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Abstract: Interrogative methods used in behavioral research of the environment. 

Analysis of inhabitants´ perception can be explored through behavioral research of the 

environment which includes psychological and also sociological research. Interrogative 

methods are the most common methods used in behavioral research of the environment. 

They allow us getting data through a system of questions contained in interview or 

questionnaire form. Both methods, interview and questionnaire, may be used in 

adequate situations. Use the right method of the research is a crucial criterion for 

success.  
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ÚVOD 

 

Behaviorálny výskum životného prostredia reprezentuje štúdium 

percepcie životného prostredia jeho obyvateľmi. Spočíva v tom, že percepcie 

nielen podmieňujú pasívne postoje ľudí voči svojmu okoliu, ale tiež výrazne 

ovplyvňujú aktívny proces rozhodovania a správania sa v prostredí. Pozornosť 

výskumníkov vzbudzujú evaluačné aspekty percepcií týkajúce sa hodnotiacich 

postojov ľudí k prostrediu (Bezák 1993; Kollár 2001). Hodnoty, motívy 

(potreby), dojmy a názory človeka sa často odzrkadľujú v jeho priestorovom 

správaní sa. Mnohé štúdie sa usilujú pochopiť individuálne správanie, pričom 

zdôrazňujú práve spôsob, ako človek vníma a hodnotí svoje prostredie. Z 

hľadiska predmetu skúmania, metodológie a vyvodených záverov môžeme 

hovoriť o výskume psychologickom (vnímanie, postoje) i sociologickom 

(názory, mienka). Najčastejšie využívané metódy sú interogatívne (opytovacie) 

metódy. Je to spôsob získavania údajov a informácií prostredníctvom 

subjektívnych výpovedí skúmaných osôb, tzv. respondentov. Údaje sa získavajú 

prostredníctvom premyslených otázok, a to osobne (interview) alebo písomne 

(dotazník). Pri oboch týchto metódach je dôležité uvedomiť si, že výskumník 

nezískava objektívne údaje, fakty v tzv. neskreslenej podobe, ale len názory 

ľudí na skúmané objekty, javy alebo procesy. Ponúkajú často len momentálny 

obraz názorov a postojov respondentov, ktorý sa môže v čase výrazne meniť, v 
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závislosti od kontextu, okolností alebo vplyvom sociálneho a kultúrneho 

prostredia. Sú však vhodnou cestou na získavanie dôverných alebo verejne 

proklamovaných informácií, pre nadviazanie kontaktu a pre budovanie dôvery, 

priateľstva, zvyšovanie environmentálneho povedomia osloveného, ale aj 

neosloveného obyvateľstva, ku ktorému preniknú informácie o vykonanom 

výskume neformálnymi cestami (Balážovič et al. 2007). S interogatívnymi 

metódami sa teda môžeme stretnúť pri zisťovaní environmentálneho povedomia 

obyvateľstva, pri hodnotení percepcie prostredia jeho obyvateľstvom, pri 

výskume správania sa človeka v prostredí, vzťahov a postojov obyvateľstva k 

územiu, pri hodnotení environmentálnych problémov ale aj rozvojových 

možností a obmedzení v území z pohľadu miestneho obyvateľstva (pozri napr. 

Rosová et al. 1996; Huba, Ira 2000; Gajdoš 2001; Klamár 2007; Kramáreková 

et al. 2009; Chrenščová 2011). 

 

 

INTEROGATÍVNE METÓDY VÝSKUMU – ROZHOVORY A 

DOTAZNÍKY  

 

Rozhovor (interview) patrí medzi najnáročnejšie a súčasne 

najvýhodnejšie a pomerne obľúbené nástroje kvalitatívneho výskumu (Denzin, 

Lincoln 1994). Je to spôsob získavania sociálno-psychologických informácií 

(Maříková et al. 1996). Pri jeho zvládnutí nejde len o získavanie potrebných 

sociálnych zručností, ale tiež o kultiváciu schopnosti pozorovať (introspektívne, 

extrospektívne) a umenie obidve metódy vzájomne previazať a dokázať z nich 

pre výskum vyťažiť maximum (Miovský 2006). Štruktúru rozhovoru si musí 

zvoliť výskumník sám, a to na základe skúmaného problému, podľa toho, aké 

informácie a v akom rozsahu chce získať. Po formálnej stránke môže varírovať 

od štruktúrovanej podoby až po neštruktúrovanú. Väčšina autorov (Maříková et 

al. 1996; Švec et al. 1998; Gavora 1999; Dunn 2000) rozlišuje tri typy 

rozhovorov: neštruktúrovaný, štruktúrovaný a pološtruktúrovaný. 

