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Úvod do studia předmětu (anotace) 
 
Aplikovaná metodologie pro učitele II. je předmět, který studenty seznámí 
s kvalitativním přístupem ve výzkumu, s jeho teoretickými východisky a 
praktickým využitím. Získané znalosti by mu měly pomoci k realizaci diplomové 
práce. 
 

Cíle předmětu 
 
Cílem je, aby student dokázal naplánovat výzkum, provést kvalitativní šetření a 
analyzovat sesbíraná data. V rámci vybrané teorie předvést interpretaci 
analyzovaných dat. 
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Předmět je ukončen seminární prací, která se skládá ze tří částí. První část 
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postup, jak student pracoval při kvalitativní analýze rozhovoru. Třetí část tvoří 
závěrečná interpretace rozhovoru, v podobě textu v rozsahu 3-5 stran, může 
obsahovat i model emergované teorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Význam ikon v textu 
 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů. 

 

 Časová náročnost 
Uvádí se u každého tématu.  
 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu 

neměl opomenout. 

 

 Cvičení 
Prověřují praktické dovednosti studenta. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si 
podstatné a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 
 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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1 Předmluva 

Předložený učební text byl vytvořen na základě autorčiny dlouhodobé 

zkušenosti s terénním výzkumem. Primární inspirace přichází z působení v 

Pražské skupině školní etnografie (PSŠE). (Viz webové stránky: Pražská skupina 

školní etnografie). Zásadní zkušenost učinila při longitudinálním výzkumu, který 

PSŠE prováděla na základních školách v letech 1994-2003 a který byl 

prezentován především publikací Vývoj dítěte od první do páté třídy (Pražská 

skupina školní etnografie, 2005), jež byla v roce 2005 oceněna medailí 

ministryně školství.1 

Další badatelská praxe pochází z výzkumů2, které se zabývají otázkou, 

proč v České republice romské děti absolvují z velké části základní školní 

docházku na základních praktických školách, dříve na školách zvláštních 

(Levínská, 2009a; Levínská 2008). 

Mimo uvedených dlouhodobých projektů badatelka provedla 

desetiměsíční výzkum v antroposofické vesnici Botton Village (Rybová, 1998), 

účastnila se srovnávacího výzkumu EUROPEP3 (Greger, Levínská, Smetáčková, 

2008) a monitorování projektu SIM (středisek integrace menšin) (Levínská, 

2009b). 

Badatelsky je ovlivněna svými učiteli, kterými jsou v první řadě Miloš 

Kučera, Josef Kandert a Zdeněk Uherek. Dále členy PSŠE (Stanislav Štech, 

Miroslav Klusák, Miroslav Rendl, Alena Škaloudová, Ida Viktorová, Lenka 

Hříbková), z jejich řad na ni mají v poslední době vliv zejména Dana Bittnerová 

a David Doubek, se kterými řeší projekty týkající se vzdělávání Romů. Společně 

vydali monografii Funkce kulturních modelů ve vzdělávání, publikace získala 

ocenění rektora UK za rok 2011. (Bittnerová, Doubek, Levínská. 2011). 

Cílem učebního textu je jednak předat srozumitelný návod, jak 

přistupovat ke kvalitativnímu výzkum, umožnit studentovi provést výzkum a 

napsat závěrečnou práci, a jednak vytvořit přehled zdrojů, kde lze získat o 

kvalitativním přístupu komplexnější a hlubší poznatky. 

Z hlediska vědních disciplín je autorka ovlivněná kulturní antropologií, 

psychologií a filosofií výchovy a vzdělávání. 

                                                 
1 

1994-2003 „Žák v měnících se podmínkách současné školy“ GA ČR 406/94/1417, 406/97/0870, 

406/00/0470 - nositelé PhDr. Věra Semerádová a PhDr. Miroslav Rendl, CSc. 
2 2005-2007 Vzdělání a jeho hodnota z hlediska Romů (Pohled na vzdělání očima Romských matek), (reg. 

č. GAČR 406/05/P560); 2008-2010 Funkce kulturních modelů ve vzdělávání (reg. č. GAČR 406/08/805); 

2012-2015 Rozhodovací procesy pomáhajících profesí v oblasti interkulturních vztahů (GAČR, reg. č. 

P407/12/0547). 
3
 2007-2008 dvouletý mezinárodní výzkumný projekt, který byl organizován INRP (Institut National de 

Recherche Pédagogique) v Lyonu, Francie. 
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Učební text je rozdělen do deseti kapitol (plus předmluva a závěr), za 

každou následuje doporučená literatura k nastudování či úkoly, nad nimiž by se 

měl každý student zamyslet nebo je v průběhu semestru vykonat. Cvičení by 

mu měla dopomoci k zdárnému provedení výzkumu, tedy ke sběru dat, k jejich 

analýze a zpracování do textu. 

 Cílem není podat vyčerpávající přehledovou studii, kterých je vytvořeno 

dostatečné množství a jsou komplexnější než tento útlý text, ale předat osobní 

zkušenost s kvalitativním výzkumem a se školní etnografií. 

2 Úvodní pojmy 

 Cíle 
 Uvést do základních pojmů používaných v metodologii výzkumu. 

 Popsat vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem. 

 Objasnit multiparadigmatičnost sociálních věd. 

 Vymezit pojem školní etnografie. 

 Časová náročnost 
1 hodina 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 paradigma 

 mínění 

 multiparadigmatické 

vědy 

 teorie 

 redukce informace 

 

 standardizace 

 reliabilita 

 validita 

 etnografie 

 tazatel 

 

 

 antropologie 

 školní 

etnografie 

 aktér 

 informant 

 respondent 

 

 

2.1 Co je to věda? Proč vůbec hovoříme o metodologii 

výzkumu? 

Pohybujeme-li se na poli vědy, tzn. znamená to, že se věnujeme 

nějakému způsobu bádání. Jak ovšem vědu poznáme? Podle Dismana  „teprve 

Thomas S. Kuhn (1962) analyzoval instituci vědy skutečně v sociologických 

termínech.“ Jeho přístup umožňuje „vytvořit operační definici vědy, tj. popis 
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operací, které musíme použít, abychom poznali, že něco věda je.“ (Disman, 

2005, s. 12). „Kuhn uvedl do teorie vědy dva důležité koncepty: koncept 

paradigmatu a koncept ,normální‘ vědy.“ „Normální věda je takový vědní 

obor, v němž komunita vědců přijímá shodné paradigma.“ (Disman, 2005, s. 

12). Za ‚normální vědy‘ bylo možné považovat vědy přírodní, nicméně 

v současné době i věda jako fyzika není jednotná ve výkladu světa. Sdílí 

rozdílná paradigmata výkladu fyzikálních jevů. (Smolin, 2009). 

Podle Kuhna jsou paradigmata přijímané příklady aktuální vědecké praxe, 

příklady které zahrnují zákony, teorii, aplikace a instrumentaci. To vše poskytuje 

model, ze kterého vyvěrá určitá koherentní tradice vědeckého výzkumu.“ (Kuhn 

in Disman, 2005, s. 12). 

Takto definovaná věda má sociální charakter: „věda je to, co za vědu 

považují vědci daného oboru“. (Disman, 2005, s. 13). Závažnější problém 

dle Dismana Kuhn vyjadřuje větou: „Zůstává otevřenou otázkou, zda 

sociální vědy mají vůbec paradigma.“ (Disman, 2005, s. 14). Je vůbec 

možné, aby se sociální vědci jednoho oboru shodli na společné teorii, zákonech, 

aplikacích, instrumentaci. Z příkladů psychologie víme, že předmět výzkumu se 

v jejích jednotlivých směrech liší. Vezmeme-li příklady z minulosti, tak zakladatel 

behaviorismu Watson vnímal vědomí jako paralelu duše, která neexistuje, a 

tudíž je nevhodným subjektem pro bádání. (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková, 

1999). Naopak psychoanalýza se soustředila na uspořádání lidské psychiky. 

(Např. Freud, 1971). Je tedy jasné, že předmět výzkumu se v těchto dvou 

směrech zcela liší a z toho vyplývá i odlišné použití výzkumných nástrojů, které 

jsou voleny v závislosti na teorii, kterou vědec zaujímá k předmětu zkoumání. 

Podobných příkladů v daleko jemnějších odstínech bychom našli na poli 

psychologie a dalších sociálních věd nesčetně. O sociálních vědách lze tedy říci, 

že jsou multiparadigmatické. 

Bavíme-li se o metodologii výzkumu, studenti se často ptají, k čemu je ta 

která konkrétní metoda (například otevřené kódování). Vlastně se ptají, proč 

existuje rozdělení mezi laikem a vědcem. Proč se věda vůbec dělá? 

Motivace jedince dělat vědu mohou být velice různé. Vrátíme-li se ke 

kořenům evropské kultury do dob antické filosofie, setkáme se s Platonovým 

učením, které řeší vztah mínění a vědění. „Mínění samo nemůže nijak poznat, 

zda je pravdivé, nebo nepravdivé. Proto je mínění vzhledem k poznání 

bezcenné.“ (Kratochvíl, 1993, s. 60). 

O pár století později v novověku věda zastává místo filosofie a rozhoduje, 

zda je určité mínění scestné anebo bude povýšeno do „hodnosti vědecky 

prokázané pravdy.“ (Kratochvíl, 1993, s. 60). V běžném životě používáme pro 

svoji orientaci svá a všeobecně sdílená mínění, sem lze zařadit i různé 
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předsudky. Vědecké bádání nám může napomoci odhalovat pravdivost či 

nepravdivost našich mínění. Na rozdíl od Platóna nedojdeme v postmoderní 

době k poznání „pravého jsoucna“. Nicméně můžeme alespoň zaujmout pozici 

BIOS THEORETIKOS – „teoretický způsob života“, kdy se z nadhledu a 

nezaujatě stáváme svědky událostí, které svým vyprávěním zpřítomňujeme 

doma. (Srov. Kratochvíl, 1993, s. 60-61). 

Platón svoji filosofii představoval především prostřednictvím dialogů, 

protože skrze setkávání různých názorů a mínění může být vykřesána jiskra 

poznání. (Srov. Kratochvíl, 1993, s. 60-61). Platónův názor může být inspirativní 

i pro badatele, teoretika. Teoretik „nevnucuje“ svá mínění, ale zajímá se o 

mínění druhých. Forma dialogu či interview poukazuje i na dvojí postoj 

výzkumníka – osoba, která je zaujatá a osoba, která se snaží o teoretický 

odstup. 

Teoretický, vědecký přístup k životu ustanovuje společenství vědců, ve 

smyslu komunity, instituce, která určitý myšlenkový postup považuje za 

vědecký. Zde je věda zakotvena institucionálně, sociálně. Vědec je součástí 

nějaké „akademické party“. Souvisí s identifikací a s identitou jedince. (Srov. 

Kučera, 2010). 

Dalším motivem, proč jedinec dělá vědu, může být z hlediska 

psychoanalýzy sublimace pudu, kdy vědecké bádání je výsledkem „úspěšné 

sublimace“ a je vnitřním motivem, incentivou. V tomto momentu záleží na míře 

identifikace se vědce se sdílenou teorií a na schopnosti se od uvedené sdílené a 

nově nabyté teorie desidentifikovat, aby se ve výsledku identifikoval se svým 

pudem a byl schopen kreativní vědecké práce. (Srov. Kučera, 2010). 

2.2 Vztah kvalitativního a kvantitativního přístupu 

V odborné literatuře je kvalitativní a kvantitativní přístup vymezován 

především vzájemnými odlišnostmi (viz Disman, 2005, Miovský, 2006). Tak si 

čtenář uvědomí možnosti, které každý z těchto přístupů umožňuje. 

Jedná se o odlišný způsob zacházení se zkoumaným vzorkem, s aplikací 

získaných informací, s jejich interpretací. Rozhodujícím rozdílem je však použití 

opačných myšlenkových operacích. Kvantitativní přístup postupuje deduktivně, 

„to znamená, že je schopen řešit jen určitou kategorii problémů: Kvantitativní 

výzkum může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možno popsat 

v termínech vztahů mezi pozorovanými proměnnými.“ (Disman, 2005, s. 77). 

Kvalitativní přístup postupuje induktivně. „Kvalitativní přístup je 

nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam 

podkládaný sdělovaným informacím.“ (Disman, 2005, s. 285). 
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Disman se dále věnuje základním rozdílům mezi oběma přístupy 

vzhledem k vytváření nové teorie. „Cílem kvantitativního výzkumu je testování 

hypotéz. Cílem kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz, nového 

porozumění, vytváření teorie.“ (Disman, 2005, s. 286). 

Každý s přístupů musí nutně redukovat nějaký druh informace. Redukce 

souvisí s odlišnými cíli. Buď můžeme redukovat počet jedinců anebo rozsah 

sledovaných informací. Obrazně řečeno mezi množstvím sledovaných informací 

a množstvím jedinců je vztah nepřímé úměrnosti. „V kvantitativním výzkumu 

má výzkumník omezený rozsah informací o mnoha jedincích.“ Je zde přítomna 

„silná redukce počtu pozorovaných proměnných a silná redukce počtu 

sledovaných vztahů mezi těmito proměnnými. Generalizace na populaci je 

většinou snadná a validita této generalizace je měřitelná.“ (Disman, 2005, s. 

286). 

V kvalitativním výzkumu se badatel snaží získat „mnoho informací o 

malém počtu jedinců“. Dochází k „silné redukci jedinců a generalizace na 

populaci je problematická ba nemožná.“ (Disman, 2005, s. 286). 

Protože se kvalitativní výzkum brání generalizaci svých výsledků, je 

v některých vědeckých kruzích považován za nedostatečně objektivní, a jeho 

výpovědní hodnota je považována za nízkou. Avšak užitečnost a jedinečnost 

kvalitativního výzkumu by měl doložit tento studijní text. 

2.2.1 Standardizace, reliabilita a validita 

Vymezme termíny standardizace, reliabilita a validita a jejich vztah 

k uvedeným výzkumným přístupům. 

„Standardizované techniky používají striktně jednotné podněty a také 

odpovědi jsou často omezeny na volbu z předem připraveného souboru 

kategorií. Pak hovoříme o „uzavřených otázkách.“(Disman, 2005, s. 126). 

V praxi tzn., že tazatel vždy postupuje dle záznamového archu. Pokud 

dotazovaný nerozumí otázkám, nesmí mu vysvětlovat jejich obsah. V roli 

tazatele je minimalizována možná intervence, neměla by být žádná. 

Cílem standardizace je umožnit reliabilní měření. Obrazně řečeno, máme-

li k dispozici standardizovanou míru – metr, je nám umožněno reliabilní měření 

délky. Rozměry jednoho předmětu, pokud nedošlo k jeho opotřebení, budou 

pořád stejné. „Reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované 

aplikaci dává shodné výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu 

nezměnil.“ (Disman, 2005, s. 62). V psychologii jsou příkladem testy paměti, 

pozornosti, inteligence. V pedagogice například ověřování znalostí studentů 

prostřednictvím testových baterií. Je nutno si uvědomit proměnné, která 

podobná měření ovlivňují. 
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Kvantitativní výzkum, jehož cílem jsou plošná šetření „vyžaduje silnou 

standardizaci. Silná standardizace zajišťuje vysokou reliabilitu. Ovšem silná 

standardizace vede nutně k silné redukci informace. Respondent, místo aby 

plně popsal svoje mínění, je omezen na volbu jediné kategorie z nabídnutého 

velice malého souboru kategorií. To nutně vede k poměrně nízké validitě.“ 

(Disman, 2005, s 286-287). Při kvantitativním způsobu měření si výzkumník 

nemůže být jist, že respondent správně pochopil danou otázku. 

Problém validity spočívá v obtížnosti získání dat, která přesně odpovídají 

a pravdivě ilustrují jev, který je studován. Problém validity zřetelně vystupuje 

v mezikulturních studiích (crosscultural studies). Příkladem České republiky je 

aplikace testů inteligence na romské děti, které jsou vyvinuty na dětech 

vyrůstajících v majoritní kultuře. Strukturace inteligence je závislá na primární 

socializaci a akulturaci, která souvisí s kulturním zázemím každého jedince. 

Například nemůžeme používat nástroje měření inteligence, které byly vytvořeny 

v jiném kulturním prostředí, protože každé sociální prostředí je strukturováno 

jinak a má jiné požadavky na jedincovy schopnosti. (Cole, 2000; Lurija, 1976). 

Sociolog Disman upozorňuje, že studované fenomény nevidíme přímo, 

ale získáváme je prostřednictvím nějakého indikátoru, teplotu zjistíme pozicí 

rtuti, lihu, číslem na stupnici; věk aktéra výzkumu dle jeho odpovědi. Mezi 

fenoménem a indikátorem může být velice komplikovaná vazba, kterou 

výzkumník nezná, nevidí a tak přichází otázka validity a reliability výzkumu. 

„Validní měření je takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli 

měřit.“ (Disman, 2005, s. 62). Dáme-li dyslektickému dítěti matematickou slovní 

úlohu, může se stát, že ji nevyřeší nebo bude pomalejší než ostatní spolužáci. 

Nevíme-li, že je dyslektické, tak jeho selhávání připisujeme jeho matematické 

nedostačivosti. My však o jeho matematických schopnostech nevíme nic. Naše 

měření není v uvedeném případě validní. 

„Slabá standardizace kvalitativního výzkumu, volná forma otázek a 

odpovědí nevynucuje taková omezení, jaká existují v kvantitativním výzkumu. 

Potenciálně proto může mít kvalitativní výzkum vysokou validitu.“ (Disman, 

2005, s. 287). Potenciál validity, o kterém Disman hovoří, je vysoký, protože 

během interview lze získávat zpětnou vazbu míry porozumění či neporozumění 

mezi tazatelem a informantem. Validita šetření je zvyšována za předpokladu, že 

si dotazovaný s výzkumníkem rozumějí, že používají stejnou řeč a sdílí její 

významy. 

„Standardizace v kvalitativním výzkumu je slabá“ (Disman, 2005, s. 287) 

a proto má kvalitativní výzkum poměrně „nízkou reliabilitu.“ Nástroj měření není 

standardizován ve smyslu, že je úkolem badatele každého jedince poměřit 

stejným nástrojem – tedy stejným dotazníkovým setem, ale že výzkumník 
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způsobem tázání vychází naproti individuálním rozdílům mezi jedinci, tak aby 

jejich jedinečnost byla zřejmá.  

Výroky týkající se měření se vztahují na kvantitativní průzkum, 

v kvalitativním průzkumu nebývá cílem měření, ale různé způsoby deskripce, 

interpretace určitého fenoménu. 

Shaffir, Stebbins, Turowetz říkají: „The problem of validity in the field 

res. earch concerns the difficulty of gaining an accurate or true impression of 

the phenomenon under the study.“ (Shaffir, Stebbins, Turowetz 1980, s. 11). 

Jejich výrok říká, že validita v terénním výzkumu je úzce propojena s pravdivou 

a přesnou reprodukci fenoménu, který je zkoumán. Tím se vracíme k Platónovu 

konceptu teoretika. (Viz Kratochvíl, 1993). Reprodukce je v našem případě 

tvorba textu na základě interpretace sebraných dat. (Viz kapitoly Interpretace a 

Text). 

2.3 Školní etnografie - teoretická východiska 

Kvalitativní přístup je primárně inspirován etnografickými 

výzkumy malých sociálních skupin, které byly prováděny prostřednictvím 

zúčastněného pozorování (Burgess, 1984). Výzkumník se během výzkumu, 

který je inspirován etnografickým přístupem, dostává do vztahu s aktéry 

výzkumu a jeho cílem je pochopit, „o co jim jde“. Jaký význam členové 

konkrétních skupin přikládají světu kolem sebe, aktivitám, které provádějí, jaká 

jsou jejich výkladová paradigmata a jaké sociální vztahy vytvářejí. 

Tento studijní text je inspirován a zaměřen především na metodu školní 

etnografie. Základní informace o teoretických kořenech školní etnografie učinil 

v roce 1992 v textu „Školní etnografie: přehled problematiky“ Miloš Kučera 

(Kučera, 1992). „Školní etnografií se nazývá metodologie pedagogického 

výzkumu, která se počínala rozvíjet na konci šedesátých let a rozšířila se 

v letech sedmdesátých a osmdesátých, hlavně v anglosaské oblasti, ale nejen 

v ní.“ (Kučera, 1992, s. 1). Základní inspirace přichází z „velké“ etnografie a 

kulturní antropologie od výzkumníků jako byl Franc Boas a Bronislav 

Malinowski, kteří prováděli terénní výzkum (field-work). Prostřednictvím 

dlouhodobého pobytu v prostředí se naučili domorodý jazyk, aby jim byla 

přístupná adekvátní interpretace chování domorodců.  

Další důležitou kvalitou výzkumu byla a je spolupráce s kompetentním 

informátorem, s kterým má výzkumník vybudovaný vztah. (Kučera, 1992, s. 1-

2). V současné době není „zkoumaná osoba“ vnímána jako pasivní činitel, ale 

aktivní činitel výzkumu, někdo kdo na něm participuje. Aktér výzkumu tedy není 

podroben měření, ale mezi výzkumníkem a jím dochází k dialogu. Mění se tedy 

postoj badatele i diskurs. Nehovoříme o objektech či subjektech výzkumu, ale o 
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aktérech výzkumu či účastnících výzkumu. Hovoříme s informanty. Označení 

respondent je výhradně spjat s dotazníkovým šetřením. Způsob mluvy, vědecký 

diskurs úzce souvisí s etikou výzkumu. (Viz kapitolu Etika výzkumu.) 

2.4 Etnografie, etnologie a antropologie 

Školní etnografie se svým názvem odkazuje k etnografii a jím spřízněným 

vědám, proto je třeba si vyjasnit, jaký je vztah mezi etnografií, etnologií a 

antropologií. 

Etnografie je věda, která se zabývá studiem různorodých etnik, jejich 

sociální strukturou, zvyky, tradicemi, institucemi. Principem jejího přístupu je 

„proces pozorování lidského chování v holistickém kulturním konceptu“. 

[„ethnography consists of the proces of observing human behaviour in holistic 

cultural context.“] (Shimahara, 1988, s. 78) „Jedná se o vědu kulturní 

deskripce.“ [„It is the science of cultural description.“] (Wolcot in Shimahara, 

1988, s. 78). Klasická etnografie je spojována s evropským kolonialismem; 

etnograf zkoumal cizí, exotické kultury. 

Etnografie a etnologie jsou často používány a vnímány jako synonyma. 

Nicméně doslova etnografie znamená „psaní o národnostech.“ [„Ethnography 

literally means writing about nations.“ ] (Erikson, 1984, s. 2). 

Erikson uvádí, že etnologie a etnografie jsou na sobě nezávislé, ve 

způsobu jak je veden výzkum. „Etnologie přesně řečeno znamená studium 

významu nebo významnosti organizace a zvyků lidských skupin.“ Nejde jí o 

jednotlivé kontexty v konkrétních skupinách, ale jedná se o srovnávací vědu, 

která používá etnografickou analýzu. Cílem je identifikovat principy řádu 

v sociálním chování lidstva jako takového. (Erikson, 1984, s. 2). Dá se říci, že 

teoreticky stojí „nad etnografií“. Je založena na mezikulturních studiích 

(crosscultural studies). Může být zaměřena například na srovnání různých 

příbuzenských systémů, obživných strategií, atd. 

Etnografii a etnologii šlo primárně o deskripci, komparaci a ukázání 

rozdílnosti systémů. V sociální a kulturní antropologii jde o pochopení významu 

činností a rituálů. Použití termínu sociální antropologie poukazuje na americké 

kořeny, kulturní antropologie na kořeny evropské. Přecházíme-li od etnografie a 

etnologie k antropologii, tak se dostáváme od studia neznámého, cizího ke 

studiu známého. Kučera uvádí, že došlo k metodologickému obratu „v přenesení 

principů (a odvozeně i otázek, které se jimi staví) ‚velké‘ etnologie a kulturní 

antropologie, zkoumající tzv. primitivní národy, pro ‚naši‘ společnost cizí a 

exotické, na segmenty právě moderní společnosti; tyto segmenty pak 

představují pro výzkumníka národy svého druhu ‒ např. učitelé a žáci 

národ(y) školní.“ (Kučera, 1992, s. 4).  
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 Současná sociální, kulturní antropologie a sociologie zpravidla bývají 

zaměřeny na studium vlastní kultury. Výzkumníci se často soustředí na výzkum 

marginálních jevů, mládežnických subkultur, socio-patologických jevů. (Shaffir, 

Stebbins, Turowetz, 1980). „Existují etnografie městských a venkovských 

regionů a komunit, nemocnic, podniků, profesních a zájmových skupin a 

organizací, nejobecněji, nejrůznějších sociálních prostředí (‚setting‘).“ 

(Kučera 1992, s. 2). 

2.4.1 Etnocentrismus 

Vznik etnografie je spjat s dobou evropských kolonií. Zjednodušeně 

řečeno etnograf z nadhledu vyšší kultury hodnotil kulturu nižší, primitivní. Pokud 

badatel hodnotí, je třeba, aby věděl, z jaké kultury pochází, jaké jsou její 

hodnoty a normy a současně si uvědomoval, že jeho enkulturace není 

hodnotnější než enkulturace aktéra výzkumu. Pokud nereflektuje odlišnost mezi 

sebou a aktérém výzkumu jako střet odlišných plnohodnotných kultur, nýbrž 

nereflektovaně hodnotí kulturu druhého, dá se říci, že zaujímá etnocentrický 

postoj.(Kužel, 1999). 

Etnocentrický postoj nemusí badatel zaujímat pouze vzhledem k jinému 

etniku, ale budeme-li se pohybovat na poli školského výzkumu, tak lze být 

„etnocentrický“ k učitelům, dětem, školníkům, poradenským psychologům, 

rodičům, ředitelům a ředitelkám. Naše4 enkulturace proběhla prostřednictvím 

hodnocení, které jsme jako princip přijali za své a opět jej používáme 

k hodnocení druhých. Mnoho z úkonů od stravování po chození na toaletu přes 

čtení a psaní považujeme za samozřejmé. Ti, kdo z našeho pohledu tyto úkony 

provádějí jinak, jsou diskutováni jako jiní. Vzpomeňme třeba na skandál 

ohledně plastiky „Entropa“ Davida Černého, kterou vystavil v Bruselu, v době 

předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie, v lednu 2009. Bulharsko 

bylo zobrazeno jako turecký záchod a v evropských médiích se objevila řada 

různorodých interpretací. Je zajímavé sledovat interpretace skandálu ohledně 

„Entropy“ podle společenského postavení a státní či národnostní příslušnosti 

jednotlivých komentátorů.  

Disman upozorňuje na určitou nezbytnost etnocentrismu na příkladu 

Schutzova cizince. Princip etnocentrismu je, že hodnotíme dle schémat či 

kulturních vzorců nám vlastních. Jsme-li v „terénu“, a ještě jsme nezvládli nové 

kulturní vzorce, používáme ty své, staré interpretace světa. Pokud nové vzorce 

nezvládneme ani po dlouhodobém pobytu, zůstáváme na okraji společnosti. 

(Disman, 2005, s. 332-335).  

                                                 
4
 V případech, kdy píšu my, naše, tak tou identitou myslím Evropany, kteří úspěšně prošli klasickým 

vzdělávacím systémem. Tzn., že mají alespoň dokončené základní vzdělání. 
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 Souhrn 
Kapitola pojednává o základních rozdílech mezi kvalitativní a kvantitativní 

metodologií. Zabývá se odkazem, který přináší do kvalitativního výzkumu 

etnografie a pojmy jako je výzkumný pobyt, znalost jazyka, který je nutný pro 

vztah a porozumění mezi badatelem a aktérem.  

