLIKÁCIE.



3

1. AKO ZACAT

Styri otA‘zky 

Výskum nie je lacná záležitosť. Je potrebné do 
neho investovať čas, peniaze, energiu a veľa práce. Preto 
by si mal výskumník položiť ešte pred začatím práce 
niekoľko základných otázok: 

Čo je cieľom výskumu?  *

Aké poznanie vďaka výskumu dosiahnem?  *

Na aké otázky chcem nájsť odpovede?  *

Nedajú sa tieto odpovede nájsť jednoduchším  *

spôsobom (napríklad návštevou knižnice)?

Tieto otázky sú dôležité z viacerých dôvodov.
1. Môžu ochrániť nádejného výskumníka od práce,  *

ktorú už pred ním niekto vykonal. Je zbytočné skúmať 
jav, ktorý je už preskúmaný a výsledky sú voľne 
dostupné. 
2. Môžu ochrániť nádejného výskumníka od sklama- *

nia z práce, ktorá nebude mať konkrétny výsledok.  
Výskum by nemal mať charakter náhodného kladenia 
otázok, pri ktorom dúfame, že sa dozvieme niečo 
zaujímavé. Práve naopak. Výskum je nástrojom, 
prostredníctvom ktorého si budeme vedieť odpove-
dať na otázky, ktoré považujeme z nejakého dôvodu 
za dôležité. 

Výskumný problém
Ako sa dá vytušiť z predchádzajúcich riadkov, 

základom výskumu je problém a hľadanie spôsobov jeho 
objasnenia alebo vyriešenia. Ak je tento problém natoľko 
dotieravý, že donúti  nádejného výskumníka, aby svoj 
pracovný (alebo voľný) čas venoval práci vedúcej k jeho 
riešeniu, znamená to, že bol tento problém povýšený na 
výskumný problém. Stanovenie si výskumného problému 
je veľmi dôležité, keďže sa od toho odvíjajú ďalšie kroky 
výskumníka. Predmet výskumu by mal byť konkrétny 

>

> >

Čo je cieľom výskumu?  *

Aké poznanie vďaka výskumu dosiahnem?  *

Na aké otázky chcem nájsť odpovede?  *

Nedajú sa tieto odpovede nájsť jednoduchším spôsobom  *

(napríklad návštevou knižnice)?



a uchopiteľný. Príkladom nesprávne stanoveného výs-
kumného problému môže byť napríklad „Kriminalita na 
Slovensku“. Vhodnejšie je stanoviť si výskumný problém 
konkrétnejšie, užšie, presnejšie. Napríklad: „Sociálne 
a ekonomické podmienky života na Slovensku a ich 
súvislosť s kriminalitou.“  

Štúdium literatúry
Prvou cestou, ktorú by mal výskumník po ujasnení 

si výskumného problému uskutočniť , by mala byť cesta 
do knižnice, kníhkupectva, internetovej kaviarne alebo 
k osobe, ktorá by mohla mať o danom probléme zaují-
mavé informácie. Prvým krokom je skrátka získanie čo 
najväčšieho množstva relevantných poznatkov o stano-
venom probléme. Vďaka tejto prípravnej fáze zistíme, čo 
sa v skúmanej oblasti už doteraz urobilo, aké poznatky 
naopak chýbajú, získame argumenty pre naše hypotézy, 
identifikujeme výskumné metódy, ktoré sa používajú atď. 
Množstvo užitočných informácií je možné napríklad nájsť 
na stránke www.vyskummladeze.sk, ktorá slúži ako archív 
dát zo sociologických výskumov týkajúcich sa mládeže. 

   
Výskumné otázky 

Štúdium literatúry nám poskytne základ pre 
formulovanie konkrétnych výskumných otázok. Základ-
nou výskumnou otázkou ostáva tá, ktorá priamo vyplýva 
z výskumného problému, na ňu však nadväzuje súbor 
ďalších výskumných otázok. 

Príklad základnej výskumnej otázky vyplývajúcej  *

z výskumného problému:
Ako súvisí rodinné prostredie s výsledkami žiakov základ-
ných škôl?

Príklad čiastkových výskumných otázok: *

Ako súvisí vzdelanie rodičov s výsledkami žiakov základ-
ných škôl?
Ako súvisí typ povolania rodičov s výsledkami žiakov 
základných škôl?
Ako sa líšia vo výsledkoch žiaci z úplných a žiaci z neúpl-
ných rodín?

Čiastkové výskumné otázky by mali byť tvorené 
tak, aby bolo možné na ne odpovedať. Získanie odpo-
vedí na tieto otázky by nám malo poskytnúť odpoveď na 
našu základnú otázku. Ak sa teda dozvieme, ako súvisí 
s úspešnosťou žiakov vzdelanie ich rodičov, ich povo-
lanie, výška príjmu, počet členov domácnosti, úplnosť/
neúplnosť rodiny, trávenie voľného času rodičov a pod., 
budeme môcť zodpovedať aj otázku, či jestvuje (a ak 
áno, aký je) súvis medzi rodinným prostredím žiaka 
a jeho školskými výsledkami.  

Hypotézy 
Ak poznáme konkrétne argumenty, tvrdenia, 

teórie týkajúce sa predmetu nášho výskumu, môžeme 
namiesto výskumnej otázky sformulovať hypotézu. Hypo-
téza je vlastne tvrdenie o súvislosti medzi dvoma alebo 
viacerými premennými (javmi). Tieto premenné musia 
byť naformulované tak, aby sa s nimi dalo pracovať. To 
znamená, že musia byť merateľné a musí byť možné 
niečo o nich zistiť.

Príklad: ak sa pri štúdiu literatúry stretneme 
s tvrdením, že bohatší rodičia viac finančne podporujú 
vzdelanie svojich detí a tie majú preto lepšie výsledky, 
môžeme sformulovať nasledujúcu hypotézu: „Čím majú 
rodičia vyššie príjmy, tým sú výsledky ich detí v škole lep-
šie.“ V tomto prípade je jednou premennou výška príjmu 
a druhou školské výsledky detí.

Okrem vzťahu medzi premennými môžeme 
hypotézou vysloviť aj tvrdenie o intenzite, pomere alebo 
poradí skúmaných javov. Nemali by sme však uvádzať 
konkrétne čísla, keďže to spôsobuje problémy pri analý-
ze i interpretácii.

Počet hypotéz nie je stanovený a závisí od výsku-
mu a výskumníka. Je však dôležité, aby boli výskumom 
overené všetky hypotézy, ktoré boli stanovené. V prípa-
de, že použijeme dotazník, neplatí, že každá hypotéza je 
pokrytá jednou otázkou. V skutočnosti je omnoho lepšie 
ak jednu hypotézu testujeme viacerými otázkami. 
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Sformulovanie hypotézy samozrejme nezna-
mená, že hypotéza musí byť pravdivá. Jej pravdivosť 
sa snažíme overiť, prípadne vyvrátiť práve výskumom. 
Často sa stáva, že výskumník sa snaží naprojektovať 
hypotézy i samotný výskum tak, aby boli tieto hypoté-
zy dokázané. Takéto konanie však jednak nie je príliš 
poctivé a zároveň platí, že aj nepotvrdenie hypotézy 
môže byť hodnotným výsledkom výskumu.  Ak sa aj 
hypotéza potvrdí, ešte stále je potrebné byť opatrný pri 
interpretácii výsledkov. Často sa totiž stáva, že dokáže-
me súvislosť medzi dvoma javmi, no napriek tomu nie 
je pravdou, že jeden jav spôsobuje jav druhý (v našom 
prípade, že výška príjmu rodičov ovplyvňuje výsledky 
žiakov v škole). V hre totiž môže byť úplne iný, tretí 
faktor, ktorý je v priamom súvise s oboma premennými, 
teda aj s výškou príjmu a aj so školskými výsledka-
mi žiakov. V našom prípade môže byť takýmto tretím 
faktorom napríklad vzdelanie rodičov. V skutočnosti to 
teda môže byť tak, že žiaci majú lepšie výsledky vďaka 
tomu, že ich rodičia majú vyššie vzdelanie. Keďže však 
vzdelanejší ľudia majú v priemere vyššie príjmy ako 
menej vzdelaní, nájdeme súvislosť aj medzi príjmom 
rodičov a výsledkami žiakov. Teda ešte raz, súvislosť 
medzi dvoma javmi ešte neznamená, že sa jedná 
o príčinu a dôsledok. 

Premenné
Ako už bolo spomenuté, hypotéza hovorí o súvis-

losti medzi premennými. Premennou môže byť napríklad 
vek, pohlavie, veľkosť sídla, výška príjmu alebo názor na 
očkovanie proti chrípke. 

Premenné môžeme rozdeliť na tri základné skupiny, a to:
1.  nominálne premenné 
 Všetky varianty tejto premennej sú rovnocenné, 

nedajú sa zoradiť alebo určiť podľa poradia. Ide 
napríklad o pohlavie, kraj, národnosť a pod. Sloven-
sko má napríklad osem krajov a tie sa samé o sebe 
nedajú zoradiť do nejakého poradia. 

2.  ordinálne premenné
 Varianty odpovede môžeme zoradiť podľa toho, akú 

majú kvalitu vo vzťahu k premennej. Ide napríklad 
o veľkosť bydliska vzhľadom na jeho počet obyvateľov, 
o príslušnosť k určitej vekovej kategórii, o umiestnenie 
folklórneho súboru v súťaži.  Respondentov (teda tých, 
čo odpovedali na otázku) môžeme na základe tejto 
premennej zoradiť podľa toho, aká veľká je obec, 
 v ktorej bývajú (napr. do 500 obyvateľov), do akej 
vekovej skupiny patria (napr. od 12 – 15 rokov), alebo 
ako sa umiestnili v súťaži (napr. 3. miesto).

3.  kardinálne premenné
 Varianty odpovede dokážeme nielen zoradiť a určiť 

poradie, ale vieme presne určiť aj veľkosť jednotlivých 
rozdielov. Ide napríklad o presný čas, ktorý mladí 
ľudia trávia denne pred televíznou obrazovkou alebo 
presný počet obyvateľov miesta ich bydliska. Ďalšími 
príkladmi sú vek vyjadrený v rokoch, výška, hmot-
nosť, teplota a pod. 
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Súbor ľudí, ktorý nás pri výskume zaujíma, 
je často príliš veľký na to, aby bolo možné získať 
informácie od všetkých jeho členov. Preto je niekedy 
nevyhnutné vybrať si z tohto základného súboru len 
určitú časť – výberový súbor. Ak nás napríklad zaujímajú 
názory všetkých občanov SR, základným súborom sú 
všetci občania. Keďže tých je niekoľko miliónov a urobiť 
s každým osobitne rozhovor by bola práca na celý 
život, musíme si vybrať menší súbor ľudí, ktorí budú 
reprezentovať celé Slovensko. Najdôležitejšie pri 
takomto výbere vzorky je to, aby nami vybraní ľudia 
skutočne reprezentovali celú populáciu. 

