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Úvod

Študijný program riadenie kultúry a turizmu v študijnom odbore kulturológia predstavuje na Slovensku jedinečnú 
kombináciu. Spája problematiku kultúry a cestovného ruchu. Tak ako nie je možné rozvíjať cestovný ruch bez využi-
tia kultúrneho dedičstva, v súčasnosti musíme hľadať aplikačnú rovinu aj pre rôzne kultúrne javy, kultúrne tradície, 
kultúrne podujatia a pod. 

Kultúra a turizmus predstavujú pomerne široký tematický záber, preto si ich štúdium vyžaduje interdisciplinárny 
prístup - skúmanie javov s využitím metód kulturológie, etnológie, muzeológie, cestovného ruchu, ekonómie, so-
ciológie, štatistiky či psychológie. Ich aplikácia je odlišná v rámci bakalárskej a diplomovej práce.

Bakalárska práca predstavuje jednoduchší typ záverečnej práce. Od študenta sa očakáva, že dokáže zhromaždiť 
dostatočný počet zdrojov, selektovať ich podľa dôležitosti, excerpovať z nich, opísať problematiku, resp. naznačiť aj 
istú mieru analytického myslenia. Bakalárska práca by mala byť dobrým základom pre následnú diplomovú prácu, 
ktorá je zložitejším stupňom odbornej práce. Predpokladá adekvátny prehľad študenta v problematike, dokazu-
je invenciu, kreativitu, komplexné myslenie. Okrem rozsiahlej analytickej časti by mala obsahovať návrhovú časť 
s dostatočnou šancou na realizáciu. Cieľom niektorých typov odborných prác nemusí byť návrhová časť (napríklad 
vlastivedné či národopisné monografie obcí).

Učebné texty majú byť pomôckou pre študentov, ktorí v nich nájdu návod, ako postupovať pri spracovaní jed-
notlivých častí záverečnej práce. Na  ich príprave sa podieľali pracovníci Katedry manažmentu kultúry a  turizmu 
FF UKF v Nitre. Ide o odborníkov s vedecko-pedagogickou orientáciou na kulturológiu a dejiny kultúry, etnológiu, 
kultúrnu geografiu, cestovný ruch, lingvistiku, psychológiu, matematiku a na ich rôzne prieniky. Každý spracoval 

problematiku, v ktorej sa dobre orientuje a môže byť pre študentov prospešná z aspektu teoretického aj metodo-
logického. Je návodom na technické parametre a formálnu úpravu, citovanie zdrojov, uvádzanie obrázkov, schém 
a grafov. Upozorňujeme, že táto publikácia v žiadnom prípade nenahrádza vedenie študenta prideleným školite-
ľom, pretože každá záverečná práca je jedinečným výsledkom tvorivosti, osobitého prístupu a osobnostnej charak-
teristiky autora aj školiteľa.

Autorský kolektív pripomína, že v rámci formálnej stránky práce boli dodržané príslušné technické normy platné 
na Slovensku, no zároveň aj smernice rektora UKF v Nitre, vzťahujúce sa na záverečné práce. Texty sú teda apliko-
vateľné predovšetkým v rámcoch študijného programu riadenie kultúry a turizmu, niektoré časti všeobecnejšieho 
charakteru môžu využiť aj študenti iného odborného zamerania.

Boris Michalík
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1  ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Formálna úprava záverečnej práce je jedným z dôležitých aspektov zohľadňovaných pri hodnotení. Každá záverečná 
práca musí z formálnej, obsahovej a jazykovej stránky zodpovedať kritériám, ktoré sú na ňu kladené. Jej charakter 
sa môže odlišovať vzhľadom na  inštitúciu/fakultu/katedru. Katedra manažmentu kultúry a  turizmu zohľadňuje 
Smernicu č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach stanovenú rektorom UKF, ktorá je aj s prí-
lohami dostupná na adrese http://www.uk.ukf.sk/sk/zaverecne-prace. Jej naštudovanie je prvotným východiskom 
pre riešenie záverečnej práce. 

Na Katedre manažmentu kultúry a turizmu rozlišujeme niekoľko druhov záverečných prác. Prvou je bakalárska 
práca s rozsahom 30 – 40 strán (54 000 – 72 000 znakov).  Cieľom práce je preukázať schopnosť narábať s teore-
tickými vedomosťami, odbornou literatúrou a praktickými skúsenosťami v kontexte riešenej problematiky. Baka-
lárska práca má prevažne analyticko – deskriptívny charakter. Úroveň spracovania odborného textu je predmetom 
hodnotenia školiteľa a oponenta bakalárskej práce. Študent by mal vedieť využívať základné metódy koncipovania 
odborných textov, vedomosti získané počas bakalárskeho štúdia a  dodržať predpísanú formálnu úpravu. 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia je ukončený vypracovaním diplomovej práce, ktorá sa od bakalárskej od-
lišuje rozsahom a úrovňou spracovania odborného textu, analytických poznatkov, ale najmä vlastným vstupom au-
tora, ktorý by mal mať praktický aplikovateľný charakter (tzv. návrhová časť). Vlastný prínos autora by mal predsta-
vovať minimálne 70 % diplomovej práce, pričom návrhová časť minimálne 30 %. Jej rozsah je stanovený na 50 – 70 
strán (90 000 – 126 000 znakov). Študent by mal preukázať schopnosť pracovať s odborným textom a tiež vyvodiť 
závery smerujúce k riešeniu vybraného problému. 

Postgraduálne štúdium je spojené s riešením rigoróznych a dizertačných prác. Dokumentujú zručnosti študenta 
v oblasti vedeckej práce. Ich rozsah je v rozmedzí 80 - 120 strán (144 000 až 216 000 znakov). Okrem hĺbkového 
štúdia literatúry v kontexte riešenej problematiky dokumentuje výsledky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosť 
v praxi, resp. vo vede. Využívané metódy vedeckého bádania musia byť realizované podľa najprísnejších kritérií.

Podmienkou odovzdania záverečnej práce je absolvovanie bakalárskeho resp. diplomového seminára, ktorý je 
súčasťou študijného programu. Úspešné absolvovanie je podmienené aktívnou účasťou na konzultáciách s vedúcim 
záverečnej práce. Jeho poslaním je metodicky usmerňovať študenta. Kladné hodnotenie školiteľom oprávňuje štu-
denta odovzdať dva exempláre záverečnej práce na príslušné oddelenie dekanátu fakulty. 

Študent je tiež povinný nahrať jej elektronickú verziu (vo formáte PDF) do systému centrálnej evidencie závereč-
ných prác EZP podľa manuálu, s ktorým je vopred oboznámený. Evidencia záverečných prác slúži na rozpoznávanie 
plagiátorstva, ktoré je klasifikované ako trestný čin. Aby sa predchádzalo problémom vyplývajúcich s podobnosťou 
obsahov záverečných prác, je veľmi dôležité využiť správne metodické postupy pri ich koncipovaní (správne uvádza-
nie zdrojov, úplné označenie citácií, resp. parafráz.)
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1.1 ŠTRUKTÚRA PRÁCE

Úvodná časť záverečnej práce pozostáva z abstraktu (v slovenskom a cudzom jazyku), obsahu, zoznamu ilustrácií 
a tabuliek (nepovinné), zoznamu skratiek a značiek (nepovinné) alebo slovníka.

Úlohou abstraktu je informovať o cieľoch práce, jej obsahu, výsledkoch a význame. Súčasťou je stanovenie 
kľúčových slov (3 - 5). Píše sa v rozsahu 100 až 500 znakov. Abstrakt v anglickom alebo nemeckom jazyku sa uvádza 
na nasledujúcej strane. Je to preklad abstraktu v slovenskom jazyku vrátane názvu práce a kľúčových slov.

Príklad: Abstrakt práce

PLOŠTICA, Juraj. Možnosti rozvoja agroturizmu v Pohorelej a okolí : diplomová 
práca. Nitra : UKF v Nitre, 2011. 65 s.
Práca sa zaoberá možnoťsami rozvoja cestovného ruchu v Pohorelej a okolí. Jej 
cieľom je poukázať na súčasný stav, zhodnotiť prírodný a kultúrno-historický potenciál 
cestovného ruchu vo vybranej lokalite a poukázať na základné nedostatky. V tejto 
súvislosti prináša návrhy na zlepšenie zisteného stavu, pričom akcentuje spoluprácu 
štátneho a súkromného sektora, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu, 
vybudovanie nových zariadení cestovného ruchu a využitie zachovaného kultúrneho 
dedičstva.
Kľúčové slová: vidiecky cestovný ruch a agroturizmus, potenciál cestovného ruchu, 
zariadenie cestovného ruchu.

 
Obsah ponúka prehľad všetkých súčastí práce. Sú v ňom zoradené všetky kapitoly, podkapitoly vrátane čísel 

strán, na ktorých sa nachádzajú. 

Príklad uvádzania zoznamov: Slovník

SLOVNÍK

Cerkva – chrám
Diskurz – rozhovor, výklad, rozprava
Eremiti – pustovní mnísi
Ignotit – neznámy
Interdisciplinarita – Metóda prepojenia a aktívna spolupráca medzi rôznymi vedami 
za účelom dosiahnutia integrovaného a synergického výsledku v teoretickej i praktickej 
odbornej činnosti, vo vede i výskume.

Príklad uvádzania zoznamov: Zoznam ilustrácií a tabuliek

ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK

Graf 1  Pohlavie respondentov s. 135
Graf 2  Vekové kategórie opýtaných s. 136
Graf 3  Vzdelanie opýtaných s. 136
Obrázok 1 Vyšný Sliač - rozmiestnenie objektov na pozemku s. 84
Obrázok 2 Usporiadanie usadlostí na Hutách s. 85

Príklad uvádzania zoznamov: Zoznam skratiek a značiek

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

AIEST – Medzinárodné združenie vedeckých pracovníkov
ICOMOS – Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla
SNM – Slovenské národné múzeum
SR – Slovenská republika
UNESCO – Organizácia spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
VÚC – vyšší územný celok

Hlavná časť záverečnej práce pozostáva z úvodných predpísaných kapitol, ktoré musí každý študent spracovať. 
Medzi tieto kapitoly patrí Úvod, Ciele práce, Metodika práce, Metódy skúmania a Súčasný stav riešenej problemati-
ky doma a v zahraničí. O ich obsahu pojednávajú ostatné príspevky učebných textov. 

Jadro práce pozostáva z jednotlivých kapitol a podkapitol, ktoré sú venované riešeniu problematiky záverečnej 
práce. Ide o prácu s odbornou literatúrou, štúdium relevantných prameňov a výskumnú činnosť, pri ktorej autor 
využíva všetky relevantné vedecké metódy. Deskriptívny charakter kumulovaných informácií a výsledky výskumu 
podliehajú  analýze, prostredníctvom ktorej sa koncipuje tzv.  „návrhová“ časť diplomovej práce. Návrhy študenta 
by mali byť aplikovateľné v spoločenskej praxi. „Návrhy“ sú obligátne len pre diplomovú a ostatné postgraduálne 
typy prác. 

Záverečná časť hlavnej časti práce pozostáva z kapitol Záver, Resumé, Literatúra a pramene (obsahuje úplný 
zoznam bibliografických odkazov radený abecedne podľa začiatočného písmena priezviska autorov, je číslovaný.) 
Zoznam príloh (číslovaný), Prílohy (nepovinné).
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Príklad: Štruktúra práce

ABSTRAKT 
ABSTRACT (v anglickom jazyku), resp. ABSTRAKT (v nemeckom jazyku) 
OBSAH 
ÚVOD 
1  CIELE PRÁCE 
2  METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA   
3  SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ
4  KAPITOLA   
ZÁVER
LITERATÚRA A PRAMENE

1.2 FORMÁLNA ÚPRAVA STRÁNKY

Práca sa vyhotovuje vo formáte A4 s predpísaným rozsahom. Odporúčaným textovým editorom je MS Word, ktorý 
je súčasťou MS OFFICE.1 Využívané písmo pre písanie hlavného textu je Times New Roman o veľkosti 12. Riadkova-
nie je stanovené na 1,5 riadku a zarovnávanie do bloku. Každý nový odsek sa začína stlačením tabulátora. Medzi 
odsekmi sa nevynecháva riadok. Vizuálna úprava stránky rešpektuje 2,5 cm horný a dolný okraj, 3,5 cm ľavý okraj 
a 2 cm pravý okraj. Parametre sú určené kvôli pevnej väzbe, v ktorej sa exempláre záverečných prác odovzdávajú. 
Nastavujú sa v položke Rozloženie strany, ktorá je súčasťou ovládacieho panela MS Word. 