Jsou zde rozebrány pojmy jako redukce, reliabilita, validita, etnografie, 

etnologie, antropologie. Je ukázáno, že školní etnografie není samostatnou 

vědou, ale principem, metodou jak lze zkoumat školní, akademické prostředí. 

Jedince, kteří se nacházejí v rámci vzdělávací instituce, vidí jako nositele 

specifické kultury. 

Dále poukazuje na nebezpečí etnocentrismu, který je způsoben 

nedostatečnou reflexí hodnotových postojů výzkumníka. Etnocentrismus je 

postoj, kdy dochází k hodnocení druhé kultury z hlediska kultury, k níž badatel 

patří. Otázkou zůstává, zda je možné a žádoucí se etnocentrismu zcela zbavit. 

 Cvičení 1 
 Vyhledej prostřednictvím knihovnických rešerší, internetu a dalších 

informačních zdrojů české a slovenské badatele (včetně jejich pracovišť) z 

oblasti pedagogiky, psychologie a sociologie, kteří se zabývají kvalitativním 

přístupem. Uveď příklady jejich prací. 

 Cvičení 2 
Odkaz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Entropa 

 

Pročti si ve wikipedii informace o Entropě umělce Davida Černého a 

prostuduj další uvedené odkazy na články a diskuse. Sleduj názory jednotlivých 

novinářů, politiků, umělců. Co kdo sleduje svými vyjádřeními? Kdo s kým je 

v alianci? Lze názory nějak rozřídit? Uchopit? 

 Kontrolní otázky 
 

 Vysvětlete pojmy: redukce dat, validita, reliabilita, standardizace. 

 Kdy používáme termíny respondent, informátor, aktér? 

 Literatura 
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3 Proč kvalitativní přístup ve výzkumu? 

 Cíle 
 Objasnit přínos kvalitativního přístupu ve výzkumu. 

 Charakteristika podmínek, za kterých jsou voleny metody kvalitativního 

výzkumu. 

 Vysvětlení vztahu empirického a teoretického rámce výzkumu.  

 Časová náročnost 
1 hodina 
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 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 krize spol. věd 

 empirická 

zkušenost 

 praxe 

 teorie 

 

 význam 

 metodologické 

opory 

 nástroje myšlení 

 cizinec 

 

 emický 

 etický 

 indikátor 

 praktický sociolog 

 naivní vědec 

 

3.1 Krize společenských věd 

Z pragmatického hlediska, které v současné době během studia na 

vysokých školách vystupuje do popředí, nemá kvalitativní přístup k výzkumu 

téměř žádné opodstatnění. K získání akademického titulu je rozhodně snazší a 

rychlejší provést dotazníkové šetření, zapsat ho do microsoft excelu, který 

provede základní výpočty, následně vytvoří tabulky a grafy. Pokusit se o 

interpretaci získaných dat, která mimochodem často bývá velmi slabá, nicméně 

pokus o vědu byl učiněn a zvládá-li student či studentka pravopis a stylistku, 

titul jistě obhájí. 

V kvalitativním výzkumu je potřeba soustředěný dlouhodobý sběr dat. 

Samotný pobyt v terénu znamená ztrátu osobního pohodlí, soukromí, nutnost 

navazovat vztahy s aktéry. Výzkumník nejenom, že zkoumá, ale i sám se stává 

pro „domorodce“ subjektem k výzkumu. Pokud se bude domnívat, že je důležité 

zachovávat si odstup a nadhled od „objektů výzkumu“, nepodaří se mu navázat 

vztah, který je založen na vzájemné důvěře mezi ním a informantem. Bez této 

důvěry lze získávat pouze data víceméně „povrchní“. (Viz kapitolů Zúčastněné 

pozorování). 

Kvantitativní metodologie, na rozdíl od kvalitativní metodologie poskytuje 

badateli metodologickou oporu, spočívající v práci „s objektivními daty“ s 

použitím „objektivního nástroje“, který s badatelem a téměř ani s jeho myšlením 

nemá nic společného. Nástroje lze opakovaně používat a lze opakovaně 

ověřovat výsledky výzkumu bez ohledu na osobu, která výzkum provádí. 

Velice výstižně tuto oporu popisuje Pavel Říčan: 

„Když jsem opustil v samém začátku cestu teologa a zvolil psychologii, 

v níž jsem hledal – jak to bývá – profesionální naplnění i odpověď na osobní 

otázky, nalezl jsem v číslech matematické statistiky jakési spočinutí, dojem, že 

zde něco je, čeho se mohu bezpečně chytit. Zároveň jsem brzo přišel na chuť i 

té moci, kterou čísla poskytují. Změřit někomu inteligenční kvocient, to 

znamená – někdy fiktivně, jen ve fantazii, někdy i fakticky – kus moci nad ním. 
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Fascinoval mě korelační koeficient, jehož výpočet – jak jsem to cítil – 

obdivuhodně vnáší řád do chaosu života. Propadl jsem faktorové analýze jako 

jedinečné hře s korelačními koeficienty na takové úrovni abstrakce, kde už 

jednotlivý člověk je nanejvýš vektorem v n-rozměrném prostoru“ (Říčan 2005, 

s. 14). 

Kvalitativní analýza rozhodně takovou jistotu výzkumníkovi nedá. Sám za 

sebe se musí rozhodovat, jakou cestou se bude ubírat a které segmenty analýzy 

pro něho budou významné. Nástroje myšlení, které používá, jsou vždy spjaty 

s jeho osobností. 

Jednou z příčin vzniku kvalitativní metodologie v sociálních vědách je 

jejich krize.  

Například Smékal uvádí, že vědy o člověku, „které člověka zkoumají 

v sociální, psychologické a kulturně antropologické perspektivě.“ Jimiž míní 

„psychologii, psychoterapii, pedagogiku, etiku, sociologii, sociální práci, kulturní 

a sociální antropologii, etnologii, psychohistorii,“ „jsou v krizi snad od svého 

vzniku“ (Smékal 1999, s. 23). Jedním z jejích zdrojů je „spor o povahu 

předmětného pole těchto věd a o tom, jak je vymezovat a v neposlední řadě 

nejasnosti epistemologické a metodologické týkající se činnostního pole věd o 

člověku.“ Velice zjednodušeně řečeno, zkoumání člověka a jeho pole působnosti 

se rovná zkoumání subjektivity další subjektivitou. U psychologie jedno vědomí 

zkoumá projevy druhého vědomí, v pedagogice člověk, který vnímá školní 

vzdělávání za samozřejmé, zkoumá proces vzdělávání a sám je již vzdělávacím 

procesem „zpracován“. Smékal (Smékal 1999) se domnívá, že kvalitativní 

výzkum může být jednou cestou z krize věd o člověku. 

Smékalovu narážku o krizi věd, která ji provází již od samého jejího 

vzniku, si lze dát do souvislosti s Kuhnovou pochybností, zda sociálni vědy mají 

vůbec nějaké paradigma. 

Stanislav Štech v příspěvku „Kvalitativní výzkum edukace – mikroskopem 

nebo teploměrem?“ (Štech, 2011) uvádí, že se krize v psychologii objevila po 

první světové válce v souvislosti s multiparadigmatickým charakterem 

psychologie. Při střetu teoretických a praktických poznatků se ukázala 

problematická či malá uplatnitelnost teoretických poznatků v praxi. Podle Štecha 

byl Vygotskij první, kdo se zabýval krizí psychologie a psychologického 

výzkumu, jehož úkolem je tuto krizi řešit (Štech, 2011). Krize se objevila po 

první světové válce jako reakce na množství psychologických paradigmat a 

jejich nedostatečnou oporu v praktickém životě. Možná se zdá, že současná 

psychologie vlastní funkční nástroje, ale krize mezi teoretiky (vědci, 

akademickými pracovníky) a praktiky (učiteli, psychology v praxi, rodiči) je stále 
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přítomná. Krize se projevuje oboustrannou nepřenositelností a 

neaplikovatelností poznatků. 

V  nejbazálnější formě se krize projevuje otázkami: „K čemu nám to 

bude? Proč takové množství výzkumů? Mají smysl?“ Pokud se badatel věnuje 

např. vzdělávání sociokulturně hendikepovaných lidí, Romů a obyvatel ze 

sociálně vyloučených lokalit, kde je velké množství organizací, které se v oblasti 

angažují, a jejich angažovanost je rozličně motivovaná, tak je výše uvedenými 

otázkami oprávněně zahlcován. Ptají se ho učitelé, psychologové a speciální 

pedagogové z pedagogicko-psychologických poraden, Romové, sociálně slabí 

lidé, případně cizinci. Je značně komplikované na ně odpovídat, protože 

aplikace poznatků neprobíhá v komunikaci mezi teoretiky a praktiky, ale souvisí 

i se školní a státní politikou. Badatel podá o výsledcích výzkumu zprávu, může 

je zakomponovat do výuky, školení, ale přímá aplikace není možná a je značně 

diskutabilní. (Viz kapitolu Etika výzkumu). 

Vraťme se opět ke krizi sociálních věd. Štech poukazuje na vzájemnost 

mezi metodologií a předmětem výzkumu: „Metodologie přispívá k definici 

předmětu, respektive musí s ním být v souladu.“ (Štech, 2011, s. 284). Štech 

poukazuje na nutnost nalezení odpovídající jednotky analýzy/výzkumu (Štech, 

2011, s. 285) a na použití nepřímých nástrojů. Od Vygotského přebírá metaforu 

teploměru. „Vědeckost, která pomůže psychologii vyjít z krize, váže Vygotskij na 

empistemologický postoj, který označuje jako hledání teploměru psychologie.“ 

(Štech, 2011, s. 287). Základem je, zda se zaměřit na detail zkoumaného 

fenoménu mikroskopem či používat indikátor jevu – teplotu měřenou 

teploměrem. Zda vidět zkoumaný fenomén jako detail bez vztahů k okolním 

jevům nebo v kontextu. Štech tvrdí, že je vždy nutné respektovat vztahy mezi 

daty. K jejich validizaci dojde prostřednictvím jejich konceptualizace a šetření je 

tudíž možno považovat za vědecké. „Vědecký poznatek vždy vyžaduje empirická 

data a současně jejich čtení pomocí konceptů vzniklých mimo či před 

zkoumanou empirickou situací/zkušeností“ (Štech, 2011, s. 287). 

Další závažnou poznámkou je, že nelze zaměňovat empirický a teoretický 

předmět analýzy. Je třeba rozlišovat teoretický koncept, který může (a nemusí) 

sloužit k interpretaci zkušenosti (empirických dat). 

V případě, že zkoumaným předmětem je edukace jedince, tak bychom si 

měli uvědomit, že „specifickou zvláštností edukace je, že jde o „umělý“ 

psychický vývoj pomocí propracované soustavy mediací. Není to ani prostředí, 

ani nějaký vnější obal či podmínky pro vývoj a fungování jedince, ale je to 

ústřední proces psychické geneze: všechny psychické funkce, struktury a 

instance se v něm generují ve specifické (kvalitativně vyšší podobě) dostávají se 

pod kontrolu vědomí a jsou ovlivnitelny volně. (Štech, 2011, s. 288). 
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Ve Štechově výroku můžeme vidět celý problém zkoumání edukačního 

procesu. Mysl badatele prošla edukací a tudíž je tímto procesem formována. 

Tedy i její empirické zaměření je preformované zkušeností enkulturace a 

socializace. Otázkou zůstává, zda vůbec lze najít nástroj, který zajistí 

výzkumníkovi dostatečný odstup a koncept pro interpretaci. Přičemž interpretací 

rozumíme rekonstrukci empirických metod (viz Štecha, 2011, s. 287). 

Nebudeme-li tolik zaměstnáni krizí vědy, bude odpovědí na otázku, proč 

se zabýváme kvalitativním výzkumem a co je na kvalitativním výzkumu potažmo 

etnografickém přístupu neodolatelné, je osobní setkání s druhým člověkem; 

osobní setkání s neznámými jevy, tedy stávání se cizincem. Zaujmout postoj 

cizince nebo se stát skutečným cizincem, člověkem, který se v dané situaci 

nevyzná, je mimo svůj běžný životní rozvrh, je neodolatelnou výzvou. Tento 

postoj může badateli pomoci pochopit jiné životní příběhy než jeho vlastní v 

rámci jeho domovské společnosti. 

 „Konstrukce vědy jsou konstrukcemi konstrukcí praktických sociologů, tj. 

obyčejných lidí; z takové zkušenosti a znalosti není vyjmut ani badatel, který 

např. do školy vstupuje s tím, co všechno o ní ví, co o ní slyšel, co v ní sám 

zažil. Na druhé straně ovšem aktéři rozvíjejí své poznávací přístupy více a 

kvalitněji ve zvláštních sociálních pozicích - takovou je pozice cizince (Schutz, 

1964), který se vstupem do nového prostředí musí nahradit své vnější znalosti o 

něm autentickým vnitřním poznáním, který je ale díky tomu také veden 

k zexplicitnění optiky strukturující prostředí, optiky, která je pro normální, 

neokrajové členy přirozená a kterou nejsou s to odlišit od výsledku vidění s ní. 

 Metodologicky je tak pro nás Schutzův cizinec důkazem, že otázka 

účasti badatele na životní prostředí, nadhozená symbolickým interakcionismem, 

naprosto nemusí být řešena jen jako co nejrychlejší a nejúplnější splynutí s 

prostředím; že je možná adekvátnější snažit se artikulovat své místo do statu 

"okrajového domorodce" ("marginal native"), spojujícího oba póly, než do statu 

domorodce krátce. Schutzovo dílo bývá ovšem někdy interpretováno i opačně.“ 

(Kučera 1992, s. 4). Vždy, když výzkumník vstupuje do nového prostředí, je 

v pozici cizince, který neví, jak se v novém prostředí chovat. Co je slušnost a co 

neomalenost, jak stolovat. 

 Kučera (1992) ve své citaci ukazuje, že existují metodologicky dvě 

možnosti. V první výzkumník zůstává okrajovým členem komunity, který 

nerozumí všem pravidlům, učí se je příliš pomalu, aby mohl být plnohodnotným 

členem. Druhý postoj zdůrazňuje rychlou adaptaci na prostředí a pochopení 

kulturních vzorců. Kučera naznačuje, že pro výzkumníka to nemusí být výhodné, 

stát se rychle „insiderem“ skupiny. Metodologicky mohou být daleko přínosnější 

(i když subjektivně méně příjemné) nárazy odlišných kulturních vzorců.  
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 Příklad z výzkumu v Botton Village. Na večírku, který pořádala naše 

domácnost, byla zábava v plném proudu. Zeptala jsem se hostů, zda chtějí 

kávu. Oni na moji nabídku odpověděli kladně. Po vypití kávy všichni do jednoho 

odešli. Když jsem se zeptala dlouhodobého spolupracovníka, proč všichni 

odcházejí, tak mi odpověděl, že hostitel nabídnutím kávy naznačuje, že je čas 

večírek ukončit. (Archiv autorky). 

 V této souvislosti zmiňme tkzv. etický a emický pohled. Etický pohled 

je objektivizovaný pohled výzkumníka. Emický pohled se pokouší o interpretaci 

z hlediska aktéra výzkumu. Švaříček a Šeďová, kteří čerpají z Denzina a 

Lincolnové (2005) uvádějí, že „kvalititativní přístup v sociálních vědách vychází 

z toho, jak jsou různé pojmy a vztahy chápány aktéry sociální reality. Aktéři 

jsou odborníky na sociální situace, které prožívají, jsou naivními vědci. Cílem 

výzkumníka je porozumět situaci tak, jak ji rozumějí sami aktéři.“ (Srov. 

Švaříček, Šeďová 2007, s. 18). Ve studijním textu se budeme s těmito termíny 

opakovaně setkávat. 

3.2 Kdy kvalitativní výzkum? 

Kvalitativní výzkum je badatelem volen, pokud mu jde o získání struktury 

problému, o pochopení vztahů, důvodů proč a za jakých okolností k jevům 

dochází. Smékal o psychologickém výzkumu říká: „Otázka ‚Jak víme?‘ je 

v našich vědách sotva reflektována. V souladu s odlišností vyšších psychických 

funkcí se dá říci, že zatímco tradiční metodologie hledá odpověď na otázku 

‚Proč?‘ nebo ‚Jak?‘, kvalitativní metodologie se ptá ‚K čemu?‘, ‚Co to znamená?‘“ 

(Smékal 2000, s. 24).5 

Chceme znát životní příběhy, význam, který jedinec klade různým 

událostem ve svém životě, co pro něho znamenají rozličné aktivity. 

Příklad: 

Prostřednictvím kvantitativního výzkumu víme, že přibližně jedna třetina 

romských dětí získává vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro 

lehce mentálně postižené, neromských žáků se vzdělávají dle tohoto programu 

dvě procenta. (Levínská, 2011). 

Kvalitativní výzkum nám pomůže zodpovědět na otázky vyplývající 

z tohoto zjištění: Proč k tomuto jevu v České republice dochází? Jaké jsou 

motivy romských rodičů nechávat vzdělávat děti na základních praktických 

školách? Jaké opory má romské dítě, aby dokázalo absolvovat běžnou základní 

školu? 

                                                 
5
 Smékal zachází dál, než je to v obvyklých textech týkajících se kvalitativního výzkumu. Běžně je otázka 

proč spojována s kvalitativním výzkumem. Smékal se ovšem zaměřuje na vnitřní subjektivitu 
výzkumníka, tak aktéra. Jak myslíme a jak tato myšlení na sebe „narážejí“ se týká obou stran. 
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Dále může být kvalitativní výzkum použit jako pilotní studie, která je 

podkladem pro širší kvantitativní šetření. Pozorované jevy mohou být zahrnuty 

do jednotlivých položek dotazníku a mohou být promýšleny ve vzájemných 

vztazích. Může být změřena váha jednotlivých položek, například vliv 

jednotlivých elementů na rozhodnutí jedince. 

3.2.1 Plán výzkumu 

Před vlastním výzkumem je potřeba vytvořit plán, jinak řečeno design 

výzkum. Tento plán by měl obsahovat určitou ideovou složku, tj. formulaci 

výzkumné otázky, možné teoretické koncepty a popis teoretického rámce 

výzkumu. (Miovský, 2006). Výzkumník by měl znát dosažené vědecké poznatky 

v oblasti, na niž se chce zaměřit. Plán musí obsahovat návrh vzorku, který bude 

zkoumán, metody zkoumání, metody analýzy dat a časový rozvrh výzkumu. Ve 

vědecké části je nezbytností zasadit výzkum do teoretického a empirického 

rámce a použít vhodné výzkumné instrumenty. Může obsahovat i návrhy na 

potenciální spolupráci s dalšími spolupracovníky či institucemi. Praktická či 

pragmatická část se týká více faktické realizace, postupu v terénu.  

Dobře připravený plán výzkumu je pro výzkumníka oporou, současně by 

neměl být svazující. Výzkumník by měl umět flexibilně reagovat na změny, které 

přináší terénní výzkum a zpětně modifikovat jeho design.  

Plán výzkumu je důležitou součástí pro instituce, vědecké agentury či jiné 

organizace, které vědecké projekty zašťiťují a sponzorují. 

 Souhrn 
 Kvalitativní přístup ve výzkumu je používán jako nástroj pochopení 

významu zkoumaného fenoménu. Někteří sociální vědci v něm proto vidí 

východisko sociálních věd „z krize“. Příčina krize spočívá v definici předmětu 

výzkumu, instrumentů, které jsou pro výzkum využívány a v neaplikovatelnosti 

jednotlivých teorií na sociální realitu. Podstatné je adekvátně interpretovat 

indikátory zkoumaných fenoménů, nezaměňovat teoretický rámec a empirická 

data. Zvažovat vhodnost teoretického rámce pro interpretaci. (Srov. Štech, 

2011). V praxi se stává, že badatel upřednostňuje teoretické koncepty, v nichž 

je vzdělán a s nimiž se identifikuje, místo, aby je kriticky prověřil v praxi 

výzkumu. (Srov. Kučera, 2010).  

 V poli výzkumu zaujímá badatel postoj cizince, byť provádí výzkum 

v kulturním prostředí své vlastní socializace. (Viz dále kapitolu Terén, 

Zúčastněné pozorování). K tomu, aby byl výzkumník úspěšný, je třeba mít 

připravený výzkumný plán. 
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 Cvičení 
Připravte si design výzkumu. Stanovte cíl výzkumu, jaké výzkumné 

prostředky chcete použít. Kde bude probíhat. Jaké informátory či aktéry budete 

kontaktovat. Co všechno potřebujete naplánovat, jaké prostředky potřebujete. 

Jaká literatura Vám poslouží jako teoretický rámec pro vaši studii. Pokuste se 

odhadnout finanční a časovou náročnost výzkumu. Upřesněte, jaké výstupy 

budou výsledky prezentovat. 

Cíl cvičení: Uvědomit si teoretickou i praktickou stránku výzkumu. 

Výzkum samotný musí být realizovatelný. Musí probíhat v jednotlivých krocích, 

praktických úkonech, které by měly mít logickou návaznost a časovou 

souslednost. Jednotlivé kroky by měly být realizovatelné. 

 Kontrolní otázky 
 Na jaký typ otázek odpovídá kvalitativní výzkum? 

 Vysvětlete, co si představujete pod Vygotského metaforou „mikroskopem 

nebo teploměrem“. 

 Literatura 
Prostuduj si kapitolu:  

Návrh plánu výzkumu. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a 

aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 145-154. ISBN 80-7367-040-2.  

4 Osobnost výzkumníka 

 Cíle 
 Seznámit se s vlivem subjektivity výzkumníka na proces výzkumu. 

 Časová náročnost 
30 minut 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 subjektivita  normy  nástroj výzkumu 



 

  26 

 

 důvěra 

 etika 

 

 hodnoty 

 zkušenost 

 

 odstup 

 sebepoznání 

 

Na začátku kapitoly zdůrazněme, že hlavním „nástrojem“ výzkumu není 

diktafon, vypracovaný dotazník, papír a tužka, ale výzkumník samotný. 

(Burgess, 1984; Disman, 2005). Chce na něco přijít, pokouší se o systematické 

vysvětlení zkoumaného problému – jde mu o vztahy, souvislosti, možnou 

kauzalitu, smysl, význam. 

Přirozeně je kvalitativní výzkum úzce spjat s osobností, a byť je 

výzkumník seznamován s principy analytického myšlení a způsoby kategorizace, 

indukcí a dalšími kognitivními operacemi, nedá se říci, že by mu nutně musely 

být použité nástroje samy o sobě oporou. Míra odstupu závisí na něm a 

v podstatě je velmi obtížně kontrolovatelná. V kvalitativním výzkumu si je 

badatel plně vědom subjektivity svých poznatků, subjektivity nástrojů, které 

používá. „Plně vědom“ znamená, že je schopen reflektovat výsledky použitých 

nástrojů v souvislosti se svými životními koncepty spíše než kognitivní nástroje 

samotné. Myšlení je předvědomé, probíhá mimo naše vědomí, ale ústí do řeči 

(viz Kučera, 2010)6 a v ní může být reflektováno (Grondin, 1997).7 Více se k 

danému tématu vrátíme v kapitolách týkajících se analýzy dat, jejich 

interpretace a psaní textu. (Viz kapitoly Interpretace, Text). 

Nástroje – manipulace s daty, které výzkumník používá, mu pomáhají 

pochopit strukturu výzkumného problému a jeho význam vyložit publiku: 

zadavateli výzkumu, kolegům, studentům, širší veřejnosti. Vzhledem k podstatě 

kvalitativního výzkumu badatel nehájí pouze výsledky, ale musí dokázat obhájit i 

samotnou metodu, která ukazuje postup získání výsledků. Výzkumník musí 

vědět a znát teoretické koncepty, které mu dávají oporu v jeho úvahách při 

manipulaci s daty, aby dovedl dávat do souvislosti empirickou a teoretickou 

zkušenost. Nemusí hledat mezi nimi nutně soulad, spíše jde o schopnost 

„kritického myšlení“. (Viz Štech, 2009).  

Výzkumník by na sebe měl klást nárok zdrženlivosti vzhledem datům; jak 

již bylo řečeno ‒ být reflexivní. (Srov. Říčan, 2005). V principu by se neměl 

identifikovat s informacemi a s lidmi mezi nimiž výzkum probíhá, přestože s nimi 

mohl navázat během dlouhodobého pobytu důvěrný vztah. Pokud k identifikaci 

dochází, tak ji musí reflektovat ‒ být si ji vědom ‒ a pracovat s ní při 

                                                 
6
 „Od těchto metod nemohou studenti očekávat, že je jako nějaký algoritmus zbaví nutnosti ponořit se 

pudově do otázky a přemýšlet: myšlení je předvědomé (tím, že ústí do řeči), ale řešení se chystají na 
úrovni nevědomí, pomocí jeho kombinatoriky; vědomý je postup podle algoritmu, ale to už není tvůrčí akt 
myšlení.“ (Kučera, 2010, s. 50). 
7
 „Bytostná řečovost rozumění se neprojevuje ani tak v našich výpovědích jako spíše v našem hledání řeči 

pro to, co máme v duši a chceme vypovědět.“ (Grondin, 1997, s. 152). 
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interpretaci. Uvedená poučka zní velice jednoduše, ale v dalších kapitolách a 

především v kapitole „Text“ zjistíme, že vztah mezi výzkumníkem a aktérem 

výzkumu je poměrně komplikovaný. 

V praktickém ohledu je během terénního výzkumu nutná vytrvalost, 

schopnost improvizace, překonávání frustrace; badatel poznává své osobnostní 

hranice, kulturní normu, do níž je vsazen a za níž není ochoten se vydávat. 

Výzkumník svým způsobem poznává nejen druhé, ale podstupuje i určitý 

sebepoznávající trénink, kdy jsou testovány hranice jeho tělesné potřeby, 

pružnost myšlení, stereotypnost myšlení, etické zásady. 

Příklad: 

K sebepoznávání dochází i během pozorování ve školní třídě. Vstupem do 

první třídy se mohou dostavit pocity, které člověk prožíval, když sám do první 

třídy chodil. Někteří žáci a žákyně mu jsou srozumitelnější než jiní, s některými 

se dokáže identifikovat, jiní mu jsou odporní. Stejně tak je to s učiteli, s jedněmi 

rezonuje a druzí mu jsou svými metodami vzdálení. 

Není však úkolem výzkumníka vnášet do výzkumu svoje vlastní školní 

úspěchy a frustrace, ani hodnocení jednotlivých aktérů na základě své 

zkušenosti, identifikací a projekcí. Měl by se vyvarovat přenosu. Terénní 

poznámky by měly sloužit k „odclonění“ jeho osobnosti od dat. Jeho úkolem je 

vnímat, co se děje v přítomné situaci a jak ji hodnotí aktéři. On je v pozici 

„interpreta“ situace pro akademické či jiné publikum. 

V případě výzkumů, které probíhají ve stejném prostředí, z jakého 

pochází výzkumník, jako v případě školní etnografie, je nutné zaměřit pozornost 

i na jevy „běžné a dané“ a nazírat je s odstupem jako neznámé a pochopit 

jejich „mechanismus“, strukturu, dynamiku. Zajímat se o „hlouposti a být 

hlupákem“. Nebýt autoritou, učitelem, vědcem, ale být v pozici žáka, studenta, 

toho, kdo má zájem se od aktérů výzkumu učit. (Vztah výzkumníka a aktéra viz 

např. Kučera, 2010). 