Koľko ľudí vybrať?
Veľkosť výberovej vzorky závisí od veľkosti 

základného súboru, od jeho charakteristík, od typu 
výskumu a od toho aké presné chceme mať 
získané údaje. V zásade pri výskume platí pravidlo, 
že sa snažíme osloviť čo najväčší počet ľudí (v rámci 
našich časových a finančných možností). Ani veľký 
výberový súbor (teda veľké množstvo oslovených 
ľudí) nám však nezaručuje reprezentatívnosť vzorky. 
Kľúčový je spôsob, ako týchto ľudí vyberieme. 
Pri veľkých základných súboroch (napríklad populácia 
Slovenska) sa používa výberový súbor o veľkosti 
cca 1200 ľudí. 

Ako vybrať správnych ľudí 
Ciest, ako určiť výberový súbor, je veľa. 

Jedným z týchto spôsobov je jednoduchý náhodný 
výber, pri ktorom má každý člen základného súboru 
rovnakú šancu, že sa dostane do výberového súboru. 
Základnou charakteristikou tohto spôsobu výberu 
je náhodnosť (je to niečo ako lotéria).

Príklad: Chceme získať vzorku študentov miest-
neho gymnázia. Všetkých študentov je spolu 500 a my sa 
ich rozhodneme osloviť 100. Ako budeme postupovať? 
Najprv si vytvoríme zoznam všetkých študentov a každé-
mu pridelíme číslo. Potom už len náhodným spôsobom 
vyberieme sto čísiel. Najjednoduchšie sa to dá urobiť 
s pomocou počítača, ale vybrať čísla môžeme napríklad 
aj losovaním. Študentov môžeme vybrať aj tak, že si 
zvolíme napríklad každého piateho zo zoznamu. V tomto 
prípade by však zoznam nemal byť zostavený podľa neja-
kého systému a prvý študent by mal byť vybraný náhod-
ným spôsobom.  

Medzi ďalšie spôsoby výberu patria: oblastný 
výber, skupinový výber, viacstupňový výber atď.  Jedným 
z najčastejšie používaných spôsobov výberu vzorky je 
kvótny výber.

Podstatou kvótneho výberu je zostavenie výbero-
vej vzorky tak, aby čo najpresnejšie reprezentovala celú 
populáciu, ktorá nás zaujíma. Výskumník si vyberie určité 
konkrétne znaky, charakteristiky, ktoré sú pre základný 
súbor známe, a snaží sa zostaviť výberový súbor tak, aby 
boli tieto vybrané znaky rovnako zastúpené aj v tomto 
súbore. Ak je napríklad známe, že na Slovensku žije 
52 % žien a 48 % mužov, 86 % obyvateľov slovenskej 
a 10 % obyvateľov maďarskej národnosti, tak vo výbero-
vom súbore by mal byť pomer mužov a žien a tiež Slo-
vákov a Maďarov rovnaký. Medzi najčastejšie používané 
znaky (kvóty) patria vek, pohlavie, kraj, veľkosť sídla, 
vzdelanie, národnosť. 

Príklad: Chceme získať vzorku mladých ľudí 
od 15 do 19 rokov zo žilinského kraja. Najprv si musíme 
zistiť informácie o základnom súbore (teda o mladých 

2. KOHO SA BUDEME Py'TAt?
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ľuďoch zo žilinského kraja). Túto informáciu môžeme 
získať napríklad na Štatistickom úrade. Ak sa nám podarí 
získať informácie o vekovej štruktúre, počtoch mladých 
ľudí v mestách a na vidieku, počtoch mladých ľudí na 
jednotlivých typoch škôl, môžeme na základe týchto 
informácií zostaviť kritériá výberu respondentov. Medzi 
naše kritériá bude v tomto prípade patriť vek, pohlavie 
(to zisťovať nemusíme, v populácií mladých ľudí sú tieto 
počty v podstate vyrovnané), bývanie v meste/na vidieku, 
typ navštevovanej školy. Na základe týchto informácií 
budeme vedieť aké percentuálne zastúpenie podľa veku, 
pohlavia, miesta bydliska a typu navštevovanej školy má 
mať naša vzorka. Percentá si premietneme do konkrét-
nych čísiel (podľa toho koľko ľudí sa rozhodneme osloviť). 
Ak napríklad budeme oslovovať 200 ľudí, budeme vedieť, 
že máme osloviť 100 mužov, 100 žien, 130 z nich bude 
z mesta a 70 bude bývať na vidieku atď. Na základe 
týchto počtov vytvoríme inštrukcie, podľa ktorých budú 
anketári vedieť, aký typ ľudí majú osloviť.   

Výskumník samozrejme môže pracovať iba s ta-
kými znakmi, o ktorých má dostatok informácií. Dôležité 
je tiež mať na mysli praktickú stránku výskumu. Ak by 
anketár (ten, čo vykonáva rozhovory) dostal príliš kompli-
kované zadanie s veľkým množstvom kvót, mohla by sa 
stať jeho úloha ťažko uskutočniteľná. Je určite jedno-
duchšie nájsť ženu do 25 rokov z Bratislavy, ako 
48-ročného muža z Prešovského kraja, bývajúceho 
v obci do 500 obyvateľov, maďarskej národnosti, so 
stredoškolským vzdelaním s maturitou, nezamestnaného 
viac ako 6 mesiacov. Samozrejme platí, že čím je stano-
vených viac kvót, tým výberový súbor lepšie reprezentuje 
populáciu. 



Každý výskumník sa musí rozhodnúť, či sa vybe-
rie cestou kvantitatívneho alebo kvalitatívneho výskumu. 
Obe metódy majú svoje výhody a nevýhody. Ktorý 
z týchto dvoch prístupov si teda vybrať? 

Kvantitatívny a kvalitatívny 
výskum

Pomerne dobrou odpoveďou je, že si treba vybrať 
obidve metódy (neplatí to pre prípady, kedy jednu z me-
tód nie je možné alebo vhodné použiť). A ak na to nemá 
výskumník dostatok času, energie, ľudí a financií, tak je 
dobré zamyslieť sa nad cieľom, ktorý chce dosiahnuť, 
typom informácií, ktoré chce zistiť, a rozhodnúť sa. 

Ak nás napríklad zaujíma účasť na voľbách
a volebné preferencie, bude lepšou voľbou kvantitatívny 
výskum. Ak je pre nás však zaujímavejšie zistiť motiváciu 
účasti na voľbách, zostaviť podrobný profil voliča konkrét-
nej strany, ak chceme poznať jeho životnú dráhu, jeho 
hodnoty, životné rozhodnutia a faktory, ktoré ho ovplyvňu-
jú, môže byť pre nás užitočnejší kvalitatívny výskum.

Kvantitatívny výskum sa vyznačuje tým, že nám 
poskytuje informácie, ktoré môžeme zovšeobecniť 
a týmto spôsobom opísať veľké skupiny ľudí. Dokážeme 
vďaka nemu popísať realitu pomocou znakov, ktoré sú 
merateľné a medzi ktorými vieme nájsť súvislosti. Jeho 
nevýhodou je to, že nám poskytne len obmedzené 
množstvo informácií a niektoré javy sa prostredníctvom 
neho nedajú skúmať vôbec. Typickým príkladom tejto 
metódy je použitie dotazníka. 

Kvalitatívny výskum je do istej miery protikladom výsku-
mu kvantitatívneho. Medzi jeho charakteristiky patria:

poskytuje nám veľmi veľa informácií, avšak o veľmi  *

malom počte jednotlivcov

získané informácie nie je možné zovšeobecňovať  *

je neštandardizovaný, otázky nie sú vopred presne  *

určené
voľná forma odpovedí *

Jednou z najväčších nevýhod kvalitatívneho 
výskumu je skutočnosť, že získané informácie sa nedajú 
zovšeobecňovať. Príčinou je spôsob, akým sa vytvára 
vzorka, teda to, ako si určíme, komu (a koľkým) budeme 
klásť naše otázky. 

Pri „normálnom“, kvantitatívnom výskume je 
tvorba vzorky pomerne komplikovaná vec, pri ktorej sa 
snažíme zvoliť si takú metódu, ktorá nám čo najlepšie 
zabezpečí objektivitu získaných informácií. Pri kvalitatív-
nom výskume je to úplne naopak. Dokonca na začiatku 
vôbec nemusíme vedieť, akú veľkú vzorku budeme 
potrebovať. Je to tak preto, lebo našim cieľom nie je 
získať dostatočné množstvo respondentov, ale obsiahnuť 
čo najviac problémov a aspektov javu, ktorý skúmame. 
Tento cieľ sa nám môže podariť dosiahnuť po rozhovore 
s dvomi ľuďmi, a možno ho nedosiahneme ani po roz-
hovore s dvadsiatimi. Každý jeden rozhovor, stretnutie, 
dokument nám môže prispieť niečím novým a na jeho 
základe sa môžeme odraziť k ďalšiemu rozhovoru. 
Výskum by sa mal ukončiť nie vtedy, keď sa nám bude 
zdať, že sme už oslovili dostatočné množstvo jednotliv-
cov, ale vtedy, ak nám už nové dáta neprinášajú nové 
poznanie.  

Medzi techniky kvalitatívneho výskumu zaraďu-
jeme napríklad pozorovanie, skupinovú diskusiu alebo 
neštandardizovaný rozhovor.

3. VOl'BA SPRa'VNEJ METo'DY
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Základné metódy (techniky) 
zberu dát

Spôsobov, akým získať dáta, je viacero, my sa 
však budeme venovať štyrom základným technikám. 
Ide o:

pozorovanie *

rozhovor *

analýza dokumentov *

dotazník *

Pozorovanie
Pri pozorovaní sa výskumník snaží prostredníc-

tvom pozorovania alebo priamej participácie porozumieť 
konkrétnym javom. Snaží sa získať čo najlepšie informá-
cie tak, že sa ponorí do bežnej každodennosti, do života 
konkrétnych ľudí. Výskumníkom teda môže byť človek na 
futbalovom štadióne, ktorý pozoruje správanie sa fanú-
šikov, môže ním byť niekto na blackmetalovom koncerte, 
študujúci fenomén satanizmu a podobne. Postavenie 
pozorovateľa pritom môže byť rôzne. Od pozorovateľa, 
ktorý sa nezúčastňuje aktivít pozorovanej skupiny alebo 
pozorovaných ľudí až po pozorovateľa, ktorý sa zúčast-
ňuje daných aktivít v plnom rozsahu. Závisí to 
od situácie, cieľov, témy atď. 

Rozhovor
Ďalšou metódou je  rozhovor. Ten môže mať 

rôzne formy, od štandardizovaného rozhovoru až po ne-
štandardizovaný. Neštandardizovaný rozhovor je charak-
teristický tým, že výskumník nemá pripravený konkrétny 
a presný plán otázok, nepozná ich poradie, nevie koľko 
ich bude a ako sa rozhovor skončí. To však samozrejme 
neznamená, že na rozhovor sa nie je potrebné pripraviť. 
Výskumník musí vedieť, o čom rozhovor bude, a mal 
by mať aspoň čiastočne premyslenú jeho štruktúru. 
Príkladom môže byť rozhovor s dobrovoľníkom, ktorý sa 
zúčastnil dlhodobého charitatívneho projektu. Výskumník 
si na základe dostupných informácií (o aký projekt sa 
jednalo, čo bolo náplňou práce dobrovoľníka atď.) 



a cieľov výskumu (čo chce vlastne zistiť) vytvorí akýsi 
flexibilný scenár, podľa ktorého pri rozhovore postupuje. 