Ďalším príkladom dodržiavania unifikovanej formálnej úpravy je tvorba nadpisov prostredníctvom editácie štý-
lov, definovanie ich charakteru, prednastavenie a automatizácia skratiek, ktoré nám napomáhajú v  jednoduchej 
navigácii v texte, ale aj v tvorbe štruktúrovaných automatických obsahov – referencií. 

Názov hlavnej kapitoly 1 NADPIS píšeme písmom Times New Roman o veľkosti 14, tučné, všetky písmená 
veľké. Ďalšie podkapitoly a state píšeme nasledovne:

• názov podkapitoly 1. 1 Nadpis – Times New Roman, veľkosť 14, tučné, prvé písmeno veľké, ostatné malé; 
• názov state 1. 1. 1 Nadpis – Times New Roman, veľkosť 12, tučné, prvé písmeno veľké, ostatné malé.
Pri využívaní editácie štýlov nadpisov môžeme vynechať ich číslovanie. MS Word dokáže tieto nadpisy očíslovať 

rešpektujúc postupnosť a hierarchiu, ktorú si prednastavíme.
 

1 Poznáme viacero generácií tejto aplikácie a tie najnovšie nám poskytujú množstvo možností pre jednotný, kompaktný a prehľadný charak-
ter dokumentu s množstvom automatizovaných funkcií na uľahčenie práce s rozsiahlym textom.  Je preto veľmi dôležité dbať na vytvorenie 
formálneho a obsahového rámca hneď na začiatku písania práce.

Obrázok 1   Postup zadávania okrajov

Zdroj: MS Word
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Automatizácia obsahov
Na prednastavenie charakteru nadpisov a ich referenčnú funkciu slúži pole editácia štýlov, ktoré je súčasťou ovláda-
cieho panelu MS Word. Vyššie uvedené formálne parametre si môžeme nastaviť individuálne pre jednotlivé úrovne, 
a  to kliknutím pravého tlačidla a  vybraním položky upraviť na  požadovanom type nadpisu. Po  kliknutí sa nám 
zobrazí okno ponúkajúce možnosti nastavenia nadpisu: názov, typ štýlu, písmo a jeho atribúty atď.

Po  zadefinovaní jednotlivých úrovní nadpisu na  začiatku písania záverečnej práce ich využívame v  priebehu 
celého koncipovania. Pri uvádzaní novej kapitoly označíme text a klikneme na tlačidlo prednastaveného nadpisu 
v hornej časti. Jeho formát sa automaticky upraví. 

K nadpisu kapitoly, podkapitoly či state musíme pripojiť aj správne automatické číslovanie spojené s pred-
definovanými nadpismi. Pole pre vkladanie číslovania sa nachádza na ľavej strane od editácie štýlov spolu s ovlá-
dacími prvkami pre zarovnávanie, riadkovanie a orámovanie. Na obrázku vidíme typ číslovania, ktorý spolupracuje 
s prednastavenými štýlmi nadpisov. 

Takto vytvorené a očíslované kapitoly nám okrem zjednodušeného upravovania a navigácie v dokumente po-
slúžia aj ako skratka pre automatický obsah, ktorý vkladáme v  ovládacom paneli v  položke referencie. Tla-
čidlom Obsah si vyberieme druh automatického obsahu a  umiestnime ho na  požadovanú stranu v  dokumente. 
Automatické obsahy sú predefinované ale je možné ich modifikovať podobne ako samotný text. Pole s obsahom 
práce disponuje s ovládacími tlačidlami pre výber štýlu obsahu a tiež pre aktualizáciu zohľadňovaných dát (čísla 
strán, názvy kapitol a pod.). 

Číslovanie strán
Prvou očíslovanou stranou je Úvod. Ak sa študent rozhodne do práce zaradiť Slovník resp. Zoznam skratiek, tabuliek, 
obrázkov, grafov či ilustrácii radí ich za Obsah pred Úvod a strany sú očíslované. Číslo strany sa uvádza vždy dole 
v strede. 

Niekedy sa študenti stretávajú s problémom pri číslovaní od určitej strany. Využívajú delenie a následne spájanie 
dokumentov, ktorému sa dá jednoducho predísť prostredníctvom použitia zlomov a sekcií. Sekcie nám umožňujú 
rozdeliť dokument na viacero častí, v ktorých môžeme uplatňovať individuálne nastavenia, číslovanie a pod. Pokiaľ 
má byť prvou číslovanou stranou Úvod tak jemu predchádzajúce strany budú predstavovať 1. sekciu v dokumente, 
v ktorej sa čísla strán nemajú zobrazovať. Prvým krokom ostáva aj tak vloženie strán do celého dokumentu. Násled-
ne vytvoríme sekciu vložením zlomu za posledný znak strany predchádzajúcej Úvodu. Vkladáme ich v položke rozlo-
ženie strany – zlomy – zlomy sekcií – nasledujúca strana. Po správnom vytvorení sekcie a otvorení poľa pre editáciu 
päty dokumentu (dvojkliknutie na číslo strany) vidíme číselné označenia sekcií. Aby sa nám podarilo vymazať čísla 
strán v sekcii 1 je nutné odkliknúť položku prepojiť s predchádzajúcim, ktorú uvidíme po dvojkliknutí na číslo strany 
nachádzajúcej sa v sekcii 2. Toto nastavenie je potrebné vypnúť.

Obrázok 2  Postup pri editácií štýlov

Zdroj: MS Word

Obrázok 3 Postup pri nastavení 
automatického číslovania

Obrázok 4  Postup pri nastavení automatického 
číslovania
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Následne môžeme prejsť do sekcie 1. (nečíslované strany po Úvod) a dvojklikom na číslo strany v päte doku-
mentu povoliť jej editáciu, ktorá nám umožní čísla strán jednoducho vymazať z celej sekcie. Tým istým spôsobom 
postupujeme aj pri odstraňovaní číslovania z prípadných príloh v záverečnej práci. 

Správne naformátovanie dokumentu nám uľahčí ďalšiu prácu a pomáha predísť mnohým manipulačným kom-
plikáciám pri postupnom koncipovaní záverečnej práce. Prvé strany, t.j., obálka, titulný list, čestné vyhlásenie a po-
ďakovanie, majú predpísanú úpravu a jej dodržanie je pre študenta záväzné. Ich vzor je súčasťou prílohy. 

Formálna úprava obalu záverečnej práce
Ako už bolo spomenuté, pre účely archivácie sa záverečná práca odovzdáva v pevnej väzbe. Na jej obale je uve-

dený názov univerzity, fakulty a katedry, typ práce, rok vyhotovenia, titul a celé meno autora (rok a meno autora sa 
uvádza aj na chrbte práce; meno 2 cm od horného okraja, rok 2 cm od dolného okraja). 

Obrázok 5   Postup pre nastavenie číslovania strán

Obrázok 6 a 7   Postup pre nastavenie číslovania strán

Zdroj: MS Word
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Formálna úprava tabuliek, grafov, schém a obrázkov v texte
 Textový obsah záverečnej práce je vhodné dopĺňať relevantnými prvkami, ktoré dokážu demonštrovať jednot-

livé druhy informácií efektívnejším spôsobom. Využívajú sa obrázky – fotodokumentácia, grafy, ilustrácie, schémy 
či tabuľky. Nemali by však byť do textu radené samoúčelne. Uvedené prvky môžu byť aj súčasťou príloh. V tomto 
prípade je nutné v texte uvádzať odkaz na číslo prílohy, ktorá reprezentuje daný jav. Taktiež sa môžeme stretnúť so 
situáciou, keď napr. obrázok/graf/tabuľku nemôžeme umiestniť na tú istú stranu, na ktorej ju opisujeme. V tom 
prípade grafický objekt presunieme na nasledujúcu stranu s tým, že pri opisovanom jave sa na ňu odkážeme.

Príklad: Uvádzanie odkazu v texte na graf/tabuľku/obrázok.

Prehľad všetkých ubytovacích zariadení je uvedený v tabuľke 3 na s. 15. 

Grafy, tabuľky a schémy sa upravujú v súlade s textom, ktorému prispôsobíme aj ich šírku. Obrázky a fotografie 
majú štandardný rozmer 10x15 cm, resp. 9x13 cm. Do textu ich vkladáme na šírku alebo na výšku, vždy v strede. 

Ďalšie podmienky prípravy a formálnej úpravy záverečných prác
Záverečné práce sa píšu v 1. osobe jednotného alebo množného čísla. Výber autorského singuláru („ja“ – forma) 

alebo plurálu („my“ – forma) je v kompetencii autora. Zvolená forma sa musí jednotne dodržiavať v celej práci. Kaž-
dá záverečná práca (či už bakalárska, diplomová alebo dizertačná) je práca odborného charakteru. Z toho dôvodu 
sa pri jej koncipovaní musí uplatňovať odborný štýl, charakterizovaný jednoznačnosťou a zrozumiteľnosťou tvrdení, 
jasným, presným a výstižným vyjadrovaním bez expresívnych a citovo podfarbených formulácií.

Pri písaní je vhodné vyvarovať sa aj príliš dlhým a komplikovaným súvetiam. Pri koncipovaní záverečných prác 
sa značná pozornosť venuje aj logike a štruktúre výkladu, t. j., vzájomnej logickej nadväznosti jednotlivých kapitol, 
podkapitol a statí. Práca nemôže byť nesúrodou „skladačkou“, ale sledom organicky na seba nadväzujúcich textov.

Pri hodnotení záverečných prác sa predpokladá, že písomný prejav absolventov vysokoškolského štúdia bude 
na vysokej jazykovej úrovni, a to nielen z hľadiska  odborného slovníka a schopnosti presne sa vyjadrovať, ale tiež 
pokiaľ ide o vetnú skladbu a členenie textu. 

V prácach by sa nemali vyskytovať pravopisné a gramatické chyby, problémy s interpunkciou ani hovorové či 
slangové výrazy. Je potrebné vyvarovať sa aj problémom so správnym členením textu na odseky (každý odsek by 
mala tvoriť jedna ucelená myšlienka). 

Formálnu úpravu práce nemožno podceniť. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať poznámkovému a odkazo-
vému aparátu, úprave obrázkov, tabuliek a pod. Ďalšie pravidlá písania záverečných prác sú k dispozícii aj v nasle-
dujúcich dokumentoch:

• STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania a úpravy písomností;
• STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov;
• ISO 7144: 1986 Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov;
• Študijný poriadok UKF;
• Smernica UKF č. 17/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach;
• Interné predpisy Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.

Graf  1 Pohlavie respondentov

Zdroj: Vlastné spracovanie: M, Kurpaš, 2011

Príklad: Vkladanie  obrázku do textu práce

Obrázok 8 Drevenica na Hutách

Zdroj: fotoarchív M. Kurpaš 2013

Príklad: Vkladanie grafu do textu
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2  ABSTRAKT, ÚVOD, CIELE PRÁCE, METODIKA 
PRÁCE, METÓDY SKÚMANIA, SÚČASNÝ 

STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA 
A V ZAHRANIČÍ, ZÁVER

Cieľom prítomnej kapitoly je nadviazať na predchádzajúci text s informáciou o štruktúre záverečnej práce a bliž-
šie objasniť zameranie a obsah predpísaných súčastí ABSTRAKT, ÚVOD, CIELE PRÁCE, METODIKA PRÁCE, METÓDY 
SKÚMANIA, SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ a ZÁVER. Vo všetkých prípadoch najskôr 
citujeme Smernicu rektora UKF v Nitre č. 7/2009 o záverečných prácach a snažíme sa o jej podrobnejší výklad. 
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2.1 ABSTRAKT

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch a význame celej práce. Súčasťou 
Abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. 
Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.

Kvalita a  požiadavky na  náročnosť záverečných prác na  jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia by sa 
mali prejaviť aj v obsahu Abstraktu. Abstrakt úzko súvisí s cieľmi záverečnej práce, naznačuje metódy jej riešenia 
i štruktúru a obsahovú náplň jednotlivých kapitol. Napriek citovanej požiadavke v Smernici považujeme za opti-
málny rozsah Abstraktu 10 – 12 riadkov vrátane kľúčových slov. Na rozdiel od Úvodu a Cieľov práce odporúčame 
vypracovať Abstrakt po dokončení záverečnej práce. Nie je jej fázou, prvkom postupnosti, ale informáciou, ktorá je 
na základe Smernice situovaná na začiatku práce pred jej Obsahom. Abstrakt možno charakterizovať ako výrazne 
skrátený, zjednodušený no výstižný obraz záverečnej práce.