Neštruktúrovaný rozhovor je vhodné uskutočniť najmä v počiatočných fázach 

behaviorálneho výskumu. Výskumník si na začiatok zvolí tému rozhovoru, 

ktorej sa chce venovať a predloží ju respondentovi. Nemusí mať vopred 

pripravené otázky a počas rozhovoru sa môže vracať k nedostatočným 

odpovediam, klásť doplňujúce otázky. Formulácia, obsah i poradie otázok 

závisí na výskumníkovi, môže však často vyplynúť aj zo vzniknutej situácie 

počas rozhovoru. Respondentovi je potrebné vytvoriť podmienky, aby 

odpovedal nenútene, spontánne bez obmedzovania. Výhodou tohto rozhovoru 

je, že hlbšie preniká do podstaty študovaných javov. Naopak nevýhodou je 

problematické spracovanie a interpretácia údajov. Druhým typom rozhovoru je 

štruktúrovaný rozhovor, ktorý sa vždy opiera o štandardizovanú štruktúru, 

otázky sú vopred prichystané, rovnako formulované a kladené celému súboru 

respondentov. V tomto type rozhovoru sa môžu vyskytovať aj uzavreté otázky. 

Často sa opiera o dotazník alebo záznamový hárok. Nevýhodou tohto rozhovoru 

je jeho šablónovitosť a výhodou ľahká spracovateľnosť. Často využívaný v 
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praxi je pološtruktúrovaný rozhovor (ide o kompromis medzi už spomenutými 

dvoma formami rozhovoru), pri ktorom si výskumník pripraví kostru rozhovoru 

s rámcovými otázkami, ktoré dopĺňa ďalej podľa situácie. Kusá (2005) zaraďuje 

medzi pološtruktúrované techniky tzv. expertný rozhovor, pri ktorom 

„interviewovaný“ nie je zaujímavý ako „celá osoba“, ale ako expert na určitú 

špecifickú oblasť (napr. interview so starostami obcí, pracovníkmi Správy 

CHKO).  

Za výhody rozhovoru ako nástroja výskumu môžeme označiť: 1. priama 

sociálna interakcia medzi respondentom a výskumníkom; 2. možnosť 

výskumníka reagovať na správanie respondenta a zároveň robiť vážnejšie 

závery zo správania ako z obsahu toho, čo rozpráva; 3. možnosť hlbšie 

pochopiť názory respondenta; 4. možnosť prispôsobenia výskumníka 

respondentovi v kladení otázok terminológiou, ktorá je pre respondenta 

prijateľná; 5. možnosť respondentovi vysvetliť zmysel a význam položenej 

otázky; 6. možnosť preniknúť výskumníkovi hlbšie do postojov respondenta. 

Nedostatkom rozhovoru ako nástroja výskumu je obmedzená možnosť práce s 

respondentmi (obmedzené množstvo respondentov). Môžeme povedať, že ide o 

časovo a organizačne náročnú metódu. Náročné je vytvoriť podmienky pre 

všetkých respondentov a tiež zaznamenávať odpovede počas rozhovoru. Veľmi 

často sa stretávame s respondentmi, ktorí nesúhlasia s audiozáznamom. Pre 

úspešnú realizáciu je preto dôležitá samotná príprava rozhovoru. Výskumník si 

musí zvážiť, s kým bude robiť rozhovor, pretože od toho závisí voľba 

jazykového prejavu a formulácia otázok. Pri formulácií otázok je potrebné 

vyhnúť sa dlhým otázkam, nepoužívať sugestívne otázky a otázky, v ktorých sa 

súčasne pýtame na viac rôznych vecí, potrebné je tiež vyhnúť sa záporne 

formulovaným otázkam, nepresným otázkam a otázkam, ktoré vzbudzujú 

predpojatosť. Vhodné je tiež vytvoriť priaznivú atmosféru napr. úvodným 

rozhovorom (Gavora 1999; Prokša et al. 2008).  

Pri tomto type výskumu je potrebné zabezpečiť validitu aj reliabilitu 

údajov. Reliabilitu (presnosť) je možné zabezpečiť opakovanými rozhovormi. 

Validitu (schopnosť výskumného nástroja zisťovať to, čo má) zabezpečíme 

dlhodobosťou výskumu, priamym kontaktom s respondentmi, presným opisom 

udalostí a autentickým citovaním výrokov respondentov (Prokša et al. 2008).  

Vyhodnotenie rozhovoru pozostáva z viacerých krokov. Po skončení 

rozhovoru sa vyhotovuje prepis relevantných častí rozhovoru, nasleduje analýza 

samotného textu, v prípade štruktúrovaného rozhovoru sa údaje môžu 

kvantifikovať a podrobiť štatistickej analýze (napr. korelačná analýza). 

Neštruktúrované rozhovory sa vyhodnocujú prevažne kvalitatívne, metódou 

obsahovej analýzy (Prokša et al. 2008). Fenomenografický prístup 

(konceptuálna analýza) spočíva v analýze získaných odpovedí, ich interpretácii 

a následnom hľadaní či vytváraní určitého systému, hierarchie, kategorizácie v 

získanej množine poznatkov/názorov.  