Naopak štandardizovaný rozhovor veľa priestoru 
pre výskumníka počas rozhovoru neposkytuje. Ide 
v podstate o kladenie vopred určených otázok 
a o zaznamenávanie odpovedí. 

Zaujímavým typom rozhovoru je skupinová disku-
sia (focus group). Pri tejto metóde zostavujeme skupinu 
ľudí, pri ktorých predpokladáme, že nám prostredníc-
tvom moderovanej diskusie odovzdajú svoje poznatky, 
skúsenosti a informácie. Nejde o to, aby bola skupina 
reprezentatívna, keďže to väčšinou ani nie je možné, ide 
však o to, aby títo ľudia reprezentovali rozličné pohľady 
na tému, ktorá nás zaujíma, a aby nám odovzdali čo 
najširšie a najbohatšie spektrum názorov, skúseností 
a informácií.

Koľko skupín je potrebných? Nikde nie je napísa-
né, či postačí jedna skupina, alebo ich treba uskutočniť 
osem. Platí, že skupinová diskusia sa má opakovať 
(samozrejme každá skupina s novými ľuďmi) dovtedy, 
kým získavame pre nás podstatné informácie.

Ideálny počet účastníkov v skupine je 6-12. Veľmi 
dôležitú úlohu má moderátor, ktorý musí vedieť, aký je 
cieľ a téma diskusie, a podľa toho musí diskusiu viesť. 
Jeho úlohou je získať od účastníkov diskusie čo najviac 
kvalitných informácií.

Najvhodnejším spôsobom ako zaznamenať 
priebeh stretnutia je videokamera. Druhým najvhodnej-
ším spôsobom je diktafón, v prípadnej kombinácii so 
zapisovateľom.

Analýza dokumentov
Pod analýzou dokumentov máme na mysli 

štúdium akýchkoľvek materiálov, ktoré nám pomôžu 
dozvedieť sa potrebné informácie. Môžu medzi ne patriť 
denníky, blogy, knihy, filmy, fotografie, rodinné videá, 
atď. Jednoducho akýkoľvek materiál, ktorý výskumníkovi 
pomôže lepšie pochopiť jav, o ktorý sa zaujíma.

Dotazník
Najčastejšou metódou kvantitatívneho výskumu 

je použitie dotazníka. Vypĺňanie dotazníkov sa môže 
realizovať prostredníctvom osobného stretnutia, tele-
fonicky, poštou (dotazník je zaslaný na adresu respon-
denta, ten dotazník vyplní a pošle ho späť) alebo cez 
internet (e-mailom, prípadne je dotazník uverejnený 
na stránke a respondent ho môže vyplniť on-line). 

Ako zostaviť otázky 
v dotazníku

Zostavenie otázok do dotazníka nie je jedno-
duchá vec. Výskumník môže uskutočniť všetky fázy 
výskumu úplne bezchybne, avšak ak sa bude pýtať zle 
položené otázky, budú jeho výsledky nesprávne. Ako sa 
teda správne pýtať? Sociológ Miroslav Disman ponúka 
jedenásť otázok, ktoré by si mal výskumník položiť ešte 
predtým, než vytvorí prvú otázku vo svojom dotazníku. 

1.  Je táto otázka 
naozaj nevyhnutná? 

Ktorej z našich hypotéz sa táto otázka týka? Skutočne 
potrebujeme túto otázku na to, aby sme našli odpovede 
na otázky, ktoré si kladieme? Zistenie ďalšej zaujímavej 
informácie nie je dôvodom na zaradenie otázky 
do dotazníka. 

2.  Meriame touto otázkou naozaj to, čo merať 
chceme?

Ak napríklad zistíme, že čím je niekde viac bocianov, tým 
je tam vyššia pôrodnosť, znamená to, že sme dokázali 
túto súvislosť? Nebude to skôr tak, že bociany sa vysky-
tujú na týchto miestach nie kvôli novorodencom, ale 
preto, lebo na vidieku je nielen vyššia pôrodnosť, ale aj 
lepšie podmienky pre život bocianov?

3.  Bude táto otázka zrozumiteľná pre všetkých, 
ktorí na ňu budú odpovedať? Budú jej všetci 
rozumieť rovnakým spôsobom?
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To, že otázke rozumieme my, ešte neznamená, že jej 
budú rozumieť aj ostatní. To, že jej porozumie väčšina 
zďaleka nestačí! Skutočne budú vedieť všetci, čo je to 
participácia? Naozaj všetci poznajú skratku OSN? 
A nebolo by lepšie si tieto otázky a pojmy vyskúšať 
vopred v predvýskume?

4.   Dokáže nám vlastne respondent poskytnúť 
odpoveď?

Má vôbec daný človek nejakú vedomosť o tom, na čo 
sa ho pýtame? A má vôbec nejaký názor na danú tému? 
Alebo ho len nútime, aby nejaký názor mal?

5.  Nepýtame sa na dve veci 
v jednej otázke?

Je napríklad korektná takáto otázka: „Ste za vstup Slo-
venska do NATO a EÚ?“ Čo odpovie človek, ktorý je za 
vstup do NATO, ale nesúhlasí so vstupom do EÚ?

6.  Nie je naša otázka 
sugestívna?

Sugestívna otázka je položená takým spôsobom, že 
nepriamo nabáda na určitý typ odpovede. Vulgárnym 
príkladom môže byť takáto otázka: „Som presvedčený 
o tom, že sa ti ten film páčil, však?“ Samozrejme v praxi 
sa takéto otázky našťastie takmer nevyskytujú. 

Sugestívnosť otázky však často býva omnoho 
jemnejšia. Napríklad: „Film, ktorý ste práve videli je 
dielom uznávaného režiséra Miloša Formana. Povedali 
by ste, že sa Vám páčil alebo nie?“ V čom spočíva ne-
korektnosť tejto otázky? Jej problém spočíva v odvolaní 
sa na autoritu, v tomto prípade na „uznávaného režiséra 
Miloša Formana“. Ak by v otázke táto zmienka nebola, 
respondenti by pravdepodobne odpovedali na otázku 
inak. Sugestívnosť môže byť spôsobená aj ponúkanými 
variantmi odpovedí (napríklad, ak ponúkneme dve po-
zitívne možnosti odpovede, jednu neutrálnu a len jednu 
negatívnu), prípadne používaním emotívne ladených 
pojmov. Je samozrejmosťou, že v otázke by nemala byť 

ani stopa po tom, aký má na danú vec názor výskumník, 
alebo akú odpoveď od respondenta by chcel počuť. 

7.  Sú respondentovi ponúknuté všetky varianty 
odpovede? Neprekrývajú sa jednotlivé 
možnosti?
Každý respondent by mal mať možnosť vybrať si 

z ponúknutých možností. Keďže pri niektorých typoch 
otázok je nemožné vymenovať všetky mysliteľné varianty 
odpovede, je potrebné pridať možnosť „Iné (prosím 
vypíšte)......“. Jednotlivé varianty odpovede by mali byť 
špecifické a nemali by sa prekrývať. Respondent by sa 
mal vedieť jasne priradiť k určitej možnosti. 

8.  Je použitie otvorenej otázky naozaj 
nevyhnutné?
Nevýhodou dotazníka je značná redukcia 

informácií. Z dotazníka sa nemôžeme dozvedieť také 
množstvo informácií ako pri hĺbkovom rozhovore a tiež 
bohužiaľ platí, že dotazník nie je metódou, ktorá dokáže 
preniknúť do hĺbky problematiky, tak ako to dokážu 
kvalitatívne metódy. 



Ak sa však rozhodneme pre použitie dotazníka, 
musíme si byť vedomí týchto obmedzení a nemali by 
sme sa snažiť nahradiť chýbajúcu „kvalitu“ otvorený-
mi otázkami. Ak potrebujeme príliš veľa otvorených 
otázok, je to známka toho, že dotazník zrejme nie je 
úplne najvhodnejšou metódou pre náš výskum. Ďalšou 
nevýhodou otvorených otázok je značná komplikovanosť 
ich vyhodnotenia. Jedna vec je vyhodnocovať dvanásť 
dotazníkov od účastníkov školenia a iná vec je vyhodno-
tiť 1200 dotazníkov s viacerými otvorenými otázkami. 

9.  Nepýta sa otázka na príliš všeobecné 
informácie?

Odpovedať na otázku, ktorá sa pýta na priemerné údaje, 
môže byť zložité. Respondent navyše odpovedá na 
základe svojho subjektívneho pocitu. Omnoho lepšiu 
informáciu získame, ak sa opýtame na niečo konkrétne. 
Namiesto otázky „Ako často chodíte do kina?“ je vhod-
nejšia konkrétna otázka „Koľkokrát ste boli v kine minulý 
mesiac?“.

10. Majú odpovede všetkých ľudí rovnakú 
váhu?

Pri niektorých témach je prirodzené, že časť opýtaných má 
o danej veci omnoho viac informácií ako ostatní. 
V takomto prípade je vhodné použiť tzv. filtračnú otázku, 
prostredníctvom ktorej odlíšime informovanejšiu skupinu 
od neinformovanej. Ak chceme napríklad získať od respon-
dentov ich názory na kvalitu vysokoškolského štúdia, je 
podstatné odlíšiť tých, ktorí majú reálnu skúsenosť s ta-
kýmto štúdiom, od tých, ktorí takúto skúsenosť nemajú. 

11.  Nebude respondentovi nepríjemné 
odpovedať pravdivo?   

Veľa otázok má intímny charakter, respektíve sa pýta na 
veci, o ktorých nie je ľahké hovoriť. Respondent sa môže 
v takejto situácii cítiť nepríjemne a radšej preto zvolí ne-
pravdivú odpoveď. Medzi takéto otázky patria napríklad 
tie, ktoré sa pýtajú na sexuálne skúsenosti, na skúsenosť 

s drogami a alkoholom, na násilie v rodinách a pod. 
Čo v takomto prípade?

Veľmi dôležitý je pocit anonymity, respondent 
bude samozrejme odpovedať pravdivejšie, ak si bude 
istý tým, že sa o jeho odpovediach nikto nedozvie. Dôle-
žitá je tiež vhodná formulácia viet. Namiesto „trestanie 
detí“ sa môžeme pýtať na „výchovné metódy“, namiesto 
„kradnutia“ môžeme požiť termín „odniesť si niečo z prá-
ce“ a pod. Inou pomôckou je položiť nepríjemnú otázku 
tak, ako keby išlo o bežnú a normálnu záležitosť. Nespý-
tame sa teda otázku „Hráte hazardné hry?“, ale radšej sa 
spýtame tak, aby hazard vyznel ako bežná vec. Otázku 
teda môžeme preformulovať takto: „Koľko eur mesačne 
miniete na hazardné hry?“. Podobne sa namiesto otázky 
„Používate nelegálny software?“ môžeme radšej opýtať: 
„Koľko percent softwaru vo Vašom počítači bolo zakúpe-
ných a má oficiálnu licenciu?“. 