Príklad: Abstrakt bakalárskej práce

Bakalárska práca rieši problematiku kultúrnych podujatí v meste Nitra. Cieľom 
je predstaviť organizovanie pravidelných i príležitostných kultúrnych podujatí 
v Evanjelickom a.v. kostole Svätého Ducha v Nitre a poukázať na ich prínos v kontexte 
kultúry mesta. Historická metóda a archívne štúdium sa stali základom k spracovaniu 
genézy javu.  Sociologické výskumné metódy umožnili vypracovať analýzu súčasného 
stavu kultúrnych aktivít z hľadiska ich organizácie a marketingu, obsahového 
zamerania, návštevnosti a produkčnej kvality. Závery  by mali v budúcnosti smerovať 
k efektívnejšej organizácii podujatí, ich skvalitneniu a zvýšeniu ponuky kultúrneho 
vyžitia pre návštevníkov mesta aj účastníkov cestovného ruchu. Ak sa autorka k téme 
vráti, predstaví konkrétne projekty k minimalizovaniu slabých stránok a k optimalizácii 
súčasného stavu zlepšením ponuky, kvality a návštevnosti. 

Kľúčové slová: kultúrne podujatia, Ev.a.v. kostol Svätého Ducha, analýza súčasného 
stavu

Príklad: Abstrakt diplomovej práce

Diplomová práca rieši problematiku kultúrnych podujatí v meste Nitra a inštitúcií, ktoré 
ich zabezpečujú. Cieľom je predstaviť organizovanie pravidelných i príležitostných 
kultúrnych podujatí v Evanjelickom a.v. kostole Svätého Ducha v Nitre a poukázať na ich 
prínos v kontexte kultúry mesta. Historická metóda a archívne štúdium sa stali základom 
k spracovaniu genézy javu.  Sociologické výskumné metódy umožnili vypracovať 
analýzu súčasného stavu kultúrnych aktivít z hľadiska ich organizácie a marketingu, 
obsahového zamerania, návštevnosti a produkčnej kvality. Závery analýzy smerujú 
k efektívnejšej organizácii podujatí, ich skvalitneniu a zvýšeniu ponuky kultúrneho 
vyžitia pre návštevníkov mesta aj účastníkov cestovného ruchu. Autorka predstavuje 

konkrétne projekty k minimalizovaniu slabých stránok a k optimalizácii súčasného 
stavu zlepšením ponuky, kvality a návštevnosti. Práca je vhodným východiskom pre 
syntézu o role cirkví a náboženských spoločenstiev v kultúrnych dejinách mesta, 
prípadne v širších priestorových kontextoch.

Kľúčové slová: kultúrne podujatia, Ev. a. v. kostol Svätého Ducha, analýza, ponuka, 
kvalita

2.2 ÚVOD

V Úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom závereč-
nej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v Úvode zdôrazňuje, prečo je práca 
dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 
1 až 2 strany. 

Začať treba upozornením na existenciu určitého javu, respektíve problematiky a pokračovať všeobecným hodno-
tiacim názorom. Ak sú predmetom záujmu bakalárskej práce kultúrne podujatia v meste, možno začať napríklad 
klasickým chápaním pojmu kultúra, ktoré obsahovalo práve literatúru a  umenie, respektíve významom kultúry 
ako univerzálneho ľudského fenoménu; jednou z ciest je tiež vyzdvihnutie hodnoty kultúrneho dedičstva a z jeho 
rôznych druhov upriamenie pozornosti na kultúrne podujatia, prípadne na inštitúcie, ktoré sa podieľajú na kultúr-
nej ponuke. Úvod možno orientovať aj na mesto a jeho kultúrnu históriu s upozornením na dôležitosť kultúrnych 
podujatí. Ak riešime problematiku drevených chrámov východného obradu v okrese Svidník, môžeme začať konšta-
tovaním, že s drevenou sakrálnou architektúrou sa stretávame v stredoslovenskej aj vo východoslovenskej horskej 
oblasti, že sa viaže na rímskokatolícku, evanjelickú a.v., gréckokatolícku aj na pravoslávnu cirkev, najviac drevených 
sakrálnych stavieb je na severovýchodnom Slovensku, v samotnom okrese Svidník ich evidujeme 14, sú neodmys-
liteľnou súčasťou etnokultúrnych tradícií Ukrajincov a Rusínov aj kultúrneho dedičstva Slovenska, významné sú aj 
z hľadiska ich využívania v rámci kultúrneho aj poznávacieho cestovného ruchu, zaujímavé sú v kontexte regio-
nálneho rozvoja aj cezhraničnej spolupráce. Všetko závisí od druhu záverečnej práce, cieľov a našich zámerov s jej 
využitím.  

Nemožno zabudnúť na aktuálnosť, význam problematiky a na intenzitu jej doterajšieho riešenia – do akej miery 
a prečo sa jej venuje/nevenuje adekvátna pozornosť. 

Autor sa pokúsi vysvetliť svoj vzťah k riešenej problematike, motiváciu, ktorá ho priviedla k výberu témy. Mo-
tivačným faktorom môže byť napríklad ambícia doplniť/rozšíriť doterajšie poznatky, aplikovať nové výskumné 
metódy, zavďačiť sa svojmu rodisku spracovaním kapitoly do  obecnej kroniky, projektom kultúrneho podujatia, 
cyklotrasy, alebo získania prostriedkov z eurofondov na adaptáciu chátrajúceho kaštieľa na  turistickú ubytovňu.  
Dôvodom k projektu reštaurácie môže byť vegetariánstvo autora, alebo jeho návšteva exotickej krajiny a zoznáme-
nie sa so zaujímavou gastronómiou. 

Úvod vtiahne čitateľa do problematiky naznačí náš záujem, širší zámer a vyvolá očakávanie: Pre ktorý z naznače-
ných kontextov sa rozhodneme? Aký je vlastne konkrétny cieľ práce?
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2.3 CIELE PRÁCE

Časť Ciele práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové 
ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného. 

Ciele práce nadväzujú na Úvod, dopĺňajú a kompletizujú ho o podstatné súvislosti. Spresňujú obsahové zame-
ranie, ale naznačujú aj metódy získavania a spracovania údajov. Kvalitné rozpracovanie Cieľov práce je základom 
záverečnej práce na ktoromkoľvek stupni vysokoškolského štúdia. Téma je študentovi pridelená, alebo si ju volí, 
prípadne kreuje sám, no už v rámci formulovania cieľov práce dostáva výslednú podobu štruktúra záverečnej prá-
ce – kapitoly, ktoré nasledujú od formálne predpísanej state 3 Súčasný stav riešenej problematiky až po Záver. Ak 
Abstrakt možno štylizovať aj po spracovaní Záveru, Ciele práce je nutné chápať ako rozvinutie Úvodu a bezpodmie-
nečne musia vzniknúť v rámci počiatočnej fázy realizácie záverečnej práce. Neznamená to však, že ciele práce treba 
chápať ako striktne dané a  nemenné. Môžu vzniknúť okolnosti, ktoré si vynútia ich korekciu, prípadne výrazné 
modifikácie. Náročnosť a rozsah Cieľov práce súvisia s druhom záverečnej práce na rôznych stupňoch vysokoškol-
ského štúdia.

Príklad: Formulácia cieľov bakalárskej práce

Cieľom bakalárskej práce je spracovať genézu a obsahovú charakteristiku pravidelne 
alebo  príležitostne organizovaných kultúrnych podujatí v Evanjelickom a.v. kostole 
Svätého Ducha v Nitre a prostredníctvom SWOT analýzy zistiť, či existujú možnosti 
k zlepšeniu existujúceho stavu. 

Splnenie hlavného cieľa prítomnej práce predpokladá viacero vedľajších cieľov. 
Predovšetkým má ambíciu predstaviť kultúrnu produkciu v meste Nitra, inštitúcie, 
ktoré ju zabezpečujú a v tomto kontexte zhodnotiť prínos Ev. a. v. kostola Svätého 
Ducha v kontexte kultúry mesta.

Nemenej podstatným cieľom a predpokladom splnenia hlavného cieľa je 
zúčastneným pozorovaním, archívnym výskumom a sociologickými výskumnými 
metódami (dotazník, anketa) zhromaždiť dostatočné množstvo údajov k vypracovaniu 
analýzy súčasného stavu kultúrnych aktivít z hľadiska ich organizácie a marketingu, 
obsahového zamerania, návštevnosti a produkčnej kvality. Závery analýzy môžu 
v budúcnosti poslúžiť  k vypracovaniu rozvojových projektov k efektívnejšej organizácii 
podujatí, ich skvalitneniu a zvýšeniu ponuky kultúrneho vyžitia pre návštevníkov mesta 
aj účastníkov cestovného ruchu. 

Príklad: Formulácia cieľov diplomovej práce

Cieľom diplomovej práce je genéza a obsahová charakteristika pravidelne alebo  
príležitostne organizovaných kultúrnych podujatí v Evanjelickom a.v. kostole Svätého 
Ducha v Nitre a vypracovanie konkrétnych projektov k optimalizácii súčasného stavu. 
Majú prispieť k minimalizovaniu slabých stránok doterajších aktivít a k rozšíreniu 
ponuky, zlepšeniu kvality a návštevnosti. 

Splnenie hlavného cieľa prítomnej práce predpokladá viacero vedľajších cieľov. 
Predovšetkým má ambíciu predstaviť kultúrnu produkciu v meste Nitra, inštitúcie, 
ktoré ju zabezpečujú a v tomto kontexte zhodnotiť prínos Ev. a. v. kostola Svätého 
Ducha v kontexte kultúry mesta.

Nemenej podstatným cieľom a predpokladom splnenia hlavného cieľa je zúčastneným 
pozorovaním, archívnym výskumom a sociologickými výskumnými metódami 
(dotazník, anketa) zhromaždiť dostatočné množstvo údajov k vypracovaniu kvalitnej 
analýzy súčasného stavu kultúrnych aktivít z hľadiska ich organizácie a marketingu, 
obsahového zamerania, návštevnosti a produkčnej kvality. Závery analýzy smerujú 
k efektívnejšej organizácii podujatí, ich skvalitneniu a zvýšeniu ponuky kultúrneho 
vyžitia pre návštevníkov mesta aj účastníkov cestovného ruchu. 

2.4 METODIKA PRÁCE A METÓDY SKÚMANIA

Časť Metodika práce a  metódy skúmania spravidla obsahuje: a) charakteristiku objektu skúmania, b) pracovné 
postupy, c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, e) 
štatistické metódy.  

Úvodom treba konštatovať, že Smernicou odporúčaný obsah tejto kapitoly nie je kompletný ani vhodný z hľa-
diska obsahu a  poradia jednotlivých kapitol. Odporúčame nasledovný obsah a  štruktúru: a) štruktúra práce; b) 
metodika skúmania a získavania údajov; c) metódy spracovania a interpretácie údajov. 

Ak už máme definované ciele práce a poznáme súčasný stav riešenia problematiky z hľadiska obsahového a me-
todologického, formulujeme štruktúru – poradie a obsah jednotlivých kapitol, ktoré nasledujú po troch predpísaných 
(Úvod, 1 Ciele práce, 2 Súčasný stav riešenia problematiky 3 Metodika práce a metódy skúmania). V prípade diplomovej 
práce Organizované podujatia v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre môže byť štruktúra nasledovná.

Príklad: Návrh štruktúry práce a  predstavenie postupu práce, ktoré sú súčasťou kapitoly Metodika 
práce a metódy výskumu  

4 Organizovanie kultúrnych podujatí v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha 
v Nitre a ich prínos v kontexte kultúry mesta

4.1 Organizované kultúrne podujatia v meste a inštitúcie, ktoré ich produkujú
4.2. Genéza organizovania kultúrnych podujatí v Ev. a. v. kostole Svätého Duch 
4.3 Charakteristika kultúrnych podujatí z hľadiska obsahu, štruktúry, kalendára 

a návštevnosti
4.4 SWOT analýza

5 Nové možnosti využitia organizovaných kultúrnych podujatí – rozvojové projekty.
Záver
Potrebné údaje  o meste Nitra z aspektu histórie, kultúry, kultúrnych inštitúcií 
a kultúrnych podujatí, respektíve kultúrnych podujatí ako súčasti kultúrneho dedičstva, 
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o genéze a organizovaní kultúrnych podujatí v Ev. a. v. kostole Svätého Ducha a všetkých 
jeho kontextoch – priestor, obsahové zameranie a program, propagácia, finančné 
prostriedky, organizátori  (riadenie aj pomocný personál) a o kultúrnom cestovnom 
ruchu získavame štúdiom literatúry, štatistických údajov,  tlače, archívnym štúdiom, 
zúčastneným pozorovaním, neštandardizovaným rozhovorom, dotazníkom a anketou. 