Miovský se o výzkumníkovi, který provádí kvalitativní výzkum vyjadřuje 

ve smyslu, že „přestal být ,hybatelem‘ děje, osobou manipulující s proměnnými i 

účastníky studie, osobou jejíž vliv musí být za každou cenu minimalizován a 

která má být asexuální neosobní ,silou‘ výzkumně stojící v nadřazené pozici vůči 

dalším účastníkům výzkumného procesu. Činnost výzkumníka se stala 

organickou součástí výzkumného procesu a analýza a pochopení jejího vlivu na 

tento proces se staly klíčovými tématy pro oblast validity, etiky, atd.“ (Miovský, 

2006, s. 69-77). 

Osoba výzkumníka udává možnosti terénního výzkumu. Podle jeho 

osobnosti se mu otevírají různá pole působení. Jednoduchý příklad poskytují 

výzkumy v muslimských zemích, kdy ženy provádějí výzkumy se ženami a muži 
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v mužské společnosti. Nejen v zemích s muslimskou kulturou, ale i během 

výzkumu na základních školách může být gender identita nápomocná. Někteří 

dospívající hoši preferovali rozhovory s badatelem-mužem. Rozhovory měly 

hlubší rozměr, než rozhovory, které s nimi prováděla badatelka žena. 

 Souhrn 
V kvalitativním výzkumu je to výzkumník, který je hlavním nástrojem, 

pomocí něhož probíhá „zkoumání“. Primárně je to on/ona a jeho schopnost 

myslet, jeho zkušenosti, schopnost reflexe a sebereflexe. Jeho přístup nemůže 

být objektivní, ale maximálně zasazený do kontextu výzkumu po teoretické i 

praktické stránce. 

 V průběhu zúčastněného pozorování, konverzací a interview se badatel 

osobně angažuje do života komunity a vytváří si vztah k informátorům, se 

kterými spolupracuje. Reakce informátorů na badatele je ovlivněna 

badatelovým statutem, pohlavím, věkem, celkovým vzhledem, pověstí, atd. 

 Cvičení 1 
Velice jednoduché cvičení, které nám může ukázat, jak hluboce jsou 

zakořeněny naše zvyky a jak se vytvářel náš hodnotový systém, popisuje Soňa 

Hermochová (Hermochová 1987). Cvičení má tři fáze. V první fázi člověk 

rekapituluje, co všechno mu říkali či přikazovali rodiče, pokud možno se má 

přesunout do co nejranějšího věku. 

V druhé fázi se má zamyslet nad příkazy, které jsou pro daného člověka 

smysluplné a platné. 

Ve třetí fázi si uvědomuje, kterou z těchto pouček, uplatňuje na svého 

partnera či na své děti a proč.  

 

Instrukce tedy zní: 

1. Vzpomeň si na všechno, co ti říkali či přikazovali tvoji rodiče, když jsi 

byl/a malé dítě. Postupně můžeš vzpomínkami dojít až do doby dospívání. Zapiš 

si to. 

2. Pokus se zrekapitulovat, co jsi napsal a co je pro tebe stále platné. 

S čím souhlasíš a s čím nesouhlasíš. 

3. Co z toho vyžaduješ od svého partnera, kolegy, případně dětí? 

 

Smyslem uvedeného cvičení je ukázat, jaké hodnoty a jakým způsobem 

jsme přijali za své. Můžeme se podívat, s jakým prožitkem jsou spojeny, jaké 



 

  29 

 

tělesné pocity v nás vyvolávají. Co pro nás znamenají a jak určují naše 

hodnocení chování druhých lidí. 

Když je cvičení vyhodnocováno, lze vidět různá vzájemná sdílení. A lze 

hledat odpovědi na následující otázky: 

Kdo jsem a co očekávám od druhých, jaké jsou moje hranice, normy, 

hodnoty? 

Proč existují společenské normy? Budu je předávat dál? 

Co je pro mě nepřijatelné? Vím proč? O co se jedná? 

Kulturní hráz, jak na ni poukázal Freud je snadno čitelná podle projevů, 

které v nás vzbuzují odpor a zhnusení. (Srov. Freud, 1991, 1997). 

Např. když vidím dospělého člověka, jak se na veřejnosti šťourá v nose a 

posléze prsty vkládá se svým úlovkem do úst. 

Dokážu najít kultury, jejichž normy se odlišují a v čem? Jak si vykládám 

jejich odlišnosti? 

 Jsou-li přítomny na cvičení různé generace, lze vidět mezigenerační 

odlišnosti a shody. 

 Cvičení 2 
 Udělej krátké interview se svým kolegou během semináři. Vyměňte si 

úlohy. Jaké to je být tazatel a dotazovaný. V které roli se cítíte lépe, v které 

hůře? Jaké myšlenky vám běží hlavou? Svoje dojmy sdílejte na semináři. 

(Inspirace Kučera, 2010). 

 Kontrolní otázky 
 Proč je v kvalitativním přístupu za nástroj výzkumu považován 

sám výzkumník? 

 Literatura 
Prostuduj si kapitolu: 

Role a pozice výzkumníka. MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v 

psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 69-76 s. ISBN 80-247-

1362-4.  
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5 Terén 

 Cíle 
 Seznámení studenta s rozdílnými terény výzkumu. 

 Vliv terénu výzkumu na způsob vstupu do terénu. 

 Seznámení s významem klíčového informátora (gatekeeper) pro 

výzkumníka. 

 Časová náročnost 
4 hodiny 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 terénní výzkum 

 venkovská lokalita 

 městská lokalita 

 aktér 

 data 

 

 uzavřená 

komunita 

 vyloučené lokality 

 základní škola 

 klíčový informátor 

 ochrana osobních 

údajů 

 

 důvěra 

 opora 

 hranice terénu 

 pole výzkumu 

 

5.1 Terén, archív, text 

Máme-li intenci provádět etnografický výzkum, potřebujeme se dostat do 

terénu, v němž hodláme průzkum provádět. Badatel se potřebuje dostat k 

„domorodcům“, rodilým mluvčím a navázat s nimi vztahy. To je podmínka pro 

zúčastněné pozorování, které je základní metodou sběru dat v kvalitativním 

výzkumu. Svoje pozorování zapisuje do terénních deníků [fieldnotes], kóduje a 

analyzuje. Posléze zpracovává do formy výzkumných zpráv. 

V semináři Etnografie 27. 5. 2013 během „Letní školy kvalitativního 

výzkumu“ (Qualitative Research Summer School) na katedře pedagogiky 

Masarykovy Univerzity v Brně kolega Doubek označil „tři živly etnografického 

výzkumu“. Výzkumník jimi během výzkumu musí projít třemi: terénem – v němž 

sbírá data; archívem – kam data ukládá, uspořádává, kóduje a analyzuje; 

textem – v němž předkládá čtenáři svůj překlad, interpretaci, konstrukci 

sledovaného sociálního fenoménu. 
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 Nyní se zaměříme na terén a pro demonstraci různorodosti jednotlivých 

možných terénů se obrátíme k výzkumným zkušenostem autorky. 

5.2 Druhy terénu 

 První průzkum proběhl v rámci semináře metodologie výzkumu. Jednalo 

se o výzkumný pobyt ve východo-slovenské vesnici, délka pobytu byla jeden 

měsíc. Další výzkumný pobyt byl městským výzkumem v rámci letní školy pro 

studenty antropologie z různých evropských zemí; za místo výzkumu bylo 

zvoleno město ležící v sudetské oblasti České republiky. Třetí zkušeností byl 

desetiměsíční pobyt v antroposofické vesnici v Yorkshiru. Jednalo se o camphill, 

jehož posláním je soužití běžných lidí a lidí s mentálním handicapem.  

Čtvrtou zkušeností byl longitudinální výzkum na základní škole od 1. do 

9. třídy, který prováděl tým odborníků zvaný Pražská skupina školní etnografie z 

katedry psychologie na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Viz 

webové stránky PSŠE). Pátou zkušeností jsou výzkumy, které se týkají 

problematiky vzdělávání Romů, souhrnně by se daly nazvat Romové a jejich 

vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Výzkum je prováděn jak v městské 

komunitě, tak ve vesnických komunitách, které lze považovat za vyloučené 

lokality. 

5.3 Vstup do terénu 

Na co se potřebujeme zaměřit, když chceme do terénu vstoupit? V první 

řadě je to míra otevřenosti terénu a na jaké úrovni se nám terén otevírá a na 

jaké uzavírá ‒ jeho celková dostupnost. Zda výzkumník zvolí dlouhodobý 

nepřerušovaný pobyt a v terénu se ubytuje nebo jej navštěvuje.  

Dále, kdo nám bude v terénu oporou a do jaké míry oporu potřebujeme. 

Hovoříme o tkzv. klíčovém informátorovi, který nás může podpořit při vstupu do 

terénu, tedy pomůže nám vyhledat vhodné informátory. Musíme se rozhodnout, 

do jaké míry budou aktéři výzkumu znát cíl našeho pozorování a jaké informace 

jim o sobě poskytneme. Vzájemné informování posiluje důvěru, ale některé 

informace mohou vyvolat zděšení aktéra výzkumu, může mu být život 

výzkumníka nesrozumitelný a nemusí být ochotní s ním otevřeně komunikovat. 

(Například na východoslovenské vesnici, poblíž Litmanové, kde se v 90. letech 

20. století konala  shromážděním, z důvodu zjevení Panny Marie, bylo pro 

místní obyvatele nepochopitelné, pokud se někdo deklaroval jako ateista.) Je 

vhodné, když životní styl výzkumníka je aktérům srozumitelný. 
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5.3.1 První příklad – východoslovenská vesnice 

Cílem výzkumu bylo získat co nejvíce informací o dané vesnici a zaměřit 

se na její sociální strukturu. Pedagogickým cílem bylo zasvěcení studentů 

antropologie. Cíl nebyl studenty předem reflektovaný, lépe řečeno 

neuvědomovali si jeho dopad. 

Výzkum měl jasné vedení a zadání, které vymezil Josef Kandert 

(v současné době profesor). Nejprve byla uskutečněna návštěva u etnologa 

Mikoláše Mušinky (nyní profesor), který každému studentovi (mezi nimi jedna 

studentka) přiřadil jednu slovenskou vesnici, do které se druhý den ráno 

vypravil. Ve vesnicích žilo obyvatelstvo různých etnik - pravoslavní Rusínové, 

katoličtí Slováci, Romové, Poláci. Někteří studenti dostali kontakt na osobu, 

která znala etnologa Mušinku z jeho dřívějších výzkumů. Mít takový kontakt se 

ukázalo jako velice výhodné. 

Vesnice byly přístupné hromadnou dopravou, prvním úkolem bylo získat 

ubytování, nejlépe v rodině. Dostala jsem kontakt na místního učitele, na něhož 

jsem se ve vsi snadno doptala. Když jsem se odkázala na pana Mušinku a 

uvedla, že máme za úkol provést ve vesnici etnografický výzkum, nabídl mi 

nocleh a druhý den mi nalezl ubytování u místních lidí. První fáze vstupu do 

terénu se zdařila nad očekávání dobře. Významný podíl na zdařilém vstupu do 

vsi měl pozitivní vztah místního učitele k etnologovi. Díky doporučení bylo jasné, 

kdo jsem, co přibližně budu chtít zkoumat a co lze ode mne očekávat. Vzhledem 

k příslušnosti genderu ženského, bylo panu učiteli jasné, že budu potřebovat 

určité průvodcovství. Získala jsem tak prvního klíčového informátora, který mne 

postupně seznámil s různými významnými lidmi ve vesnici a umožnil mi přístup 

do školy, na radnici, do kostela. Dal mi k dispozici kroniku. 

Jak již bylo řečeno, ve vesnici mimo Slováků žili Rusínové a Romové. Pan 

učitel byl Slovák, a tudíž jsem byla identifikována jako osoba, která patří na 

stranu Slováků. (Archiv autorky).  

Jakmile se badatel v terénu pohybuje s jedincem, který je zde místní, tak 

sdílí identitu vybraného jedince a od tohoto sdílení se odvíjejí i očekávání, která 

ode něj domorodci mají. Pokud je tato průvodní osoba outsiderem, nežádoucí 

v rámci obce, těžko bude nápomocná při vstupu do terénu. Naopak se může 

stát, že se ním další informanti nebudou chtít komunikovat. 

Další skupina, která mne zajímala, byli Romové a jaký mají v rámci 

vesnice přístup ke vzdělávání. Vzhledem ke svým názorům a své slovenské 

identitě nebyl pan učitel vhodný klíčový informátor pro vstup do romské osady. 

K navázání kontaktu jsem použila dva vstupy. S jedním mi pomohl pan učitel – 

seznámil mne s romskou učitelkou, která učila romské děti na základní škole. 
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Další byly romské dívky, které jsem potkala na kraji vesnice při procházce. Pro 

navázání vztahu s nimi jsem využila stejné gender identity a svého věku. 

Učitel mi otevřel slovenskou část vesnice, především sféru, která se dá 

nazvat veřejnou. Vstup do osobního života, rodinného a ženského jsem získala 

až prostřednictvím své bytné, která mne zavedla mezi místní ženy a představila 

mne své rodině. (Archiv autorky). 

O slovenské vesnici se dá říci, že se jedná o otevřenou komunitu. Lze do 

ní kdykoli přijít, kdykoli ji opustit prostřednictvím veřejných dopravních 

prostředků. Lze v ní používat telefon. (V té době pevnou linku na poště.)  

Klíčoví informátoři: učitel, bytná, romská učitelka, romské dívky 

zajišťují vstup do určitých společenských skupin a entit. Díky klíčovým 

informátorům, kteří jsou vnímáni jako známí badatelky, jí je zajištěno bezpečí, 

např. ji neobtěžují místní muži, přestože se zde nachází sama, což je pro ženu 

jejího věku ve východoslovenské vesnici nezvyklé. Klíčový informátor má tedy 

dvě zásadní funkce – zprostředkovává informace a zajišťuje výzkumníkovi jako 

„insider“ místní skupiny bezpečí. (Viz kapitolu Etika výzkumu). 

5.3.2 Druhý příklad - mezinárodní letní škola – městský výzkum 

Další významnou zkušeností byla účast na letní škole městského 

výzkumu. Přítomni byli studenti z různých zemí, školu vedla Birgit Müller a 

doktor (nyní docent, ředitel Etnologického ústavu ČSAV) Zdeněk Uherek. Cílem 

byl výzkum města Jablonec, které leží v Sudetské části Čech, zmapování jeho 

etnické struktury, průmyslu. 

Zásadní rozdíl mezi městem a vesnicí je jeho velikost. Městský výzkum 

lze provádět tak, že výzkumník není neustále pozorován, na rozdíl od vesnice, 

kde je stejně jako aktéři výzkumu předmětem výzkumu. Na vsi dochází 

k intenzivnímu vzájemnému zkoumání. Ve městě k vzájemnému zkoumání 

dochází pouze v okamžicích, kdy participuje na společenských událostech svých 

informátorů. 

Co se týče ubytování, výzkumník se spíše ubytovává v hotelu či na 

ubytovně a svoje informátory hledá prostřednictvím institucí. Například pokud 

chce kontaktovat romskou komunitu, hledá na městském úřadě osobu, která 

pracuje jako romská koordinátorka, sociální terénní pracovnice apod. Kontaktní 

osoby v zásadě hledá přes organizace, které ho zajímají. Dále sleduje lokální 

tisk (v současné době webové stránky města), aby se seznámil se situací ve 

městě a zorientoval se v jeho struktuře. Je pro něho nezbytně nutné získat 

klíčového informátora-dveřníka, kterého nadchne pro téma výzkumu a bude mít 

zájem seznámit badatele se skupinou, o kterou má zájem. 
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Naše badatelská skupina kontaktovala sociální pracovnici, která byla 

členkou romské komunity a která nás seznámila s aktivitami, které romská 

komunita provozuje a poskytla nám kontakty na jednotlivé rodiny. Díky 

známosti s ní jsme byli pozváni do rodin; zúčastnili jsme se fotbalového utkání, 

schůze romského sdružení. (Müller, Uherek, 1996; Rybová 1996). Klíčový 

informátor seznámí výzkumníka s obvyklými místy a aktivitami, které sledovaná 

skupina koná; dozví se tak, jaké je její obvyklé zaměstnání, do jakých škol 

chodí, kam a kdy se chodí bavit, v jakých místech města členové komunity žijí a 

jak je komunita rozdělená. Dále záleží na obratnosti výzkumníka (na náhodě a 

štěstí), jak se mu podaří na dané informace navázat. 

 Svým způsobem se výzkumník dostane do města snáze, ubytování je 

v jeho rukou, je nezávislý na svých informátorech, ale samotný vstup do terénu 

výzkumu, kde hledá význam situací pro aktéry, může být daleko 

komplikovanější než na vsi. 

5.3.3 Třetí příklad - camphill village 

 Třetí zkušeností byl desetiměsíční pobyt v camphillu, anglické vesnické 

komunitě, v níž žijí a pracují společně běžní lidé a lidé s mentálním handicapem. 

Principem camphillu je komunitní život, sdílení majetku, členové camphillu 

nemají osobní vlastnictví, vše je společně sdílené a pokud někdo něco potřebuje 

nad rámec kapesného či běžných výdajů, tak debata probíhá v rámci celé 

komunity.  

 Vzhledem k tomu, že se jedná o náboženskou komunitu, bylo třeba 

získat pozvání. Měla jsem štěstí, že jsem měla přítele „starého“ českého 

antroposofa, který se znal z 60. let 20. století s mnohými zahraničními 

antroposofy, kteří byli aktivní v camphillech. Jeho přátelství s jednou z 

nejstarších a nejzaslouženějších členek camphillu mi otevřelo cestu do jedné 

komunity. Nebyla jsem přijata jako „výzkumník“, ale jako běžný spolupracovník, 

který se bude podílet na životě komunity. Po příjezdu jsem uvedla jako motiv 

pobytu, že chci psát o životě komunity v Čechách neznámé. „Housemather“, 

která vedla domácnost, v níž jsem byla ubytovaná, byla zpočátku velice 

rozčarovaná, že můj pobyt sleduje takový záměr a že narušuji její soukromí a že 

jsem neměla zamlčet svůj motiv před příjezdem do komunity. (Archiv autorky). 

Na tomto příkladu si je třeba uvědomit, že komunita má své představy, proč do 

ní přijíždějí dobrovolníci. Prvořadě se jedná o pracovní komunitu, která si vybírá 

z nově příchozích případné vhodné členy. 

Při výzkumu uzavřených komunit je poměrně běžnou praxí, že výzkumník 

tají svůj záměr i svou badatelskou identitu. Utajená identita však má svá pro a 

proti, jak uvidíme v kapitole o zúčastněném pozorování. Můžu se dostat i do 
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konfliktu s etickými pravidly výzkumu. Nicméně výzkumník se pohybuje během 

výzkumu na ostří etiky neustále. Otázka zní: „Dostane se výzkumník do 

komunity, pokud sdělí svůj záměr? Má právo provádět výzkum? Poškodí či 

nepoškodí aktéra výzkumu? Mají takové otázky smysl, pokud se do terénu 

nedostane, protože svým etickým přístupem vyděsí případné informátory? 

K tomu, abych se po etické stránce vyrovnala s určitou mírou neetičnosti 

svého přístupu, jsem použila jednoduchou racionalizaci: Když mi český 

antroposof, který věděl, že chci psát o camphillu diplomovou práci zajistil do 

komunity přístup, tak se nejedná o žádný přestupek. Když jsem práci napsala, 

dala jsem ji svému antroposofickému příteli dala přečíst. Moje černé svědomí 

bylo zcela očištěno, protože ji shledal velice zajímavou. (Rybová, 1997). 

V dostání se do pole výzkumu bylo v tomto případě nutné překonat tři 

zásadní bariéry: 

První je samotná uzavřenost komunity, její otevření se mi povedlo na 

základě doporučení přítele, který sdílí stejný světonázor jako její členové. Druhá 

je samotná bariéra cizí země, získání pracovního víza a překonání vzdálenosti. 

Překonání druhé bariery napomohl typ práce – dobrovolná činnost v camphillské 

komunitě. Třetí bariérou je volba strategie, zda provádět otevřený či skrytý 

výzkum, zda být plným účastníkem (skrytým pozorovatelem) či zúčastněným 

pozorovatelem (výzkumníkem o němž se ví, že pozoruje). Každá z těchto pozic 

nabízí jiné možnosti. (Viz kapitolu Zúčastněné pozorování.) 

Komunita výzkumníkovi zajistí bezpečí, ubytování, stravu, sociální 

kontakty. Během tohoto výzkumu výzkumník plně zakouší, jaké to je být na 

určité pozici, tj. na pozici spolupracovníka v určité komunitě. Což vede ke ztrátě 

nadhledu, ale žije zcela zakotven v sociálním životě a vztazích s ostatními. Plně 

se podílí na aktivitách komunity a zároveň musí počítat s plány, které s ním má 

komunita. Prochází různými vzdělávacími kurzy zaměřenými jednak na 

ideologické pozadí komunity, na antroposofii, na ideály komunitního života a 

jednak na praktické problémy, týkající se např. ošetřování ovcí, rození jehňat, 

speciální způsoby hnojení atd. Komunita na výzkumníka a jakéhokoli nového 

člena působí edukačně a cílem edukace je, aby se s ní co nejvíce identifikoval. 

Vzhledem k tomu, že výzkumník zcela participuje na životě komunity, ztrácí 

nadhled. Existuje reálné nebezpečí, že člověk, který postrádá vlastní zázemí, v 

komunitě zůstane natrvalo. Způsob, jak tomu čelit pohlcení komunitou je zůstat 

v kontaktu s vnějším světem. Psát a dostávat dopisy. (Podotýkám, že terénní 

výzkum byl podniknut v době, kdy nebylo běžné mít mobilní telefon a v 

komunitě nebyla součástí domácnosti televize a počítač s internetovým 

připojením. K počítači měli přístup lidé, kteří jej reálně - z hlediska členů 
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komunity potřebovali. Terénní záznamy jsem si vedla ručně, někdy na psacím 

stroji.) 

 Velkou oporou pro výzkumníka je rodina, přátelé a v mém případě tutor, 

docent Miloš Kučera, který si písemný kontakt z metodologických důvodů 

vyžádal. Jako záminka k odchodu z komunity bylo nedokončené studium, které 

by vypršelo, pokud bych včas nevykonala zkoušky. 

5.3.4 Čtvrtý příklad – longitudinální výzkum s PSŠE 

Základní školy jsou povětšinou veřejné instituce (pokud se nejedná o 

soukromé ZŠ), jsou různě specializované a hlásí se k rozličným programům. 

Výzkumník má většinou určitou intenci, kvůli které výzkum činí a dle této 

intence si vybírá typ školy. V současné době je poměrně snadné získat přehled 

škol, protože každá má své webové stránky, kde prezentuje svůj profil. Na 

jednu stranu se jedná o veřejné instituce, na druhou stranu školy podléhají 

zákonu ochraně dat 101/2000Sb. 

Devítiletý výzkum od 1. do 9. třídy ZŠ, který prováděl tým odborníků, byl 

jedinečnou, svým způsobem neopakovatelnou zkušeností. Zřídka se podaří 

spolupracovat v tak rozmanitém týmu po tak dlouhou dobu. V roce 1994, kdy 

byl zahájen výzkumný projekt, se škola jako instituce otevírala změnám a 

situace celkově napomáhala ke kvalitativnímu výzkumu jako společnému 

rozhovoru s aktéry výzkumu. Škola se otevírala komunikaci a spolupráci s rodiči, 

s veřejností. (Srov. Viktorová, 2011).  

Školu, kterou jsme s kolegou Doubkem požádali o spolupráci, 

nepohoršilo, že hledáme školu umístěnou v blízkosti romské komunity a dalo se 

předpokládat větší zastoupení romských žáků. V dnešní době se běžné stává, že 

školy přítomnost Romů zatajují nebo se hájí zákonem o ochraně dat, že 

nemohou sdělovat citlivé informace jako je etnicita žáků, kteří docházejí do 

školy. 

Při kontaktování školy výzkumník musí respektovat její hierarchické 

uspořádání. Před samotným vstupem do školy je nutné vždy požádat o svolení 

ředitele či ředitelku. Možná je to jako banální informace, ale může se Vám stát, 

že budete mluvit se zástupcem ředitele, výchovným poradcem apod., který 

nebude mít se vstupem výzkumníka problém, slíbí Vám spolupráci na vašem 

výzkumném tématu. Pokud se ředitel dozví o vaší dohodě, aniž by byl 

informován předem, může se cítit dotčený, že dohoda proběhla bez jeho 

vědomí a přístupu zamezit, aniž by se více informoval o vašem záměru. 

Vůbec před prvním rozhovorem výzkumníka s ředitelem osobně, je dobré 

zjistit, zda vyžaduje potvrzení o výzkumu či anotaci výzkumu. Ředitelé a 

ředitelky jsou manažery školy, potřebují jasné a stručné informace, které mají 
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svoji logiku. Pokud jsou spokojeni s informacemi, kterých se jim dostalo, 

zpravidla výzkumníka předají dál – dalšímu zaměstnanci školy, zástupci ředitele, 

výchovnému poradci, třídnímu učiteli, učiteli s příslušnou aprobací apod.; to již 

většinou souvisí se záměrem výzkumu a velikostí školy. 

Při kontaktu s ředitelem je třeba mít na paměti srozumitelnost, jasnost 

sdělení a důvěryhodný vzhled. Jednou ze zásadních vlastností školy je 

předávání kulturní normy a výzkumníci, kteří jsou příliš excentričtí, mohou 

vzbuzovat nedůvěru. Hlediska, co je excentrické se mohou tak diametrálně lišit, 

že je třeba se spolehnout na vlastní cit. Není nutné, aby se výzkumník dostavil v 

obleku. Ale je třeba mít na paměti, že oděv je komunikační prostředek, že jím 

sdělujeme svůj sociální statut a individuální smýšlení a rozmyslet si, co v dané 

situaci vlastně chceme sdělovat. 

Příklad:  

S kolegou Doubkem jsme společně jednou týdně navštěvovali pravidelně 

1. třídu jedné pražské školy. Oba jsme měli zrzavé vlasy, takže nám děti často 

kladli otázku, zda jsme manželé. Pravděpodobně náš vztah zvýznamňovali na 

základě zákonů vnímání a to podobnosti a blízkosti. Po devíti měsících jsme byli 

ve třídě a škole přijati jako výzkumníci. Kupodivu naší pozicí neotřáslo ani to, že 

jsme se z rozmaru nechali zcela ostříhat. Nicméně publiku jsme potvrdili naši 

společnou identitu, byť její význam byl pro nás jiný. 

Další věcí, kterou je dobré si uvědomit, že nyní8 v první dekádě 21. 

století škola primárně nestojí o pozorovatele z vnějšku. Pro učitele to znamená 

práci navíc a také může mít docela obyčejně trému, je pro něho nepříjemné, že 

je sledován. V zásadě chce mít na svoji práci klid. Jakmile je ve třídě přítomen 

někdo třetí, vyučování dostává do situace kontroly, učitelovy sebekontroly, do 

popředí vystupuje norma: jak by celá situace měla vypadat a učitel se nutí k ní 

přibližovat. 