Úplne inou metódou ako získať odpoveď na neprí-
jemnú otázku, sú takzvané projekčné otázky. Nepýtame 
sa v nich priamo na názor respondenta, ale ponúkneme 
fiktívnu situáciu alebo konanie fiktívnej postavy a opýtame 
sa respondenta, čo si o tejto situácii, konaní myslí. Pred-
pokladáme, že v odpovedi sa premietne názor respon-
denta, ktorý ľahšie ohodnotí konanie inej, fiktívnej osoby, 
akoby mal priamo povedať svoj názor.

Príklad: Respondentovi môže byť ponúknutý 
obrázok dvoch mužov, ktorý sa zhovárajú. Jeden z nich 
hovorí: „Myslím si, že Slovensku by prospelo, ak by sa 
zvýšil počet imigrantov. Stretnutie s cudzími kultúrami by 
bolo pre našu krajinu prospešné.“ Druhý naopak hovorí: 
„Podľa mňa by nebolo dobré, ak by na Slovensko prišlo 
žiť veľké množstvo cudzincov. Spôsobilo by to veľa pro-
blémov.“ Následne položíme otázku respondentovi: „Títo 
dvaja muži na obrázku majú rozličné názory. Komu by ste 
dali za pravdu Vy? 

Vidíme, že projekčné otázky nám môžu pomô-
cť pri nepríjemných témach, navyše majú ďalšie plus 
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-  vedia oživiť dlhý a jednotvárny rozhovor. Bohužiaľ 
hodnota ich výpovede nie je ideálna a nemali by sme sa 
preto spoľahnúť len na ne. Je vhodné doplniť ich ďalšími 
otázkami, ktoré sa pýtajú na tú istú vec.

Štruktúra dotazníka
Tak ako jedenásti kvalitní futbalisti ešte netvoria 

automaticky víťazný futbalový tím, tak ani jednotlivé dobre 
zostavené otázky ešte netvoria dobrý dotazník. Dotazník 
by mal mať svoju štruktúru, svoj úvod, jadro a záver. 

Každý dotazník by mal začať oslovením respon-
denta, predstavením sa a poskytnutím základných infor-
mácií o výskume. Respondentovi nemusíme vysvetľo-
vať všetky naše ciele, postačí, keď dostane základnú 
informáciu o tom, prečo ho oslovujeme a o aký výskum 
sa jedná. V prípade, že budeme používať náročnejšiu ter-
minológiu, je vhodné tieto pojmy už na začiatku vysvetliť. 

V úvode dotazníka je vhodné začať nejakou ľah-
šou otázkou, nepýtať sa hneď  na začiatku na interrupcie, 
eutanáziu a sympatie k poslancom Národnej rady. Je 
užitočné, ak na začiatku respondenta zaujmeme a získa-
me si jeho dôveru. Ťažšie a náročnejšie otázky kladieme 
v strednej časti dotazníka. Ku koncu, keď je nadšenie 
respondenta pre náš výskum ešte menšie ako na zači-
atku a únava sa naopak s každou otázkou prehlbuje, je 
dobrým nápadom dotazník nejako oživiť. 

Okrem spontánnych nápadov anketára sa odpo-
rúčajú už spomenuté projekčné otázky, prípadne otázky, 
o ktorých predpokladáme, že môžu respondenta zaujať 
či už svojou formou alebo obsahom. Sociodemografické 
charakteristiky ako vek, pohlavie, vzdelanie, národnosť, 
typ zamestnania, veľkosť sídla, kraj a pod. sú naopak 
obvykle radené až na samotný záver dotazníka. Tieto 
otázky sú pri väčšine výskumov nevyhnutné, ak na ne 
zabudneme, stratíme cenné informácie. 

Otázky by mali nasledovať v nejakom logickom 
slede, nemali by sme skákať z jednej témy do druhej. 
Dotazník by nemal byť príliš dlhý a mal by byť 
anonymný. 

Ďalšie tipy pri tvorbe 
dotazníka

je vhodné použiť rovnakú škálu pri podobných  *

otázkach
pri tvorbe škály je potrebné dbať na to, aby boli  *

jednotlivé kategórie jasne zadefinované a aby sa 
neprekrývali (napríklad pri premennej vek sú správ-
ne kategórie „13 -15“, 16-18“ a nie „13-15“, „15-18“
v prípade, že ponúkneme respondentovi možnosť  *

označiť viacero odpovedí, je vhodné stanoviť ich 
maximálny počet (ak by respondenti často krúžko-
vali všetky odpovede, otázka by stratila význam)
respondent by mal mať možnosť zakrúžkovať odpo- *

veď „neviem“, nevýhodou však je nebezpečenstvo, 
že sa takto bude respondent vyhýbať odpovedi
musíme sa rozhodnúť, či budeme respondentom  *

vykať alebo tykať, a tiež, v akom rode budeme 
otázky formulovať (iba mužský, iba ženský, kombi-
novane).
dôležitá je grafická úprava dotazníka, ktorá by mala  *

byť prehľadná a jednoduchá
na záver je vhodné respondentovi poďakovať  *  



V prípade, že sme si úspešne stanovili výskumný 
problém, výskumné otázky (prípadne hypotézy), zvolili 
si správnu metódu, vybrali vzorku, zostáva nám už len 
maličkosť - samotná realizácia výskumu a jeho vyhodno-
tenie. 

Predvýskum 
Ešte pred samotným zberom dát sa odporúča 

uskutočniť na malej vzorke predvýskum. Jeho zmyslom 
je vyskúšať, či náš dotazník funguje. Teda či ľudia rozu-
mejú otázkam, či na ne dokážu odpovedať, či nepôso-
bia niektoré otázky mätúco a pod. Dobré je vyskúšať 
dotazník na najslabšom článku, teda na takých respon-
dentoch, ktorí keď to zvládnu, tak budeme mať záruku, 
že to zvládnu aj všetci ostatní. Dotazník by totiž nemal 
byť zostavený tak, aby mu rozumel priemerný respon-
dent, ale tak, aby mu rozumel každý respondent. Práve 
predvýskum nám môže pomôcť vyvarovať sa chýb ešte 
skôr, než začneme s reálnym zberom dát. 

Príklad: Miroslav Disman uvádza takúto skúse-
nosť z výskumu: Pri výskume životného štýlu obyvateľov 
lazov znela jedna z otázok takto: „Čo najčastejšie pijete?“. 
Výsledky boli šokujúce, keďže väčšina obyvateľov odpove-
dala, že pije Egri Bikaver. Táto odpoveď bola prekvapujú-
ca, keďže Egri Bikaver (býčia krv) bolo v tej dobe pomerne 
drahé víno. Výskumníci sa nad týmto zistením zamysleli 
a prišli s elegantnou teóriou, ktorá hovorila, že títo jedno-
duchí a nie príliš majetní ľudia pijú také drahé víno, aby si 
aspoň v jednej z oblastí pozdvihli svoj (v iných oblastiach 
nízky) status. Miestny farár sa však tejto teórii len zasmial 
a oznámil výskumníkom, že Egri Bikaver znamená v miest-
nom slangu to najlacnejšie víno „po ktorom vás tak bolí 
hlava, že revete ako býk“. Ponaučenie z príbehu je také, 

že aj ten najlepší výskum môže zlyhať, ak si neuvedomí-
me, že niektoré skupiny respondentov nemusia rozumieť 
otázke tak, ako predpokladáme, prípadne že ich odpo-
vede môžu znamenať niečo úplne iné, ako sa javí na prvý 
pohľad. Toto nebezpečenstvo je vyššie, ak je náš výskum 
realizovaný v kultúrne špecifikom prostredí (na lazoch, 
v rómskej osade a pod.). Aj tomuto sa však dá čiastočne 
predísť vďaka predvýskumu.   

Anketári a respondenti
V prípade, že realizujeme výskum formou 

osobných rozhovorov s pomocou dotazníka a chceme 
osloviť väčšie množstvo respondentov, je nevyhnutnos-
ťou poveriť touto úlohou viacerých ľudí. Nazývame ich 
anketármi. Ich úlohou je vyhľadať respondentov, teda 
ľudí vybraných na rozhovor (závisí to od metódy výberu 
vzorky) a uskutočniť s nimi rozhovory. Tieto rozhovory sú 
potom anketármi zaznamenané do dotazníkov. 

Anketár by mal byť zaškolený človek, ktorý pozná 
dotazník, rozumie otázkam a vie, ako má prebehnúť 
stretnutie s respondentom. Jeho úloha je však pomerne 
jednoduchá, a to uskutočniť rozhovor a zaznamenať do 
dotazníka odpovede. Anketár by nemal v žiadnom prípa-
de respondenta ovplyvňovať, nemal by mu pomáhať 
s odpoveďami, dokonca by sa nemal ani pokúšať 
o svoju interpretáciu otázky v prípade, že respondent 
nevie odpovedať. Každý z takýchto zásahov totiž môže 
spôsobiť skreslenie odpovede, a tým aj skreslenie celko-
vých výsledkov.  

V prípade potreby môžeme zvoliť inú formu zberu 
dát. Dotazníky môžeme posielať poštou alebo e-mailom, 
môžeme uskutočniť rozhovory telefonicky, prípadne uve-
rejniť dotazník na nejakej internetovej stránke a sprístup-
niť ho heslom prideleným respondentovi. 

4. IDEME NA TO
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Ak máme zber dát za sebou, ostáva nám už iba 
jediné: získať z nich čo najviac informácií. Ako prvý krok 
si však musíme tieto dáta na samotnú analýzu pripraviť.

   
Prenos dát z dotazníka 
do počítača

Na to, aby sme mohli analyzovať dáta, potrebuje-
me prepísať informácie z dotazníka do reči, ktorej bude 
rozumieť počítač, respektíve program, ktorý nám 
s analýzou pomôže. Týchto programov je viacero, naj-
častejšie prepisujeme údaje z dotazníka do programu 
PASW Statistics (v minulosti s názvom SPSS), prípadne 
do programu Excel. Do oboch zadávame dáta 
v podstate rovnakým spôsobom. 