Ako konkrétny príklad využitia metódy môžeme uviesť výskum, 

realizovaný v regiónoch Dolné Pomoravie, Tatry a Východné Karpaty (pozri 
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Huba, Ira 2000) s cieľom zistiť možnosti a obmedzenia udržateľného rozvoja z 

pohľadu aktérov rozhodovacej sféry. Výsledky štruktúrovaných rozhovorov 

poukázali na pozitíva a negatíva v území, ktoré sa pomocou štatistík väčšinou 

nepostrehnú. 

Dotazník, ako druhá najčastejšie využívaná metóda, stojí na rozhraní 

kvantitatívnych a kvalitatívnych metód (Rochovská et al. 2007). Ide o 

ekonomický výskumný, vývojový a vyhodnocovací nástroj (Švec et al. 1998), 

ktorý využíva spôsob písomného kladenia otázok a získavania písomných 

odpovedí. Je vhodný najmä pri hromadnom získavaní informácií od veľkého 

počtu respondentov. Dôležité pri jeho príprave je dôkladne si premyslieť 

štruktúru a spôsob kladenia otázok. V zásade musí dodržiavať pravidlá 

(Maříková et al. 1996): logickosti, sociálno-psychologické, metodické (týkajú 

sa konkrétneho technického spôsobu aplikácie), sémanticko-pragmatické 

(vymedzujú a konkretizujú obsah a funkciu otázok) a lingvistické, resp. 

sociolingvistické (týkajú sa vhodných formulácií pre vybranú skupinu 

populácie). Tieto zásady súvisia s obsahovou stránkou, potrebou jasného a 

zrozumiteľného vyjadrovania, so vzhľadom dotazníka a zásadami formulovania 

otázok a konštrukcie škál otázok. Základnou podmienkou pre dobre a účelne 

zostavený dotazník je presná formulácia cieľov, stanovenie úloh, ktoré chceme 

prostredníctvom dotazníka dosiahnuť a konkrétne formulovanie hypotéz 

(neverifikované tvrdenie) výskumu. Otázky je potrebné formulovať tak, aby 

umožňovali výstižné, konkrétne a jednoznačné odpovede (Turek 1996) a 

zohľadnili aj dĺžku trvania vypĺňania dotazníka. Podľa Tureka (1996) celkový 

počet položiek v dotazníku by nemal presahovať 30 položiek. Je dôležité, aby 

dotazník respondenta neunavoval. Potrebné je preto dodržiavať jeho stručnosť a 

hutnosť. Podľa Tureka (1996) pri navrhovaní každej otázky (položky) by sme si 

mali odpovedať na nasledovné otázky:  

1. Je otázka vo vzťahu ku skúmanému problému a k cieľu výskumu? 

2. Je zvolený typ otázky správny a vhodný? 

3. Sú otázky i jednotlivé alternatívy odpovedí jasné a jednoznačné? 

4. Prečo sme sformulovali otázku práve takto? 

5. Prečo sme otázku zaradili práve na toto miesto v dotazníku?  

6. Aká je očakávaná vierohodnosť odpovede?  

Ak nájdeme zdôvodnenia na predchádzajúce otázky môžeme otázku (položku) 

v dotazníku ponechať. Pred masovým použitím zostaveného dotazníka je však 

potrebné overiť vhodnosť, primeranosť jednotlivých otázok (položiek), ako aj 

časové trvanie vyplňovania dotazníka predvýskumom, a to najmenej u 25 osôb.  

Dotazník z hľadiska štruktúry obyčajne pozostáva z troch častí: 1. 

vstupné informácie – obsahujú názov dotazníka, úvodné informácie a inštrukcie 

(vysvetľujú cieľ skúmania, pokyny na vyplnenie dotazníka), základné údaje o 

respondentovi (uvádzajú sa aj na konci dotazníka); 2. súbor otázok – rozdelený 

do jednotlivých problémových okruhov; 3. záverečné poďakovanie za 

spoluprácu adresované respondentovi. V dotazníku je možné striedať podľa 

potreby rôzne typy otázok. Otázky možno kvantitatívne aj kvalitatívne 

vyhodnocovať (Švec et al. 1998, Gavora 1999). Podľa stupňa otvorenosti je 
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možné členiť otázky na: uzavreté (ponúkajú hotové alternatívne odpovede), 

polouzavreté (najskôr ponúkajú niekoľko alternatívnych odpovedí, pri niektorej 

z nich môžu žiadať aj podrobnejšie vysvetlenie), otvorené (dávajú možnosť 

voľne odpovedať), škálované (umožňujú číselne odstupňovať jav. Založené sú 

na číselnej škále, podľa ktorej môže respondent posúdiť mieru vlastnosti alebo 

javu; čím viac stupňov určíme, tým je meranie pestrejšie).  