Základom k spracovaniu genézy organizovaných kultúrnych podujatí je historická 
metóda. Komparatívnou metódou získavame prehľad o podiele kultúrnych podujatí 
v skúmanom prostredí v rámci kultúry mesta. Spracovanie charakteristiky súčasného 
stavu kultúrnych aktivít z hľadiska ich organizácie a marketingu, obsahového zamerania, 
návštevnosti a produkčnej kvality je výsledkom ich analýzy a následnej syntézy.  

2.5 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 
 DOMA A V ZAHRANIČÍ

V časti Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraniční autor uvádza dostupné informácie a poznatky tý-
kajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. 
Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30%. Kapitola obsahuje súhrn doteraz publikovaných prác zo všetkých 
tematických okruhov, ktoré súvisia s témou a cieľmi záverečnej práce. Netreba sa zamýšľať nad výsledkami doma 
a v zahraničí a rozlišovať ich. Ak sú známe výsledky, ktoré súvisia s našou témou, zahrnieme ich do expertízy bez 
ohľadu na  pôvod, či príslušnosť ich autorov. Ak sú témou diplomovej práce napríklad organizované podujatia 
v Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre, problematika sa týka: a/ kultúrnych podujatí, respektíve kultúr-
nych podujatí ako súčasti kultúrneho dedičstva; b/ mesta Nitra z aspektu histórie, kultúry a kultúrnych inštitúcií; 
c/ organizovania kultúrnych podujatí a všetkých jeho kontextov – priestor, obsahové zameranie a program, propa-
gácia, finančné prostriedky, organizátori  (riadenie aj pomocný personál); d/ kultúrneho cestovného ruchu. V prí-
pade témy diplomovej práce Tradičné vinohradníctvo v Podzoborí a jeho využitie v cestovnom ruchu problematika 
zahŕňa: a/ tradičné vinohradníctvo na Slovensku s dôrazom na mikroregión medzi Hrnčiarovcami a Topoľčiankami; 
b/ geografickú a kultúrno-historickú charakteristiku západoslovenskej kultúrnej oblasti, Podzoboria vrátane každej 
z lokalít v mikroregióne, c/ kultúrne dedičstvo; cestovný ruch, kultúrny cestovný ruch (prípadne  regionálny rozvoj, 
cezhraničná spolupráca).

Téma je daná, no metód a postupov k splneniu cieľov môže byť viacero a závisia od zamerania, záujmov a dis-
pozícií autora.

Odbornú literatúru a jej aktuálnosť postupne hodnotíme z hľadiska štruktúry a obsahového zamerania, použi-
tých metód a metodologických postupov a terminológie. Jednotlivé práce porovnávame a zaujímame stanovisko 
osobitne ku všetkým spomenutým hodnotiacim parametrom (štruktúra, obsah, metodika, terminológia). Pouka-
zujeme na nedostatky a slabšie stránky, vyzdvihujeme pozitíva. Vyústením hodnotenia súčasného stavu riešenej 
problematiky je stanovisko s čím sa stotožňujeme, konštatovanie, čo autori doteraz neriešili.  Kapitolu treba chápať 
aj ako vysvetlenie/objasnenie cieľov aj štruktúry našej záverečnej práce, zdôvodnenie našich postupov, používania 
literatúry. Je základom k formulovaniu záverov o prínose záverečnej práce. 

2.6 ZÁVER

V Závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Rozsah Záveru je 
minimálne dve strany.  Záver ako kapitola sa nečísluje.

Záver nemá informatívny, ale skôr hodnotiaci charakter. S odstupom času a na základe skúseností sa autor v pr-
vom rade vyjadruje k formulácii jednotlivých cieľov práce a k vhodnosti jej štruktúry a metodiky. Vysvetlí, prečo boli 
potrebné prípadné zmeny cieľov, či štruktúry práce. Nasledujú hodnotenia priebehu plnenia výsledkov všetkých 
stanovených cieľov a k dosiahnutým výsledkom. Súčasťou hodnotiacich komentárov je  výpočet okolností, ktoré 
kladným alebo negatívnym spôsobom ovplyvnili prácu aj konečný výsledok. 

Jadrom Záveru je hodnotiace stanovisko k prínosu záverečnej práce – v čom spočíva jej význam a prínos. Aké sú 
možnosti využiteľnosti práce, respektíve konkrétnych čiastkových výsledkov  v oblasti vedy a spoločenskej praxe. 

Autor sa stal odborníkom v riešenej problematike. Na základe svojho komplexu poznatkov a skúseností sa vy-
jadrí k možnosti pokračovať v práci – ktorým smerom by ju orientoval z hľadiska obsahu a metodiky (nezávisle 
od toho, či by pokračoval sám, alebo niekto iný). 
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2  V záujme zachovania kontinuity zostáva v platnosti Vyhláška 233/2011 MŠVVŠ a na ňu nadväzujúce Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní a odporúčaný štýl citovania a odkazovania sa oproti predošlým 
rokom nemení. Do usmernenia sú zapracované iba zásadné zmeny, ktoré priniesla STN ISO 690 z mája 2012.

3  METÓDY CITOVANIA A ODKAZOVANIE 
NA LITERATÚRU

Kapitola Metódy citovania a odkazovanie na literatúru je určená ako pomôcka pre správne citovanie a tvorbu biblio-
grafických odkazov pri písaní seminárnych a záverečných prác. Problematikou citovania a bibliografických odkazov 
sa zaoberá  Norma STN ISO 690 (01 0197) Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických 
odkazov na informačné pramene a ich citovanie, ktorá je účinná od mája 2012.2 

ZÁKLADNÉ POJMY

Bibliografický odkaz – údaje popisujúce citovaný dokument, na základe ktorých je možné jednoznačne identifi-
kovať dokument. Bibliografický odkaz má podobu zoznamov použitej literatúry a prameňov na konci textu.

Citácia – označenie príslušného odkazu priamo v texte. Citácia je viazaná na bibliografický odkaz – citovaný do-
kument.

Citovaný dokument – je dokument z ktorého čerpáme informácie (knihy, článok v časopise, článok zo zborníka, 
elektronické zdroje, vedecko-kvalifikačné práce – diplomové práce, rigorózne, habilitačné práce, audiovizuálne do-
kumenty, normy, vyhlášky, zákony, mapy, archívne dokumenty a rukopisy, patenty).
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3.1 METÓDY CITOVANIA

Norma stanovuje, že citácie by mali byť priamo prepojené s bibliografickými údajmi citovaného dokumentu niekto-
rým z troch nasledujúcich spôsobov:
1. systém mena a dátumu (harvardský systém)3,
2. číselný systém,
3. priebežné poznámky.
V jednom dokumente by sa mala použiť len jedna metóda citovania a k nej náležiaci spôsob tvorby bibliogra-
fických odkazov.

1. Systém mena a dátumu (harvardský systém)
Pri tejto metóde sa za citovaný údaj v texte v zátvorke uvádza meno autora a rok (Príklad 1). Ak nastane 

situácia, že v citovanom texte je aj meno autora, tak sa v zátvorke uvádza iba rok (Príklad 2). V prípade citovania 
viacerých publikácií toho istého autora s rovnakým rokom vydania je potrebné ich odlíšiť malými písmenami v abe-
cednom poradí (Príklad 3). Pri citovaní konkrétnej časti citovaného dokumentu sa odporúča uviesť aj číslo strany 
(Príklad 4). Pri harvardskom systéme sa zoznam bibliografických odkazov usporadúva abecedne podľa priezviska 
autora. V prípade ak citovaný dokument nemá autora, tak sa usporadúva podľa názvu dokumentu. V zozname od-
kazov je taktiež potrebné uvádzať za menom autora rok vydania.

Príklady pre systém mena a dátumu
Príklad 1

Marketing kultúrneho dedičstva a umenia zahŕňa marketing samotných kultúrnych 
organizácií; výtvarné, mediálne a multimediálne umenie; film, hudbu, literatúru; 
architektúru a pamiatky; sponzoring a fundraising (Johnová 2008).

Literatúra a Pramene
JOHNOVÁ, R., 2008. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada Publishing. 
288 s. ISBN. 978-80-247-2724-0.

Príklad 2

Podľa Kesnera je cieľom kultúrnych inštitúcií vo väčšine prípadov odprezentovať 
prostredníctvom reklamy samotnú organizáciu a jej špecifické produkty (2005).

Literatúra a Pramene
KESNER, L., 2005. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada 
Publishing. 304 s. ISBN. 80-247-1104-4.

3  Systém mena a dátumu sa odporúča pre citovanie v záverečných prácach.

Príklad 3

Kultúrny cestovný ruch tvorí iba malú časť trhu cestovného ruchu a má krátkodobý 
charakter, no záujem o kultúrne dedičstvo a tým aj o tento druh cestovného ruchu 
neustále narastá (Čukan 2008a, s. 116 – 117).

Literatúra a Pramene
ČUKAN, J., 2008a. Cestovný ruch, kultúra, ekonomika. In: Cestovný ruch a kultúrne 
dedičstvo. Nitra: UKF v Nitre, s.112 ‒ 123. ISBN 978-80-8094-229-8. 

Príklad 4

Zákazníci sú teda neoddeliteľnou súčasťou pri aplikácii marketingového procesu 
v rámci organizácie. Výstupom moderného marketingu je tvorba hodnoty pre zákazníka 
a jeho uspokojenie (Kotler 2007, s. 37). 

Literatúra a Pramene
KOTLER, P., 2007. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada Publishing. 1048 s. ISBN 
978-80-247-1545-2.

2. Číselný systém
Pri tejto metóde sa za citovaný údaj v texte uvedie poradové číslo citácie. Následne je potrebné rovnaké 

číslo uviesť aj pri zázname citovaného dokumentu v  zozname odkazov  –  Literatúra a  pramene (Príklad 1). 
Ďalšie citácie toho istého informačného zdroja musia mať totožné číslo s prvou citáciou.  Čísla je možné uvádzať 
v okrúhlych zátvorkách, hranatých zátvorkách alebo ako horné indexy. Pri citovaní konkrétnej časti citovaného do-
kumentu sa uvádza aj číslo strany (Príklad 2). V prípade metódy číselného systému sa zoznam použitej citovaných 
dokumentov usporiada podľa poradového čísla citácie.

Príklady pre číselný systém
Príklad 1

V porovnaní s nákazlivou difúziou však v pôvodnom, ale aj iných „postihnutých“ 
územiach nezanecháva výraznejšie stopy [1].

V porovnaní s nákazlivou difúziou však v pôvodnom, ale aj iných „postihnutých“ 
územiach nezanecháva výraznejšie stopy1.
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Príklad 2

Pre jaskynné priestory sú typické troglobionty – živočíchy, u ktorých sa prejavuje 
redukcia až zánik zrakových orgánov, depigmentácia a telesné a funkčné zmeny, 
vyvolané životnými podmienkami v podzemí [2, s. 7].

Pre jaskynné priestory sú typické troglobionty – živočíchy, u ktorých sa prejavuje 
redukcia až zánik zrakových orgánov, depigmentácia a telesné a funkčné zmeny, 
vyvolané životnými podmienkami v podzemí 2, s. 7.

Literatúra a Pramene
[1] CHRASTINA, P. Kontexty kultúrnej difúzie. In: Studia historica Nitriensia. Nitra: 
UKF v Nitre, 2010. s. 170 – 184. ISBN 978-80-8094-836-8.
[2] BELLA, P. Prírodné krásy Slovenska – jaskyne. Bratislava: DAJAMA, 2011. 120 s. 
ISBN 978-80-8136-000-8.

3. Priebežný systém
Pri tejto metóde sa za citovaný údaj v texte uvedie poradové číslo citácie v okrúhlych zátvorkách, hrana-

tých zátvorkách alebo ako horný index. Údaje, ktoré špecifikujú citovaný dokument a spájajú  ho s bibliografickým 
odkazov v časti Literatúra a pramene sa uvádzajú  v poznámke pod čiarou  spolu s  inými poznámkami. Čísla sa 
nevzťahujú len na citácie, ale aj na poznámky rôzneho druhu. Na rozdiel od predchádzajúcej metódy citácie toho 
istého informačného zdroja musia mať nové číslo. Pri citovaní konkrétnej časti citovaného dokumentu sa uvádza aj 
číslo strany.