Kódovací kľúč
Každý riadok v programe predstavuje jeden 

dotazník a každý stĺpec predstavuje jednu premennú 
(premennou je napríklad vek, národnosť, názor na pre-
zidenta). Do jednotlivých buniek zapisujeme konkrétne 
kódy zapísané v konkrétnom dotazníku a vzťahujúce sa 
ku konkrétnej otázke. Pod kódom máme na mysli číslicu, 
ktorá reprezentuje odpoveď na konkrétnu otázku. Pri 
otázke týkajúcej sa veku je to jednoduché, do bunky za-
píšeme číslo, ktoré zodpovedá veku respondenta. Ak sa 
však pýtame na pohlavie, musíme použiť číselné kódy, 
ktoré reprezentujú jednotlivé odpovede. V tomto prípade 
môže napríklad číslica 1 zodpovedať mužom a číslica 2 
ženám. Podobne postupujeme pri všetkých otázkach. 
Každý variant odpovede má pridelené číslo v dotazníku 
a toto číslo je potom zapísané do príslušnej bunky 
a reprezentuje danú odpoveď. V prípade, že respondento-
vi umožníme, aby mohol označiť viac ako jednu odpoveď, 
zápis sa nám mierne komplikuje. Už nám totiž nebude 
stačiť jeden stĺpec (keďže do jednej bunky nemôžeme 
napísať viac ako jeden kód), ale budeme potrebovať toľko 
stĺpcov, koľko variantov odpovede ponúkneme. Každý 
stĺpec bude potom predstavovať jeden variant. Zápis 
potom môžeme uskutočniť tak, že do každého stĺpca 

označíme, či si respondent zvolil daný variant alebo nie. 
Ak áno, môžeme to označiť napríklad číslicou 1, a ak nie, 
číslicou 0. Konečným výsledkom prenosu dát do progra-
mu PASW Statistics (v minulosti s názvom SPSS)  alebo 
Excel je akási tabuľka s číslami. My (a hlavne počítač) 
dokážeme z tejto tabuľky čítať, keďže vieme, že naprí-
klad číslica 4 v piatom riadku a dvanástom stĺpci nám 
hovorí, že človek, ktorý vyplnil dotazník č.5 pochádza zo 
žilinského kraja. Vieme to preto, lebo každý riadok pred-
stavuje informácie o jednom dotazníku, teda o jednom 
konkrétnom respondentovi a do stĺpca číslo dvanásť 
sme zapísali kód patriaci kraju, z ktorého respondent 
pochádza. No a žilinský kraj je v dotazníku označený 
číslicou (kódom) 4 (tieto čísla sú samozrejme uvedené 
len ako príklad, jednotlivé kódy si volíme sami).   

Čistenie dát
Pri každom zbere a prenose dát sa môžu 

vyskytnúť chyby a preto je dôležité urobiť kontrolu dát, 
s ktorými pracujeme. Taktiež môžeme naraziť na dotaz-
níky, ktoré sú vyplnené nekvalitne. Pri prvej kontrole sa 
snažíme nájsť tie dotazníky, ktoré sú vyplnené iba čiast-
kovo, prípadne nie sú vyplnené kvalitne. Tieto dotazníky 
sa môžeme rozhodnúť vyradiť. 

Druhá kontrola sa uskutoční až po prenose dát 
z dotazníka do počítača. V tejto chvíli môžeme uskutoč-
niť niekoľko jednoduchých analýz, ktoré nám pomôžu 
identifikovať nekvalitne a nelogicky vyplnené dotazníky 
(napríklad, ak je pri žiakovi základnej školy uvedený vek 
60 rokov, alebo ak muž odpovedá na otázky týkajúce 
sa skúseností z pôrodu). Ak sa nám podarí identifikovať 
dotazník s takýmito nelogickými výstupmi, je potrebné 
tieto dáta buď opraviť (to v prípade, že sa jedná zjavne 
o preklep) alebo celý dotazník vyradiť (to v prípade, že 
natrafíme na úmyselne zle vyplnený dotazník).   



Program PASW Statistics (v minulosti s názvom 
SPSS) je nástroj, ktorý je vhodný pre riešenie úloh a pro-
blémov, s ktorými sa výskumník stretáva pri analýze dát. 
Program nie je pre užívateľov náročný a zároveň posky-
tuje veľké množstvo užitočných nástrojov. V tejto kapitole 
si ukážeme na niekoľkých jednoduchých úlohách ako 
analyzovať dáta v tomto programe.  

V programe pracujeme v rámci základného okna 
„Data Editor“, ktoré je podobné ako základné okno 
v programe Excel. V tomto okne si môžeme otvoriť už 
pripravený dátový súbor PASW Statistics (*.sav), načítať 
dáta z iného formátu (MS Excel, dáta z databázy atď.), 
alebo zapísať nové dáta ručne. Data Editor obsahuje dve 
záložky „Data View“ a „Variable View“, ktoré môžeme 
prepínať na spodnej lište.  Záložka Data View pripomína 
prostredie programu MS Excel a ponúka nám pohľad na 
jednotlivé prípady – respondentov a jednotlivé premen-
né (napr. kraj, vek, pohlavie). Každý riadok predstavuje 
jedného respondenta – jeden prípad a každý stĺpec 
predstavuje jednu premennú. Pomocou záložky Variable 
View môžeme špecifikovať vlastnosti jednotlivých pre-
menných. V riadkoch sú zobrazené jednotlivé premenné, 
v stĺpcoch ich vlastnosti, ktoré si môžeme zadefinovať. 
Môžeme si tak určiť názov premennej (name), typ (type), 
počet desatinných miest (decimals), popis premennej 
(label), popis jednotlivých kódov hodnôt (values), spôsob 
merania (measure). Vložené údaje sa nám automaticky 
budú objavovať po prepnutí sa späť do okna „Data View“.

Samotné analýzy uskutočňujeme pomocou voľby 
„Analyze“, ktorú nájdeme v menu. Pre tvorbu grafov je 
určená voľba „Graphs“, avšak mnoho grafov je súčasťou 
štandardných výstupov. 

Väčšina výstupov (tabuľky, grafy, textové výstupy, 
hlásenia o chybách) sa zobrazuje vo výstupovom okne 
„Viewer“, kde je možné jednotlivé objekty ďalej upravo-
vať. Celý výstup je potom možné uložiť ako výstupový 
súbor PASW Statistics (*.spv) alebo si môžeme jednotli-
vé grafy, či tabuľky preniesť do iného formátu (napríklad 
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, HTMP, PDF). 

Program tiež ponúka možnosť upraviť si dáta ešte 
pred samotnou analýzou (menu Transform a Data). Môže-
me si napríklad odvodiť novú premennú, transformovať 
existujúcu premennú, vytvoriť nové kategórie premennej, 
spojiť viac dátových súborov, rozdeliť si súbor na menšie 
časti a pod.

Pre menej skúsených užívateľov je k dispozícii 
pomocník.  

   
Univariačná analýza

Pomocou univariačnej analýzy získavame infor-
mácie o jednom súbore, teda o skupine ľudí, ktorá od-
povedala na naše otázky. Tento súbor môžeme popísať 
podľa premenných, ktoré máme k dispozícii. Dozvieme 
sa tak napríklad, aké je vekové, národnostné, či geo-
grafické zloženie tejto skupiny. Môžeme sa dozvedieť, 
aké má táto skupina politické preferencie, kam chodí na 
dovolenku, alebo aký druh piva preferuje. Pri tejto analý-
ze ešte žiadne hlbšie súvislosti nehľadáme, postačí nám 
opis skupiny podľa jednej premennej.

Najjednoduchší spôsob ako získať takúto infor-
máciu, je vytvorenie frekvenčnej tabuľky. 

Vytvoríme si ju takto:
Cesta (začíname vždy v základnom okne Data 

View): Analyze � Descriptive Statistics � Frequencies

5. ANALy' ZA Da'T V PROGRAME 
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Otvorí sa nám okno „Frequencies“. V jeho ľavej časti 
je zoznam všetkých našich premenných. Klikneme si na tú, 
ktorá nás zaujíma (môžeme si ich označiť aj viacero) 
a stlačíme tlačidlo s trojuholníčkom uprostred. Premenná sa 
nám prenesie do prázdneho rámčeka vpravo. Stlačíme OK. 
Otvorí sa nám nové okno (PASW Statistics Viewer), v ktorom 
je zobrazená frekvenčná tabuľka (prípadne viac tabuliek, ak 
sme označili viacero premenných). Nad hlavnou tabuľkou je 
malý rámček v ktorom je informácia o tom, koľkí z respon-
dentov nám neposkytli informáciu, ktorá je analyzovaná 
(„Missing“) a naopak, koľkí túto informáciu poskytli („Valid“). 

V hlavnej tabuľke je vyznačených päť stĺpcov, ktoré nám 
poskytujú päť druhov informácií.

V prvom stĺpci vidíme zobrazené všetky kategórie  *

danej premennej. Ak je napríklad našou premennou 
kraj, zobrazí sa nám osem kategórií, ktoré reprezentujú 
jednotlivé kraje.
V druhom stĺpci (Frequency) sú zobrazené početnosti.  *

To znamená, že ku každej kategórii je priradené neja-
ké číslo, ktoré nám hovorí, koľko opýtaných v súbore 
patrí do danej kategórie. Napríklad koľkí pochádzajú 
z prešovského kraja. V predposlednom riadku je údaj 
o tom, koľkí na otázku neodpovedali („Missing“) 
a koľko bolo celkovo opýtaných („Total“).
V treťom stĺpci (Percent) je zobrazené percentuálne  *

vyjadrenie ku každej kategórii, teda napríklad, koľko 
percent respondentov býva v prešovskom kraji. Per-
centá sú počítané v rámci všetkých opýtaných 
(aj tých, ktorí neodpovedali).
Vo štvrtom stĺpci (Valid Percent) sú uvedené percentá  *

počítané len v rámci platných odpovedí (tí, čo neod-
povedali, nie sú do výpočtu zahrnutí).
V piatom stĺpci (Cumulative Percent) sú uvedené kumu- *

latívne percentá, ktoré ukazujú percentuálne hodnoty 
po postupnom sčítavaní hodnôt jednotlivých kategórií. 
Teda ak si vezmeme prvé štyri kraje a hodnota pri 
štvrtom bude 48, vieme, že v týchto krajoch žije 48 % 
respondentov.



Nasledujúca tabuľka nám popisuje súbor 
z hľadiska počtu detí respondentov. Vidíme z nej, že na 
otázku odpovedalo 1509 respondentov, ôsmi neodpo-
vedali. Z tých, čo odpovedali (Valid Percent) je najviac 

takých, ktorí nemajú žiadne deti – 27,8 %. Tesne za nimi 
sú ľudia s dvomi deťmi – 24,9 %. Stĺpec s kumulatívnymi 
percentami nám hovorí, že väčšina  opýtaných - 69,5 % 
-  má maximálne 2 deti. 

Pri prezentácii výsledkov je dobré doplniť tabuľky 
vhodnými grafmi. Program nám ponúka množstvo roz-
ličných grafov, my si ukážeme ako vytvoriť stĺpcový graf 
(Bar Chart) a polygón (Polygon).

Stĺpcový graf si vytvoríme nasledovne:
Cesta: Graphs � Bar � nastavenie ponecháme 

a stlačíme Define
Otvorí sa nám okno, v ktorom si zadefinujeme, 

aký graf chceme vytvoriť. Zvolíme jednoduchý graf 
(Simple), ktorého stĺpce zodpovedajú kategóriám danej 
premennej (Summaries for Groups of Cases). Stlačíme 
„Define“ a presunieme sa tak do hlavného okna stĺpco-
vého grafu, v ktorého ľavej časti sa nachádza zoznam 
premenných. Zo zoznamu si vyberieme premennú, ktorá 

nás zaujíma, a presunieme ju do rámčeka s názvom 
Category Axis. V rubrike Bars Represent si zvolíme 
možnosť „% of cases“, čím špecifikujeme, že stĺpce 
grafu budú vyjadrovať percentuálny výskyt jednotlivých 
kategórií. Ak nechceme, aby nám graf zobrazoval chý-
bajúce hodnoty, stlačíme „Options“ a vypneme štvorček 
„Display groups defined by missing values“. Pomocou 
tlačidla „Titles“ môžeme ku grafu pridať nadpis alebo 
poznámku pod čiarou. Stlačíme „Continue“ a následne 
OK. V novom okne sa nám znázorní graf. 

