
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Metodológia kvalitatívneho výskumu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín seminár  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hod), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Príprava výskumného projektu a úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na 

získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať 

vedomosti 65-61 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri ústnej skúške nepreukáže vedomosti na 

minimálne 61 %. 

Výsledky vzdelávania:  
Osvojenie si základných teoretických informácií o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a možnostiach 

kombinácie s kvantitatínym prístupom. Absolvent predmetu má skúsenosť s celým procesom kvalitatívneho 

výskumu prostredníctvom reálnych údajov. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod, charakteristika a komparácia s kvantitatívnym prístupom. 

 História. 

 Školy a teórie. 

 Základné prístupy. 

 Proces kvalitatívneho výskumu. 

 Výber výskumnej vzorky. 

 Metódy získavania kvalitatívnych údajov a „data management“. 

 Čiastkové postupy analýzy údajov. 

 Zakotvená teória. 

 Prípadová štúdia. 

 Naratívna analýza. 

 Metódy a techniky kontroly validity. 
Odporúčaná literatúra:  
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. 

HENDL, J. 2006. Kvalitatívny výskum. Praha : Portál 2006. 

MIOVSKÝ, M. 2006.  Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006. 

SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

PhDr. Jana Adamcová, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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