Príklad pre priebežné poznámky

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1156, kedy sa toto územie označuje ako „terra 
banensium“ ‒ zem baníkov8. Pamiatková lokalita bola definovaná tak, aby zahrnula 
všetky najdôležitejšie technické pamiatky súvisiace s baníctvom v meste a jeho okolí.9 

Neoddeliteľnou súčasťou Banskej Štiavnice sú aj technické pamiatky okolia, napr. 
tajchy10.
_________ _________
8  BOLERAZSKY, V. odk. 4, s. 49
9  DVOŘÁKOVÁ, V. odk. 5, s. 11
10  Tajchy - sústava umelých vodných nádrží, ktorých energetický potenciál sa využíval na pohon banských 

zariadení

Literatúra a Pramene
4. BOLERÁZSKY, V. Príspevky k dejinám Banskej Štiavnice. In: Banská Štiavnica. 
Banská Bystrica: Stredo slovenské vydavateľstvo, 1964. s. 49 – 77.
5. DVOŘÁKOVÁ, V. Kultúrne Krásy Slovenska ‒ Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. 
Bratislava: DAJAMA, 2009. 128 s. ISBN 978-80-89226-76-4.

3.2 PORADIE ÚDAJOV V ODKAZOCH A POVINNOSŤ  
 ICH UVÁDZANIA

Meno autora | Údaj je povinný v prípade ak je k dispozícii. Neplatí pre odkazy na časopis ako celok, normu, vy-
hlášku, zákon.
Rok | Údaj je povinný iba v prípade používania harvardského systému citovania mena a dátumu.
Názov | Údaj je povinný pre odkazy na všetky typy publikácií. V prípade odkazu na článok v časopise, príspevok 
v zborníku alebo kapitolu v knihe sa uvádza názov príspevku spolu s názvom zdrojového dokumentu – názov časo-
pisu, zborníka alebo knihy.
Označenie média | Údaj je povinný pre odkazy na publikácie, ktoré nie sú vydané v tlačenej forme.
Poradie vydania | Údaj je povinný, ak nejde o prvé vydanie.
Miesto vydania a vydavateľ | Údaj je povinný  pre odkazy na všetky publikácie s výnimkou odkazu na elektronic-
ké správy, normy, vyhlášky a zákony. 
Dátum | Údaj je povinný. V prípade tlačených publikácií sa uvádza iba rok. Pri odkazoch na online publikácie, no-
viny, časopisy a patenty sa povinne uvádza aj mesiac a deň niekedy aj čas. Ak sa použije citačná metóda mena 
a dátumu, rok vydania sa na tomto mieste neuvádza, teda neopakuje sa.
Edícia | Údaj je povinný iba pre odkazy na knižné publikácie, ktoré sú identifikované ako súčasť edície. Číslovanie 
v rámci položky (ročník, číslo, rozpätie strán) | Údaj o ročníku je povinný pre odkazy na články v seriálových pub-
likáciách, údaj o rozpätí strán je povinný pre odkazy na časti celku, t. j. články v časopisoch, zborníkoch, kapitoly 
v knihách a pod., údaj o čísle časopisu je  povinný, údaj o počte strán v knihe nie je povinný, no odporúča sa jeho 
uvádzanie.
Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI) | Údaj je povinný, ak je k dispozícii.
Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie) | Údaj o URL adrese je po-
vinný pre odkazy na online publikácie, údaj o umiestnení je povinný iba pre odkazy na tlačené publikácie, ktoré 
existujú v obmedzenom množstve kópií.

3.3 ZÁPIS ÚDAJOV V ODKAZOCH 

Meno autora | Uvádza sa v poradí: priezvisko, rodné meno. Priezvisko sa píše veľkými písmenami a rodné meno 
malými. Rodné meno je možné skrátiť na iniciálovú skratku. 

Príklad uvádzania publikácie s jedným autorom: 

MICHALÍK, Boris.
KURPAŠ, M. 
DAWSON, W. M.
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Pri publikáciách dvoch a  troch autorov sa uvádzajú všetci autori. Ich mená sa oddeľujú pomlčkou. V  prípade ak 
má publikácia viac ako troch autorov sa uvádzajú všetci autori alebo iba prvý autor, za ktorým nasleduje jedna zo 
skratiek „a iní“, „a kol.“, „et al.“

Príklad uvádzania publikácie s viacerými autormi: 

DUBSKÁ, M. – ZIMA, R.
DUBSKÁ, Michala a ZIMA, Roman.
DUBSKÁ, M. – LENOVSKÝ, L. – ZIMA, R.
ČUKAN, Jaroslav a kol.
ČUKAN, J. a iní.

V prípade ak sa v dokumente alebo v článku nenachádza meno autora môže sa uviesť Anonym. Ak je tvorcom or-
ganizácia, alebo skupina ľudí, v odkaze je potrebné použiť názov hromadného tvorcu napr. NATO, OECD....V prípade 
encyklopédií by sa mal namiesto autorov uviesť jej názov.

Príklad uvádzania publikácie bez autora: 

Anonym, rok. Názov...
UNESCO, rok.  Názov...
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, rok. Názov...
ENCYKLOPÉDIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, 2005. Lučenec: PS-LINE...

Názov (podnázov) Uvádza sa v jazyku dokumentu. Pre typografické odlíšenie sa píše italikou – kurzívou. V prí-
pade odkazu na príspevok sa kurzívou neuvádza názov príspevku, ale názov zdrojového dokumentu – časopisu, 
zborníka alebo knihy a predchádza mu slovo In. Ak dokument nemá názov, tak je potrebné uviesť v hranatých zá-
tvorkách nasledovné informácie: a) špeciálnu tému, b) druh položky, napr. [prezentácia], [fotografia], [elektronická 
pošta]. Podnázov sa uvádza iba v prípade ak to uľahčí identifikáciu odkazu. Pri citovaní správ z elektronickej pošty 
sa ako názov použije predmet správy.
Označenie média (typ nosiča) Uvádza sa iba v prípade dokumentu, ak je sprístupnený inak, ako v tlačenej forme, 
napr. [online], [CD], [DVD], [databáza], [online časopis], [elektronická pošta].
Poradie vydania Uvádza sa pri odkaze na monografiu ako celok alebo elektronický dokument (ak je v ňom uve-
dené), s výnimkou prvého vydania.
Miesto vydania, vydavateľ  Miesto vydania a vydavateľ sa píšu v takom tvare, ako je uvedené v dokumente. Ak 
tieto údaje chýbajú, nahradia sa skratkou [s.l.], resp. [s.n.] - bez miesta vydania, resp. bez vydavateľa.
Dátum  Zapisuje sa arabskými číslicami. Spravidla postačuje rok vydania. Ak sa požaduje presnejší dátum, uvádza 
sa v poradí rok, mesiac, deň, napr. 2015-01-10. Ak nie je zistený presný dátum – rok, tak je potrebné doplniť pri-
bližný [cca 1965], [18. storočie], [bez dátumu].
V odkazoch na online dokumenty treba uviesť presný dátum [cit. 2010-08-16]. Ak sa dátum nedá určiť, nahradí sa 

4  Modrou je vyznačený nepovinný údaj, ktorý nie vždy je uvádzaný. 

rokom udelenia copyrightu, napr. 2014, rokom tlače napr. tlač 2011, alebo predpokladaným rokom vydania v hra-
natej zátvorke.
Číslovanie a rozpätie strán  Uvádza sa pri odkaze na časti celku (článok v časopise, príspevok v zborníku, kapitola 
v knihe...). Skracujú sa obvyklým spôsobom (č., roč., s.; resp. vol., no., iss., pp. a pod.). Číslovky označujúce ročník 
a číslo sa zapisujú v takej forme, ako je uvedené na dokumente. Rozpätie strán sa uvádza arabskými číslami, medzi 
ktorými je pomlčka. 

Príklad zápisu údajov

Kontexty kultúry a turizmu, 2014. Nitra: UKF v Nitre, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-7760.
Kontexty kultúry a turizmu, 2014. Nitra: UKF v Nitre, 7(1) ISSN 1337-7760.
DUBSKÁ, M. – MICHALÍK, B., 2012. Kultúrne dedičstvo v optike aktuálnej 
spoločenskej potreby. In: Kontexty kultúry a turizmu. Nitra: UKF v Nitre. roč. 5, č. 2, s. 
24 – 28. ISSN 1337-7760.
DUBSKÁ, M. – MICHALÍK, B., 2012. Kultúrne dedičstvo v optike aktuálnej 
spoločenskej potreby. In: Kontexty kultúry a turizmu. Nitra: UKF v Nitre., 5(2), 24 – 28. 
ISSN 1337-7760.

Štandardné identifikátory (ISBN, ISSN, DOI) | Údaj je povinný, ak je k dispozícii.
Informácie o dostupnosti, prístupe a umiestnení (URL adresa, umiestnenie)
V prípade on-line publikácií sa informácie o identifikácii a lokalizácii identifikujú slovným spojením „Dostupné z“, 
„Dostupné na“, „Spôsob sprístupnenia“, za ktorými nasleduje sieťová adresa umiestnenia (napr. URI, URL). Ak má 
on-line dokument DOI, uprednostňuje sa jeho uvedenie pred URL adresou.

3.4 BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY – SYSTÉM MENA  
 A DÁTUMU (HARVARDSKÝ SYSTÉM)

Monografia
Autor, rok. Názov monografie. Podnázov4. Vydanie. Sekundárny autor (napr. editor). Miesto vydania: Vydavateľ. Po-
čet strán. Edícia, číslo edície. ISBN.

ČUKAN, J. a kol., 2014. Soľany : kultúrne tradície Slovákov v Slavónii. 1. vyd. Soľany: 
Matica Slovenská. 336 s. ISBN 978-953-57961-0-7.
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Monografia – CD-ROM
Autor, rok. Názov monografie. Podnázov [typ nosiča]. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: Vydavateľ. Počet 
strán. Edícia, číslo edície. ISBN.

ZIMA, R., 2014. Transformácia kultúry Slovákov v Soľanoch : vizuálna prezentácia. 
[CD-ROM]. 1. vyd. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum. 96 s. ISBN 
978-86-7103-418-0.

Príspevok v monografii
Autor, rok. Názov príspevku/kapitoly. In: Autor monografie. Názov monografie. Podnázov. Vydanie. Sekundárny au-
tor. Miesto vydania: vydavateľ, rok, strany. ISBN.

MICHALÍK, B., 2014. Spolková a záujmová činnosť – Kontakty so zahraničím. In: 
ČUKAN, J. Soľany : kultúrne tradície Slovákov v Slavónii. 1. vyd. Soľany: Matica 
Slovenská, s. 201 –228. ISBN 978-953-57961-0-7.

Zborník –  celé číslo
Autor, rok. Názov zborníka. Podnázov. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ. ISBN (alebo ISSN).

MICHALÍK, B., 2011. Dynamika akulturácie na etnickej hranici. Nitra: UKF v Nitre. 
ISBN 978-80-8094-927-3.

Príspevok v zborníku
Autor, rok. Názov príspevku. In: Názov zborníka. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.

LENOVSKÝ, L., 2012. Kolektívna pamäť a lokálna identita dolnozemských komunít. 
In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia: aspekty zo slovenskej dolnozemskej 
kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, s. 
173 – 179. ISBN 978-973-107-083-4.

Príspevok v zborníku – CD-ROM
Autor, rok. Názov príspevku. In: Názov zborníka. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.

DUBSKÁ, M. – KURPAŠ, M. – ŽABENSKÝ, M., 2013. Význam strategických 
a koncepčných dokumentov v rozvoji cestovného ruchu. In: Cestovný ruch v regionálnom 
rozvoji : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 1-2. októbra 2013 [CD-ROM]. 
Nitra: UKF v Nitre, s. 27 – 40. ISBN 978-80-558-0483-5.

Časopis – celý ročník
Názov časopisu, rok. Podnázov. Sekundárny autor (redaktor). Miesto vydania: Vydavateľ, číslovanie. ISSN.

Kontexty kultúry a turizmu, 2013. Nitra: UKF v Nitre, roč. 6, č. 1. ISSN 1337-7760.

Článok v časopise
Autor, rok. Názov príspevku. Názov časopisu. Podnázov. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie, strany. ISSN.

DUBSKÁ, M., 2011. Emócie a tvorba zážitkov v kultúre a cestovnom ruchu. In: 
Kontexty kultúry a turizmu. Nitra: UKF v Nitre, roč. 5, č. 1, s. 26 – 30. ISSN 1337-7760.

Online časopisy – celok
Názov časopisu, rok. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, vychádza od- [dátum citovania]. ISSN. Do-
stupné z: DOI alebo url adresa.

Online časopis – jednotlivé číslo 
Názov časopisu, rok.  Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie [dátum citovania]. ISSN. Dostup-
né z: DOI alebo url adresa.

Článok v online časopise
Autor, rok. Názov článku. Podnázov. Názov časopisu. Podnázov [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, číslovanie, 
strany [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo url adresa.

Webová stránka
Dominantný autor, rok. Názov. Podnázov [typ nosiča]. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, dátum citova-
nia. Dátum aktualizácie [dátum citovania]. Dostupné z: DOI alebo url adresa. 