V grafe vidíme znázornené to isté, čo vidíme aj 
z frekvenčnej tabuľky. Horizontálna os je osou kategórií 
a na vertikálnej osi sú znázornené percentá. Čím je 
stĺpec vyšší, tým má väčšie zastúpenie v celom súbore. 
Na šírke stĺpca nezáleží. 

Tabuľka 1: Triedenie respondentov podľa počtu detí

Počet detí

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 419 27,6 27,8 27,8
  1 255 16,8 16,9 44,7
  2 375 24,7 24,9 69,5
  3 215 14,2 14,2 83,8
  4 127 8,4 8,4 92,2
  5 54 3,6 3,6 95,8
  6 24 1,6 1,6 97,3
  7 23 1,5 1,5 98,9
  Eight or More 17 1,1 1,1 100,0
  Total 1509 99,5 100,0  
Missing NA 8 0,5    
Total 1517 100,0     
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Polygón vytvoríme nasledovne:
Cesta: Graphs � Line � nastavenie ponecháme 

a stlačíme Define 
Ďalej je to už podobné ako pri stĺpcovom grafe. 

Otvorí sa nám okno, v ktorom si zadefinujeme, aký 
graf chceme vytvoriť. Zo zoznamu si vyberieme 
premennú, ktorá nás zaujíma, a presunieme ju do rám-
čeka s názvom Category Axis. V rubrike Line Repre-
sents si zvolíme možnosť „% of cases“. Ak nechceme, 
aby nám graf zobrazoval chýbajúce hodnoty, stlačíme 
„Options“ a vypneme štvorček „Display groups defined 
by missing values“. Stlačíme „Continue“ a následne 
OK. V novom okne sa nám znázorní graf. 

Opäť ako pri predchádzajúcom grafe platí, že 
horizontálna os je osou kategórií a na vertikálnej osi sú 
znázornené percentá. 

Pri niektorých premenných je analýza pomocou 
frekvenčných tabuliek alebo stĺpcových grafov nevhod-
ná. Ide predovšetkým o číselné premenné, ktoré majú 
príliš veľa kategórií. Ide napríklad o premennú vek, pri 
ktorej sa nám môže stať, že sa nám v grafe zobrazí 
50 rôznych stĺpcov. 

Základné informácie o takýchto číselných 
premenných  poskytujú popisné štatistiky (Analyze 
� Descriptive Statistics � Descriptives), pre grafické 
znázornenie je vhodný histogram (Graphs � Legacy 
Dialogs � Boxplot).

V niektorých prípadoch je však vhodné takúto 
premennú (ako napr. vek, hmotnosť a pod.) upraviť 
a pretransformovať ju na novú  (kategorizovanú) pre-
mennú. Napríklad z premennej vek môžeme vytvoriť 
kategorizovanú premennú „vekové kategórie“ a získame 
tak napríklad päť vekových kategórií 1-18, 19-30, 31-45, 
46-60, 61 a viac rokov. Namiesto päťdesiatich stĺpcov tak 
získame stĺpcov päť. A ako na to?

Cesta: Transform � Recode � Into Different Variables

Graf 1: Triedenie respondentov podľa počtu detí

Graf 2: Triedenie respondentov podľa počtu detí
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V novom okne si vyberieme zo zoznamu premen-
nú, ktorú budeme transformovať a presunieme ju do rám-
čeka „Numeric Variable � Output Variable“. Do rámčeka 
„Output Variable“ vpíšeme názov novej premennej, ktorú 
týmto procesom vytvoríme a stlačíme tlačidlo „Change“. 
Potom stlačíme tlačidlo „Old and New Values“ a otvorí 
sa nám nové okno. V jeho ľavej časti stlačíme prepínač 
„Range“ a zadáme, ktoré hodnoty chceme zlúčiť do jednej 
kategórie. Ak napríklad do jedného rámčeka vpíšeme 
číslovku 0 a do druhého číslovku 2, zlúčime všetkých ktorí 
majú 0,1,2 detí do jednej kategórie. V časti „New Value“ 
zadáme do rámčeka „Value“ kód, ktorý bude reprezento-
vať všetkých s 0,1,2 deťmi. Stlačíme tlačidlo „Add“. 
Ak takto vytvoríme nové kategórie a nové kódy pre všetky 
hodnoty, stlačíme tlačidlo „Continue“. Zobrazí sa nám 
pôvodné okno a v ňom stlačíme tlačidlo OK. V editore dát 
sa nám vytvorí nový stĺpec – nová premenná.

Takýmto spôsobom môžeme upraviť tiež kate-
górie kategorizovanej premennej (napríklad zlúčiť málo 
zastúpené kategórie do položky „ostatné“). Túto úlohu 
môžeme vyriešiť tiež pomocou nástroja Visual Binning 
(Transform � Visual Binning)

Komparačná (porovnávacia) 
analýza

Pri komparačnej analýze porovnávame viacero 
súborov, skupín z hľadiska jednej premennej. Napríklad 
si môžeme rozdeliť súbor na osem menších súborov, 
podľa toho z ktorého kraja pochádzajú. Týchto osem 
skupín môžeme porovnávať z hľadiska premenných ako 
je výška príjmu, národnosť, vzdelanie, postoj k EÚ. 

Najprv si ukážeme ako vytvoriť komparačnú tabuľku. 
Cesta: Analyze � Descriptive Statistics � Cosstabs

Otvorí sa nám nové okno, v ktorom si zadefinuje-
me, ktoré dve premenné nás zaujímajú. Jednu, prostred-
níctvom ktorej rozdelíme súbor na menšie časti (naprí-
klad pohlavie), a druhú , ktorou budeme porovnávať tieto 
menšie skupiny (napríklad miera spokojnosti so svojím 
životom). Prvú premennú (pohlavie) si označíme a pre-
sunieme do rámčeka „Column(s)“. Druhú (spokojnosť) 
presunieme do rámčeka „Row(s)“. Stlačíme tlačidlo 
„Cells“. V novom okne zaškrtneme položky „Observed“ 
a „Column“. Stlačíme „Continue“ a potom OK. Výstupom 
je tabuľka, ktorá vyzerá takto:

Tabuľka 2: Rozdiely medzi mužmi a ženami pri hodnotení spokojnosti so svojím životom
Spokojnosť so svojím životom

     Pohlavie  Total
     muži Ženy  
Miera spokojnosti veľmi šťastný/á Count 206 261 467
    % within Respondent‘s Sex 32,5% 30,0% 31,1%
  skôr šťastný/á Count 374 498 872
    % within Respondent‘s Sex 59,1% 57,2% 58,0%
  nie veľmi šťastný/á Count 53 112 165
    % within Respondent‘s Sex 8,4% 12,9% 11,0%
Total  Count 633 871 1504
   % within Respondent‘s Sex 100,0% 100,0% 100,0%

Riadky v tabuľke reprezentujú jednotlivé 
kategórie spokojnosti so životom, stĺpce pohlavie 
respondenta. V poslednom riadku a stĺpci sú súhrnné 

informácie o všetkých respondentoch, teda vyjadrujú 
súčet predchádzajúcich riadkov alebo stĺpcov. Každá 
bunka je rozdelená do dvoch riadkov: početnosť 
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(Count) a percentuálne vyjadrenie (% within Respon-
dent´s Sex).

V tabuľke vidíme, aké sú rozdiely medzi mužmi 
a žena mi pri hodnotení spokojnosti so svojím životom. Keďže 
stĺpce tvoria 100%, porovnávame percentuálne hodnoty 
v riad koch. V tabuľke v riadku „veľmi šťastný“ napríklad vidí-
me, že približne rovnaké percento mužov a žien hovorí, že sú 
„veľmi šťastný“. O niečo viac je však „veľmi šťastných“ mužov. 
Posledný stĺpec ukazuje percentuálne hodnoty pre celý súbor.  

Výsledky môžeme znázorniť aj graficky, 
napríklad pomocou polygónu. 

Cesta: Graphs � Line
V otvorenom okne označíme druhý typ grafu – Multi-

ple. Stlačíme tlačidlo „Define“. Otvorí sa nám okno v ktorom 
máme zoznam premenných. Premennú, podľa ktorej porov-
návame súbory (v našom prípade spokojnosť), presunieme 
do rámčeka „Category Axis“. Do rámčeka „Define Lines by“ 
presunieme premennú (v našom prípade pohlavie), ktorou 
rozdeľujeme  súbor na menšie skupiny (v našom prípade 
na mužov a ženy). V rámčeku „Lines Represent“ označíme 
možnosť „% of cases“. Stlačíme „Options“ a zrušíme ozna-
čenie možnosti „Display groups defined by missing values“. 
Graf bude vyzerať takto: Graf 3

Z grafu vidíme, že krivka znázorňujúca spokojnosť 
mužov sa podobá krivke, ktorá znázorňuje spokojnosť žien. 
O čosi viac šťastných ľudí je však skôr medzi mužmi ako 
medzi ženami.

Analýzy, ktoré sme si ukázali, tvoria samozrejme len 
zlomok toho, čo nám ponúka program PASW Statistics. 
Pre obsiahlejšie analýzy však odporúčame preštudovať 
si literatúru, ktorá sa touto témou zaoberá podrobnejšie, 
prípadne navštíviť stránku www.spss.cz. Na tejto stránke je 
tiež možné stiahnuť si zadarmo skúšobnú verziu programu. 

Tento materiál vychádza z verzie PASW Statistics 
Base 17. Keďže sa však táto verzia od predchádzajúcich 
(vrátane verzií SPSS) príliš nelíši, tak je možné použiť tento 
text aj pri práci so staršími verziami programu.

Graf 3: Rozdiely medzi mužmi a ženami pri hodnotení 
            spokojnosti so svojím životom

60  %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Veľmi šťastný   Skôr šťastný      Nie veľmi šťastný

Spokojnosť so životom

Pe
rc

en
tá



Na záver vám ponúkame príklady konkrétnych 
dotazníkov na štyri vybrané témy: angažovanosť vo 
verejnom živote, postoje mladých ľudí k „iným“ skupi-
nám, voľný čas a dobrovoľníctvo. V prípade, že by ste 
mali záujem uskutočniť výskum na jednu z týchto tém, 
ponúkame vám tieto dotazníky ako inšpiráciu, prípadne 
ako nástroj, ktorý môžete použiť. Upozorňujeme však, 
že každý výskum by mal vychádzať z vlastných potrieb, 
vlastného výskumného problému, výskumných otázok, 
hypotéz a na ich základe by mal byť vytvorený špecifický 
dotazník. Z tohto dôvodu nie je najvhodnejšie aplikovať 

tieto dotazníky v každej situácii (len preto, lebo sa môžu 
týkať tej istej alebo podobnej témy).  

V prípade, že tieto dotazníky využijete (v ne-
zmenenej forme), ponúkame vám tiež na našej stránke 
(www.iuventa.sk) pripravené súbory v programoch Excel 
a PASW Statistics (SPSS), do ktorých môžete zazname-
nať dáta z dotazníka. Ak nám tieto dáta zašlete na adre-
su iuventa@iuventa.sk , pomôžeme vám ich vyhodnotiť. 
Zároveň nám tak pomôžete získať cenné údaje o situácii 
v daných oblastiach v rôznych kútoch Slovenska. 