V případě, že dostanete svolení od učitele, dostali jste se do školy, do 

terénu svého výzkumu. Dalším krokem je získání důvěry učitele. Potřebujete, 

aby vás učitel přijal do třídy, aby s vámi spolupracoval. Nestranný badatel by jej 

měl respektovat, projevovat mu úctu, nekritizovat jeho nezdary, naslouchat a 

ptát se. Učitelé jsou jedním z nejkritizovanějších povolání v České republice a 

tak je potřeba si uvědomit, že jsou velice citliví na kritický přístup.9 

Dalším aktérem ve škole jsou žáci a žákyně. Pravidelnými návštěvami ve 

škole výzkumník přestává působit rušivě, děti si na něj zvyknou. Jakmile si 

                                                 
8
 Změnu jsem poprvé pozorovala v letech 2004/2005, kdy jsem hledala vhodné školy pro spolupráci. 

Zaznamenala jsem ostražitost ze strany vedení a učitelů, kterou jsem v 90. letech 20. století 
nepozorovala nebo nevnímala. 
9
 Nejedná se o statisticky prověřený názor, ale úsudek vytvořený na základě komunikace s neučitelskou 

veřejností.  
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uvědomí, že je nehlídá a ani nekontroluje, jejich prohřešky nehlásí učiteli, 

v nepřítomnosti učitele pak nekontrolují své herní aktivity a výzkumník má 

možnost pozorovat jejich spontánní projevy. Děti si poměrně rychle na 

výzkumníka zvyknou, rády se s ním o svých záležitostech pobaví a objasní svoje 

aktivity. Pozorování samotné bez vysvětlení některých aktivit nestačí, bez 

vysvětlení by výzkumník nepochopil významy, které svému jednání aktéři 

přikládají. 

Ve výzkumu školního prostředí jsou skrytým aktérem rodiče, výzkumník 

musí zvážit, co mu kontaktování rodičů přinese. Pokud by v dnešní době někdo 

prováděl pozorování ve třídě, pravděpodobně bude třeba, aby rodiče podepsali 

informovaný souhlas. Velice záleží na spolupráci s třídním učitelem, aby byl 

ochoten v tomto směru výzkumníkovi pomoci a podpořil ho. Je dobré počítat 

spíše s negativním postojem rodičů k výzkumu a podle toho formulovat svoji 

žádost. 

 Ve škole se setkáváme s mnoha bariérami, které mohou výzkum zmařit, 

vždy lze výzkumníka odmítnout s odkazem na existenci určité legislativní bariéry 

nebo nesouhlasem některého z aktérů s pozorováním. Úkolem výzkumníka je 

přesvědčit, že jeho záměr je smysluplný a že výzkum jako takový může být 

přínosný i pro jeho aktéry, byť ne zcela přímo. 

5.3.5 Pátý příklad - Romové v českém vzdělávacím systému 

Pátou výzkumnou zkušeností jsou výzkumné projekty, které provádíme 

od roku 2005, a týkají se otázky vzdělávání Romů v České republice. Výzkumy 

probíhají v městské komunitě, ve vesnicích a vyloučených lokalitách. Používáme 

jak klasický etnografický přístup, zabýváme se konkrétními lokálními 

společenstvími, tak metody školní etnografie, jejíž hledisko je úžeji zaměřeno na 

školu a proces vzdělávání.  

Vzhledem ke komplexnosti problematiky jsme potřebovali nalézt místo, 

kde by s námi spolupracoval městský či obecní úřad, základní a praktická (dříve 

zvláštní) škola a také jsme získali přístup do romské komunity. Prakticky to 

znamenalo návštěvu několika lokalit a škol, než jsme našli vhodný terén 

k výzkumu. Samotné hledání vhodné lokality trvá v řádu měsíců a výzkumník 

neustále naráží na strach představitelů jednotlivých institucí, který je zakrýván 

zákonem 101/2000 Sb.10 Etnicita a náboženská příslušnost patří mezi citlivé 

údaje, které nemají být poskytovány třetí osobě. Samotná odpověď jakéhokoli 

„domorodce“, „my tu žádné Romy nemáme, jsou zde jen Češi, možná Slováci,“ 

znamená, že zájem o spolupráci zde není. Příčinou strachu např. školních 

                                                 
10

 http://www.zakonycr.cz/seznamy/101-2000-sb-zakon-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-
nekterych-zakonu.html 
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zaměstnanců mohou být rodiče či medializace školy, která by ji negativně 

zviditelněla. 

Jednu z lokalit jsme kontaktovali v místě, kde žijí naši přátelé a shodou 

okolností jeden byl v zastupitelstvu obce a druhý učitelem na základní škole. 

Oba kontakty se velice osvědčily jako cenné zdroje informací o dění 

v příslušných institucích. Kromě toho, jak se instituce prezentuje výzkumníkovi 

„oficiálně“, jsme získali zprávy o postojích a aliancích jednotlivých aktérů. Znát 

postoj lokálních politiků ke zkoumané problematice, s jakými tlaky se musejí 

vyrovnávat, je pro pochopení celého kontextu důležité.  

Co se týče vstupu do terénu, kombinovali jsme všechny výše uvedené 

metody. Významným problémem se stalo získání důvěry s lokálních romských 

komunit. Po různých opakovaných pokusech se osvědčila spolupráce s 

terénními sociálními pracovnicemi, které mají vybudované fungující vztahy se 

svými klienty. Díky nim jsme postupně jsme získávali přístup do komunity. 

Získanou pozici výzkumníka v komunitě nelze nikdy považovat za definitivní, 

nýbrž je třeba stále udržovat a posilovat vzájemnou důvěru. 

Základní způsoby, jak udržovat důvěru jsou: 

 

1. Nepoškozovat aktéry a informanty, tj. „nevynášet“ poskytnuté  

informace, zachovávat jejich anonymitu. 

2. Stejně jako „klasičtí“ etnografové rozdávali skleněné korálky, je dobré 

dávat svým informátorům drobné dárky. 

3. Neslibovat, co nemohu dodržet. Což zahrnuje reálný odhad vlastních 

možností. 

4. Pečlivě zvážit, zda dát informátorům přečíst text, který je o nich 

napsán. (Viz kapitola text). 

 

 Zásadní pro nás jsou opět klíčoví informátoři, kteří nám otvírají dveře do 

jednotlivých institucí a zprostředkovávají nám setkání, případně nám dávají 

kontakty na lidi, kteří souvisí s naší výzkumnou otázkou. Jejich jméno nám 

může, ale nemusí otevírat dveře k dalším aktérům, což závisí na vztazích mezi 

nimi. Dále je si třeba uvědomit, že pro ostatní výzkumník částečně sdílí identitu 

klíčových informátorů, s nimiž je v lokalitě vídán. Výsledky sdílené identity se 

výzkumník dozvídá postupně, jak proniká do sociální struktury zkoumaného 

terénu. 

 Souhrn 
Shrneme-li problematiku vstupu do terénu výzkumu, musíme v podstatě zvážit 

následující prvky:  
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1. Jak je terén výzkumu otevřený či uzavřený, kde jsou lokalizovány bariéry 

pro vstup.  

2. Kolik času má výzkumník na samotný výzkum, jakým způsobem bude na 

konkrétním místě pobývat či se k němu přibližovat. 

3. Je potřeba pro vstup do té které society či instituce doporučení? 

4. Jak je societa hierarchicky uspořádaná? Jaký význam má její uspořádání 

pro vstup do lokality. 

5. Jak je zkoumaná societa otevřená samotnému výzkumu – tj. musí být 

výzkumník skryt, či výzkum může probíhat otevřeně? 

6. Je potřeba klíčový informátor? Co od něho výzkumník potřebuje? Co 

může výzkumník znamenat pro klíčového informátora. 

7. Je potřeba pro vstup do té které society či instituce doporučení? 

Jak je societa hierarchicky uspořádaná? Jaký význam má její uspořádání pro 

vstup do lokality. 

 Cvičeni 
 Po přečtení kapitoly „Terén“ se zamyslete na designem svého výzkumu a 

dle potřeby jej upravte. 

 Kontrolní otázky k zamyšlení 
 Co je terén výzkumu? Jak ho lze definovat? 

 Kde výzkumník provádí bádání? V nějaké lokalitě, ve skupině lidí, 

v síti vztahů, snaží se získat názor určitého člověka? 

 „Kam“ je třeba se dostat, vstoupit. Jaké strategie volit? 

 Literatura 

DOUBEK David a Markéta LEVÍNSKÁ. Schemata a výzkum přístupu k výchově ve 

vyloučených lokalitách. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 

2013, roč. 18, č. 1, s. 77-96. ISSN 1803-7437.  

 

6 Výzkumné strategie ‒ vzorkování [Sampling] 

 Cíle 
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 Seznámit studenty s nepravděpodobnostními metodami vytváření vzorků. 

 Jaké faktory vstupují do rozhodování při výběru vzorku.  

 Co znamená pozice cizince. 

 Časová náročnost 
2 hodiny 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 pravděpodobnostní 

vzorek 

 nepravděpodobnostní 

vzorek 

 teoretický výběr 

 

 totální výběr 

 sněhová koule 

 atributy 

 

 chaos 

 řád 

 cizinec 

 

6.1 Cizinec  

Terénní výzkum probíhá v sociálních situacích, na nichž výzkumník 

určitým způsobem participuje. Což v zásadě znamená, že výzkumník je fyzicky 

v lokalitě, ve škole, ve školní třídě, v domácnosti, na brigádě ve vyloučené 

lokalitě, s ženami u tkalcovského stroje a kolem něho se děje nepřeberné 

množství pohybů, gest, promluv a výkřiků. Ve výzkumníkovi, který dosáhl 

vstupu do pole výzkumu doznívají pocity úspěchu, možná i tichého štěstí, že je 

na místě, ale pomalu začíná propadat zmatku z chaosu, který se kolem děje.  

To je pozice cizince, který nezná významy situací. (Disman, 2000; Kučera 

1992; Schuetz, 1994). Nezná jména a vztahy jednajících. I když je pouze 

s jedním člověkem, který mu „něco říká“, v podstatě neví, o čem je řeč. Cestou 

z chaosu je zaměřenost na konkrétní děje od začátku po jejich doznění. 

Výzkumník si musí rozumně zúžit ohnisko výzkumu (Burges, 1884). Musí se 

rozhodnout, koho, co, kde a kdy právě pozoruje a s kým a o čem, o kom 

dělá rozhovor. To je proces vytváření výzkumného vzorku. 

Výzkumník v terénu činí výzkum neustále, je permanentně ve 

výzkumném procesu a v tomto procesu probíhá stále rozhodování, co se stane 

figurou a co pozadím a které elementy musí sledovat, přestože nejsou tím, co je 

momentálně v ohnisku jeho pozornosti. Výzkumník tedy bez přestání něco 

vybírá a něco vylučuje mimo svůj zájem. (Viz „Osobnost výzkumníka“). 

Výzkumný vzorek je zcela spjat s rozhodnutím výzkumníka a je otázkou, nakolik 

je rozhodnutí racionální a nakolik podléhá intuici. 
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Naivně se lze domnívat, že sociální realita je predikovatelná a že si lze 

předem určit, jak bude vzorek vybrán. Snad jen v případě totálního výběru, kdy 

jsou v ohnisku výzkumu všichni aktéři v určité situaci. Ale ani zde se výzkumník 

nevyhne procesu rozhodování, protože všichni aktéři neustále vyvíjejí nějakou 

činnost. Nikdy nenastane situace, že by jeden jedinec jednal a ostatní zatím 

čekali, až svojí činnost dokončí. I kdyby sociální realita měla uvedený charakter, 

výzkumník by se mohl zajímat, co se odehrává v hlavách čekajících. 

Může se stát, že si výzkumník vybere vzorek aktérů, na kterých nemůže 

pozorovat fenomén, který jej zajímá, např. pověrčivost, protože se u nich 

nevyskytuje. V těchto případech má možnost buď změnit svoji intenci anebo 

vzorek.  

Nabízí se otázka, proč se nezeptat přímo aktérů výzkumu, kteří jsou 

nejlepšími znalci svého života, na strukturu jejich reality a na významy, jaké 

mají jednotlivé myšlenky a činy v rámci jejich života. Mezi vědci existuje 

přesvědčení, že lidé svůj všední život nereflektují z dostatečného odstupu, že 

neanalyzují své chování na bázi teorií. Lidé dokonce věří tomu, že se chovají 

v souladu se svým přesvědčením a slovy. 

Holy, Stuchlik (1981) ukázali, že lidé mají určité „lidové modely“ (folk 

models), které jsou konstrukcemi sociální reality; což však neznamená, že by 

tyto konstrukce zcela determinovaly jejich jednání.  

Dá se tedy říci, že vztah mezi sociální realitou, chováním aktérů, jejich 

promluvami o jejich přesvědčení a chování je od určité míry volný, přesněji 

řečeno nelze zde sledovat jednoduchou kauzalitu typu: Když řeknu, že udělám 

A, tak udělám A. Když říkám, že si myslím A, tak si skutečně myslím A. Když 

dělám A, tak si také myslím A. Tyto výroky vůbec nemusí být pravdivé. 

Například mnoho lidí se domnívá, že nejsou rasisty, ale tvrdí že Vietnamci jsou 

snaživí, Romové do praktických škol chtějí. To už je taková jejich mentalita. 

Jakmile člověk přisuzuje druhému člověku vlastnosti na základě 

antropologického typu, tak o sobě nemůže tvrdit, že není rasistou. 

Za předpokladu, že je svět chaotický, je asi trochu zbytečné mít na sebe 

nárok objektivity. Lze doufat, že lidé žijící v chaosu mají své intence a dle nich 

jednají, ale nelze se spolehnout, že nám své intence sdělí, protože je sami 

v podstatě neznají stejně tak jako své intence bádat nezná badatel. (Viz 

kapitola Text). 

Příklad: 

První studenti obecné antropologie měli různé teorie, proč dělají výzkum 

v sociálních vědách. Ti, kteří původně studovali přírodovědeckou fakultu, se 

domnívali, že je nutí ke studiu latentní toxoplazmóza, která se chce přenášet na 

jiné lidi nebo sobecký gen, který se tímto způsobem chtěl reprodukovat. 
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Studenti s filosoficko-literárními kořeny, se domnívali, že si chtějí prožít i jiný 

životní příběh než svůj. Studenti s psychologickým backgroundem se domnívali, 

že je k tomu nutí jejich příliš silné, ale sublimované libido.  

Je některá z těchto teorií pravdivá? 

Výzkumník může mít přístup na místo výzkumu, což neznamená, jak 

jsme viděli v předešlých příkladech, že má automaticky přístup ke každé osobě, 

která by ho zajímala či která v dané oblasti žije. Nemá přístup ani ke každé 

události, která se na daném místě odehrává. Musí si tedy nějakým způsobem 

vybrat vzorek osob, míst, časových sekvencí, událostí, které bude sledovat. 

Způsob výběru vzorku souvisí s teorií a vědeckým zájmem výzkumníka. 

V zásadě je možné provést pravděpodobnostní výběr (probability), 

nepravděpodobnostní a teoretický. (Burgess, 1984; Disman, 2005; 

Miovský, 2009, s. 130). 

Pravděpodobnostní výběr je charakteristický spíše pro kvantitativní 

metody výzkumu, nicméně lze ho použít i v kvalitativním šetření, pokud chce 

badatel mít reprezentativní vzorek z členů zkoumané skupiny. Pro kvalitativního 

výzkumníka spíše platí, že by měl vědět, jakou pozici právě sledovaný aktér 

v rámci společnosti zaujímá. Což se zjišťuje pomocí porovnávání promluv. 

Příklad, který pochází z longitudinálního výzkumu PSŠE. Následující 

úryvek je z disertační práce. 

„Ve čtvrté třídě nám dává podrobný popis rozčlenění dívčí skupiny Jitka: 

„Třeba já mám takový skupinky, že si je vždycky třídím na skupinky, že třeba u 

holek jedna skupina je smetánka. Smetánka je taková Karlička, Veronika a dělaj 

frajerky, Aneta a takový a hlavně to neříkejte... 

Druhou skupinku a to je spíš taková ta...První skupinka, to  je taková ta  

smetánka, která dělá frajerky a jsou to takový ty dámy. 

Třetí skupinka, abych přeskočila, to jsou takový ty, co ze sebe nedělaj 

frajerky, nejsou to dámy a učej se spíš tak hodně slabě, jako Rozárka, Emílie, 

Ála, že jo. 

No a potom jsou taková ta střední, která není ani smetánka ani ta slabší, 

že jo, tak nevím no.“ 

Svoji kategorizaci další promluvou upřesňuje: 

„Já jim sice říkám smetánka, ale zároveň zkyslá smetana, protože taková, 

pořád frajeřej. Ráno přišly, byly velký kamarádky Veronika s Anetou, potom, 

když se na konci hodiny pohádaly, rozešly se, potom zase ve družině se zase 

sešly, byly to velký kamarádky, po obědě se zase pohádaly, večer se smířily a 

druhej den to bylo stejný. 

Zase ta slabší skupinka, ta je spíš hodná, nedělá frajerky, že jo a je spíš 

taková, je s nima víc zábava. Kdežto s tou Veronikou je taková, říká takový věci, 
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kterým se sice smějem, ale moc se jim nesměju, že jo.“(14. 4. 1998, Rybová, 

1999) (Levínská, 2002, s. 30). 

Členění Jitky nám upřesnilo stratifikaci třídy. Na základě pozorování jsme 

věděli, že je třída rozdělená, ale Jitka jasně vysvětlila, co to znamená patřit do 

té, které skupinky.  

Jednotlivé skupinky mají také svoje vlastnosti. 

 

1. Dámy, smetánka, dělá frajerky, jsou to takové ty dámy – zkyslá 

smetana, pořád frajeřej. 

Frajeření: byly velký kamarádky, pohádaly se, smířily a druhej den to 

bylo stejný. 

Frajerka říká věci, kterým se smějem, ale moc se jim nesměju. ( Ta, 

ze střední skupinky) 

2. Střední, není ani smetánka ani slabší. (Nepatří do žádné skupiny, to 

znamená, že nemají ani jejich vlastnosti? Z rozhovoru je jasné, že 

střední rozhodně nesouhlasí s frajeřením, nicméně to neznamená, že 

jsou identické se slabšími. Humor: Nesmějí se stejným věcem jako 

frajerky.  Se slabšími je větší zábava. 

3. Slabší skupinka, je slabší, hodná, nedělaj frajerky, je s nima víc 

zábava. 

 

 Vidíme, že z hlediska dívky, která se řadí do střední skupinky, je skupina 

dívek rozdělena na tři skupiny. První skupina se vyznačuje frajeřením. Druhá 

skupina je charakteristická tím, že je s ní větší zábava, nicméně s ní není střední 

skupina identická. Zajímavé je, že dívka nemluvila o žádných pozitivních 

vlastnostech své skupiny. Její promluva se týká vzájemných vztahů, určité 

meziskupinové dynamiky. Její výroky nám umožnily, abychom v dalších 

rozhovorech a v pozorováních ověřovali a sledovali jednotlivé vlastnosti 

skupinek a to, jak se vzhledem k sobě vymezují. (A také zda a jak existují.) 

Také nám umožnila přesněji se ptát dalších dívek, jak vidí svoji pozici či pozici 

ostatních ve třídě. 

Nepravděpodobnostní metody nepoužívají žádné stabilní pravidlo, 

které by bylo možné pravděpodobnostně vyjádřit, ale využívají příležitost, 

kterou výzkumník během výzkumu má. Jedním ze základních přístupů, kterým 

je kvalitativní výzkum charakteristický, je teoretický výběr vzorku, o kterém 

hovoří Glaser a Strauss v souvislosti se zakotvenou teorií. „Metody a strategie 

výběru vzorku jsou v průběhu výzkumu přímo závislé na výsledcích procesu 

zpracování a analýzy dat.“ (Miovský, 129). Souhlasíme s Miovským, který 
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navrhuje, že teoretický výběr je principem kvalitativního výzkumu a stojí v 

pozadí za dílčími strategiemi vzorkování (sampling). 

6.2 Strategie vytváření vzorku 

6.2.1 Totální výběr 

V případě, že je zkoumáno např. fungování týmu, tak se výzkumník 

zaměřuje na všechny aktéry. Nicméně stejně se během výzkumu musí 

rozhodovat, kde bude průzkum provádět, za jakých okolností, v jakém prostoru 

a v jakých časových intervalech.  

Miovský (2006) uvádí, že lze provádět jednopřípadovou studii jedince, 

pacienta s výjimečnou duševní poruchou, komunikační vzorec konkrétní rodiny, 

zde výzkumník pracuje s rozhovory, pozorováním. Lze použít analýzu 

dokumentů pro zpracování života určité osobnosti. (Miovský, 2006, s. 131). 

6.2.2 Výběr vzorku dle kritérií 

Výzkumník si předem určí, jaká kritéria musí vybraný jedinec splňovat, 

např. pohlaví, věk, členství ve skupině, zaměstnání, odborná kvalifikace, 

zkušenost. Výzkumný vzorek je tedy definován předem známými vlastnostmi. 

Někdy je výběr vzorku zcela jasný, např. žáci a žákyně 9. tříd, ze základních 

škol, které se nacházejí v  lokalitách nad 50 tisíc obyvatel. Jindy může 

výzkumník shledat, že není zcela jasné, jaké vlastnosti jeho vzorek má, jak 

pozná, že určitý člen do kategorie patří či nepatří. Může narazit na to, že on 

jako výzkumník používá jinou kategorizaci než aktéři výzkumu a tudíž nemůže 

dojít ke shodě mezi aktéry a jím. 

Příklad:  

V našem výzkumu, který se týká vzdělávání lidí ve vyloučených 

lokalitách, neustále narážíme na problém, koho vlastně zkoumáme. Majoritní 

společností jsou víceméně obyvatelé určitých lokalit označováni jako CIKÁNI, ale 

když badatel do lokality vstoupí, zjistí, že zde nežijí pouze Romové. Nebo že 

někteří ROMOVÉ, z našeho hlediska nevypadají jako Romové, ale oni sami se za 

ně považují. Na jiných místech potkáváme jedince, kteří vypadají jako Romové, 

ale nejsou jimi, ani za ně nejsou považováni a jiní kteří jim jsou podobní, tak 

jsou Romové, považují se za ně, ale není o nich jako o CIKÁNECH hovořeno. 

Abychom se vyrovnali s obtížemi při definování, kdo je ROM, použili jsme 

pro interpretaci teorii kulturních modelů, která má kořeny v kognitivní 

antropologii a psychologii. Kulturní modely jsou idiosynkretická a současně 

sdílená schemata, která ovlivňují myšlení, chování, prožívání jedinců. Nejsou to 

uzavřené myšlenkové kategorie, ale ve vzájemné interakci různých lidí, se různě 
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proměňují a sdílejí. Podobným způsobem je sdíleno i schema CIKÁN, které 

rozhodně nelze uchopit jako kategorii, která by měla konkrétními vlastnosti, do 

které by jedinec na základě atribuce patřil. (Srov. Doubek, 2011). 

6.2.3 Sněhová koule 

Zajímá-li se výzkumník o síť vztahů, o sdílení určitého zájmu je sněhová 

koule výhodnou strategií. Na základě známosti s jednou osobou mohu získat 

přístup k dalším jedincům s podobnými zájmy. Tato strategie se týká především 

participace v nějaké subkultuře, členství v klubu, ve výzkumu závislostí. Postup 

je vhodný pokud se výzkumník zabývá určitou organizací. Na základě způsobu, 

jak se lidé, členové určité sítě doporučují, můžeme sledovat kvalitu jejich vazeb 

a význam, jaký pro sebe vzájemně mají. Tento způsob vzorkování není „pouhé“ 

vyhledávání informátorů, ale jeho součástí je i kvalita vztahu, význam. Samotné 

vzorkování je výzkumem. 

6.2.4 Teoretické vytváření vzorku 

Glasser a Strauss (viz Corbinová, Strauss, 1999) ve své zakotvené teorii 

(grounded theory) hovoří o vytváření vzorku na základě teorie, která je 

výzkumem generována. Výzkumník, aby mohl teorii vytvořit, musí vzorek 

teoreticky zaměřit. Je třeba, aby došlo k nasycení dat, tzn., že se výpovědi 

informátorů začínají opakovat a výzkumník nenachází nové výpovědi.  

Pokud se objevují odlišná data od teorie, teorii rozšiřují či modifikují. 

Opakovaným sběrem dat výzkumník teorii verifikuje, ověřuje si její platnost. 

V případě, že se neobjevují jiné informace, ale neustále se opakují, 

hovoříme o saturaci dat. Odlišné informace, ty které se i vzájemně vyvracejí, 

mohou být úhly pohledu jednotlivých vzorků na stejný fenomén. Např. na 

otázku: „Co je to základní škola?“ Najdeme zcela odlišné informace na úrovni 

legislativy, politických prohlášení, učitelů, rodičů, dětí, majority, minority, 

architektů, školníků. 

Příklad výpovědí dospívajících dívek o absolvované základní škole. 

„,Na základce jsem byla šikanovaná, protože jsem Romka, od první do 

třetí třídy jsem to zažívala, i když tam chodili rodiče.‘ (Gina 2010). 

,I protože si ze mě vždycky dělali, jak se říká, prdel, když jsem byla 

menší, protože mi každej ze základky z kamarádů říkal, že jsem vykuchaná, 

takže jsem nosila celkový (plavky), jsem se fakt styděla za tu jizvu.‘ (Blanka 

2010). 

ML: ,Ta základka vypadá jako tvrdší škola.‘ 

,A nejhorší na tom je, že je to povinný…., už jsem ráda, že to mám za 

sebou…, už mne tady v životě neuvidíte‘ (Gina 2010). 
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,Jsem měla hustou základku.‘ (Blanka 2010). 

Dívka, která vyrůstá v dětském domově, prospívá chvalitebně a škola 

jako taková jí potíže nečiní, říká: ‚Když jsem si nevšímala těch problémových 

lidí, tak to bylo v pohodě, byli sprostý a blbý‘ (sestra Evy 2009).“ (Levínská, 

2011, s. 225). 

Během výzkumu se výzkumník neustále dostává do dilematu, zda 

sebraný vzorek dat je dostatečně reprezentativní. „Je místo, kde se nacházím a 

interakce, které zde probíhají dostatečně reprezentativní?“  

Erving Goffman (1999), který prováděl výzkum hoteliérů na 

Shetlandských ostrovech, popsal odlišnosti v chování hostů a hostitelů, když 

jsou spolu a když jsou mimo vzájemný styk. Hovoří o takzvaném zákulisí a 

scéně. Někdy se stává, že publikum vidí do zákulisí, avšak herec si to plně 

neuvědomuje: „Když soused zašel na šálek čaje, obvykle nasadil alespoň 

náznak milého vstřícného úsměvu, když procházel dveřmi do stavení. Vzhledem 

k tomu, že holý terén před domem a nedostatek světla uvnitř obvykle 

umožňovaly příchozího nepozorovaně sledovat už při jeho příchodu do stavení, 

ostrované někdy pobaveně pozorovali, jak návštěvník těsně přede dveřmi 

vyměnil výraz do té doby čitelný na jeho tváři za výraz přátelské družnosti. 

Nicméně někteří návštěvníci si uvědomovali, že by mohli být takto sledováni, a 

nasadili přátelský výraz daleko od domu, aby vzbudili dojem stálé image.“ 

(Goffman, 1999, s. 15). Stejně tak může být výzkumník pro aktéry výzkumu 

publikem, pro které je hrán a vyprávěn určitý příběh. Nicméně i tato 

performance má svůj určitý smysl. 