Príspevok na webovej stránke
Autor, rok.  Názov príspevku. Podnázov. In: Názov webovej stránky. [typ nosiča]. Miesto vydania: vydavateľ, dátum 
publikovania. Dátum aktualizácie [dátum citovania]. Dostupné z: DOI alebo url adresa. 

Audiovizuálne dokumenty
Hlavný autor, rok. Názov. Podnázov [typ nosiča]. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ.

Film
Názov filmu, rok premiéry v krajine produkcie [typ nosiča]. Réžia. Krajina produkcie.

Grafické dielo
Autor, rok. Názov. Podnázov [technika]. Ďalší autor. Rozmery. Dátum. Lokácia.

Grafické dielo vydané ako súčasť knihy
Autor, rok. Názov diela. Podnázov [technika]. Sekundárny autor. Rozmery. Dátum vzniku diela. In: Autor publikácie. 
Názov publikácie. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN.

Mapa
Autor, rok. Názov mapy. Podnázov [typ nosiča / médium]. Označenie súboru máp. Mierka. Vydanie. Sekundárny 
autor. Miesto vydania: vydavateľ, rok. Rozmer. Edícia, číslo edícia. ISBN.
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Mapa ako súčasť knihy
Autor, rok. Názov mapy. Podnázov [typ nosiča / médium]. Označenie súboru máp. Mierka. Rozmer. In: Autor publi-
kácie. Názov. Podnázov. Vydanie. Sekundárny autor. Miesto vydania: vydavateľ, rok, strany. ISBN.

Patent
Meno autora (žiadateľa), rok. Názov. Vynálezca. Názov krajiny alebo kód. Oficiálne označenie radu. Číslo. Dátum 
vydania (udelenia).

Norma
Rada a číslo normy, rok. Názov normy. Vydanie. Miesto vydania: Vydavateľ.

Vedecko-kvalifikačné práce (diplomové práce, habilitačné práce,...)
Autor, rok. Názov. Podnázov. Miesto vytvorenia: názov školy. Rozsah. Druh práce. Vedúci práce alebo školiteľ.

Archívne dokumenty a rukopisy
Názov inštitúcie, značka/názov fondu alebo zbierky, inventárne číslo alebo signatúra, číslo kartónu/knihy/zlož-
ky/spisu, prípadne dátum a miesto vydania listín, názov alebo stručný popis úradných kníh a  ich časový rozsah, 
u viacstránkových materiálov číslo strany.
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4  FORMULOVANIE VÝSKUMNÝCH HYPOTÉZ, 
ZÁKLADY MATEMATICKEJ ŠTATISTIKY

Súčasťou každej záverečnej práce by mal byť vlastný výskum. Jeho príprava zahŕňa dve základné rozhodnutia - vy-
medzenie výskumného problému (jeho definovaniu spravidla predchádza zorientovanie sa v problematike a exis-
tujúcich teóriách štúdiom dostupnej literatúry) a voľba metodiky výskumu.

Rozlišujeme pritom dva základné typy výskumu - kvalitatívny a  kvantitatívny výskum. Kvantitatívny 
výskum je verifikačný, kvalitatívny výskum má naopak predovšetkým exploračný charakter. Kým cieľom kvantita-
tívneho výskumu je hlavne verifikácia resp. falzifikácia existujúcej teórie, cieľom kvalitatívneho výskumu je hlavne 
tvorba novej teórie. V kvalitatívnom výskume prevláda induktívny postup skúmania (robia sa zistenia, ktoré sa 
spracúvajú, a z nich sa extrahuje teória), častejšie sa však v praxi realizuje zmiešaný postup - striedanie induktívne-
ho s deduktívnym postupom vo viacerých po sebe nasledujúcich cykloch. V kvalitatívnom výskume sa kvantitatívne 

zovšeobecnenie neuskutočňuje. Taktiež sa v ňom nepoužívajú štandardizované a algoritmizované postupy, ako je 
to pri kvantitatívnom výskume, naopak, vyžaduje si pružné reagovanie na situácie, ktoré vzniknú v teréne v danom 
momente. 

Osoby, ktoré sa skúmajú v kvalitatívnom výskume, sa všeobecne nazývajú účastníci, participanti, informanti 
(a nie respondenti ako v kvantitatívnom výskume). Počet skúmaných osôb nemôže byť taký veľký, ako je to v kvan-
titatívnom výskume, pretože ide o  dlhodobý alebo intenzívny výskum. Výskumník sa neusiluje o  štatistické zo-
všeobecnenie údajov. Podľa situácie a cieľa výskumu sa pracuje s 10 až 20 participantmi. Okrem ľudí kvalitatívny 
výskum skúma aj neživé produkty človeka - textové, vizuálne produkty alebo prvky materiálnej kultúry človeka.
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Tabuľka 1  Porovnanie kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu

Kvantitatívny výskum Kvalitatívny výskum

Ciele výskumu

Zovšeobecnenie Porozumenie javom

Overenie teórie Vytvorenie teórie

Výskumný proces

Kontrolované prostredie Prirodzené prostredie

Deduktívny Induktívny

Partikulárny Holistický

Skúmanie premenných Skúmanie významov

Odstup výskumníka od skúmaných osôb Vcítenie sa výskumníka, skúmanie tvárou v tvár

Skúmané osoby

Náhodný výber Výber

Populácia, veľké skupiny Malé skupiny, jednotlivci

Hlavné výskumné metódy

Dotazník, škálovanie, štruktúrované interview, štruktúrované 
pozorovanie, experiment, ...

Neštruktúrované pozorovanie, neštruktúrované interview, analýza 
ľudských produktov, ...

Publikácie

Stručné Rozsiahlejšie

Jednotlivec sa stráca Jednotlivec, skupina v popredí

Vecný štýl Živý štýl, autentický jazyk

„my“ (vedecký plurál) „ja“

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017 

Na druhej strane, v kvantitatívnom výskume výskumník vystupuje nestranne, usiluje sa zaujať odstup od skú-
maného javu, snaží sa zbaviť subjektívnych postojov, ktoré by kontaminovali skúmané údaje. Usiluje sa získať také 
údaje, ktoré sa dajú dobre zovšeobecniť, t.j. údaje, ktoré platia pre čo najširšiu skupinu subjektov a produktov. Cie-
ľom kvantitatívneho výskumu je teda získať exaktné a objektívne overiteľné údaje o skúmanej problematike. Zákla-
dom kvantitatívneho výskumu je preto meranie. Je to postup získavania presných údajov vyjadrených numericky.

Premenná je charakteristický znak predmetu výskumu, ktorý nadobúda rôzne hodnoty (merateľná pre-
menná) alebo rôzne stavy, úrovne (kategoriálna premenná). U merateľných (kvantitatívnych) premenných 
môžeme určiť rozsah, počet, frekvenciu alebo mieru (stupeň) určitého javu alebo vlastnosti. Merateľné premenné 
nadobúdajú rôzne hodnoty na určitej škále: lepší-horší, viac-menej, skôr-neskôr a pod. Napríklad počet návštev-
níkov múzea či galérie možno presne vyčísliť, rovnako obľúbenosť turistickej destinácie možno vyjadriť na škále. 

5  V kvalitatívnom výskume sa pod pojmom hypotéza nerozumie to, čo v kvantitatívnom výskume. V predpokladoch kvalitatívneho výskumu nevystupujú premenné, ktoré hypotéza dáva do vzťahu a testuje, ide iba o predbežne sformulovanú teóriu, predpoklad o skúmanom jave. Pre odlíšenie 
týchto dvoch pojmov preto v tomto texte používame v súvislosti s kvalitatívnym výskumom pomenovanie predpoklad, resp. predbežná teória. 

U kategoriálnych premenných možno javy zadeliť do tried, kategórií, úrovní, typov alebo stavov. Najjed-
noduchšia kategoriálna premenná má len dva stavy (dve úrovne), takouto premennou je napríklad pohlavie res-
pondenta (muž - žena). Takéto premenné nazývame dichotómne. Iné premenné majú viac ako dve úrovne, napr. 
rodinný stav (slobodný/á - ženatý, vydatá - rozvedený/á - vdovec/vdova), dosiahnuté vzdelanie (základné, stredo-
školské bez maturity, stredoškolské s maturitou, vysokoškolské prvého, druhého alebo tretieho stupňa), atď. Každý 
výskum má obyčajne niekoľko premenných. Ich počet závisí od toho, koľko výskumných otázok bolo stanovených 
a čoho sa týkajú.

Osobitným druhom premenných je nezávisle a závisle premenná. Premenná, ktorá spôsobuje daný efekt, 
sa nazýva nezávisle premenná. Naopak, premenná, ktorá sa vplyvom nezávisle premennej zmení, je závisle pre-
menná. Závisle premenná dostala takéto označenie preto, lebo jej kvalita, hodnota a pod. závisí od inej premennej 
(nezávisle premennej). V experimente výskumník manipuluje s nezávisle premennou a zisťuje, aký to má dôsledok 
na závisle premennú.

V kvantitatívnom výskume (s výnimkou deskriptívneho) sa prostredníctvom premenných formulujú hypotézy 
vyvodené z existujúcej teórie, ktoré sa následne testujú. Hypotézy sa stanovujú na začiatku výskumu a riadia ďal-
šie smerovanie výskumu. Je dôležité si uvedomiť, že pri kvalitatívnom výskume sa hypotézy na začiatku výskumu 
neformulujú. Tvoria sa iba predbežné otázky a predpoklady v priebehu výskumu, na základe získaných údajov sa 
vytvorí prvý predpoklad - „hypotéza“5, potom sa pokračuje v zbere údajov, na základe ktorých sa spresňuje alebo 
mení tento predpoklad, atď. Týmto spôsobom sa pokračuje dovtedy, kým nové údaje neumožnia vytvoriť ďalšie 
predpoklady resp. novú teóriu. 

Hypotéza je výskumný predpoklad. Výskumník pri tvorbe hypotéz vychádza z  rôznych zdrojov, pričom ňou 
špecifikuje konkrétny aspekt výskumného problému. Hypotézou stavia výskumný problém do iného uhla, odkrýva 
nové hľadiská, rozširuje ho a  pod. Každý výskum môže mať viacero hypotéz, ktoré však spolu súvisia, t.j. tvoria 
ucelený systém. Jednotlivé hypotézy sa obvykle priebežne číslujú. Hypotézami výskumník prispieva k prehĺbeniu 
alebo rozšíreniu teórie o skúmanom jave.

Tvar hypotézy je presne predpísaný. Hypotézy sa vyznačujú tým, že sú vyjadrené jednoznačne - sú výstižné 
a stručné. Premenné hypotézy sa musia dať merať alebo kategorizovať. Každá hypotéza musí byť testovateľná, t.j. 
musí sa dať vyvrátiť alebo potvrdiť. Nikdy sa nezačína slovami „myslím si, že“, „predpokladám, že“, „domnievam sa, 
že“ a pod. (cieľom výskumu nie je verifikovať, či si výskumník niečo myslí, predpokladá, domnieva sa, ale overiť 
pravdivosť tvrdenia, ktoré vyslovuje). Pre ľahké pochopenie a overenie správnosti toho, či formulované tvrdenia sú 
hypotézami, boli vytvorené tzv. zlaté pravidlá formulovania hypotéz, ktoré sú: 

1. Hypotéza je oznamovacia veta.
2. Obsahuje dve premenné.
3. Jedna premenná má dve roviny, medzi ktorými je vzťah vyjadrený druhým stupňom prídavného mena 

alebo príslovky (menší ako, slabší ako, intenzívnejšie ako a pod.), druhá premenná nemá roviny.
4. Premenné sa dajú presne zisťovať (merať alebo kategorizovať - podľa typu premennej).

Najčastejšie sa stretávame s hypotézami, v ktorých sa vzťah medzi dvomi rovinami premennej vyjadruje druhým 
stupňom prídavného mena alebo príslovky a výrazmi: viac ako ..., menej ako ..., častejšie ako ..., intenzívnejšie ako, 
vyšší ako ..., skoršie ako ..., frekventovanejší ako ..., atď. Pre ilustráciu uvádzame nasledovné príklady:
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Tvrdenie Väčšina ubytovacích zariadení používa online rezervačný systém. nie je hypotéza, nakoľko nie je dodržané 
druhé ani tretie pravidlo formulovania hypotéz. 
Tvrdenie Nákup služieb a produktov cestovného ruchu metódou priameho predaja je frekventovanejší ako nákup me-
tódou online rezervácie služieb a produktov cestovného ruchu. Však už hypotézou je, čo si môžeme overiť kontrolou 
dodržania zlatých pravidiel formulovania hypotézy:

1. ide o oznamovaciu vetu,
2. prvá premenná je „metóda predaja služieb a produktov cestovného ruchu“, druhá „frekvencia predaja“,
3. premenná „forma predaja“ má dve roviny (priamy predaj; online rezervácia) a vzťah medzi nimi je vyjadre-

ný výrazom „frekventovanejší ako ...“,
4. spôsob predaja i frekvencia využitia tejto metódy sa dá zisťovať napr. dotazníkom alebo pomocou inter-

view.