6. PRiKLADY DOTAZNiKOV



Vážení priatelia, prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať odpovede na otázky, ktoré sa týka-
jú trávenia voľného času mladými ľuďmi. Ďakujeme!

1.  Koľko voľného času máte počas bežného školského/pracovného dňa? 
 (Uveďte prosím priemerný počet hodín počas bežného dňa.)                                        __________________________

2.  Koľko voľného času máte počas bežného víkendového dňa?  
 (Uveďte prosím priemerný počet hodín počas bežného dňa.)                                        __________________________

3.  Ako často sa venujete nasledujúcim aktivitám 
 (do každého riadku zaznačte krížikom ako často sa venujete danej aktivite)?

Venujem sa jej aspoň raz za:  deň týždeň mesiac rok vôbec
a)  Počúvam hudbu      
b) Učím sa cudzí jazyk (okrem štandardnej školskej výučby)       
c)  Zvyšujem si svoje odborné schopnosti (okrem štandardnej školskej výučby)    
d)  Čítam noviny alebo časopisy     
e)  Čítam knihy     
f)  Chodím do kina     
g)  Chodím do divadla     
h)  Nakupujem     
i)  Športujem     
j)  Chodím do prírody     
k)  Chodím na koncerty     
l)  Chodím do barov a krčiem     
m) Stretávam sa s priateľmi     
n)  Hrám sa na počítači      
o)  Som na internete     
p)  Iná činnosť...     

                                                                                                                 
4.  Koľko času venujete nasledujúcim aktivitám počas bežného víkendového dňa? (Prosím uveďte počet hodín, ktoré 

trávite pri jednotlivých činnostiach počas bežného víkendového dňa.)
 a) Počúvanie hudby          ______
 b) Zvyšovanie si svojich odborných a jazykových schopností (okrem školských povinností)   ______
 c) Čítanie novín alebo časopisov         ______
 d) Čítanie kníh           ______
 e) Návšteva kultúrnych podujatí         ______
 f)  Šport           ______
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 g)  Výlety do prírody          ______
 h) Návšteva barov a krčiem         ______
 i)   Stretávanie sa s priateľmi         ______
 j)  Hranie sa počítačových hier         ______
 k) Internet           ______
 l) Iná činnosť ____________________________________________________________________________ ______

5.  Využívate možnosti trávenia voľného času, ktoré sú organizované ___________________________________________
(doplníme, čo nás zaujíma: mestom, CVČ, samosprávou, a pod.)?

 1) áno   �
 2) nie    �

6.  Ak nevyužívate možnosti, ktoré ponúka _____________________________________________ , uveďte hlavný dôvod:
 1) nevyužívam ich, pretože o žiadnych neviem    �   
 2) nevyužívam ich, pretože nie sú pre mňa dostatočne zaujímavé  �
 3) nevyužívam ich z iných dôvodov (uveďte)______________________________ �

7.  Predstavte si, že by mesto organizovalo takúto aktivitu: ____________________________________________________  
Chceli by ste sa v takomto prípade do nej zapojiť?

 1) určite áno   �
 2) skôr áno   �
 3) aj áno, aj nie   �
 4) skôr nie   �
 5) určite nie   �

A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe ktorých Vaše odpovede zaradíme do vybraných štatistických skupín:

8. Pohlavie:
 1)  muž    �
 2)  žena    �
 
9. Vek: ____________________

10. V ktorom kraji žijete:
 1) košický   �
 2) prešovský   �
 3) banskobystrický  �
 4) žilinský   �
 5) trnavský   �
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 6) trenčiansky    �
 7) nitriansky    �
 8) bratislavský      �

11. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete?
 1) do 500 obyvateľov   �
 2) 501 – 2000 obyvateľov  �
 3) 2001 – 5000 obyvateľov  �
 4) 5001 – 20000 obyvateľov  �
 5) 20001 – 50000 obyvateľov  �
 6) 50001 – 100000 obyvateľov  �
 7) viac ako 100000 obyvateľov  �

12. Aký je Váš rodinný stav?
 1) ženatý/vydatá   � 
 2) slobodný/á    �
 3) rozvedený/á    �
 4) iné _______________________  �

13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 1) žiadne     
 2) základné    �
 3) stredná škola bez maturity  �
 4) stredná škola s maturitou  �
 5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie �

14. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste:
 1) študent     �
 2) zamestnaný na plný úväzok  �
 3) zamestnaný na čiastočný úväzok �
 4) nezamestnaný   �
 5) iné _________________________ �

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste 
nám venovali!



Vážení priatelia,
prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je zistiť stav a možnosti rozvoja dobrovoľníckych aktivít 
mladých ľudí vo Vašom meste/obci.  Ďakujeme!

Poznámka: pre zjednodušenie textu používame termín „dobrovoľník“, ktorým popisujeme aj dobrovoľníčky – dievčatá, ženy. 

1.  Ktoré z nižšie uvedených vlastností, podľa Vášho názoru, musí mať aktivita / činnosť, aby sme ju mohli označiť za 
dobrovoľnícku? (Môžete označiť aj viacero odpovedí.)

 1)  aktivita je vykonávaná vo voľnom času a bez nároku na odmenu     �
 2)  zmyslom aktivity je pomoc alebo služba v prospech inej osoby, organizácie, skupiny ľudí  �
 3)  obsah práce určí organizácia alebo skupina, ktorej je pomoc, služba určená    �
 4)  organizácia, ktorá umožňuje dobrovoľníkovi aktivitu, pripravuje dobrovoľníkom     
          podmienky na výkon činnosti (materiál, priestory a i.)       �

2. Pôsobili ste ako dobrovoľník na príprave, organizácii alebo realizácii niektorých voľnočasových aktivít? 
 1) áno (ak ste zodpovedali áno, pokračujte otázkou č. 4)      �
 2) nie  (ak ste zodpovedali nie, pokračujte otázkou č. 3)      �

3. Ak nepôsobíte ako dobrovoľník, tak z akého dôvodu? (Vyberte maximálne 2 možnosti, ktoré sú hlavnými dôvodmi, 
že nepôsobíte ako dobrovoľník.) 

 1)  nemám dostatok voľného času         �
 2)  nemám o takúto prácu záujem, nevidím v tom žiaden význam     �
 3)  potrebujem financie, preto si hľadám platenú prácu      �
 4)  nemám dostatok informácií o tom, kde a čo by som mohol      �
 5)  v mojom okolí nie sú možnosti pôsobiť ako dobrovoľník      �
 6)  iné (uveďte) _________________________________________________________________  �

4. Aké oblasti sú pre Vás najviac zaujímavé pre dobrovoľnícke aktivity? (Vyberte maximálne 2 oblasti.)
 1)  práca s deťmi a mládežou   �
 2)  ochrana životného prostredia   �
 3)  práca so zvieratami    �
 4)  pomoc starším     �
 5)  pomoc chorým    �
 6)  práca s mentálne postihnutými   �
 7)  práca s telesne postihnutými   �
 8)  práca pre bezdomovcov   �
 9)  iné (uveďte) _________________________ �

DOTAZNÍK - DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY MLÁDEŽE



27

5. Čo je pre Vás najdôležitejšie pri vykonávaní dobrovoľníckych aktivít? (Vyberte maximálne 2 možnosti.)
 1)  aby som sa niečo nové naučil        �
 2)  aby som o tom mal potvrdenie do školy alebo na prijímačky     �
 3)  aby som strávil čas s kamarátmi       �
 4)  aby som bol užitočný pre organizáciu        �
 5)  aby som to, čo odo mňa očakávajú aj vedel urobiť      �
 6)  nech je pri tom zábava        �
 7)  iné (uveďte) ______________________________________________________________________ �

6. Označte všetky organizácie/inštitúcie, kde pôsobíte ako dobrovoľník. 
 1)  škola, školský klub     �
 2)  osvetové stredisko, kultúrny dom  �
 3)  centrum voľného času    �
 4)  nemocnica alebo hospic   �
 5)  domov detí     �
 6)  domov dôchodcov     �
 7)  charitatívna organizácia   �
 8)  fara, cirkevná organizácia, spoločenstvo  �
 9)  iné (uveďte) _________________________ �

7. Aký typ činnosti prevažuje vo Vašich aktivitách?  
 1)  pomáham ako dobrovoľník podľa potreby vedenia/nadriadených    �
 2)  samostatne organizujem rôzne aktivity        �

8. Uveďte pozíciu, v ktorej pôsobíte ako dobrovoľník (napr. administrátor web stránky a i.). 
 __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

9.  Akú pomoc najviac očakávate od ľudí, v organizácii, kde pôsobíte ako dobrovoľník? 
(Vyberte si maximálne 2 možnosti):

 1)  zoznámiť ma s ďalšími dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, uviesť ma do organizácie, 
     predstaviť ma         �

 2)  ponúknuť mi možnosť vybrať si z rôznych aktivít      �
 3)  ponúknuť mi tréning, školenie, ktoré mi umožní získať potrebné vedomosti a zručnosti 
          pre aktivity, ktoré budem vykonávať        �
 4)  poskytnúť mi potrebné informácie pre činnosť, ktorú budem vykonávať   �
 5)  iné (uveďte) _______________________________________________________________  �



A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe ktorých Vaše odpovede zaradíme do vybraných štatistických skupín:

10. Pohlavie:
 1)  muž     �
 2)  žena     �

11. Vek:  ___________________________

12. V ktorom kraji žijete:
 1) košický    �
 2) prešovský    �
 3) banskobystrický   �
 4) žilinský    �
 5) trnavský    �
 6) trenčiansky    �
 7) nitriansky    �
 8) bratislavský      �

13. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete?
 1) do 500 obyvateľov   �
 2) 501 – 2000 obyvateľov  �
 3) 2001 – 5000 obyvateľov  �
 4) 5001 – 20000 obyvateľov  �
 5) 20001 – 50000 obyvateľov  �
 6) 50001 – 100000 obyvateľov  �
 7) viac ako 100000 obyvateľov  �

14. Aký je Váš rodinný stav?  
 1) ženatý/vydatá   �
 2) slobodný/á    �
 3) rozvedený/á    �
 4) iné. _________________________________________

15. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 1) žiadne    �
 2) základné    �
 3) stredná škola bez maturity  �
 4) stredná škola s maturitou  �
 5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie �

16. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste:
 1) študent     �
 2) zamestnaný na plný úväzok  �
 3) zamestnaný na čiastočný úväzok �
 4) nezamestnaný   �
 5) iné .________________________________________

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám 
venovali!
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DOTAZNÍK – ANGAŽOVANOSŤ VO VEREJNOM ŽIVOTE 

Vážení priatelia,
prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať odpovede na otázky týkajúce sa aktivít vo verejnom 
živote v rámci mesta/obce (organizovanie rôznych podujatí, účasť na zasadnutiach a seminároch v obci, organizova-
nie záujmových krúžkov a iných prospešných aktivít v rámci mesta/obce). Ďakujeme! 