Příklad 

Během výzkumu ve vyloučených lokalitách jsme se setkávali 

s fenoménem, který jsme nazvali NATÍRÁNÍ NA RŮŽOVO (Doubek, 2011, s. 102). 

V navštěvovaných domácnostech často něco nefungovalo, byla odpojená 

elektřina, tekla zde závadná voda, k vytápění bytu i na vaření sloužila malá, 

stará kamínka, děti měly problémy se školou, některý z členů byl nebo se právě 

vrátil z výkonu trestu. Jednoduše řečeno z našeho pohledu život aktérů je na 

hranici snesitelnosti. Když jsme se ovšem s rodinami bavili, tak se jednalo o 

marginální problémy. Vše funguje, jak má, něco by možná bylo dobré zlepšit – 

například veřejnou dopravu a počítají s tím, že děti budou studovat dál. Má toto 

natírání na růžovo funkci zachovávání si ÚCTY? Je to vstřícná reakce na 

nesmyslné otázky badatelů, kteří by si mohli bez ptaní všimnout, že zde jde o 

něco jiného než o školu? (Archiv autorky). 

V těchto otázkách se svým způsobem vracíme k předchozí kapitole. 

Přestože jsme se dostali do domácností ve vyloučené lokalitě, dostali jsme se 

skutečně do pole výzkumu? Jaká data zde sbíráme? Lze se ptát, jak je to 
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doopravdy?  

Podle Glassera a Strause (Burges, 1984; Miovský, 2005) ve výzkumu, kde 

probíhá výběr vzorku dle teorie, není předem definován základní soubor a není 

znám rozsah dat, který bude potřeba k saturaci „hledané, konstruované“ teorie. 

Výběr vzorku probíhá během výzkumu několikrát a probíhá v souvislosti 

s analýzou dat. 

 Během výběru by si měl být výzkumník vědom, proč v danou chvíli 

určitou volbu provádí, jak je vzorek propojen s výzkumnou otázkou. Má vybraný 

vzorek konceptuální sílu a prezentuje dobře vybraný fenomén z chaotického 

celku? Je vůbec výběr proveditelný? Naráží výzkumník tím, jaké situace, 

informátory apod. vybírá na nějaké etické problémy? Jaké je minimum pro 

generování teorie? 

 Souhrn 
To jak badatel vytváří vzorek výzkumu je úzce spjato s výzkumnou 

otázkou a s volbou skupiny, sítě, kterou chce zkoumat. V zásadě je třeba při 

výběru vzorku mít na paměti několik otázek: 

Proč volím určitého člověka, situaci, místo, čas?  

Jaké je propojení s výzkumnou otázkou, s předmětem mého zájmu? 

Má daný vzorek konceptuální sílu? Volím dobře? 

Je výběr proveditelný? 

Nejsou v cestě nějaké etické problémy? 

Je naplněno požadované minimum? 

 

Pro lepší pochopení jednotlivých metod doporučujeme prostudovat 

metodologické knihy, které podrobně popisují různé strategie vzorkování. 

 Cvičení 1 
Udělejte krátký průzkum na téma „Co pro tebe znamenala základní škola“ 

mezi studenty a studentkami, kteří se připravují na profesi učitele.  

Když se zeptáte vašich rodičů či prarodičů liší se jejich výpovědi od 

původního vzorku? V čem vidíte odlišnosti? Na základě čeho se liší? 

 Cvičení 2 
Máte vypracovaný design výzkumu. Charakterizujte vzorek, který jste 

v něm naplánovali. Jak by bylo možné váš vzorek výzkumu proměňovat? 

Uvažujte dle osob, místa, času. 
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 Kontrolní otázky 
 Kdy výzkumník používá pravděpodobnostní výběr a kdy 

nepravděpodobnostní výběr vzorku? 

 Jaký je rozdíl mezi teoretickým výběrem vzorku a výběrem dle kritérií? 

 Kdy je vhodné použít metodu sněhové koule? 

 Literatura 
MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém 

výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4. 

BURGESS, Robert G. In the field: an introduction to field research. 

Boston: Allen, 1984, xiv, 254 p. ISBN 00-431-2018-0. 

7 Metody terénního výzkumu 

 Cíle 
 Seznámení studentů se základními metodami terénního výzkumu – 

zúčastněné pozorování, interview, analýza dokumentů. 

 Jaký je smysl zúčastněného pozorování? 

 Jaká jsou rizika zúčastněného pozorování? 

 Co to znamená vést interview jako konverzaci. 

 Čeho si musíme být vědomi při analýze dokumentů. 

 Časová náročnost 
4 hodiny 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 zúčastněné 

pozorování 

 sociální realita 

 aktér výzkumu 

 

 zúčastněný 

pozorovatel 

 pozorovatel jako 

účastník 

 úplný 

pozorovatel 

 migrující člen 

 

 interview 

 polostrukturovaný 

rozhovor 

 naslouchání 

 jazyk 
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7.1 Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování je vnímáno jako jedna z nejvhodnějších metod 

kvalitativního výzkumu. Burges (1984, s. 78) připomíná Schutze, který v roce 

1954 popsal rozdíl mezi realitou, která je zkoumána přírodními vědci a vědci 

sociálními. Přírodní vědci definují předmět výzkumu sami a v souladu s touto 

definicí volí procedurální pravidla výzkumu, určují fakta a data, která jsou 

relevantní k problému, který zkoumají. To znamená, že fakta a události, která 

budou zkoumat, jsou předvybrány a pozorovaný terén předinterpretován. 

Přírodní vědci nepředpokládají, že přírodní svět nese pro elektrony, atomy 

nějaký význam. Naopak terén pozorovaný [observational field] sociálními vědci, 

kterým je sociální realita, má speciální význam a odpovídající strukturu pro 

lidské bytosti, pro jejich žití, jednání a myšlení. Prostřednictvím série 

praktických konstruktů [commonsense construct] mají předvybraný a 

předinterpretovaný svůj svět, který prožívají jako každodenní realitu. 

Myšlenkové objekty, které jsou konstruované sociálními vědci, musí být 

založeny na praktických myšlenkových konstruktech lidí, kteří v rámci svého 

světa žijí svým každodenním životem. (Srov. Schutz in Burges, 1984, s. 78). 

Principiálně z výše uvedených tvrzeních vyplývá, že sociální vědec nemůže 

předem znát pole svého výzkumu, protože je skryto v myšlenkových 

konstruktech aktérů výzkumu. 

Sociální svět není objektivní, ale zahrnuje subjektivní významy a 

zkušenosti, které mají pro účastníky určité sociální situace. Je úkolem sociálních 

vědců interpretovat významy a zkušenosti sociálních aktérů a tento úkol lze 

splnit pouze tím, že sdílí žitou realitu společně s jedinci. (Burges, 1984). 

„Zúčastněný pozorovatel sbírá data prostřednictvím účasti na každodenním 

životě skupiny či organizace, kterou pozoruje.“[The participant observe 

gatheres data by participating in the daily life of the group or organization he 

studies.] (Becker in Burges, s. 79, 1984.) Výzkumníci používají zúčastněné 

pozorování proto, aby získali přístup k významům, které aktéři přikládají 

sociálním situacím. Zúčastněné pozorování má usnadnit pochopení významu, 

který sebou sociální situace nese. Ve výzkumu, kde je použito zúčastněné 

pozorování, je to výzkumník, kdo je nástrojem sociálního výzkumu. (Burges, 

1984, s. 79). 

Cílem zúčastněného pozorování je získat bohatá detailní data založená na 

pozorování v přirozených podmínkách. Probíhá-li pozorování v podmínkách 

experimentálních, umělých, kde má badatel proměnné pod kontrolou a může a 

chce je ovlivňovat, nejedná se o zúčastněné pozorování. Další možností je sběr 

standardizovaný, v přirozeném prostředí sbírám data, která si předem určím 
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pro sběr a sbírám jich velké množství za pomoci týmu. Opět se nejedná o 

zúčastněné pozorování, ale o statistický průzkum. 

V zúčastněném pozorování jde o pochopení, nazření konceptů, které 

aktéři používají ve svém každodenním životě, ve svém jazyku. Jazyk je další 

úskalí výzkumníka. Ačkoliv provádí průzkum v rámci společnosti, ve které se 

socializoval a jejíž mateřský jazyk sdílí, nemusí nutně sdílet stejný slovník jako 

skupina, o jejíž sociální život má zájem, nebo nesdílí stejný význam slov, která 

používají. Každému je známo, že existují profesní žargony, slang kriminálníků a 

že se i lidé jedné společenské vrstvy neshodnou na významu jednoho 

konkrétního slova. Prakticky to znamená, že úkolem výzkumníka je znát jazyk a 

seznamovat se s ním. Žádat o vysvětlování pojmů. 

Během zúčastněného pozorování výzkumník vchází do situací tváří v tvář 

a tak se stává součástí kontextu výzkumu. (Schwartz and Schwartz in Burges, 

1988). Měl by se ptát, jakým způsobem ovlivňuje chování aktérů, informátorů, 

jaký vliv má na vztahy v pozorované skupině. Z hlediska kvality může role 

oscilovat od aktivní k pasivní. 

Například při pozorování dění ve třídě může badatel sedět na jedné 

straně třídy (nejlépe u okna, aby se nedíval proti světlu), aby měl dobrý pohled 

na třídu z boku a její interakce s učitelem. Může také sledovat, co děti dělají 

v lavicích, s čím si hrají, zda píšou psaníčka nebo mají v ruce mobilní telefony. 

Může zaujmout místo v lavici, stejně jako dítě a vnímat perspektivu učebny a 

třídy z pohledu žáka. Dívat se pod ruku dítěte, jak plní úkoly nebo si zkusit, jaké 

to je plnit daná zadání.  

„Thought it may seem incongruous to think of middle-aged, 200-pound 

male anthropologist being a participant-observer in third- and fourth-grade 

classes, this was actually the case. I sat at a desk in the back of the room and 

did the same things the children did insofar as my ethnographic recording 

activities permitted. The children accepted me and my role much more quickly 

than did the teachers, but both seemed to adapt to the incongruities after a 

period of several weeks. I can think of no other way that I would have come to 

an understanding of what the third and fourth grade in the Schönhausen 

Grundschule were like.“ (Spindler 1974 in Burges, s. 83, 1988).  

Výzkumník může být požádán učitelem, aby převedl děti do jiné učebny, 

pohlídal je, když potřebuje znenadání odejít ze třídy. Může suplovat za jiného 

učitele. V rámci jednoho společenství může zaujímat různé role, nicméně se 

může stát, že některé z rolí mu uzavřou vztahy k jiným členům. V každém 

případě role sebou přináší očekávání a svým způsobem předem připravené 

postoje účastníků. V průběhu pozorování se může měnit role výzkumníka 

v závislosti na vztazích a očekávání, která jsou na něho kladena. 
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Burges (1988, s. 80) říká, že největší rozdíly jsou vytvářeny mezi 

aktivnímí a pasivními rolemi, otevřenými a skrytými rolemi a známými či 

neznámými zúčastněnými pozorovateli. [Major distinction have been made 

between active and pasive roles (Schwartz and Schwartz, 1955, open and 

closed roles and know and uknown participant observes (Schwartz ad Jacobs, 

1979] (Burges, 1988, s. 80). 

Na základě těchto rozdílů člení Gold (Gold 1958 in Burges, 1988, s. 80) 

pozorovatele do čtyř ideálních typů: úplný zúčastněný pozorovatel, 

účastník jako pozorovatel, pozorovatel jako účastník, úplný 

pozorovatel [the complete participant, the participant-as-observer, 

the observer-as-participant, the complete observer]. (Gold 1958 in 

Burges, 1988, s. 80) 

Úplný účastník skrývá rozměr pozorování, skupině nemusí být vůbec 

známo, že je výzkumníkem. Což je účelné, když je cílovou skupinou je sekta 

nebo deviantní skupina jako např. narkomané. V takovém případě se ovšem 

může snadno stát, že výzkumník, který je plný účastník, může zcela změnit 

chování skupiny, do níž vstoupil, jejímž členem se stal. Pokud je považován za 

„insidera“ skupiny, může se dostávat do situací, kdy může být jeho úkolem vést 

skupinu. Jeho hraní role může být tak efektivní, že se stane „rodilým mluvčím“ a 

přestane sbírat data. V případě, že je výzkumník úplným účastníkem, je 

doporučováno odcházet mimo skupinu, dělat si přestávky na terénní zápisky a 

kódování dat. (Burges, 1988). 

Další možností, jak si udržovat od skupiny nadhled, pokud ji badatel 

nemůže opouštět, když výzkum probíhá v lokalitě mimo jeho „domov“, je psaní 

dopisů někomu vnějšímu; outsiderovi skupiny. Což znamená udržovat kontakt 

s lidmi, kteří jsou svázání s identitou výzkumníka před vstupem do zkoumaného 

terénu, rodina, kolegové v práci, vedoucí diplomové či disertační práce. 

Příklad: 

Prováděla jsem výzkum v antroposofické vesnici v Yorkshiru. Zaujala 

jsem roli běžného spolupracovníka [co-worker], jehož povinností je se zapojit 

do pracovního i svátečního rytmu komunity. Postupně si jedinec zvyká na 

rytmus společenství a pokud se účastní různých aktivit, zastoupí hospodyni 

(housemother) v případě její nemoci či dovolené, získá i určitý kredit. Snadno se 

může stát, že se s životem komunity identifikuje, protože je pozitivně přijímán. 

Výzkumníkovi může pomoci několik záchytných bodů - nepřerušovat kontakt 

s přáteli, rodinou, učiteli. Osobně mi pomáhaly pravidelné dopisy tutorovi, který 

vedl moje studia a návštěvy přátel a nedokončené záležitosti. Věděla jsem, že 

chci dokončit studium antropologie, že je třeba udělat zkoušky a napsat práci. 
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Během tohoto druhu výzkumu si badatel může uvědomit, jak je identita křehká 

a proměnlivá záležitost. 

Stává se, že se výzkumník během dlouhodobého výzkumu identifikuje 

s cíli některé ze skupin v terénu a může se stát spolupracovníkem.  

Příklad: 

Pravidelně jsem jezdila do nízkoprahového klubu, který byl umístěn ve 

městě, kde žije romská komunita. Prováděla jsem výzkum a současně jsem 

pomáhala dětem v klubu. Místní romští aktivisté mne požádali, abych 

spolupracovala na vytvoření nízkoprahového klubu dle nových standardů MPSV 

a stala se jeho vedoucí. Přestože jsem lokalitu poměrně dobře znala, tato 

zkušenost mi dala nahlédnout do hloubky politicko-ekonomických vazeb a jejich 

důsledků. Pochopila jsem, že politicko-ekonomické vazby, které ovlivňují život 

v komunitě, nejsou pro mne bezpečné. Z pozice výzkumníka jsem sklouzla do 

pozice aktéra, proto jsem na poměrně dlouhou dobu přerušila v lokalitě aktivní 

výzkum.  

V případě účastníka jako pozorovatele, badatel přiznává, že je 

výzkumníkem, neskrývá, co pozoruje, ba dokonce své záměry dává na vědomí. 

Je v terénu a aktivně využívá potenciál výzkumníka. Pro aktéry zůstává tím, kdo 

mezi ně nepatří, nicméně na základě důvěry může být přijímán. (Burges, 1988, 

s. 80-85). 

Příklad: 

Dětem na základní i střední škole je celkem jasné, že výzkumník není 

jejich spolužák. Těžko může být úplným účastníkem jejich skupiny. Nicméně je 

zcela adekvátní, že chce vysvětlit pravidla her, pochopit kamarádské vztahy, 

způsob, jak vypočítají zadanou úlohu. Je v jeho moci navázat vztah důvěry, v 

němž děti ocení, že má někdo zájem o jejich názor. Ve vztahu a interakci se 

postupně stírá formálnost. 

Úplný účastník a účastník jako pozorovatel jsou výzkumné postoje, které 

jsou zcela v souladu s cíli zúčastněného pozorování. 

Pozorovatel jako účastník. Jedná se o formální kontakt mezi 

výzkumníkem a aktéry výzkumu. Hlavní rozdíl je v tom, že aktéři jsou si stále 

vědomi, že jsou publikem pro pozorovatele a on nemá možnost se stát „rodilým 

mluvčím“. Neúčastní se sociálního života aktérů. Tato role nemusí být zcela 

uspokojivá při hledání významu, který účastníci vidí při prožívání sociálních 

situací. Letmé kontakty nedovolí odhalit význam aktivity. Výzkumníkovi může 

unikat podstata jednání aktérů. (Burges, 1988, s. 80-85). 

Výzkumník může být pouhý pozorovatelem, pokud je zcela mimo 

kontakt s informátory, aktéry. Absence možnosti stát se rodilým mluvčím či 

domorodcem, sebou může přinášet další problém nazývaný „etnocentrismus“. 
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Název fenoménu pochází z „velké etnografie“ a označuje badatelovu 

neschopnost zaujmout hledisko domorodce, rodilého mluvčího, aktéra výzkumu, 

sledované aktivity hodnotí pouze přes svoje zkušenosti. (Gold 1958 in Burges, 

1988, s. 80-85; Disman, 2000). 

Pokud je prováděn výzkum ve školním prostředí, je vhodným 

badatelovým postojem účastník jako pozorovatel. Sociální distanci mezi ním 

a dětmi tvoří fyzická velikost. „Každý dospělý je z hlediska dětí nějak spjat 

s učitelským sborem“, případně jiným školním personálem nebo s rodiči. Pokud 

nezapadá ani do jedné z těchto skupin, tak přichází na řadu otázka, „kdo jste?“, 

„kdo to je?“ 

Problematické může být přijetí učiteli či vedením školy. Burges (1988) 

popisuje, že rozdílní učitelé a zástupci jednotlivých oddělení ve škole k němu 

přistupovali různě. Zástupkyně XY ho přijala jako právoplatného člena 

učitelského týmu, který participoval na aktivitách školy a běžně ho 

představovala jako nového učitele. Naopak zástupce za matematické oddělení 

mu sice umožnil přítomnost na různých aktivitách, ale při představování 

učitelského sboru návštěvníkům ho přeskočil, zcela ho ignoroval. 

Z hlediska doby pobytu v terénu se může role pozorovatele proměňovat 

vzhledem k přijetí aktéry výzkumu. Role výzkumníka je vytvářena na základě 

sociální výměny mezi zkoumaným a výzkumníkem. Janes (in Burges, 1988, s. 

84) rozděluje pět fází: nově příchozí [new comer]; přechodné přijetí [provisional 

acceptance]; bezvýhradné přijetí [categorical acceptance]; osobní přijetí 

[personal acceptance]; blízký přistěhovalec [imminent migrant]. Je třeba 

zdůraznit, že záleží na aktivitě výzkumníka, aby se propracoval do páté fáze 

přijetí. A byl považován za migrujícího člena (okrajového člena, srov. Kučera, 

1992) společnosti, někoho, kdo je blízký, kdo má přátele, komu lze důvěřovat. 

Výzkumník neustále balancuje na hraně přijetí. Vždy hrozí, že se dopustí chyby, 

nezdvořilosti a nevhodného hodnocení a nepovede se mu navázat na již 

vybudované vztahy. Některými členy může být přijat bezvýhradně a jiní ho 

přijímají, jen proto, že je přijímán jiným členem společnosti. Domníváme se, že 

v případě našich výzkumů ve vyloučených lokalitách se v této situaci nacházíme 

velice často. Zažíváme různou míru přijetí na základě délky známosti s aktéry 

výzkumu, dle charakteru vztahu mezi aktéry výzkumu a klíčovým informátorem, 

dle osobní opatrnosti a míry důvěřivosti aktéra. 

Podobně jako Janes řeší vývoj vztahu výzkumníka a aktérů Olesen a 

Whittaker. Dle Olesena a Whittakera (in Burges, 1988, s. 85) prochází vztah 

mezi výzkumníkem a aktéry výzkumu ve čtyřech fázích: první jsou povrchní 

setkání [surface encounter], v nichž jsou promíšeny s rolí výzkumníka další 

životní role; druhá jsou zdvořilostní pozvání [proffering and inviting], v nichž 
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dochází k vzájemným výměnám vymezení osobnosti (self) včetně jejich členství 

ve skupinách; třetí jsou výběrové a modifikující [selecting and modifing], které 

zahrnují smysluplné a viditelné role výzkumné a životní role výzkumníka a 

účastníka výzkumu a pozorovatele; čtvrté jsou stabilizující a podpůrné 

[stabilizing and sustaining], v nichž je dosaženo rovnováhy mezi rolemi 

životními a výzkumnými.  

Burges ukazuje na příkladech vývoj role výzkumníka, tak vývoj rolí 

výzkumného pole, kdy pole výzkumu proměňuje svůj vztah k výzkumníkovi. 

Příklad: 

V Pevnosti jsem dočasně ukončila výzkum, protože došlo k přílišné 

identifikaci s výzkumným polem a dáli se to tak říci, výzkumné pole si mne 

chtělo přivlastnit a zaměstnat mně, dle pravidel, která zde byla běžná. Nicméně 

jsem setrvávala v kontaktu s některými aktéry. Zajímavou událostí pro mne 

bylo, když se v terénu objevil další výzkumník a dostávala jsem o něm 

reference. Tehdy jsem si uvědomovala, co vše druzí na výzkumníkovi hodnotí. 

Největší podiv vzbudil styl dotazování: „Proč výzkumník vystupuje jako by byl 

hloupý? Je hloupý či není? Ty jsi se taky na všechno ptala, ale nepůsobila jsi 

úplně tak...“ (Archiv archiv). 

Studenti antropologie jsou vybízeni k tomu, aby v terénu nebyli ti, kdo 

„rozdávají rozum“, ale spíše ti, kteří naslouchají a staví se do pozice „žáka, 

studenta“. Kolega výzkumník pokyn dodržoval, ale aktéry tím znejišťoval, 

obávali se, že je jeho inteligence nižší, než je. Nechápali, jak může dělat 

výzkum. 

Tento postoj je zaujímán proto, že pro výzkumníka není samozřejmé se 

spokojit s odpovědí ve stylu: Tak to u nás chodí, to je normální, s tím 

souhlasím, to je nevhodné chování. Výzkumník má v podstatě „zakázáno si 

domýšlet a vkládat významy, jak to dělá „domorodec“, native speaker, on se 

musí neustále doptávat: A jak co u vás chodí? Co je normální? A co tedy není 

normální? Jak vypadá to, s čím souhlasíte a proč nesouhlasíte se zástupcem, 

když říká to, s čím souhlasíte? Výzkumníka zajímá „kořen významů“ a pohybuje 

se na tenkém ledě, protože si nesmí domýšlet, musí klást upřesňující otázky. 

Staví se buď do pozice „hlupáka“ anebo do pozice „agresora“, který má 

nepříjemné otázky. Uvedené pozice je třeba neustále vyvažovat, aniž by 

výzkumník rezignoval na „hledání významu.“ 

7.1.1 Vliv zkušenosti výzkumníka11 

S rostoucí zkušeností dokáže výzkumník během zúčastněného pozorování 

zaostřit svoji pozornost k jevům, které odpovídají jeho teoretickému zaměření a 

                                                 
11

 V podstatě jde o doplnění kapitoly Osobnost výzkumníka 
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výzkumné otázce. Další důležitou dovedností je určitý relaxovaný postoj, pokud 

se události nevyvíjejí očekávaným způsobem, protože výzkum je často o 

událostech, které se neodehrávají dle předem připraveného plánu. Pokud věci 

jdou podle plánu, jsou možná dobře naaranžované, ale nemusí se jednat o 

autentické aktivity sledované society. Zkušenost výzkumníka hraje zásadní roli 

ve sběru dat.  

Již jsme hovořili o reakci pole výzkumu na vzhled výzkumníka, věk, 

pohlaví, gender identitu, etnicitu. Jsou situace, kdy je pro výzkumníka jeho 

identita kontraproduktivní a jindy sběru dat napomáhá. Ovlivňuje výpovědi 

informátorů. Jinak hovoří muž se stejně starým mužem ze stejné společenské 

třídy a jinak s mladou krásnou dívkou. Pole výzkumu také různě rozhovory a 

setkání interpretuje. 

Příklad 

V camhillu byla setkání mezi mladými lidmi různého pohlaví 

interpretována jako „chození“. Když jsem s některými spolupracovníky 

mužského pohlaví dělala o samotě rozhovor, ihned tomu byl připisován „jistý 

význam.“ Na jakoukoli mužskou návštěvu, bylo pohlíženo jako na potenciálního 

partnera. (Podobné mechanismy najdeme i na české vesnici.) (Archiv autorky) 

Teoretická a praktická zkušenost s výzkumem může a nemusí dát 

výzkumníkovi hlubší vhled do zkoumaného problému a pomoci mu v boji s jeho 

stereotypy a modely skrz něž interpretuje sledovaný fenomén. Nabízí se mu 

možnost interpretace dle různých teoretických rámců. 

7.1.2 Ukončení zúčastněného pozorování 

Kapitolou samou o sobě je „opouštění pole výzkumu“. V případě, že 

design výzkumu je jasně časově stanoven a výzkum probíhá v určité instituci, 

jako v případě longitudinálního výzkumu PSŠE, nedochází k zvláštnímu napětí 

při opuštění výzkumného pole. Problémy se mohou objevit, když dochází ke 

změně identity výzkumníka, zaujme-li výzkumník v terénu nějakou sociální roli, 

postavení apod., identifikuje se se zkoumanou skupinou. Může se stát, že 

výzkumník pole výzkumu neopustí. Nastává otázka do jaké míry je schopen 

napsat reflexivní zprávu z výzkumu. 

Nebo dojde ke změně v poli výzkumu a výzkumníkova přítomnost se 

může stát nežádoucí, protože je svědkem změny. Výzkumné pole se ho může 

chtít zbavit, v případě uzavřené instituce jako je škola to je poměrně 

jednoduché, prostě mu neumožní další přístup do budovy, třídy. 

V případě, že je výzkum ukončen dle prvotního plánu a dohody s aktéry 

výzkumu, doporučujeme rozloučení a drobný dárek pro informátora či aktéra 

jako potvrzení vztahu a současně jeho ukončení. 
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7.2 Interview jako konverzace12 

Ve statistickém šetření se běžně setkáváme se strukturovaným 

interview, výzkumník vytvoří předem daný sled otázek a klade je opakovaně 

všem dotazovaným shodně, ve stejném znění a sledu. Otázky jsou formulované 

před výzkumem a nemění se během výzkumného šetření. V tomto způsobu 

dotazování není místo pro reflektování otázky, její reformulaci či upřesnění. Pro 

tázaného není prostor, aby kladl otázky. Postavení výzkumníka je vzhledem k 

tázané osobě nadřazené, jejich vztah je asymetrický, alespoň v kontextu dané 

situace. 

V kvalitativním přístupu jsou převážně využívány další typy interview, 

které lze nazvat polostrukturovanými rozhovory (semistructured interview), 

nestrukturovanými rozhovory a narativními rozhovory. Takovýto typ rozhovorů 

lze vést na základě ustanovení základní důvěry mezi výzkumníkem a existuje 

mezi nimi vztah. Burges uvádí, že existuje mnoho literatury o tom, jak vést 

správně interview. Upozorňuje na nebezpečí vztahu, na potřebu být přátelský a 

otevřený, ale ne přespříliš sociální a na nebezpečí, že se výzkumník nechá 

strhnout náklonností.  