Hypotézy sa však dajú formulovať aj pomocou výrazov vyjadrujúcich príčinu a následok (ak-tak; čím-tým, atď.), 
napríklad:
Ak sa zvýši kvalita spracovania webových stránok cestovných kancelárií, zvýši sa ich návštevnosť.

Vo výskume, ktorý sa zaoberá zisťovaním vzťahov medzi premennými (intenzita vzťahu, smer vzťahu - pozitív-
ny/negatívny vzťah), sa hypotézy vyjadrujú odlišne. Vzťahy medzi premennými sa v takýchto výskumoch vypočíta-
jú pomocou korelačného koeficientu.

Príklady hypotéz

Medzi kvalitou sprievodcovských služieb a spokojnosťou klienta je pozitívny vzťah.
Medzi navštevovaním sociálnych sietí a návštevnosťou kultúrnych podujatí je negatívny 
vzťah.
Poznámka: Nie každý výskum je založený na hypotézach. Výskum, ktorý je deskriptívny 
a ktorý má len jednu premennú, nemôže mať hypotézy. V takom prípade výskumníkovi 
stačí formulovať výskumnú otázku:
Aké je časové zastúpenie jednotlivých činností sprievodcu cestovného ruchu (príprava 
na sprievodcovskú činnosť, sprevádzanie po trase, vybavovanie sťažností a reklamácií) 
pri jeho práci?
Ako vyzerá typický deň delegáta?
Aké podniky cestovného ruchu využívajú online rezervačné systémy? 
Aká je vyťaženosť ubytovacieho zariadenia XY v Tatranskej Lomnici?

Ak však výskumník použije dve alebo viac premenných, hypotézy sa dajú formulovať: 

Hypotéza: Vyťaženosť ubytovacieho zariadenia XY v Tatranskej Lomnici je vyššia počas 
zimnej sezóny ako počas letnej sezóny.

Ako náhle je na začiatku výskumu vyslovená hypotéza, je nutné ju verifikovať.  Dáta (získané použitím vhodných 
výskumných metód), ku ktorým sa viažu hypotézy, musia byť korektne spracované. Vedná disciplína, ktorá skúma 
a opisuje plánovanie, organizáciu a realizáciu výskumu vrátane vyhodnotenia výskumných dát sa nazýva metodo-

lógia výskumu. Zaoberá sa tým, čo robí výskumník pred vstupom do terénu (plánovanie výskumu), počas terénnej 
fázy výskumu (použitie výskumných metód) a po návrate z terénu (vyhodnocovanie a interpretácia dát získaných 
v teréne). 

Matematická štatistika je špeciálna vedná oblasť v  rámci matematických vied. Zaoberá sa kvantitatívnou 
charakteristikou javov. Matematická štatistika nie je súčasťou metodológie výskumu, keďže je to matematická 
disciplína, ale jej poznatky využívajú výskumníci na štatistické spracovanie výskumných dát. Za týmto účelom je 
potrebné na začiatku výskumu stanovené výskumné hypotézy previesť do matematického jazyka na tzv. štatistické 
hypotézy. Explicitnému vyjadreniu, či výskumná hypotéza bola potvrdená alebo zamietnutá musí predchádzať ko-
rektné testovanie štatistickej hypotézy. Keďže hypotézy vyjadrujú rozdiely, výskumník musí vlastne zistiť, či sú tieto 
rozdiely štatisticky významné, t.j. musí vypočítať štatistickú významnosť rozdielov pomocou vhodnej štatistickej 
metódy.

Štatistická hypotéza je tvrdenie týkajúce sa základného súboru. Základný súbor (väčšinou v českej literatú-
re nazývaný aj populácia) tvoria všetky subjekty, na  ktoré sa majú výsledky výskumu vzťahovať. Je zrejmé, že 
výskumník nemá možnosť zorganizovať výskum s  celým základným súborom, preto sa výskumu podrobuje iba 
časť základného súboru - výberový súbor, resp. výskumná vzorka. Najlepší spôsob výberu výskumnej vzorky 
je náhodný výber.

O základnom súbore môžeme mať určité domnienky alebo predpoklady, ktoré sa týkajú jeho parametrov, rozde-
lenia početností a pod. Tieto je možné overiť postupom, ktorým sa overuje platnosť štatistických hypotéz a nazýva 
sa testovanie hypotéz. 

Pri testovaní štatistických hypotéz kladieme oproti sebe dve navzájom si odporujúce hypotézy. Základná, tzv. 
nulová hypotéza s označením H0 vyjadruje teoretický predpoklad o nezávislosti premenných a  musí sa stanoviť 
vopred, bez prihliadnutia k štatistickému súboru. Oproti testovanej nulovej hypotéze stojí alternatívna hypoté-
za (označuje sa ako H1 alebo HA), ktorá je negáciou nulovej hypotézy, t.j. väčšinou vyjadruje štatistickú závislosť 
premenných. Cieľom testovania hypotéz je rozhodnutie o zamietnutí alebo nezamietnutí základnej hypotézy. Prav-
divosť alternatívnej hypotézy sa dokazuje vždy nepriamo - tak, že dokážeme, že nulová hypotéza je nepravdepo-
dobná a zamietneme ju v prospech alternatívnej.

Príklad hypotézy:

Vyššie uvedenú výskumnú hypotézu „Vyťaženosť ubytovacieho zariadenia XY 
v Tatranskej Lomnici je vyššia počas zimnej sezóny ako počas letnej sezóny“ prevedieme 
na štatistické hypotézy nasledovne:

Štatistická hypotéza H0 o nezávislosti premenných: Nie je štatisticky významný rozdiel 
medzi vyťaženosťou ubytovacieho zariadenia počas zimnej a počas letnej sezóny.

Štatistická hypotéza H1 vyjadrujúca štatistickú závislosť premenných: Medzi 
vyťaženosťou ubytovacieho zariadenia počas zimnej a počas letnej sezóny je štatisticky 
významný rozdiel.

Pri testovaní základnej hypotézy H0 oproti alternatívnej hypotéze H1 sa môžeme dopustiť jednej z dvoch chýb: 
chyba 1. druhu spočíva v tom, že H0 zamietneme, aj keď v skutočnosti hypotéza platí a chyba 2. druhu spočíva 
v tom, že H0 nezamietneme, aj keď v skutočnosti toto tvrdenie neplatí. Pravdepodobnosť, že sa dopustíme chyby 
1. druhu sa označuje α a  nazýva sa hladina významnosti testu (väčšinou býva α = 0,05, menej často 0,1 či 
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0,01). Pravdepodobnosť chyby 2. druhu sa označuje β. Číslo 1–β sa nazýva sila testu a vyjadruje pravdepodobnosť, 
s akou test vypovie, že nulová hypotéza H0 neplatí. Situáciu prehľadne znázorňuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2  Chyby pri testovaní hypotéz
Skutočnosť Rozhodnutie

H0 nezamietame H0 zamietame

H0 platí Správne rozhodnutie Chyba 1. druhu

H0 neplatí Chyba 2. druhu Správne rozhodnutie

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017

Štatistické testovacie metódy môžeme rozdeliť na parametrické a neparametrické. Použitie parametrických 
testov je viazané na určité predpoklady o rozdelení resp. o parametroch základných súborov (napríklad predpoklad 
o normálnom rozdelení). Ak nie sú splnené požadované predpoklady pre použitie parametrického testu, môžeme pou-
žiť niektorý z neparametrických testov. Použitie neparametrických testov nevyžaduje výpočet parametrov štatistického 
súboru ani znalosť funkcie rozdelenia základného súboru, ale stačí im splnenie len veľmi všeobecných podmienok.

Matematická štatistika umožňuje dáta znázorňovať a analyzovať numericky aj vizuálne. V bakalárskych a dip-
lomových prácach si často v rámci výskumnej časti vystačíme s popisnou štatistikou, ktorej cieľom je výsledky 
štatistického skúmania vyjadriť v prehľadnej, koncentrovanej forme, a to pomocou tabuliek alebo grafického zná-
zornenia. Základným pojmom v popisnej štatistike je štatistický súbor - množina prvkov, ktoré sú nositeľmi určitého 
hromadného javu. Počet prvkov tejto množiny nazývame rozsah štatistického súboru, prvky tohto súboru nazý-
vame štatistické jednotky. Štatistická jednotka je teda základný prvok, na ktorom možno skúmať konkrétny prejav 
určitého hromadného javu. Štatistická jednotka musí byť vymedzená vecne, časovo i priestorovo (napr. účastníci 
cestovného ruchu do 30 rokov, ubytovaní v zariadení Z v Nitre v roku 2013). 

Hromadný jav, ktorý pozorujeme na štatistických jednotkách, nazývame štatistický znak. Každá štatistická jednotka 
je nositeľom určitej hodnoty, resp. úrovne štatistického znaku podľa toho, o aký typ štatistického znaku ide. Štatistické 
znaky možno deliť z rôznych hľadísk. Základné delenie znakov je na kvantitatívne a kvalitatívne znaky. U kvantita-
tívnych znakov vyjadrujeme ich číselné hodnoty (napr. vek návštevníkov, počet predaných zájazdov), úrovne kvalitatív-
nych znakov len slovne popisujeme (národnosť, vzdelanie, pohlavie, kvalita služieb). Špeciálnym typom kvalitatívneho 
znaku je tzv. alternatívny (dichotomický) znak, ktorý nadobúda iba dve úrovne (napr. pohlavie). 

Kvalitatívne znaky sa za  účelom štatistického spracovania spravidla snažíme kvantifikovať pomocou stupníc 
alebo bodového hodnotenia. Rozlišujeme viacero stupníc, na ktorých sa dá štatistický znak merať:

1. Nominálna stupnica - ak štatistický znak nadobúda úrovne, ktoré len slovne popisujeme, a tieto úrovne 
neporovnávame (napr. národnosť účastníkov cestovného ruchu), pretože úrovne nie sú usporiadané - me-
dzi jeho hodnotami nie je žiaden vzťah, žiadne usporiadanie.

2. Ordinálna stupnica - znak nadobúda hodnoty, ktoré sa dajú usporiadať, väčšinou sa popisujú, niekedy sa 
vyjadrujú aj číselne, ale vzdialenosť úrovní sa nemeria (napr. najvyššie dosiahnuté vzdelanie, počet hviez-
dičiek hotelových kategórií). 

3. Intervalová stupnica - má vlastnosti ordinálnej stupnice, pričom je v nej navyše vzdialenosť jednotli-
vých údajov daná stanovenou jednotkou merania (hodnoty je možné sčítať a odčítať). Štatistický znak je 
vyjadrený číselne, nulová hodnota je však na tejto stupnici iba dohodnutá a nevypovedá o neexistencii javu 
(napr. 0°C nevyjadruje neexistenciu teploty).

4. Pomerná stupnica - má najväčšiu informačnú hodnotu. Má všetky vlastnosti intervalovej stupnice a na-
vyše disponuje vlastnosťou existencie absolútneho nulového bodu - 0 múzeí v  danom meste znamená 
neexistenciu múzea v danom meste. 

Prvým krokom pri spracovávaní údajov je ich triedenie. Triedením sa nazýva usporiadanie údajov do  skupín 
(tried). Štatistický súbor má n štatistických jednotiek. Ak na nich zisťujeme hodnoty určitého štatistického znaku X, zís-
kame množstvo číselných údajov. Postupnosť hodnôt štatistického znaku x1, x2, ..., xn v poradí, v akom sme ich namerali, 
nazývame prvotná tabuľka. Usporiadaním hodnôt prvotnej tabuľky podľa ich veľkosti do neklesajúcej postupnosti 
x´1≤ x´2≤ ...≤ x´n  získame tzv. usporiadanú tabuľku. Hodnota x´1 je minimálna hodnota znaku X, x´n  je maximálna 
hodnota znaku X. Rozdiel maximálnej a minimálnej hodnoty znaku R = xmax - xmin nazývame rozpätie resp. variačná 
šírka znaku. Z usporiadanej tabuľky môžeme zároveň vidieť, či sa v nej jednotlivé hodnoty znaku vyskytujú viackrát. 
Pre tento prípad sa zostavuje tzv. tabuľka rozdelenia početností, ktorej prvý stĺpec tvoria hodnoty znaku X, a druhý 
stĺpec predstavujú ich (absolútne) početnosti. Táto tabuľka býva niekedy doplnená o  stĺpec relatívnych početností, 
ktorý je daný podielom jednotlivých početností a rozsahu súboru fi/n (prípadne o hodnoty relatívnej početnosti v per-
centách) a kumulatívnej početnosti (kumulatívna početnosť hodnoty xi je súčet f1+ ... +fi), pre hodnoty i = 1, 2, ..., k. 