1. Čo pre Vás znamená účasť na verejnom živote? (môžete zakrúžkovať aj viac možností)
 1) účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva   �
 2) verejné – prospešné práce v rámci obce    �
 3) organizovanie hudobných a spoločenských podujatí  �
 4) účasť na záujmových (odborných) krúžkoch, seminároch   �
 5) vedenie záujmových krúžkov pre mládežníkov vo vašej obci  �
 6)  iné (uveďte) _____________________________________________________________________________________

2. Zúčastňujete sa na verejnom živote vo Vašej obci?  
 1) áno (Pokračujete otázkou č. 4)     �
 2) nie (Pokračujte otázkou č. 3)     �

3. Prečo sa nezúčastňujete na verejnom živote obce?
 1) nemám záujem       �
 2) nemám dostatok času na takéto aktivity    �
 3) iné dôvody (uveďte) ______________________________________________________________________________
(Pokračujte otázkou č. 10)

4. Ako sa najčastejšie zúčastňujete na verejnom živote vo Vašej obci (zakrúžkujte najviac dve možnosti)?
 1) účasť na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva   �
 2) verejné – prospešné práce v rámci obce    �
 3) organizovanie hudobných a spoločenských podujatí  �
 4) účasť na záujmových (odborných) krúžkoch, seminároch   �
 5) vedenie záujmových krúžkov pre mládežníkov vo vašej obci  �
 6) iné (uveďte) ___________________________________________________________________________________

5. Ako často sa zúčastňujete na verejnom živote vo Vašej obci. 
 1) denne       �
 2) aspoň raz týždenne      �
 3) aspoň raz mesačne      �
 4) aspoň raz ročne      �



 5) menej ako raz ročne      �
 6) nikdy       �

6. Ste spokojný/á s možnosťami, ktoré máte na to, aby ste sa podieľali na verejnom živote vo Vašom okolí?
 1) spokojný/á       �
 2) skôr spokojný/á      �
 3) ani (aj) spokojný/á, ani (aj) nespokojný/á    �
 4) skôr nespokojný/á      �
 5) nespokojný/á      �

7. Čo si myslíte, že najviac získate účasťou na verejnom živote vo Vašej obci? (zakrúžkujte najviac dve možnosti)
 1)  nové poznatky a informácie     �
 2)  nové zručnosti      �
 3)  nadviazanie nových kontaktov     �
 4)  zmena, zlepšene života v mojej obci    �
 5)  iné (uveďte) __________________________________________________________________________________

8. Máte možnosti v obci zorganizovať nejaké podujatie?
 1)  áno       �
 2)  nie        �
 3)  neviem       �

9. Ak ste uviedli v predchádzajúcej otázke odpoveď nie, zakrúžkujte najčastejšiu príčinu prečo nie:
 1)  nemám záujem      �
 2)  nemám dostatok informácií     �
 3)  nemám potrebné skúsenosti a zručnosti    �
 4)  nemám podporu v najbližšom okolí    �
 5)  verejné inštitúcie a predstavitelia mi to nedovolia   �
 6)  v mojom okolí nie sú organizácie, ktoré by mi pomohli v mojom úsilí �
 7)  iné dôvody (uveďte) _____________________________________________________________
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A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe 
ktorých Vaše odpovede zaradíme do vybraných 
štatistických skupín:

10. Pohlavie:
 1)  muž     �
 2)  žena     �

11. Vek:  ___________________________

12. V ktorom kraji žijete:
 1) košický    �
 2) prešovský    �
 3) banskobystrický   �
 4) žilinský    �
 5) trnavský    �
 6) trenčiansky    �
 7) nitriansky    �
 8) bratislavský      �

13. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete?
 1) do 500 obyvateľov   �
 2) 501 – 2000 obyvateľov  �
 3) 2001 – 5000 obyvateľov  �
 4) 5001 – 20000 obyvateľov  �
 5) 20001 – 50000 obyvateľov  �
 6) 50001 – 100000 obyvateľov  �
 7) viac ako 100000 obyvateľov  �

14. Aký je Váš rodinný stav?  
 1) ženatý/vydatá   �
 2) slobodný/á    �
 3) rozvedený/á    �
 4) iné. _________________________________________

15. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 1) žiadne    �
 2) základné    �
 3) stredná škola bez maturity  �

 4) stredná škola s maturitou  �
 5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie �

16. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste:
 1) študent     �
 2) zamestnaný na plný úväzok  �
 3) zamestnaný na čiastočný úväzok �
 4) nezamestnaný   �
 5) iné .________________________________________

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám 
venovali!



DOTAZNÍK – MLADÍ ĽUDIA A ICH POHĽAD NA „INÉ“ SKUPINY 

Vážení priatelia,

prosíme Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka. Jeho cieľom je získať informácie o mladých ľuďoch a ich pohľade na 
rôzne skupiny obyvateľstva. Ďakujeme!

1. V každom riadku sa vyjadrite, či by ste boli ochotní prijať príslušníkov uvedených skupín za:

     občanov  Vášho mesta susedov v dome  blízkych  priateľov  
 narkomani   Áno  Nie  Áno Nie  Áno Nie
 homosexuáli   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 černosi   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 aziati    Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 ľudia nakazení AIDS  Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 umelci   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 moslimovia   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 pijani    Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 ľudia, ktorí hovoria iným jazykom Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 Rómovia   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 Maďari   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 Česi    Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 zdravotne postihnutí  Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 starí ľudia   Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 športoví fanúšikovia  Áno Nie  Áno Nie  Áno Nie
 Iná skupina, ktorá je z hľadiska určitej lokality zaujímavá      
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2. Do akej miery dôverujete jednotlivým skupinám?
  dôverujem skôr dôverujem aj dôverujem, aj nedôverujem skôr nedôverujem nedôverujem
 moslimovia 1 2 3 4 5
 černosi 1 2 3 4 5
 aziati 1 2 3 4 5
 Rómovia 1 2 3 4 5
 Maďari 1 2 3 4 5
 Česi 1 2 3 4 5
 zdravotne postihnutí 1 2 3 4 5
 narkomani 1 2 3 4 5
 homosexuáli 1 2 3 4 5
 pijani 1 2 3 4 5
 ľudia nakazení AIDS 1 2 3 4 5
 umelci 1 2 3 4 5
 starí ľudia 1 2 3 4 5
 športoví fanúšikovia 1 2 3 4 5

3. Odkiaľ čerpáte najviac informácií o uvedených skupinách:
  osobne som sa žijú v našom meste od rodičov od kamarátov z médií nemám informácie
  s nimi stretol 
 moslimovia 1 2 3 4 5 6
 černosi 1 2 3 4 5 6
 aziati 1 2 3 4 5 6
 Rómovia 1 2 3 4 5 6
 Maďari 1 2 3 4 5 6
 Česi 1 2 3 4 5 6
 zdravotne postihnutí 1 2 3 4 5 6
 narkomani 1 2 3 4 5 6
 homosexuáli 1 2 3 4 5 6
 pijani 1 2 3 4 5 6
 ľudia nakazení AIDS 1 2 3 4 5 6
 umelci 1 2 3 4 5 6
 starí ľudia 1 2 3 4 5 6
 športoví fanúšikovia 1 2 3 4 5 6



4. Ako často prichádzate do kontaktu s nasledujúcimi skupinami:

  každý deň často občas zriedka nikdy
 moslimovia 1 2 3 4 5
 černosi 1 2 3 4 5
 aziati 1 2 3 4 5
 Rómovia 1 2 3 4 5
 Maďari 1 2 3 4 5
 Česi 1 2 3 4 5
 zdravotne postihnutí 1 2 3 4 5
 narkomani 1 2 3 4 5
 homosexuáli 1 2 3 4 5
 pijani 1 2 3 4 5
 ľudia nakazení AIDS 1 2 3 4 5
 umelci  1 2 3 4 5
 starí ľudia  1 2 3 4 5
 športoví fanúšikovia  1 2 3 4 5

5. Myslíte si, že na Slovensku žije skupina, ktorá ohrozuje väčšinové obyvateľstvo? 
1) áno     �
2) nie     �

6. Ak si myslíte, že na Slovensku žije skupina, ktorá ohrozuje väčšinové obyvateľstvo, uveďte o ktorú sa konkrétne 
jedná. (Svoju voľbu označte  krížikom vedľa skupiny, ktorú považujete za hrozbu.)

 moslimovia    �
 černosi    �
 aziati     �
 Rómovia    �
 Maďari    �
 Česi     �
 zdravotne postihnutí   �
 narkomani    �
 homosexuáli    �
 pijani     �
 ľudia nakazení AIDS   �
 umelci     �
 starí ľudia     �
 športoví fanúšikovia    �
 žiadna    � 
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7. Malo by byť Slovensko krajinou, kde žijú rôzne kultúry? 
 1) určite áno    �
 2) skôr áno    �
 3) aj áno, aj nie    �
 4) skôr nie    �
 5) určite nie    �
 6) neviem    �

A na záver Vás prosím o niekoľko údajov, na základe ktorých Vaše odpovede zaradíme do vybraných štatistických skupín:
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8. Pohlavie:
 1)  muž     �
 2)  žena     �

9. Vek:  ___________________________

10. V ktorom kraji žijete:
 1) košický    �
 2) prešovský    �
 3) banskobystrický   �
 4) žilinský    �
 5) trnavský    �
 6) trenčiansky    �
 7) nitriansky    �
 8) bratislavský      �

11. Aká je veľkosť sídla v ktorom žijete?
 1) do 500 obyvateľov   �
 2) 501 – 2000 obyvateľov  �
 3) 2001 – 5000 obyvateľov  �
 4) 5001 – 20000 obyvateľov  �
 5) 20001 – 50000 obyvateľov  �
 6) 50001 – 100000 obyvateľov  �
 7) viac ako 100000 obyvateľov  �

12. Aký je Váš rodinný stav?  
 1) ženatý/vydatá   �
 2) slobodný/á    �
 3) rozvedený/á    �
 4) iné. _________________________________________

13. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
 1) žiadne    �
 2) základné    �
 3) stredná škola bez maturity  �
 4) stredná škola s maturitou  �
 5) vysokoškolské vzdelanie a vyššie �

14. Aké je Vaše súčasné ekonomické postavenie, ste:
 1) študent     �
 2) zamestnaný na plný úväzok  �
 3) zamestnaný na čiastočný úväzok �
 4) nezamestnaný   �
 5) iné ._________________________________________

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za čas, ktorý ste nám 
venovali!



Za'VER

Cieľom tejto publikácie je slúžiť ako 
pomôcka pre začínajúcich výskumníkov, prípadne 
pre tých, ktorí by chceli uskutočniť výskum 
a nevedia ako na to. Veríme, že tento text bude 
užitočný a aspoň čiastočne prispeje k realizácií 
a ku kvalite nových výskumov. Chceli by sme však 
na záver upozorniť tých, ktorí plánujú s výskumom 
začať, že táto publikácia je len akýmsi stručným 
úvodom do problematiky. Z tohto dôvodu určite 
všetkým odporúčame siahnuť po ďalšej literatúre, 
ktorá sa venuje jednotlivým témam obsiahlejšie 
a detailnejšie.

A pre tých, čo sa rozhodli realizovať svoj 
vlastný výskum - prajeme vám veľa úspechov.    
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