Aby byl výzkumník schopen vést interview, je třeba si uvědomit, že 

konverzace je sociální výměnou, v níž se její účastníci angažují, a nelze 

očekávat otevřenost dotazovaného, pokud je sám rezervovaný a uzavřený. Míra 

otevřenosti je daná typem vztahu, který mezi výzkumníkem a dotazovaným je 

vytvořen a dle toho musí výzkumník upravit svá očekávání ohledně informací, 

které se mu dostanou. (Viz vývoj role ve výzkumu v kapitole Zúčastněné 

pozorování). 

Interview jsou nahlížena jako konverzace s cílem. Jedním z prvních, kdo 

prováděl nestrukturovaná interwiev či neformální rozhovory byl Mayhew ve 

zprávě „London Labour and the London Pure“ (1851), která se zabývala 

londýnskou chudinou a dělníky. (Viz Burgess, 1988, s. 102). 

V uvedeném přístupu se výzkumník více než tazatelem stává osobou, 

která má zájem o způsob života dotazovaného, je jeho přítelem a důvěrníkem. 

Uvedený typ interview nelze dělat bez znalosti a přípravy. Je silně vázané na 

zúčastněné pozorování. Sidney a Beatrice Webb (in Burgess, 1988, s. 101) 

hovoří o interview, při kterém se dotazovaný cítí příjemně a je pro něho 

příjemnou sociální zkušeností. Zweig (1948) (in Burgess, 102), který se zabýval 

dělnickou problematikou, hovoří o tom překvapení informátora, že s ním tazatel 

mluví o věcech, o kterých ve svém životě nikdy nemluvil. „Strangely enough I 

have never talked about that to everyday else.“(Burges, 1988, s. 103).  

                                                 
12

 Inspirací pro název kapitoly a její obsah  je Burgessova kapitola „Methods of field research 2: 
Interviews as Conversations“ (Burgess, 101-122). 
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S podobnými vyjádřeními se setkáváme i v našem výzkumu, který se 

týká pomáhajících profesí v oblasti vzdělávání lidí z vyloučených lokalit. Při 

sdělování svého příběhu jsou informátoři překvapeni, co vše výzkumníkům řekli. 

Někdy vyslovují určitou úlevu i uspokojení, že si uvědomili či uspořádali 

myšlenky ohledně svého profesního života. (Deník Levínská, 2013). Uvedený 

typ interview jako konverzace může mít do určité míry „terapeutický nebo 

supervizní charakter“ a zde se nachází etická otázka: Víme, že lidé touží po 

naslouchání, což je v podstatě důvod, proč po prvotním váhání dávají souhlas 

k rozhovoru a po překonání úvodního ostychu výzkumníkovi sdělí názory a 

myšlenky, o kterých nepředpokládali, že je sdělí, někdy je dokonce nově objeví. 

Jaký postoj má výzkumník zaujmout? Zvláště jedná-li se o informace citlivějšího 

charakteru, než předpokládal? Mohou být svým způsobem intimního rázu nebo 

za dobrým úmyslem je praktika, která je na hranici etiky informanta a 

zveřejněním informace může výzkumník na dotazované vrhnout negativní 

světlo? (Viz kapitolu Etika výzkumu.) 

V osobě výzkumníka jsou přítomny dva postoje – postoj profesionála a 

současně postoj důvěrníka. Etický problém je v kolizi postoje důvěrníka 

navozujícího atmosféru přátelství a důvěry a postoje výzkumníka. Dochází 

k promíšení profesionálního a přátelského vztahu a informátor může být snadno 

uveden v omyl. Současně výzkumník může cítit náklonnost ke svým 

informátorům a prožívat negativně, že „o nich“ dává zprávu. (Dále je toto téma 

rozvíjeno v kapitole Text.) 

Podobně jako v zúčastněném pozorování musí výzkumník zhodnotit vliv 

své osobnosti na průběh interview. Jaký efekt může mít na odpovědi jeho 

vzhled, gender, věk. Jaký vliv může mít jeho etnicita v etnicky zaměřeném 

výzkumu.  

7.2.1 Realizace interview 

Interview je procedura, která má svoje náležitosti. Před vlastní 

realizací interview, před vstupem do kontaktu s osobou, s kterou má být 

interview provedeno, je třeba se připravit, zjistit relevantní informace 

k rozhovoru. Např. chystá-li se dělat rozhovor se starostou města, potřebuje 

znát jeho politickou orientaci, dobu, kterou je ve funkci, jeho cíle, jeho 

dosavadní úspěchy a neúspěchy. Tzn. maximální množství informací, které jsou 

veřejně dostupné. Je vhodné využít informace ze zúčastněného pozorování a 

z případných předchozích interview s jinými aktéry výzkumu. 

V této prefázi se nabízí otázka, jak vůbec zařídit, aby byla osoba ochotná 

s výzkumníkem hovořit? 
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V případě realizace rozhovoru se členy romské komunity či lidí žijících ve 

vyloučené lokalitě v podstatě nemá možnost interview vykonat, dokud si 

nevybuduje vztah s některými jejími „důvěryhodnými“ členy. Je odkázán na 

gatekeepera – klíčového informátora na jeho schopnosti a na jeho postavení 

v komunitě. 

V případě, že výzkumník provádí výzkum ve škole, je-li již „migrujícím 

domorodcem“ (imminent migrant), tzn., že pravidelně pobývá ve škole, jeho 

role výzkumníka je akceptována, mezi ním a aktéry výzkumu dochází k výměně 

informací, ve většině případů není problém získat svolení od učitelů, aby mohl 

realizovat rozhovory během vyučování. Pokud mají žáci možnost opustit 

vyučování, jsou v podstatě všichni ochotní se interview zúčastnit. Odměnou pro 

ně je být mimo výuku. V podobném smyslu se vyjadřuje i Burgess (1988) a 

s touto situací se setkává většina výzkumníků dělajících výzkumy ve školním 

prostředí.  

Před provedením vlastního interview je třeba mít připravený časový plán, 

aby měl výzkumník přibližnou představu, kolik času bude věnováno určitým 

tématům. Současně musí být připraven plán flexibilně změnit, v případě 

objevení se nového tématu. Odhadnout, jaké jsou možnosti informátora, kolik 

času je výzkumníkovi ochoten věnovat a kolik času mu věnovat může. Rozdíl 

činí společenské postavení osoby, s kterou je hovořeno, zaměstnání, povinnosti, 

věk. 

Dle typu informací, které chce výzkumník získat, dle cíle, který výzkumník 

stanoví, zvolí formu rozhovoru od volné až po přísně strukturovanou. V 

polostrukturovaném rozhovoru jsou obsažena témata, která mají být 

prohovořena, ale hloubka, v jaké budou probrána, závisí na aktérovi, na 

významu, který jim přikládá. Výzkumník si může připravit i určitý sled otázek, 

které nechce opomenout, aby bylo možné porovnávat výpovědi jednotlivých 

informantů a neztratil se v dojmech z probíhajícího rozhovoru. 

Během interview klade výzkumník doplňující otázky, aby mohl některé 

informace objasnit či prohloubit. 

Nestrukturované rozhovory probíhají v rámci konverzací během 

různých společenských událostí. Výzkumník je většinou nemá možnost 

nahrávat, musí se spolehnout na vlastní paměť a zápisky provádět po odchodu 

či ukončení akce. 

Narativní vyprávění jsou vyprávění příběhů, které se staly vypravěči či 

někomu jinému ze zkoumané skupiny. Může se jednat o spontánní vyprávění 

během terénního výzkumu anebo mohou být výzkumníkem iniciována. 

Výzkumník je v pozici posluchače, neměl by příběh rušit otázkami, dokud ho 

nevyslechne v celku. 
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Při realizování vlastního rozhovoru je první krok navázání vztahu. 

Výzkumník se stručně, jasně a otevřeně představí. Informátorovi musí být jasné 

koho před sebou má a jaké má výzkumník kompetence. Je třeba ujistit 

informátora o anonymitě, navodit pocit bezpečí, sdělit, že informace nejsou 

poskytnuty třetí osobě, že identita informátora bude chráněna. V druhém kroku 

představí téma rozhovoru, proč vyhledává konkrétního informátora. V třetím 

kroku mu nezbývá než doufat, že informátora rozhovor zaujme natolik, že bude 

ochoten hovořit o konkrétních situacích na dané téma. 

Jedna věc je „přemluvit“, „získat“ jedince, aby byl ochotný do výzkumu 

vstoupit. Druhá věc, přimět ho, aby při interview vůbec mluvil. Během 

longitudinálního výzkumu na základní škole se ukázalo, že s některými chlapci 

„musel“ mluvit výzkumník-muž, protože v přítomnosti ženy prostě nemluvili. 

Naštěstí výzkumnou dvojici tvořil muž a žena. Podobně byly některé dívky 

daleko otevřenější v rozhovorech se ženou než s mužem. Problematické může 

být inspirovat informátora k širším výpovědím než jednoslovným atd. 

Pokud má výzkumník souhlas informátora, je dobré rozhovor nahrávat. 

Samotné nahrávání v sobě skrývá dvě základní nebezpečí. První je technického 

rázu – nahrávací zařízení přestane fungovat a rozhovor není nahrán. V lepším 

případě jsou podmínky rozhovoru chaotické, plné šumů a lze těžko identifikovat, 

kdo hovoří a proč. 

Druhé nebezpečí je, že se výzkumník spoléhá, že vše bude tím, že 

nahráno a neposlouchá dostatečně informátora. Principem interview jako 

konverzace je naslouchání. Pokud výzkumník aktivně nenaslouchá, vystavuje se 

riziku, že selže v navázání kontaktu i v nastolení primární důvěry s aktéry a 

nezíská tak odpovídající informace. 

Další důležitou technickou pomůckou je provádění písemných poznámek 

během interview. Výzkumník zaznamenává reakce informátora, doplňující 

otázky, které jej během rozhovoru napadnou.  

Jaké typy otázek jsou v interview kladeny? Spradley (1979 in Burgess, 

1988, s. 111-112) hovoří o třech základních typech otázek. První jsou 

deskriptivní, které seznamují s aktivitami, činností, postavením informantů. 

Druhý typ je strukturální, který zjišťuje, jak mají informanti strukturované 

svoje znalosti. Třetí typ jsou kontrastní otázky, které umožňují informantovi 

diskutovat o významu situací v jeho světě. Výzkumník v otázkách používá 

termíny, které užívá informant a snaží se je detailněji pochopit. Často tak, že je 

porovnává v různých situačních kontextech a událostech.  
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7.2.2 Skupinové interview 

Další možností, jak uspořádat rozhovor je skupinové interview. Smyslem 

skupinového interview je vyvolat diskusi mezi aktéry výzkumu. Prostřednictvím 

vzájemné diskuse lze přímo porovnávat různé názory na stejný jev. Aktéři 

výzkumu mohou sami spontánně reagovat a významy jejich sociálního světa se 

vynořují plynuleji, než když se o totéž pokouší sám výzkumník z pozice 

outsidera. 

Někdy se může stát situace chaotickou a nepřehlednou, jindy může 

skupinový rozhovor přinést nečekané informace, například aktéři výzkumu se 

„trumfují“ ve svých zážitcích. Někdy se může výzkumník stát katalyzátorem pro 

vyjádření nějaké skupinové frustrace. 

Speciální technikou skupinového interview je ohnisková skupina (focus 

group). V tomto případě je výzkumníkem označeno ohnisko diskuse tak, aby 

téma bylo pro všechny účastníky srozumitelné. Prostřednictvím rozvíjející 

diskuse může výzkumník pozorovat, jak působí na utváření významů skupinová 

dynamika a společenské tlaky. (Srov. Miovský, 2005). Tato technika je ve 

výzkumu značně propracovaná a stojí za prostudování její metodologie v další 

literatuře.  

7.3 Analýza dokumentů 

Ke kvalitativnímu výzkumu patří i analýza dokumentů všeho druhu. 

Informace dokumentů se zdánlivě nemění, protože se jedná o hotový text. 

Avšak podle zastánců gadamerovské hermeneutiky význam textu vyvstává při 

čtení konkrétní čtenářem. Text čtený pokaždé jinou osobou a v jiné 

sociokulturně-historické době má pokaždé jiný význam. (Fay, 2002). Vysvědčení 

v první třídě je pro jeho držitele a rodiče velice významnou událostí. Když bývalý 

prvňáček absolvuje základní školu či odmaturuje, vzbuzuje toto vysvědčení 

pousmání, zvláště pokud je na něm jednička.13 

Při práci s dokumentací je třeba mít na mysli, kdy a kým byla vytvořena, 

jaký účel mělo vytvoření dokumentu. Pokud se jedná o osobní dokumentaci, 

podléhá zákonu 101/2000 Sb. o ochraně osobnosti. K výzkumu lze používat i 

denní tisk, mediální zprávy. V současné době je výzkum soustředěn i na 

internet, sociální sítě apod. 

                                                 
13

 V kontextu výzkumu ve vyloučených lokalitách můžeme vidět, jak lze pomocí hodnocení vymezit 
jasnou hranici mezi „běžnými dětmi“ a dětmi, které budou přeloženy na praktickou školu. 
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Během výzkumu ve škole je běžné, že pracujeme s produkty dětí, s jejich 

pracemi, zápisky, psaníčky.14 V podstatě jsou dvě možnosti, buď známe kontext 

situace, v jaké byly vytvořeny a známe k nim i komentáře dětí. Nebo se k nám 

dostávají jako hotové produkty, např. maturitní písemné práce z českého 

jazyka.  

Příklad: Posudek odborníka z pedagogicko-psychologické poradny může 

mít různý význam pro dítě, rodiče, učitele. Učitel dostane posudek na žáka, kde 

je řečeno, že zvýšená únava a chyby v úkolech jsou dány poruchou čtení, 

nicméně intelekt dítěte je v pásmu mírného nadprůměru. Učitel může (což se i 

stalo v pozorovaném případě) zprávu vyhodnotit jako další problém, který má 

ve své třídě, protože rodiče budou chtít úlevy a zvláštní hodnocení apod. Rodiče 

jsou spokojeni, protože vědí, proč dítě ve škole selhává. Vzhledem k reakci 

učitele na posudek se však napětí mezi učitelem a dítětem a jeho rodiči oproti 

době před hodnocením zvýší. Učitel sice nemůže dítě hodnotit obvyklými 

dostatečnými, které si dle něho dítě zaslouží, ale jeho samotný přístup k dítěti, 

který je neměřitelný a je vyjádřen empatií a pochopením, se nezlepší. Proč 

tomu tak je, se můžeme dozvědět při pohledu na širší kontext života učitele. 

 Souhrn 
V této kapitole jsme se věnovali třem metodám sběru dat – 

zúčastněnému pozorování, rozhovoru a analýze dokumentů. V zúčastněném 

pozorování i během interview je třeba si uvědomit, jak moje osobnost 

pozorování ovlivňuje. Jak se pod vlivem výzkumníka zakřivují situace, do nichž 

vstupuje. Dle typu výzkumu se výzkumník rozhoduje, do jaké míry bude jeho 

pozorování otevřené, aktivní a známé. Rozhodnutí je zcela svázáno s cíli 

výzkumu a jeho designem. Míra strukturovanosti rozhovoru souvisí s cíli 

výzkumníka a s fází v níž se výzkum nachází. Výzkumníkovi jde především o 

pochopení významů, které aktéři svému jednání přikládají. Chce-li studovat více 

aktérů a porovnávat je, je potřeba klást otázky stejného charakteru. Současně 

je jasné, že se výzkumníkovi dostává odpovědí na jeho otázky, že otázky 

samotné formují odpovědi. Je proto na místě, aby se výzkumník citlivě 

rozhodoval mezi nasloucháním a kladením dotazů. 

 Cvičení 

                                                 
14

 Nejsme si jistí, zda v době mobilů si děti posílají písemné zprávy. V době, kdy PSŠE začínala 
s výzkumem na základní škole, nebyly mobily běžnou součástí života; začaly se objevovat, až když byly 
děti na 2. stupni ZŠ, kolem roku 1998 a to tak, že se o nich hovořilo. 
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Hlavním úkolem semináře je provést a analyzovat polostrukturovaný, 

narativní rozhovor nebo pozorování ve třídě. 

1. Vyberte si téma rozhovoru, informátora, navrhněte, jaký typ rozhovoru je 

pro dané téma vhodný. Navrhněte okruhy otázek či oblastí, které byste 

chtěli probrat. 

2. Realizujte rozhovor, sledujte okolnosti rozhovoru: kdy, kde rozhovor 

probíhá. Jak je informátor naladěný, jak reaguje na vaše otázky: kdy 

odpovídá bezprostředně, kdy přemýšlí, kdy odmítá odpovídat. Sledujte 

jeho emocionální reakce, gesta. Vše si zapisujte do poznámkového bloku. 

Pište si další otázky, které vás napadají nebo kterým nerozumíte. 

3. Rozhovor doslova přepište, do přepisu doplňte svoje poznámky a 

postřehy. Rozhovor je připraven na analýzu. 

 Literatura 
SEDLÁČEK, Martin. Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor. ŠVAŘÍČEK, Roman 

a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: 

Portál, 2007, s. 184-192. ISBN 978-80-7367-313-0.  

STEWART, David W, Prem N SHAMDASANI a Dennis W ROOK. Focus groups: 

theory and practice. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, c2007, xii, 

188 p. ISBN 07-619-2583-X.  

 Kontrolní otázky 
 Jaké typy pozorování lze provádět? Jak se od sebe liší? 

 Jaké postoje může badatel v terénu zaujmout? Která jsou nejvhodnější 

pro zúčastněné pozorování? 

 Co si představíte pod pojmem okrajový člen společnosti? 

 Charakterizujte polostrukturované interview. 

 Co je to standardizovaný rozhovor? 

8 Archiv 

 Cíle 
 Seznámit studenty s významem archívu v terénním výzkumu. 

 Jaké složky archiv obsahuje a proč? 

 Seznámí se základními postupy při kategorizaci dat. 
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 Časová náročnost 
2 hodiny 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 terénní deník 

 archiv 

 primární data 

 deskriptivní popis 

 

 vytváření trsů 

 metoda kontrastů 

 metoda metafor 

 metoda gestaltů 

 metoda zakotvené 

teorie 

 

 otevřené 

kódování 

 axiální kódování 

 selektivní 

kódování 

 kategorie 

 

 

8.1 Obsah archivu 

Nezbytnou součástí etnografického výzkumu je archív, který obsahuje 

sebraná data. Archív má svoji strukturu, obsahuje deníky, záznamy z rozhovorů, 

obrazový materiál, videozáznamy, kopie dokumentů. Oproti terénu, který je 

chaotický, je archiv uspořádaným výřezem, jeho obsah je smysluplně 

organizován. Co to znamená? 

V archivu jsou přítomny záznamy několikerého řádu. Primární data, jsou 

přímé přepisy, výzkumníkových „zážitků“ v terénních denících, jak je známe z 

etnografie. 

Terénní deník je v zúčastněném pozorování nezbytným dokumentem. 

Obsahuje metodický postup výzkumu a samotný záznam z pozorování. Jsou 

v něm zaznamenány běžné činnosti, které výzkumník musí pro realizaci 

výzkumu učinit, jeho prožitky a hodnocení. Je zcela běžné, že výzkumník nese 

situaci zúčastněného pozorování „těžce“ a deník mu pomáhá zážitky „unést“. 

Terénní zápisky obsahují i postoje výzkumníka, což mu pomáhá při analýze a 

interpretaci dat odstínit svůj postoj. Reflexe vlastního postoje mu pomáhá při 

práci s vlastními projekcemi, aby je nevnucoval při interpretaci dat aktérům. 

Terénní záznamy umožňují vytvořit distinkci mezi teorii a terénem. 

Primární záznamy jsou v druhém kroku opatřeny poznámkami, které je 

dostatečně okomentují a přiřadí jim význam. Teprve prostřednictvím analýzy se 

výzkumník dostává (může dostat a nemusí) k pochopení významu, jaký má pro 

účastníky výzkumu. Pokud se výzkumník rozhodne ponechat pouze primární, 

hrubé poznámky bez komentáře vystavuje se nebezpečí, že jeho data zestárnou 

a po nějaké době mu nebude jasné, proč si je zaznamenával. Do archivu patří 
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mimo tyto primární poznámky i okódované materiály. Miovský práci v archivu 

považuje za metodu analýzy, která má několik postupů. Archivace 

okódovaných dat přispívá k vytváření organizované databáze. Dá se říci, že 

archiv roste a bují podle intenzity nakládání s daty. Miovský (2006, s. 219) 

uvádí, že v kvalitativním výzkumu neexistuje vysoká standardizace dílčích 

způsobu. Zmiňuje několik možných metod, jak analyzovat data. První možností 

je deskriptivní popis, jedná se o prosté uspořádání dat a jejich popis. U 

každého záznamu musí být uvedena základní charakteristika, datum pořízení, 

místo, osoby, které jsou přítomny, druh události, která je zaznamenána. 

Vlastní analýza je realizována prostřednictvím kódování, které lze 

definovat jako „proces identifikace a systematizace označení významových 

celků, dle vytvořených kritérií.“ Miovský (2006, s. 219). Během kódování 

dochází k propojování dat, hledání spojitosti v datech. Jsou propojovány 

jednotlivé části ve větší celky, prostřednictvím vytváření identifikací a trsů. Při 

práci v archívu výzkumník komentuje a doplňuje data prostřednictvím psaní 

komentářů, které rozšiřují/prohlubují analýzu. Následně výzkumník vyvozuje 

závěry a verifikuje je. Interpretuje údaje a hledá opory pro svoje 

interpretace. Ověřuje si jejich platnost. Opory hledá ve svém archívu nebo je 

může doplnit dalšími daty. Vytváří a hledá interpretační rámce, takže součástí 

archivu se mohou stát i teorie, kterými se výzkumník zabývá. 

8.2 Dílčí postupy analýzy dat 

Samotná analýza neprobíhá nezaujatě, mechanicky bez ohledu na 

charakter sebraných dat. Jiným způsobem jsou analyzována data dle zakotvené 

(grounded) teorie, fenomenologického přístupu a jiným způsobem v narativním 

přístupu, atd. 

Nejprve uvedeme několik možností, jak lze třídění dat provádět. Miovský 

(2006) uvádí několik analytických postupů: metodu vytváření trsů, metodu 

zachycení vzorců, metodu prostého výčtu, metodu kontrastu, užívání 

metafor, faktorování, vyhledávání vztahů, zakotvené teorie.  

„Metoda vytváření trsů slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a 

konceptualizovali určité výroky do skupin, např. dle rozlišení určitých jevů, míst, 

případů atd.“ (Miovský, 2006, s. 221). Výzkumník seskupuje a konceptualizuje 

výroky do skupin, trsů, které jsou organizovány na základě překryvu 

tematického, prostorového mezi označenými jednotkami. Jedná se o induktivní 

postup. 

„Metoda zachycení vzorců („gestaltů“) spočívá v tom, že v datech 

vyhledáme určité opakující se vzorce, témata a ta zaznamenáváme. V podstatě 

jde o vyhledávání určitých obecnějších principů, vzorců či struktur, které 
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odpovídají specifickým zaznamenaným jevům vázaných na určitý kontext, 

osobu atd. Výzkumník přitom postupuje tak, že při získávání nebo analýze dat 

vytváří určité koherentní ‚příběhy‘, o tom jak daný jev probíhá.“ (Miovský, 2006, 

s. 222). Miovský hovoří o tom, že výzkumník data vkládá do těchto ‚příběhů‘ a 

konstruuje svoji představu o zkoumaném fenoménu. (Miovský, 2006, s. 222).  

Metoda prostého výčtu je na hranici mezi kvalitativním a 

kvantitativním přístupem a zjišťuje frekvenci a intenzitu určitého fenoménu. 

Metoda kontrastů a srovnávání slouží k odlišení dvou 

identifikovaných kategorií. „Kontrastování je důležité pro kontextuální odlišení 

určitého fenoménu, který vlivem kontextuálních vztahů může mít různý 

charakter.“ (Miovský, 2006, s. 223). 

Metoda užívání metafor „spočívá v tom, že převádí zdrojová data do 

metaforické roviny, data tak redukuje a zobecňuje, ale činí tak cestou 

významové paralely, mající obvykle svůj (kulturně a sociálně) zaběhaný 

interpretační rámec.“ (Miovský, 2006, 234). Metafora má svoji interpretační sílu, 

ale může být i zavádějící, pokud je použita „příliš brzo“. 

Při metodě vyhledávání a vyznačování vztahů vyhledáváme v první 

řadě vztahy, na které nás upozorňují samotní účastníci ve svých formulacích. 

Dalším postupem je hledání vnitřních a vnějších souvislostí. Mezi vnější 

souvislosti patří např. způsob oblékání a příslušnost či sympatie k určité 

subkultuře. Za vnitřní souvislost lze považovat např. změnu postoje k sociálně 

slabým na základě vlastní zkušenosti. 

Metoda faktorování předpokládá, že existují proměnné, které ovlivňují 

další jevy. Soustředí se, ověřuje a vytváří konstrukt těchto proměnných. 

(Miovský, 2006, s. 221-225). 

Metoda zakotvené teorie Glassera a Strausse  (Corbinová, Strauss, 

1999) vychází z induktivního postupu vytváření teorie a má velice podrobně 

rozpracovánu analýzu dat. Důležité je, že práce s daty vede k vytvoření teorie. 

Tato práce s daty je vysoce systematizována. Nicméně, kdo pracuje 

prostřednictvím této systematizace, tak pochopí, že je „pouze pomůckou“ 

myšlení a že prostá indukce teorii nevytvoří. Je potřeba využívat kreativitu 

myšlenkového procesu a ne pouhou mechaniku. K pochopení principů 

zakotvené teorie doporučujeme pročíst alespoň Základy kvalitativního výzkumu 

od Strausse a Corbinové (1999). My popisujeme tento princip velice 

zjednodušeně. 

Data procházejí kódováním, které probíhá ve třech fázích. První fáze je 

otevřené kódování, druhá je axiální kódování a třetí je selektivní 

kódování. V první fázi v otevřeném kódování dochází prostřednictvím 

klíčových slov k identifikaci významu jednotlivých odstavců, vět, slov. 
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Výzkumník pročítá své záznamy, přepis rozhovoru a jednotlivé významové 

úseky označuje klíčovými slovy. Nejedná se o mechanickou práci, ale o 

reflexivní. Výzkumník ví, proč označuje dané úseky. Při označování může mít 

dokonce záměr, jak označovat.  

Nakonec úseky, které jsou označeny stejnými klíčovými slovy, spojí do 

jednoho celku, který je propojen konkrétním společným významem. Tento celek 

je pre-kategorií. Tímto způsobem vytvoří několik pre-kategorií a dalším úkolem 

je hledat vlastnosti těchto celků a dimenze (rozsah) konkrétních vlastností. 

Axiální kódování je procesem, který sleduje vazby mezi jednotlivými 

pre-kategoriemi. Zjišťuje, v jakých hierarchických vztazích mezi sebou jsou, 

zjišťuje vzájemné vazby a jejich rozhodující vliv. Cílem axiálního kódování je 

najít jádrovou či centrální kategorii. 

Selektivní kódování je vytváření závěrečného „příběhu“ či teorie, která 

se týká centrální kategorie a jejích vazeb, vlivů, závislostí atd. Data, která 

výzkumník hledá, se týkají podpoření závěrečné teorie, případně variací při 

změnách kontextu.  