Dotazník je považovaný za najproduktívnejšiu a aj najlacnejšiu techniku 

získavania informácií. Získané údaje je možné relatívne ľahko vyhodnocovať a 

porovnávať, najmä v prípade zatvorených položiek. Anonymita respondentov 

prispieva k úprimnosti odpovedí a tým, že pri vyplňovaní dotazníka neprichádza 

k priamemu kontaktu medzi autorom dotazníka a respondentom, je možné 

aspoň potenciálne zaistiť rovnaké podmienky pre opytovaných. Je to metóda, 

ktorá nie je náročná ani na účasť odborníkov v teréne, na rozdiel od techniky 

vedenia rozhovoru, pretože môže byť uskutočnená aj s pomocou 

dobrovoľníkov, ktorých oboznámime s technikou výskumu. Medzi výhody 

dotazníka patrí však najmä vysoká racionálnosť. V krátkom čase je možné 

získať informácie od mnohých respondentov. Prostredníctvom malej 

organizovanej skupiny výskumníkov môžeme osloviť neorganizovanú 

verejnosť a zoskupiť jej kognitívne (úroveň myslenia, rozsah vedomostí, úroveň 

zručností) aj afektívne (predstavy, názory, postoje, hodnoty, záujmy) vlastnosti. 

Pri dotazníkovom výskume je dôležité, aby návratnosť vyplnených dotazníkov 

bola čo najvyššia (minimálne 75 %). Pri nízkej návratnosti sa môže stať, že 

výsledky budú skreslené. Pri návratnosti zohráva však dôležitú úlohu nie len 

počet vyplnených dotazníkov, ale aj štruktúra respondentov (Gavora 1999, 

Balážovič et al. 2007). 

Najviac reprezentatívne údaje pre danú skupinu (napr. obyvateľov obce) 

sa získajú, keď oslovíme všetkých členov celého základného súboru 

(obyvateľov celej obce). Je to však možné z časového, materiálneho hľadiska a 

z hľadiska ľudských zdrojov len vtedy, keď sa nejedná o početné skupiny. 

Najčastejšie sa preto robí výber. Hlavnými výberovými metódami v 

behaviorálnom výskume sú voľný kvótový výber so znáhodnením v poslednom 

kroku a náhodný výber. Dáta získané z dotazníkov sú konvertované do podoby 

vhodnej na štatistickú analýzu. Využívajú sa štyri kódovacie procedúry: škálové 

kódovanie, poradové kódovanie, spočítanie odpovedí od respondentov a 

spočítanie respondentov (Švec et al. 1998).  

Počas výskumu je dôležité zabezpečiť validitu aj reliabilitu údajov. 

Reliabilita je vyššia, keď dotazník obsahuje viaceré položky, ktorými sa pýtame 

na tú istú informáciu. Validitu zabezpečuje dostatočne reprezentatívna vzorka. 

Faktografické otázky majú vysokú validitu, nižšiu odpovede týkajúce sa 

názorov, postojov a záujmov. Otázka validity súvisí aj s ochotou respondenta 

odpovedať pravdivo (Gavora 1999). Pri tomto type výskumu si treba uvedomiť, 

že objektívnosť údajov získaných dotazníkom je obmedzená, pretože 

výskumník získava len subjektívne výpovede respondentov. Respondent tiež 

nemusí vždy pochopiť zmysel niektorej otázky/položky, môže dôjsť k tomu, že 

respondent nechce alebo nevie odpovedať alebo odpovedá zámerne skreslene. 
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Údaje získané dotazníkom je preto vhodné porovnať s údajmi zistenými ďalšími 

výskumnými metódami, napr. už spomenutým rozhovorom.  

Príkladom použitia dotazníkovej metódy sú výskumné štúdie na území 

CHKO Horná Orava (pozri Chrenščová 2009) a mikroregiónu Požitavie (pozri 

Kramáreková 2009) zamerané na analýzu percepcie a poznávania vzťahu 

človeka k životnému prostrediu a na štúdium rozvoja územia z pohľadu 

miestneho obyvateľstva. Ide o výskumy, v ktorých boli údaje vyhodnotené 

kvantitatívne aj kvalitatívne.  

 

 

ZÁVER 

 

Použitie každej z interogatívnych metód má svoje pozitíva aj negatíva. 

Len na výskumníkovi záleží, ktorú metódu výskumu si zvolí. Pri voľbe 

príslušnej techniky musí dôkladne zvažovať už spomenuté aspekty, 

predovšetkým však posúdiť cieľ výskumu, závažnosť skúmaného problému, 

charakter objektu výskumu, mieru zainteresovanosti a úroveň informovanosti 

respondentov.  
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