 Uvedené způsoby kódování jsou popsány jako postupně probíhající, ale 

reálně probíhají všechny tři najednou. Při otevřeném kódování, kdy označujeme 

významové celky, si je třeba uvědomit, že význam není tvořen vyjmutím, ale 

vztahem. Tzn., že v  otevřeném kódování je latentní axiální kódování. 

Výzkumník o vztazích ví, zapisuje si je v poznámkách k určitým kódům či 

vlastním citacím. Což je jedna z nejdůležitějších částí práce – zapisovat si svoje 

„nápady“ vzhledem ke kódovaným datům. Velká většina myšlenek je překryta 

dalšími, které během práce přicházejí, a jejich včasný záznam zajišťuje 

reflexivitu interpretační práce.  

Zakotvená teorie se věnuje vytváření kategorií, avšak sociální svět a svět 

sociálních významů není tak jednoduchý, aby mohl být snadno převeden do 

světa formální logiky a do kategorií, které ho vytvářejí. Při striktním dodržování 

formální logiky může dojít k přílišné redukci sdílených významů a k jejich 

ztracení. 

Ohledně kódování si je třeba uvědomit status kódovacích technik, o 

němž hovoří Kučera: „Postup podle nich nemůže nahradit normální uvažování 

uvnitř nich, během nich. To, že někdo uvede, že pracoval podle ‚grounded‘, 

vůbec nic neznamená. Kvalita postupu je zde závislá na kvalitě kódování, a už 

to první, tzv. otevřené, je rozhodující: když si někdo řekne, že úplně otevřeně 

kódovat nemůže (protože je třeba pedagog a ne psycholog, sociolog a ne 

psychoterapeut apod., a má pocit, že musí dané téma zpracovat podle své 

discipliny) nebo když si otevřenost, normálnost, lidoznalectví nevědomě zakáže, 

může výzkum minout reálnou ‚core‘ kategorii, kolem níž se celý jev točí. (Mou 
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zkušeností zde je, že jen málokdy kvalitativní výzkum zruší přehrady mezi obory 

a jejich defenzivní vymezování se.) Od těchto metod nemohou studenti 

očekávat, že je jako nějaký algoritmus zbaví nutnosti ponořit se pudově do 

otázky a přemýšlet: myšlení je předvědomé (tím, že ústí do řeči), ale řešení se 

chystají na úrovni nevědomí, pomocí jeho kombinatoriky; vědomý je postup 

podle algoritmu, ale to už není tvůrčí akt myšlení.“ (Kučera, 2010, s. 50). 

 Souhrn 
Archiv je „fyzické“ či elektronické místo, kde jsou uspořádána veškerá 

data, která výzkumník během pobytu nasbíral a která vytvořil při jejich analýze. 

Archiv je svým způsobem prostředníkem mezi empirií – tedy praxí výzkumu - 

jeho teoretickým ukotvením a mezi psaním vlastního textu. Text vzniká během 

práce archívu a postupně se na něm stává nezávislým. 

 Cvičení 
Máte přepsaný rozhovor, začněte jej kódovat dle zakotvené teorie. 

 Literatura 
CORBINOVÁ, Juliet, STRAUSS, Anselm. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy 

a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. 80-85834-60-X. 

9 Interpretace 

 Cíle 
 Seznámit studenty s interpretačními přístupy. 

 Znát rozdíl mezi intencionalismem a gadamerovkou hermeneutikou. 

 Uvědomit si rozdíl mezi porozuměním a interpretací. 

 Časová náročnost 
2 hodiny 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 rekonstrukce  intencionalismus  explikace 
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 interpretace 

 porozumění 

 

 gadamerovská 

hermeneutika 

 explanace 

 

 význam 

 psaní 

 čtení 

 

V okamžiku, kdy máme sebraná a utříděná data, nás čeká jejich 

interpretace a napsání textu. Proč data interpretujeme? Proč jednoduše 

nesdělíme, co se v terénu (v oblasti, kde bádáme) děje? 

9.1 Hledání významu 

Již bylo řečeno, že v oblasti sociálních věd jde o významy. „Otázky po 

významu jsou jádrem multikulturní zkušenosti. Jsou také jádrem sociální vědy.“ 

(Fay, 2002, s. 166). Pouhý popis chování aktérů výzkumu je pro pochopení 

významu nedostačující. „…když se setkáme s chováním jiných, nedomnívejme 

se, že znamená to, co by znamenalo, kdybychom se takto chovali my; vždy se 

ptejme, jaký má význam, a předpokládejme, že tento význam bude 

pravděpodobně jiný, než jak nám na první pohled připadá.“ (Fay, 2002, s. 166).  

Z hlediska teorie ovšem není jednoznačné, kde se význam nachází a co 

to je význam. Fay představuje dvě teorie významu: intencionalismus a 

gadamerovskou hermeneutiku. 

Intencionalismus odvozuje význam určitého aktu či jeho produktu od 

intencí, záměru jeho původce. Význam chování jiných, je dán tím, co tímto 

chováním míní oni. (Fay, 2002, 167) Dle Collingwooda (in Fay, 2002, s. 167-

168) ,,má jednání vedle pozorovatelného vnějšku také nějaký ‚vnitřek‘ neboli 

‚myšlenkovou stránku‘, který je odlišuje od čistě fyzických událostí, jež lze 

popsat a vysvětlit zvenčí, čistě empirickými, neintencionálními pojmy. Chceme-li 

identifikovat jednání, musíme zjistit, jaké vnitřní myšlenky ztělesňuje.“ (Fay, 

2002, s. 168). „‘Znovu promyslet‘ tak znamená pochopit, jak jednající pojímal 

fakty své situace, jeho přesvědčení a touhy ohledně této situace; jeho chápání 

možných příběhů jednání ve světle těchto přesvědčení a tužeb a proces 

praktického uvažování, v němž jednající spojil všechny tyto prvky dohromady.“ 

(Fay, 2002, 168). Fay dále dle Quentina Skinnera rozlišuje záměr něco dělat od 

záměru doprovázející dělání něčeho. Spisovatel má plán či úmysl vytvořit dílo X 

anebo lze odkázat na dělání vlastní práce, která ztělesňuje záměr X. (Skinner in 

Fay, 2002). Ve skutečnosti jednání nemusí ztělesňovat záměry jednajícího. 

Jednající může mít více motivů, některé více jasné, jiné si nemusí plně 

uvědomovat, může se dopouštět omylů a chyb, domnívat se, že některé jednání 

vede k určitému cíli, ale nemusí to tak být. Mezi záměry a činy nelze klást 

rovnítko. „Jednání musíme zasadit do širšího kontextu života jednajícího a 
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sociálního uspořádání, v němž jednání probíhá, a interpretovat je ve světle 

tohoto širšího kontextu.“ (Fay, 2002, s. 170).  

Intencionalismus se nemusí upínat k tomu, že jedinec je nejlepším 

vykladačem svých činů. Tento myšlenkový obrat je umožněn tím, že nechápe 

význam „v psychologickém procesu znovuprožití myšlenek jednajícího (jak by 

tvrdil Collingwoodův historický intencionalismus), nýbrž v procesu interpretace, 

který jednání zasazuje do patřičného kontextu (jak nám doporučuje Skinner).“ 

(Fay, 2002, s. 170). 

Zásadní je, uvědomit si rozdíl mezi rekonstrukcí a interpretací. 

„Rekonstrukce je psychický proces identifikace, v němž historikové a sociální 

vědci znovuprožívají myšlenkové procesy, které procházely myslí jednajících při 

různém jednání. Interpretace oproti tomu vůbec psychickým procesem není; je 

to explikační proces, v němž se jednání zasazuje do odpovídajícího sociálního a 

intencionálního kontextu – kulturního světa jednajícího. V interpretaci nejde o to 

odhalit vědomé myšlenky, které probíhaly myslí jednajícího, ale dešifrovat, co 

jednající dělal, když se choval určitým způsobem.“ (Fay, 2002 170). 

Hermeneutika15 se zabývá výkladem, vysvětlením a pochopením textů, 

nauk, událostí faktů. V hermeneutice je předpokladem porozumění vždy určité 

předporozumění. Naše předporozumění vnášíme do toho, čemu chceme 

rozumět. (Anzenbacher, 1990). 

„Podle gadamerovské hermeneutiky16 nepředstavuje význam 

nějakého jednání (nebo textu nebo zvyklosti) něco, co je v aktu samém; 

význam je vždy spíše významem pro někoho, takže se vztahuje 

k interpretovi. V tomto pojetí není význam nikdy tvořen jedním prvkem 

(jednajícími a jejich záměry), ale dvěma (tím, co se má interpretovat a tím, kdo 

interpretuje).“ „Význam vyvstává ze vztahu mezi jednáním a těmi, kdo se 

tomuto jednání snaží porozumět – je to výsledek interakce dvou 

subjektů…Význam je v každém jednání přítomen potenciálně a tento potenciální 

význam se aktualizuje v procesu interpretace a jejím prostřednictvím .(Fay, 

2002, s. 172). 

Fay říká, že intencionalismus a gadamerovská hermeneutika pracují 

„s dvěma různými významy významu a zabývají se dvěma různými 

interpretačními snahami.“ Intencionalismus řeší „jaké záměry jsou vyjádřeny 
                                                 
15

 „Výraz hermeneutika pochází z řeckého slova hermeneuein, které znamená interpretovat; toto slovo 
samo je odvozeno od řeckého boha Herma, který doručoval vztahy ostatním bohům. Hermeneutika je 
věda o interpretaci psaných textů.“ (Fay, 2002, s. 171). Moderní hermeneutika vyplynula z nauky o 
existenciálech u existencionalistů, především Heidegera. (Anzenbacher, 1990, s. 52). Existenciály jsou 
struktury existence, které vždy a nutně určují existenci, „jsou např. světskost, dějinnost, tělesnost, 
spolubytí, „ono se“, bytí k smrti, sexualita, stud, strach, „mít“ atd.“ (Anzenbacher, 1990, s. 52). 
16

 Fay (2002) hovoří o hermeneutické filosofii Hanse-Georga Gadamera. Gadamer je významný německý 
filosof 20. stol., který se zabýval filosofickou hermeneutikou, byl žákem Heidegera. 
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v aktu x? Gadamerovská hermeneutika se zaměřuje na odpovědi na otázku 

„jaká je důležitost aktu x pro nějakou konkrétní interpretující komunitu?“ (Fay, 

2002, s. 178). Obě dvě jsou v podstatě nedostatečné, „intencionalismus 

nevysvětluje roli, již hraje ve výkladech záměrů jednajících převod; 

gadamerovská hermeneutika je zase nedostatečná jako teorie významu 

chápaného jako důležitost, protože přehlíží zásadní roli, kterou mají 

v odpovědích týkajících se důležitosti jednání záměry jednajících …Záměr 

původce i převod jsou důležité v každém pokusu zjistit význam intencionálního 

jednání a jeho výsledků.“ (Fay, 2002, s 178-179).  Fay nechápe 

intencionalismus a gadamerovskou hermeneutiku jako úplné teorie významu, 

ale jako teorie, které jsou zaměřeny na různé aspekty významu: 

„intencionalismus se soustřeďuje na význam chápaný z hlediska minulých 

záměrů, kdežto gadamerovská hermeneutika na význam chápaný z hlediska 

současné důležitosti.“(Fay, 2002, s. 182). Obě jsou správné a bez sebe 

nedostačující, protože zdůrazňují odlišné aspekty významuplnosti. 

9.2 Jak se „dělá“ interpretace 

Prakticky začíná interpretační práce vlastním kódováním. Již bylo řečeno, 

že si badatel připravuje podklady pro určitý způsob interpretace způsobem 

kódování sebraných dat. Co je to interpretace a jak se vlastně „dělá“, se snaží 

objasnit Zdeněk Konopásek (sociolog) v článku „Co to znamená interpretovat 

text? (Konopásek, 2005, s. 85-95). Konopásek říká, že „analytická a 

interpretační práce s textem nejvíc připomíná výkon čistého rozumu“ a „zároveň 

platí, že o vlastní analýze a interpretaci se těžko píše“ a tak má nastolené „téma 

sklon vykazovat znaky Tajemství“ (Konopásek, 2005, s. 86). Svými výroky 

směřuje ke kritice neschopnosti objasnit kvalitativní analýza a interpretaci. 

Doslova citováno: „když přijde na praktiky, skrze které se objevuje ‚nová 

kvalita čtení‘, které říkáme porozumění (a míníme tím porozumění skutečnosti 

očima vlastní disciplíny), výklad se často stává vágní, chudý, mlživý. To dobře 

znají ti, kdo se pokoušejí metody kvalitativního výzkumu učit. Neschopnost 

uspokojivě odpovídat na takové otázky se pak někdy obléká do prohlášení o 

tom, že kvalitativní výzkum je vlastně umění, a jako takové těžko přenositelné 

(Denzin, 1994 in Konopásek, 2005, s. 87). Konopásek (2005) ukazuje (v 

podstatě se jedná o inspiraci ze zakotvené teorie), že prostřednictvím kódování 

a sdružováním relevantních informací pod jeden „kód“ dochází k propojování 

úryvků a k nové četbě. V nich hledáme podkódy, které můžeme propojovat a 

hledat mezi nimi spojitosti. A nové spojitosti ověřujeme. Spojitost vyjadřujeme 

prostřednictvím hledání nových, vlastních slov, poznámek. „Pokud ale máme 

jenom ‚tušení‘, ‚dojem‘, který neumíme verbalizovat, vyplatí se zdrženlivost.“ 
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(Konopásek, 2005, s. 92). Badatel svoje poznámky má přezkoumávat a 

ověřovat v čase, pokoušet se je vidět v nových souvislostech. Je považováno za 

samozřejmé, že badatel vytváří postupně síť, kterou zahušťuje, vybírá z ní 

podstatné a jiné opouští. Podle čeho dochází k výběru? Konopásek odpovídá: 

„nejde o nějaký zvlášť pronikavý úsudek, kterého se dopustíme v tiché meditaci 

nad svými daty, ale mělo by to prostě být jednoduše vidět. Důležitý kód, hodný 

dalšího studia a rozpracování, je takový, který má hodně sousedů“, (Konopásek, 

2005, s. 92-93) to mu dává důležitost. „Interpretace zkrátka nemá podobu 

jasného zření ‚skrze data‘, pronikavé chytrosti, se kterou jsme schopni 

zachycovat významy, které jiní nevidí. To jen tak vypadá, když se věc povede. 

Aby se povedla, je třeba prakticky postupovat dost podivným způsobem: po 

malých, velmi dílčích a nepříliš ‚prozíravých‘ krocích, nebo spíš úkrocích sem a 

tam.“ (Konopásek, 2005. s. 93). Konopásek doporučuje, aby se badatel 

nezatěžoval ‚vzdálenějšími objekty‘ a nemyslel příliš dopředu. Důvody jsou 

k tomu dva, výzkumník si připravuje interpretačně plodné situace a zajišťuje si 

tímto postupem ideál objektivity: „výzkumník nemá plnou a přímou kontrolu 

nad tím, co z jeho bádání vyjde, ale funguje spíš jako mluvčí někoho nebo 

něčeho jiného, tak trochu nevyzpytatelného.“ (Konopásek, 2005, s. 93). Pro 

Konopáska je tak interpretace manipulace s texty a vytváření textů nových. 

Interpretace spíše než na kýžených mentálních procesech (čtení) je založena na 

pozorovatelných mentálních praktikách (psaní). (Konopásek, 2005). 

Konopáskovi šlo o ukázání „pragmatiky“ intepretace, jak interpretaci 

dělat, že existuje nějaká objektivní možnost, jak nakládat s daty. Konopásek 

popisuje cestu k interpretaci jako cestu psaní a odkazuje na Petříčka, který 

považuje „psaní na okraj textu“ (Petříček in Konopásek, 2005) pro interpretaci 

za zásadní. Domníváme se, že Konopásek opomíjí přechod mezi čtením a 

psaním, činnost, která se při interpretování děje. Právě přechod této hranice je 

obtížně popsatelný a chtěli bychom se mu věnovat. Považujeme jej za umění, 

byť více ve smyslu umět než jako metaforu pro iracionální výklad. 

Lépe pro nás vysvětlí „podstatu“ interpretace články „Co děláme, když 

interpretujeme“ (2009) od Vladimíra Chrze. 

Chrz (2009) dle hermeneutické tradice rozlišuje mezi interpretací a 

porozuměním; dále zužuje pole svého zkoumání na rovinu „procesů utváření 

významu“. Pokud se ptáme „‚Jakým způsobem zkoumáme procesy utváření 

významu?‘, potom je možné odpovědět: Tím, že interpretujeme.“ (Chrz, 2009, 

s. 15). Interpretace je „explikace utváření významu nebo přesněji řečeno, 

explikace implicitní složky procesů utváření významu. Při rozlišení porozumění a 

interpretace vychází Chrz z Davida Bordwella (1989), který rozlišuje ars 

intelligendi a ars explicandi. „Porozumění (ars intelligendi) je akt dávání či 
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utváření významu. Význam není dán explicitně, vždy z určitých explicitních 

nápovědí konstruujeme nějakou část implicitního významu, který má vždy svoji 

implicitní a explicitní složku.“ (Chrz, 2009, s. 15). Tzn., že význam má explicitní 

a implicitní složku (tu hledáme, protože je skrytá) a z explicitních nápovědí lze 

konstruovat složku implicitní. Inteligence (intel-legere – vybírání toho, co je 

relevantní) je „jít za informací, která je dána.“ (Bruner in Chrz, 2009, s. 16). 

Interpretace jako „ars explicandi je explikací implicitního v utváření 

významu. Jedná se o jakési ‚rozvinutí svinutého‘, ‚o vyslovení nevysloveného‘, ‚o 

dopovězení napovězeného‘.  Prosté porozumění se obejde bez explikace 

(můžeme rozumět, aniž bychom vyslovovali nevyslovené, dopovídali 

napovězené atd.), při interpretaci explikujeme implicitní v utváření významu 

(kterému v porozumění prostě rozumíme a stačí nám to.).“ (Chrz, 2009, s. 16). 

V interpretaci je třeba pochopit, jak je vytvářen význam, kterému aktéři 

rozumí, aniž by ho museli explikovat; na rozdíl od výzkumníků, kteří ho 

explikovat musí, protože způsob jakým je význam vytvářen, musí být 

prezentován publiku – kolegům, čtenářům, studentům. 

Explikace – rozvinutí, vysvětlení – není totéž co explanace – vysvětlování 

ve smyslu logické rekonstrukce. Interpretace je explikovaným „rozvinutím“ 

porozuměním. (Chrz, 2009). 

Chrz na základě Bordwelova „Making Meaning“ uvádí čtyři konstrukce 

významu: referenční význam, explicitní význam, implicitní (symbolický) význam, 

symptomatický či vytěsněný význam. Podle Bordwella proces porozumění 

konstruuje referenční či explicitní význam; proces interpretace konstruuje 

význam implicitní či symptomatický. Chrz zdůrazňuje, že interpretace je vždy 

pohyb přes hranici implicitní a explicitní. „Podle Bordwela je interpretace vždy 

kognitivní aktivita, odehrávající se v určitém sociálně-institucionálním rámci. 

Přičemž tato aktivita spočívá v činění inferencí17 na základě určitých schémat a 

konvencí.“ (Chrz, 2009, s. 17.) 

Logicky se nabízí otázky „Jaké inference činíme? Z jakých nápovědí? Na 

základě jakých schémat a konvencí? V jakém sociálně institucionálním rámci?“ 

(Chrz, 2009, s. 17). Podobně jako v historii byly různé interpretační 

hermeneutické praxe vztaženy k různým institucím a školám tak lze v současně 

době najít různé interpretační praxe dle identifikace se badatele 

s institucionalizovaným rámcem své teorie. Chrz uvádí příklad psychoanalytické 

praxe, kognitivní psychologie nebo narativní psychologie. „Explikace spočívá 

v činění inferencí z nápovědí na základě určitých schémat a konvencí. 

Interpretace je také exemplifikací (osvětlováním) konceptů a teorií. V takovém 

případě by totiž šlo o pouhé hledání dalších a dalších ilustrací pro určité předem 

                                                 
17

 Inference – úsudek log. (Petráčková, Kraus a kol., 1998). 
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dané koncepty. Ale zároveň je třeba o tomto pólu interpretace vědět.“ (Chrz, 

2009, s. 18-19). 

Chrz ukazuje, jak lze různě interpretovat Freudem popsanou hru fort-da. 

„Dítě ve věku půldruhého roku odhazuje předměty (především jakousi dřevěnou 

cívku s provázkem) s výkřikem „fort“ (pryč), nechává je zmizet, aby se s nimi 

po chvíli radostně setkávalo s výkřikem „da“ (tady). A činí tak v nepřítomnosti 

matky, kterou díky této hře celkem dobře snáší (Freud 1999 in Chrz, 2009). Dle 

Freuda je tato hra velkým kulturním výkonem. Tím, že dítě ve hře inscenuje 

„mizení a návrat“, je schopno se vzdát bezprostředního uspokojování pudů a 

posunout se na rovinu symbolické representace.  

Jacques Lacan (psychoanalytik) tuto hru interpretuje jako průlom na 

cestě z imaginárního do symbolického řádu. „Jedná se tu o zisk znaku, který je 

schopen representovat při nepřítomnosti svého předmětu, tj. je řečeno 

strukturalistickou terminologií ‚presencí v absenci‘. (Chrz, 2009, s. 19).  

Interpretace z hlediska kognitivní psychologie se snaží „explikovat 

mechanismus ‚mapování struktury‘, tj. projekci určité relace z jedné oblasti do 

druhé. To je možné převést na formu proporční analogie: ‚předmět pryč‘ se má 

ku ‚předmět zpátky‘ jako ‚maminka pryč‘ ku ‚X‘. A toto ‚X‘ (jakožto 

interpretovaný význam herního konání) potom znamená: ‚Maminka se 

vrátí.‘“(Chrz, s. 19).  

Jiný způsob interpretace nabízí narativní psychologie. „David Hiles (2003) 

v příspěvku o ‚narativním obratu v psychologii‘ velice správně říká, že onen 

‚velký kulturní výkon‘, o kterém mluví Freud, spočívá také ještě v něčem jiném. 

Dítě zde ztvárňuje svoji zkušenost prostřednictvím narativní konstrukce (jedná 

se o jakousi ‚protonaraci‘). Těžko bychom hledali nějakou elementárnější 

narativní strukturu, než je vyprávění o ‚ztrátě a znovunalezení‘.“ (Chrz, 2009, s. 

19). Chrz ukazuje „čtyři různé interpretace, z nichž každá exemplifikuje jiné 

koncepty a teorie a explikuje tak jiné procesy utváření významu.“ (Chrz, 2009, 

s. 19). 

Sledujeme-li Chrzovi úvahy, nutně musíme dospět k tomu, že za 

interpretací nestojí pouze mechanika analýzy a její „důkladné a poctivé“ 

poznámkování. Interpretace je svázána s teoretickou citlivostí (viz Corbinová, 

Strauss, 1999) výzkumníka a jeho schopnosti dialogu s daty.  

Interpretace dokonce nemůže být „objektivní“, jak již bylo v článcích 

několikrát zdůrazněno, interpretace (a věda jako taková) je svázána se sociálně 

instituciálním rámcem a sociální vědy jsou multiparadigmatické. Není možné 

hovořit o objektivitě, ale o zaměření a soustředění na určitou explikaci procesů 

významu dle identity badatele a dle toho, jakým výzkumným cílem výzkum činí. 

V tomto místě se může objevit nebezpečí, že za cenu objevení 
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„naplánovaného“, „předjímaného“ bude výzkumník zacházet s daty poněkud 

násilným způsobem. Zde bychom mohli vidět Konopáskovi obavy o objektivitu. 

Nicméně se domníváme, že mechanika není zárukou objektivity, protože 

samotná touha po objektivitě je chimérická. 

Objektivita jako taková je úzce spjata s objektivismem. „Stručně řečeno 

objektivismus je možno definovat jako tezi, že realita existuje ‚o sobě‘ 

nezávisle na mysli a že tato realita je poznatelná jako taková.“ (Fay, 2002, s. 

238).  

 

Citujme Gadamerova žáka Grondina: „Gadamer sleduje Heideggerovu 

intuici, podle níž rozumění vždy spoluzahrnuje sebeporozumění, ba setkání se 

sebou samým. Rozumět pak znamen tolik co uplatnit určitý smysl na naši 

situaci, na naše otázky. Neexistuje nejprve nějaké čisté, objektivní rozumění 

smyslu, jež by pak dostávalo zvláštní význam při užití na naše otázky. 

Vstupujeme sami do každého rozumění, a to takovým způsobem, že rozumění a 

užití je pro Gadamera jedno a totéž. Dobře to lze znázornit na negativním 

příkladu neporozumění: Když nemůžeme porozumět nějakému textu, spočívá to 

v tom, že nám nic neříká či němá co říci. (Grondin, 1997, s. 147).  

 Souhrn 
Kvalitativní přístup ve výzkumu je specifický tím, že se zabývá významem 

zkoumaných fenoménů. Významem, jaký přikládají aktéři jednotlivým sociálním 

aktivitám ve sdíleném sociálním světě. V této kapitole jsme se snažili přiblížit, 

jak „vypadá“ hledání významu. Jaký je rozdíl mezi interpretací, porozuměním. 

Porozumění, které nevyžaduje výklad a interpretace, která je úzce svázána 

s institucionálním zakotvením výzkumníka. 

Interpretace není mechanikou, ale dialogem mezi výzkumníkem a jeho 

daty. Výsledem interpretace je prezentován v textu. (Viz následující kapitolu 

Text). 

 Cvičení 
1. Hledejte, generujte teorii ve vašich analyzovaných datech z rozhovoru 

nebo pozorování. 

2. Zkuste vaše analyzovaná data interpretovat podle vámi vybraných teorií.  

 Kontrolní otázky 
 Vysvětlete rozdíl mezi porozuměním a interpretací? 
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 Jaký je rozdíl mezi intencionalismem a gadamerovskou hermeneutikou 

v hledání významu? 
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10 Text  

 Cíle 
 Seznámit studenty s typy textů, se kterými výzkumník pracuje. 

 Uvědomit si, co to znamená psát zprávu z výzkumu. 

 Časová náročnost 
1 hodina 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 kontextualizace 

dat 

 externalizovaná 

paměť 

 projekce 

 přenos 

 

 identifikace 

 interpretace 

významu 

 předporozumění 

 

 psychohygiena 

 tělesná zkušenost 

 čtenář 

 validita 
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Výsledný text, který je prezentován čtenářům, vzniká postupně. 

Vyskytuje se ve třech odlišných, ale myšlenkově propojených rovinách: Poprvé 

se rodí ve formě hrubých dat, která jsou zapsána v terénních denících. Druhou 

rovinu tvoří analyzovaná data s poznámkami (archiv). Třetí rovinou je výsledný 

text, zpráva z výzkumu, která je určena pro publikum, veřejnost. Text je 

součástí archívu, ale byť to zní paradoxně, žije nezávisle na něm. V kapitole 

text se v krátkosti vrátíme k tématu terénního deníku a kódování, protože tvoří 

součást nejen archívu, ale jsou i součástí výsledného textu. 

10.1  Terénní deník 

Během terénního výzkumu je psaní terénního deníku nutností a to hned 

z několika důvodů. Za prvé slouží jako externalizovaná paměť, jejímž 

úkolem je minimalizovat zkreslení paměťové stopy. V deníku jsou přítomny 

chronologicky uspořádané zápisy událostí, které samy o sobě nemusí být 

k ničemu, ale pomáhají při psaní výsledného textu, především ke kontextualizaci 

dat. Prostřednictvím zápisu v deníku je revokována – znovuoživena paměťová 

stopa. Výzkumník má možnost znovu prožít obrazy, pocity na vlastním těle, 

objevit místa, kde je skryt význam. Prostřednictvím zápisku může odkrýt 

projekce sebe samého do výzkumu. 

Během (jakéhokoli) psaní se badatel neustále rozhoduje, jak velký detail 

zvolí, na jaké mikro okamžiky se zaměří, které jemnosti a kontexty zaznamená. 

Neměl by zapomínat, že každý detail se nachází v širším kontextu událostí. 

Druhým dobrým důvodem, proč si psát terénní deník je psychohygiena 

a „únik“. Během zúčastněného pozorování či v situaci účastníka jako 

pozorovatele dochází k plnému zapojení do života sledované skupiny. Mohou 

probíhat různé nevědomé identifikace a projekce. Deníkové záznamy po 

opětovném přečtení nastavují výzkumníkovi zrcadlo, jehož prostřednictvím 

může tyto projekce či introjekce zaznamenat. Čímž se výzkumník brání 

identifikaci se zkoumanou společností a jejím pohlcením. 

Během výzkumu může docházet i k určité „sociální únavě“, která může 

zkreslit pohled výzkumníka, nicméně terénní deník snese i intimní otevřené 

výpovědi, které nejsou určeny čtenářovi. Velká demytizace Bronislawa 

Malinowského, jednoho ze zakladatelů sociální antropologie, proběhla, když byly 

zveřejněny jeho deníky z terénního výzkumu.(Malinowsky,1989). 

Po technické stránce, mohou být terénní deníky zpracovány ve formě 

zvukových stop. Jak již bylo řečeno, použití techniky je riskantní, protože může 

zradit, velmi častý způsob je vybití baterií. Nahrávka z terénu je však vhodná, 

při odchodu výzkumníka z nějaké sociální aktivity, kdy může na diktafon provést 

bezprostřední záznam. O těchto akustických záznamech platí stejné pravidlo 
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jako o hrubých datech z výzkumu – bez dalších poznámek a vysvětlivek ztrácejí 

svoji hodnotu. 

10.2  Poznámky a kódování 

Další rovinou textu je jeho uspořádání. Badatel, aby mohl „hledat“ 

význam, který se skrývá ve zkoumaném fenoménu, potřebuje „čas na pořádek“. 

Tzn., že vnáší do sesbíraných dat řád prostřednictvím kódování a poznámek, 

které ukotvují a nachází vztahy mezi jednotlivými záznamy. Hrubá data, která 

byla sebrána, se takto „zmnoží“ a stanou se centrálním obsahem archivu. 

Začínající badatel by měl vědět, že data, která nebudou opatřena 

poznámkami či okódována se zpravidla ztratí, protože klesne jejich význam. 

Dokud si není zcela jist bezvýznamností informace, neměl by se jí zbavovat tím, 

že nebude nikam zařazena. 

Ještě bychom rádi podotkli, že studenti, kteří si roztřídí data z rozhovorů 

pomocí otevřeného kódování (open coding), mají najednou pocit, že se jim 

rozhovory dostaly kódováním rozpadl na části. Vznikl chaos. Pracují-li na 

kódování a poznámkování rozhovoru dále, jsou postupně překvapeni, že do 

rozhovoru vnáší „nový pořádek“ a nacházejí v rozhovoru motivy, které stojí za 

jejich tázáním. Prakticky ovšem je nutné mít originální rozhovor „vcelku“ a 

kódovat a „stříhat“ pouze kopii.  

10.3 Psaní textu 

Výsledkem výzkumu musí být závěrečná zpráva, která má zpravidla 

formu textu: článku, monografie, přednášky. Jeho napsání je bezesporu 

nutností, která je dána tím, že většina výzkumných projektů je institucionálně 

zaštítěna a podporována. V případě studentů závěrečná práce slouží k získání 

akademického titulu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitativní zprávu, výsledný text by měl 

maximálně „pravdivě, poctivě“ přinášet zprávu o podstatě zkoumaného 

fenoménu, jeho jádru (core) (Corbinová, Straus, 1999, Kučera 2010). Text je 

interpretací dat a je předkládán pro publikum, které je na interpretaci účastno. 

Můžeme sledovat tři různé aktivity, které výzkumník při vytváření textů 

činní. Při psaní terénních poznámek se obrací k terénu výzkumu a snaží se 

zachytit, co vnímal a prožil. Jde o komunikaci mezi ním a terénem. V druhé fázi, 

kdy uspořádává své záznamy, se obrací k své paměťové stopě, pracuje s ní a 

zde hledá význam zkoumaného fenoménu. 

Třetí aktivita spočívá ve formulaci nalezeného významu pro publikum a 

ve vytvoření textu. 
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Opět se vracíme k otázce interpretace. K interpretaci dochází ve všech 

třech aktivitách. Jak již bylo řečeno, aby se výzkumník vyznal ve svých 

zápiscích, nemůže se jednat o prostý popis. Zápisky vždy implicitně obsahují, 

jak terénu porozuměl a význam je uložen v jeho tělesném prožitku. Interpretace 

významu úzce souvisí s porozuměním vlastní tělesné zkušenosti. Vlastní tělesný 

prožitek se samozřejmě nemusí shodovat s tím, co prožili aktéři či informátoři a 

jaký význam kladou prožité zkušenosti oni. (Koneckonců první interpretace 

probíhá během zúčastněného pozorování, kdy výzkumník „přizpůsobuje“ své 

chování zkoumané skupině.) 

Mezi prací v archívu (vytváření 2. textu) a mezi psaním finálního textu 

dochází slovy Chrze (2009) k explikaci významu. Explikace obsahuje způsob, 

„jak výzkumník čte ve svých datech“ a jak své „čtení“ „napíše“ a „předá“ 

čtenářům. Je možné, že „čtení“ je spíše „prožívání významu“, zvláště když je 

výzkum prováděn prakticky a i kódování a analýza je praktická manipulace 

s daty. Na tuto praktickou a poctivou manipulaci klade důraz Konopásek (2005), 

který uvažuje o interpretaci jako o psaní a poznámkováni, ale to dle nás nestačí. 

My se domníváme, že pokud se jedná o interpretaci dat, která byla sebrána 

během etnografického výzkumu badatelem, který sám prováděl sběr, je 

explikace významu silně spojena s tělesností a prožíváním výzkumníka a jeho 

tělesná zkušenost je v interpretaci silně zastoupena. 

Například každodenní vstávání v pět hodin kvůli dojení krav, vlhký 

chladný vzduch, společná jídla, která byla ritualizována – začínala zapálením 

svíčky a končila sfouknutím (camphill); neustálý šum a hluk ve třídě, sezení na 

nepohodlných židličkách, jemný puch z jídelny linoucí se celou školou 

(longitudinální výzkum na základní škole); několika hodinové sezení na slunci 

bez opalovacího krému (skupinový rozhovor ve vyloučené lokalitě), pach 

vařícího se masa, pach plísně a kouře z cigaret v zanedbaném bytě (návštěva 

rodiny ve vyloučené lokalitě). 

Pokud bychom řešili etický a emický pohled, tedy pohled výzkumníka a 

pohled aktéra, jsou významy situací rozdílné: přesný časový rozvrh, který 

výzkumníkovi dělá potíže a vzbuzuje v něm odpor, dává komunitě jistotu, že 

bude fungovat (camphill). Možná, že některým aktérům hluk ve škole vadí, 

nicméně ho sami aktivně produkují, židličky jsou navrhované na jejich velikost a 

výtvory jídelny pravidelně konzumují (longitudinální výzkum). Někomu vaření 

masa páchne, pro někoho je příslibem oběda, v nájemním bytě se člověk 

neangažuje do jeho opravy, je rád, že má kde bydlet a zakouřit si (byt ve 

vyloučené lokalitě), mezi aktéry a výzkumníky je poměrně velký rozdíl v obsahu 

melaninu v kůži, někomu slunce nevadí a jinému ano (sousedská beseda na 

venkově). Výzkumník a aktéři, informátoři se scházejí, ale pravděpodobně velmi 
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často prožívají společnou situaci jinak, někdy s větším vzájemným porozuměním 

jindy s diametrálně odlišným názorem, prožitkem.  

Výše bylo uvedeno, že podmínkou získání přístupu k významu sociálních 

aktivit aktéra výzkumu, je navázání důvěryhodného vztahu. Zůstává otázkou, co 

se s tímto vztahem děje při psaní zprávy. Kučera (2010) řeší pozici výzkumníka 

ve svém článku „Kvalitativní výzkum: inspirace psychoanalýzou“ následovně. 

Badatel je členem určité akademické skupiny. Ve vztahu k ní se nabízí otázka, 

do jaké míry je s ní badatel „za jedno“ (identifikuje se s ní), jak se ztotožňuje 

s preferovanou teorií své skupiny (tedy zda ji svým výzkumem sytí) či do jaké 

míry zůstává „svůj“ (autonomní). Z psychoanalytického hlediska sledujeme, jak 

se badatel dokáže identifikovat se svým pudem (psychologicky řečeno s vnitřní 

motivací), který mu otevírá cestu ke kreativitě. Rozlišujeme dvě tendence 

v badatelově snažení – snaží se nasytit již existující teorii, kumulovat její 

poznání anebo jde o jeho vnitřní (pudovou) potřebu, která je sublimována 

prostřednictvím zkoumání? (Kučera, 2010). 

Vztah badatele a aktéra výzkumu srovnává Kučera (2010) se vztahem 

klienta a terapeuta. „Klient přichází za cizincem“ (terapeutem), „jež by měl 

vědět, co s ním je“. (Kučera, 2010, s. 52). Zpočátku v podstatě nevědomě 

odhaluje svoje motivy (pudy, id) proč přišel, ale později dochází prostřednictvím 

identifikace se s terapeutem a jeho idealizace k uzavírání se do své image, 

kterou terapeutovi předvádí. Terapeut má vést klienta k des-identifikaci, 

k reálnému nahlížení terapeuta, aby si jej neidealizoval, ale stal se „objektem 

jeho pudů“ (Kučera, 2010) (tím není míněno, aby terapeuta snědl či provedl 

nějakou jinou podobnou aktivitu) ale snaží se, aby se klient opět otevřel terapii.  

Během výzkumu přichází sice badatel, aktéři stejně jako klienti si kladou 

otázky, co je na mně zajímavého? A ukazují svou image, přestože cílem 

výzkumníka je sledovat autentické jednání aktérů. Situace je však 

komplikovanější ve své vzájemnosti. Principiálně se vzájemně studují a 

vzájemně idealizují. Výzkumník je studentem aktéra, ale aktér nemusí vnímat, 

že je ten, kdo je také „idealizovaný“. Aktéři se snaží s existencí výzkumníka 

vyrovnat, Kučera píše, že se snaží „výzkumníka domestikovat, dávají mu 

domorodé jméno a on, když se vrátí domů, tak se jím chlubí“ (Kučera, 2010. s. 

52). Výzkumník se chlubí ve své domovské komunitě, instituci, že byl přijat těmi 

druhými. Přijetí skupinou, kterou zkoumá, zhusta vnímá jako potvrzení, že je 

oprávněn za zkoumanou skupinu hovořit, tedy napsat o ní výzkumnou zprávu. 

Dalším příkladem domestikace je, když v romské komunitě badatelku 

uvádějí slovy, „je to češka18, ale jiná než ostatní.“ (Levínská, 2009a). Čech je 

nežádoucí outsider skupiny. Na druhou stranu výzkumník může být v tomto 

                                                 
18

 Psáno s malým č., protože je komplementární k termínu „cikán“ používaný ne-romskými Čechy. 
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směru aktivní a identifikovat se s postoji informátorů a aktérů, případně je 

podporovat v některých jejich aktivitách. Vnáší tedy sebe, svoje zaujetí do 

terénu výzkumu.  

Domníváme se, že není možné a není ani cílem, aby k těmto vazbám 

nedocházelo, protože patří mezi různé varianty vztahů, ke kterým musí 

docházet, aby bylo možné si porozumět. Vzájemné porozumění je pro výzkum 

dost podstatné, protože podle toho, jak výzkumníkovi, aktéři rozumí, takové mu 

sdělují informace a takovou image k výzkumníkovi obracejí. 

Nicméně pokud má být napsán výsledný text, je třeba, aby „došlo 

k desidentifikaci“ (Kučera, 20110, s. 53) s aktéry a s terénem a výzkumník se 

vypsal ze svých pudů. Zde výzkumník naráží na rámec, kterým ho omezuje či 

podporuje vědní obor, s nímž se identifikuje. A je na něm, jak daleko 

v desidentifikaci půjde. (Kučera, 2010). 

Nabízí se však další otázka. V terénu došlo k něčemu jako je důvěrný 

vztah. Stává se, že informátor výzkumníkovi řekne, „ještě nikdy jsem s nikým 

tímto způsobem nemluvil; takto jsem o své práci ještě nepřemýšlel,“ apod. 

Výzkumníkovi by v tu chvíli mělo být jasné, že nastala poněkud vzácná chvíle, 

kdy mu informátor dal možnost nahlédnout do „jeho světa“. Během interpretace 

se může ukázat, že informátor není jednoznačně kladným hrdinou (ostatně jako 

snad žádný běžný jedinec) a že spousta jeho názorů, činů může být vykládána 

mnohoznačně.  

Například, když pracovníci pomáhajících profesí zajišťují sociálně slabým 

lidem ubytování. Mají kontakt na dva provozovatele ubytoven, kteří tyto klienty 

ubytovávají. Nikdo jiný na zmíněných ubytovnách nežije, než sociálně slabí lidé 

a nikdo jiný tam žít nechce. Jedná se o pomoc anebo o podporu stávajícího a 

kritizovaného systému? Jaké možnosti mají pracovníci v pomáhajících profesích? 

(Archiv autorky). 

Autor má psát tak, aby z hlediska čtenáře nezradil informátora. Tudíž má 

psát přenosově.19 Kučera říká: „Přenosově musí badatel psát, aby ten třetí 

objektivizující čtenář nenabyl dojmu, že zradil svého aktéra či informanta. 

Naopak badatel si může dovolit vylíčit aktéra jako v životě zrazovaného.“ 

(Kučera, 2010, s. 53) Dále doplňuje a musíme říci, že s ním souhlasíme, že 

„spisovatelsky nezradit hrdinu je hlubší pozice, než jakou nabízejí různé etické 

kodexy.“ (Kučera, 2010, s. 53). 

                                                 

19
 Přenos je psychoanalytický termín, jedná se o reprodukci emocí, které osoba zažívala či zažívá ve 

vztahu k blízké osobě, na osobu jinou; např. klient může přenášet svoje emoce na terapeuta (a opačně).  
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Během psaní textu výzkumník interpretuje svoje „zážitky“ z terénu pro 

kolegy, vědeckou veřejnost. Jeho úkolem je zpracovat svoji empirickou 

zkušenost, tak aby byla zakotvená do teoretického rámce, v němž se pohybuje 

prostřednictvím vědeckého diskursu. Pokud tak neučiní jeho akademická „parta“ 

nebude s výsledky výzkumu spokojena. Neznamená to, že vědec lpí na svém 

teoretickém poznání, ale prostřednictvím empirie je prověřuje. Validitu 

kvalitativního výzkumu posuzují právě čtenáři na základě důvěryhodnosti 

pisatele. Tzn., že pisatel objasní metodu výzkumu, použitý teoretický rámec pro 

interpretaci. Výsledný text je dialogem mezi teorií a empirií, který interpretuje 

čtenář. 

 Souhrn 
Textem rozumíme veškerou písemnou práci výzkumníka. Výzkumník jej 

tvoří prvními terénními poznámkami ze zúčastněného pozorování, přepisem 

rozhovorů, vpisováním poznámek a postřehů. Za text můžeme považovat i 

komentáře – mema, kterými jsou doprovázeny jednotlivé kódy či klíčová slova. 

Výzkumník produkuje během výzkumu různé druhy textů, ale jen některé jsou 

určeny pro zveřejnění. Závěrečná zpráva, bakalářská nebo diplomová práce, 

přednáška, text, který prezentuje výsledky výzkumu, by měl být psán podle 

toho, jaký je jeho cíl a jakému publiku je určen. Význam textu není v jeho 

napsání, ale získává jej, až když je čten. Během psaní musí mít výzkumník na 

zřeteli etická pravidla. Viz další kapitolu Etika výzkumu. Z hlediska etiky psaní, 

se nabízí otázka, do jaké míry musí dbát výzkumník při psaní i na vztah, který 

byl mezi aktéry výzkumu a ním vytvořen. 

 Cvičení 
 Napište krátký text, zprávu z interview, pozorování, které jste provedli.  

 Kontrolní otázky 
1. Co všechno si představíte pod pojmem výzkumný text? 

2. Zkuste vysvětlit, tvrzení, že výzkumník má psát přenosově. 

 Literatura 
KUČERA, Miloš. Kvalitativní výzkum: inspirace psychoanalýzou. Kvalitativní 

přístup a metody ve vědách o člověku IX: individualita a jedinečnost v 

kvalitativním výzkumu : [sborník vybraných příspěvků z IX. česko-slovenské 
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konference ... : 20.-21. ledna 2010 v Brně]. 1. vyd. Brno: Psychologický 

ústav AV ČR, 2010, s. 47-54. ISBN 9788086174174. 

11 Etika výzkumu 

 Cíle 
 

Seznámit studenty se základními pravidly etiky výzkumu. 

 Časová náročnost 
1 hodina 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 etika 

 anonymita 

 bezpečnost 

 

 ochrana aktérů 

 ochrana 

výzkumníka 

 empaticky 

neutrální 

 

 informovaný 

souhlas 

 ovlivnění 

výzkumníka 

  

 

Několikrát jsme v textu narazili na problematiku etiky ve výzkumu. Etické 

jednání má svoje filosofické kořeny. Ve vztahu k psychologickému výzkumu se 

jimi zabývá Miovský (2006), který rozeznává „tři samostatné linie představované 

materiální etikou hodnot, existencionalistickou etikou a etikou diskurzu.“ 

(Miovský, 2006, s. 275-291). 

V tomto studijním textu je pro nás primárně důležitá etika ve smyslu 

„ochrany osob účastnících se výzkumné činnosti“. (Miovský, 2006, s. 276). 

Miovský rozlišuje vliv výzkumníka na výzkumné pole a zpětné 

ovlivnění výzkumníka výzkumným polem, ochranu aktérů výzkumu a 

ochranu výzkumníka. 

V prvním případě jde o to, že přítomnost výzkumníka jako taková má vliv 

na chování zkoumaného pole. Nicméně výzkumník může po určité době nabýt 

dojmu, že by bylo potřeba intervenovat do sociální situace lidí, které zkoumá. 

Tehdy se zcela změní jeho situace a postavení ve výzkumném poli a také se 

mění odpovědnost, kterou nese. Intervence výzkumníka může aktéra výzkumu 

spíše poškodit, než mu pomoci. A koneckonců nevhodnou intervencí může 

poškodit i sám sebe.  
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Příklad: 

Hypoteticky předpokládejme, že se výzkumník setkává s lidmi v hmotné 

nouzi. Rozhodne se pro finanční půjčku či dar. Jednorázová pomoc, člověka 

v nouzi stejně nezachrání, potřebuje pravidelný příjem. Výzkumník pak může 

ztratit důvěru v terénu – „proč půjčuje sousedovi a mně ne, když jsem na tom 

stejně?“ Pokud půjčí všem, sám se dostane do hmotné nouze. Stejně tak 

nemůže adoptovat děti pobíhající po ulici, intervenovat do rodinné výchovy, 

s kterou nesouhlasí, radit učitelům, pokud o to nestojí apod. Výzkumník není 

v terénu proto, aby se zde realizoval. Z vlastní zkušenosti musíme říci, že někdy 

je velice obtížné podobné situace ustát a někdy kompetence výzkumníka 

překročíme – např. vyjádřením názoru na situaci v lokalitě článkem do místního 

tisku. 

Ve vztahu mezi výzkumníkem a polem zmiňuje Miovský důležitá pravidla: 

„Když jste na pochybách, pozorujte a ptejte se. Když jste si jisti, pozorujte ještě 

pečlivěji a ptejte se na mnohem více věcí. (Hartnoll in Miovský, 2006, s. 278). 

Dále by měl být výzkumník empaticky neutrální. „Tento termín 

znamená, že výzkumník by měl vůči účastníkům výzkumu projevovat zájem, 

účast, porozumění, ale i k zjištěným skutečnostem by měl být neutrální. (Patton 

in Miovský, 2006, s. 280). Výzkumník nerozhoduje o tom, co je správné a co 

nikoli, ale snaží se pochopit, proč lidé v dané situaci jednají, tak jak jednají. 

Výzkumník se často dostává do eticky nejednoznačných situací. Během 

výzkumu na základní škole vidí a slyší, jak se žáci k sobě nedobře chovají, slyší 

různé nesmyslné pomluvy, představy a přesto nesmí moralizovat. Při 

rozhovorech (během výzkumu ve vyloučených lokalitách) se setkává s lidmi, 

kteří na lidech v nouzi vydělávají. Dokonce má možnost nahlédnou propojenost 

a uzavřenost systému a bezvýchodnost aktérů, avšak v podstatě nemůže udělat 

nic. Jeho drobný zásah by nepřinesl změnu, která by přinesla komplexní 

pozitivní řešení. Vyšší politické kruhy deklarují pozitivní přístup a změny i bez 

přispění výzkumníka. 

Důležitá jsou pravidla, která chrání účastníky výzkumu. Obecně může 

být výzkum proveden s lidmi, kteří dávají informovaný souhlas. „Z uvedeného 

souhlasu musí být patrné, že účastník rozumí povaze a důsledkům použitého 

výzkumu a zároveň si je vědom rizik, výhod a nevýhod, které z účasti ve 

výzkumu pro něho plynou. Účast na výzkumu je dobrovolná.“ (Miovský, 2006, 

s. 280-281). S uvedeným výrokem nejde nesouhlasit, nicméně je stanoven 

teoreticky, ideálně. V praxi je velice obtížné seznámit aktéra výzkumu s pravidly 

výzkumu a důvody mohou být velice rozličné.  

Informovaný souhlas je často písemný a vyžaduje podpis účastníka. 

Formulován je akademickou či právnickou řečí. Pro některé aktéry je tento 
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způsob neadekvátní a nedůvěryhodný. Samo o sobě podepisování „nějakého 

papíru“ přináší do života mnoho komplikací, které v jejich životě skončili 

exekucí.  

Pokud není dáván písemný souhlas, ale je ústní a nahrán na diktafon či 

pouze ústní bez nahrání, opět nemůže být formulován vědecky. Příliš dlouhá řeč 

o rizicích účasti na výzkumu, může aktéry výzkumu odradit. Cílem výzkumníka 

je navázat vztah a vzbudit důvěru. Jeho úkolem je přislíbit a splnit anonymitu a 

jak píše Kučera (2010, s. 53) „nezradit jej při psaní“. 

Někteří jedinci se stanou aktéry výzkumu během zúčastněného 

pozorování „omylem“, ve sledované skupině se vyskytují, primárně na ně nebyla 

zaměřena pozornost, ale postupně ji na sebe svojí činností strhnout. Kdy je má 

výzkumník informovat, že jsou součástí výzkumu? Nebo to již vědí a celá jejich 

performance je záměrná?  

V terénu se výzkumník setkává s různými informátory, aktéry, kteří spolu 

často soupeří, jeden na druhém „parazituje“, chovají se k sobě nepoctivě. 

Výzkumník (alespoň dle našich zkušeností) zaujme nějaký postoj; jedné skupině 

„fandí“ tedy identifikuje se s ní více a s jinou méně; u některých informátorů 

stojí o „přijetí“ u jiných slova uznání přijímá s odporem. Chceme říci, že 

dodržovat etické normy a proklamovat je, není snadné a že u výzkumníka jde o 

určité vnitřní usilování neubližovat druhým, uvědomovat si, že mají právo na 

svoji integritu, názor, postoje, byť s nimi výzkumník nesouhlasí.  

Ochrana výzkumníka se týká především začínajících výzkumníků. Je 

úkolem školitele, supervizora, vedoucího týmu, aby zvážil, jaká rizika začínající 

badatel podstupuje a dostatečně ho informoval či mu poskytl podporu, aby byla 

rizika eliminována. Je to například otázka hranice kontaktu mezi výzkumníkem a 

účastníky výzkumu. Výzkumník má právo v případě ohrožení či pocitu ohrožení 

výzkumu vzdát. Školitel by měl i informovat o případných rizicích a jak se s nimi 

vyrovnat. (Miovský, 2006). 

Například před výjezdem na východní Slovensko studentky uvědomit, že 

ženy nenavštěvují samy restaurační zařízení a pohostinství na slovenských 

vesnicích, jinak se vystavují nebezpečí sexuálního obtěžování. Nebo viz kapitolu 

o Zúčastněném pozorování, kdy školitel funguje jako prostředník, aby se 

badatelka příliš neidentifkovala s polem výzkumu. 

 Souhrn 
V kapitole týkající se etiky výzkumu chceme říci, že v etice nejde pouze o 

ochranu informací dle zákona 101/2001Sb., ale o vzájemné bezpečí, o bezpečí 

aktérů, informantů i výzkumníka. Etika souvisí s cíli výzkumu a s diskursem – 

způsobem, jak je o výzkumu a jeho výsledcích hovořeno. Existují oficiální 
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pravidla, která udávají, způsoby chování výzkumníka, aby nebyla překračována 

etika výzkumu. Ustanovení normy je jistě nutný a legitimní společenský 

konsensus. Současně se domníváme, že etické chování není dané a neměnné, 

ale opětovně je budováno v každém novém vztahu.  

 Literatura 
Etická pravidla v psychologickém výzkumu. MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní 

přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, s. 

275-292. ISBN 80-247-1362-4.  

12 Závěr 

Cílem skript bylo studenty seznámit se základními principy etnografického 

výzkumu, dát studentovi určitý orientační návod v širokém poli kvalitativního 

výzkumu. První kapitoly ho seznámily se základními pojmy a s důvody, proč se 

metodologie rozděluje dle těchto dvou principů a jaká je filosofie kvalitativního 

přístupu. 

V kvalitativním přístupu je to především výzkumník, který je jeho 

nástrojem, a tudíž je na jeho osobnost kladeno mnoho nároků, kterým není 

vždy snadné dostát. V první řadě jsou to nároky odborné, za druhé zde hraje 

úlohu sociální zdatnost, za třetí etická odpovědnost, za čtvrté praktičnost, 

organizační schopnost a schopnost se zorientovat v terénu výzkumu, za páté 

schopnost sebereflexe. 

Ukázali jsme, že jsou tři důležité oblasti, v kterých se výzkum a 

výzkumník pohybuje. Jsou jimi terén, archiv a text. Každá z těchto oblastí je 

specifická, svým způsobem oddělená od druhých a přesto spolu úzce souvisí. 

Metaforicky bychom mohli tyto tři oblasti přirovnat k sběru hub v lese (terén), 

jejich zavařování, sušení (archiv) a degustaci (text).  

Kvalitativní výzkum a zvláště etnografický přístup je vědecká metoda, 

která má velice blízko k životu a příběhům druhých lidí, což je šance pro 

akademiky, aby jejich teorie byly stále živé a plodné.  
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