Príklad:

Štatistický súbor tvorí 25 respondentov prieskumu, ktorí hodnotili celkovú kvalitu skúmaného stravovacieho 
zariadenia na škále 1 - 5 bodov (1 - najhoršie hodnotenie, 5 - najlepšie hodnotenie). Rozsah súboru je n = 25. Pozo-
rovaný znak X je udelené hodnotenie stravovaciemu zariadeniu. Dotazovaním respondentov sme získali nasledovnú 
prvotnú tabuľku hodnôt: 4, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 5, 4, 5, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 3. Hodnoty z prvotnej tabuľky 
usporiadame do neklesajúcej postupnosti a dostaneme usporiadanú tabuľku hodnôt: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Zo získaných údajov zostavíme tabuľku rozdelenia početností (tab. 3).

Tabuľka 3 Tabuľka rozdelenia početností štatistického znaku
Hodnota znaku xi Absolútna početnosť fi Kumulatívna početnosť Relatívna početnosť  fi/n Relatívna početnosť v % 

1 2 2 0,08 8

2 4 6 0,16 16

3 10 16 0,4 40

4 6 22 0,24 24

5 3 25 0,12 12

Spolu 25 - 1 100

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017

Tabuľka rozdelenia početností predstavuje zhrnutie informácií v prehľadnej forme. Zo stĺpca „absolútna počet-
nosť“ môžeme rýchlo zistiť, koľko respondentov udelilo danému stravovaciemu zariadeniu najvyššie hodnotenie 
5 bodov - bolo ich 5. Na  základe stĺpca „kumulatívna početnosť“ zas môžeme konštatovať, koľko respondentov 
hodnotilo stravovacie zariadenie menším počtom bodov ako štyrmi bodmi, a to 16 respondentov. Údaj o relatívnej 
početnosti hodnoty znaku nám zas poskytuje prehľad o tom, aký podiel respondentov pridelil určité hodnotenie 
zariadeniu, napríklad z tabuľky okamžite vidíme, že 40% účastníkov prieskumu posúdilo kvalitu stravovacieho za-
riadenia ako priemernú, t.j. ich hodnotenie bolo na úrovni 3 bodov.
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Ak sme pri meraní znaku namerali veľké množstvo rôznych hodnôt štatistického znaku, niekoľko po sebe idúcich 
hodnôt v usporiadanej tabuľke spájame do jednej triedy - intervalu. Väčšinou volíme intervaly rovnakej šírky h. 
Šírka intervalu je zvyčajne určená podielom h = R/r, kde r je počet intervalov, s ktorými chceme pracovať. Šírku in-
tervalu a intervaly si však môžeme upraviť. Každému intervalu priradíme jeho stred a počet hodnôt, ktoré do tohto 
intervalu padnú. 

Príklad: Pri dotazovaní respondentov v predošlom prípade sme zisťovali aj ich vek. Získali sme tak údaje, ktoré 
sme zoradili do usporiadanej tabuľky: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 40, 
40, 40, 43, 45, 48. 

Sledovaným znakom je vek respondentov. Je to štatistický znak, ktorý vykazuje väčší počet rôznych hodnôt, 
preto zostavíme tabuľku skupinového rozdelenia početností. Maximálne a minimálne hodnoty znaku sú xmin = 19, 
xmax = 48, variačná šírka znaku R = 29. Rozsah súboru je n = 25. Respondentov chceme roztriediť do 5 skupín. Podľa 
vyššie odporúčaného vzťahu by teda šírka intervalu h  mala byť 6. Tabuľka rozdelenia početností pre tento štatistic-
ký znak na základe intervalového triedenia je tabuľka 4.

Tabuľka 4 Tabuľka rozdelenia početností štatistického znaku pre intervalové triedenie
Skupina Absolútna početnosť fi Kumulatívna početnosť Relatívna početnosť  fi/n Relatívna početnosť v % 

19-24 5 5 0,2 20

25-30 4 9 0,16 16

31-36 8 17 0,32 32

37-42 5 22 0,2 20

43-48 3 25 0,12 12

Spolu 25 - 1 100

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017

Rozdelenie početností (absolútnych početností, relatívnych početností v  percentách) možno tiež znázorniť 
pomocou rôznych grafov. Grafické znázorňovanie slúži pre rýchlu a  názornú prezentáciu štatistických výsledkov. 
Spôsob znázornenia závisí od toho, či treba znázorniť rozdelenie početností kvantitatívneho alebo kvalitatívneho 
znaku. Pri grafickom znázornení rozdelenia početností kvantitatívneho znaku spravidla používame pravouhlú sú-
radnicovú sústavu, pričom na vodorovnú os nanášame hodnoty znaku resp. triedne intervaly (prípadne ich stredy), 
a  na  zvislú os príslušné početnosti. Najčastejšie používané grafy zobrazujúce rozdelenie početností sú polygón 
a  histogram.

Polygón je spojnicový graf. Vznikne spojením bodov [xi, fi], i = 1, 2, ..., k. Častejšie využívaným typom grafu 
je histogram. Je to stĺpcový diagram, preto sa aplikuje predovšetkým pri zobrazovaní intervalového triedenia. 
V tomto prípade sa základňa stĺpcov grafu rovná šírke intervalu a výška i-teho stĺpca sa rovná početnosti fi, i = 1, 2, 
..., k. Na nasledujúcich obrázkoch sú zostrojené grafy pre údaje z predchádzajúcich príkladov.

Okrem polygónu a  histogramu sa používa aj výsekový graf (koláčový graf), hlavne pri znázorňovaní roz-
delenia početností kvalitatívneho znaku. Jeho základom je kruh, v ktorom je rozdelenie početností v percentách 
vyjadrené v stupňoch. Keďže 360° predstavuje 100%, 1% je reprezentované úsekom zodpovedajúcemu hodnote 
3,60°. Nasledujúci obrázok zobrazuje výsekový graf pre rozdelenie početností veku respondentov prieskumu v stra-
vovacom zariadení.

Graf 1   Polygón rozdelenia početností bodov udelených respondentmi stravovaciemu zariadeniu 

Graf 2   Histogram rozdelenia početností bodov udelených respondentmi stravovaciemu zariadeniu 

Graf 3  Výsekový graf zobrazujúci vekovú štruktúru respondentov prieskumu kvalite stravovacieho 
zariadenia

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017

Zdroj: L. Záhumenská, 2016/2017
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Výsekový graf sa nesmie použiť v prípade, že súčet relatívnych početností je viac ako 100%, napríklad ak vyhod-
nocujeme odpovede respondentov prieskumu na otázku dotazníka s možnosťou označenia viac odpovedí. V tomto 
prípade koláčový graf nemá zmysel a na grafické znázornenie získaných štatistických údajov sa môže použiť naprí-
klad histogram.

Štatistický súbor môžeme charakterizovať aj pomocou číselných hodnôt reprezentujúcich celý súbor. Sú to tzv. 
štatistické charakteristiky, ktoré rozdeľujeme na charakteristiky polohy a charakteristiky variability. Charakteristi-
ky polohy špecifikujú úroveň hodnôt znaku v štatistickom súbore, ide najmä o priemery - aritmetický, geometric-
ký, harmonický, medián (prostredná hodnota) a modus (najčastejšia hodnota). Charakteristiky variability de-
finujú mieru rozptýlenia hodnôt znaku. Takáto variabilita sa vyjadruje s pomocou variačného rozpätia, priemernej 
odchýlky, smerodajnej odchýlky, rozptylu, atď. Všetky uvedené štatistické charakteristiky dnes už netreba počítať 
manuálne, dajú sa jednoducho zistiť po vložení vstupných dát napríklad v programe Excel (na karte Údaje v skupine 
Analýza po kliknutí na položku Analýza dát po zvolení analytického nástroja Popisná štatistika).
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5  TERÉNNY VÝSKUM,  
METÓDY A TECHNIKY VÝSKUMU  

5.1 TERÉNNY VÝSKUM 
Terénny výskum patrí k najzákladnejším spôsobom získavania informácií o človeku, spoločnosti a kultúre. Ide o zber 
surových dát priamo v teréne, v spoločenských a prírodných podmienkach, v ktorých sa sociálne javy priamo vytvá-
rajú. Takýto výskum umožňuje odhaliť existenciu, fungovanie a správanie sa objektov výskumu v ich prirodzenom 
prostredí.  

Projekt výskumu obsahuje prípravnú fázu, samotný výskum, ale i aktivity po jeho uskutočnení. Pred samotným 
výskumom je dôležité si stanoviť a formulovať nasledovné problémy: formulácia problému, ktorý je potrebné vyskú-
mať (výskumná otázka), stanovenie cieľa výskumu (hlavný a doplnkové ciele), určenie predmetu výskumu (skúmaný 
problém, jav, vzťahy, materiálny predmet), určenie objektu výskumu (skupina respondentov alebo jednotlivci), stano-
venie zásad výberu respondentov, určenie miesta výskumu (lokalita, región, mesto, obec, ich časť...), interpretácia zá-
kladných pojmov, vypracovanie hypotéz, výber metód a techník výskumu, vypracovanie časového a finančného plánu. 

Súčasťou terénneho výskumu je kratší predvýskum, v rámci ktorého špecifikujeme a obhliadneme terén, nad-
viažeme prvé kontakty. Jeho výsledkom sú predbežné popisné údaje o skúmanom probléme a teréne, skúška tech-
ník a výskumných prostriedkov. Predvýskum sa uskutočňuje najmä vo forme pilotáže a pretestu. Cieľom pilotáže je 
získať všeobecnú orientáciu v teréne, overiť si ňou napríklad, či sme správne postavili dotazník po jeho obsahovej 
stránke (stanovenie jednotlivých okruhov dotazníku). Pretest sa vzťahuje k overeniu nástrojov výskumu. V preteste 
sa napríklad ukáže, či sme správne formulovali jednotlivé otázky v dotazníku. 

Po vykonaní týchto úloh nasleduje samotný výskum v teréne. Z hľadiska časového rozhrania rozlišujeme výskum 
krátkodobý a dlhodobý. Dlhodobá prítomnosť bádateľa v teréne umožňuje preklenúť psychické bariéry medzi ním 
a respondentmi a poznať prostredie hĺbkovo. V prípade, že jazyk kultúry, ktorú skúmame nepoznáme, adekvátny 
je čo najdlhší pobyt v danom prostredí, ktorému predchádza naučenie sa jazyka. Osobitným typom výskumu je 
expedícia. Jej základnou charakteristikou je interdisciplinárny výskum viažuci sa k jednej téme, terénu alebo javu. 
Výskum okrem toho rozdeľujeme na základný a aplikovaný. Zatiaľ čo pri základnom výskume ide o rozvoj ľudského 
poznania, aplikovaný výskum je založený na využití vedeckej metodológie k riešeniu praktických problémov, skú-
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maniu sociokultúrnej zmeny. Pri základnom výskume je zadávateľom výskumu väčšinou sám výskumník, ktorý si 
volí tému a formuluje výskumný projekt. Pri aplikovanom výskume je zadávateľom tretia strana (právnická osoba, 
organizácia), ktorá výskumný projekt iniciuje, financuje a v rôznej miere ovplyvňuje a kontroluje.       

Po realizácii výskumu pristúpime ku kontrole dát a postupov a ich spracovaniu. Uskutočňujú sa viacerými spôsobmi. 
Jednou z nich je kontrola získaných dát z hľadiska úplnosti a pravosti (selekcia materiálov, chýbajúce časti dokumentu, 
identifikácia falzifikátu). Kontrolou dát z hľadiska objektívnosti zabezpečíme, aby informácie presne a pravdivo odrážali 
a zachytávali skúmané javy, podávali verný, neskreslený a pravdivý obraz o danom jave. Validita nás odkazuje na pres-
nosť a dôveryhodnosť nástrojov, dát a poznatkov. Reliabilita materiálov a výskumných zistení označuje spoľahlivosť, 
hodnovernosť, čiže stupeň stability výsledkov získaných opakovaným skúmaním alebo meraním. 

Získaný materiál napokon analyzujeme. Analýzou chápeme najmä nachádzanie určitých vzorov v  získaných 
dátach, ale i snahu o vysvetlenie, prečo sa dané vzory v dátach nachádzajú a aký je ich význam. 

5.2 TECHNIKY (FORMY) VÝSKUMU

Techniky (formy) výskumu odrážajú spôsob zbierania materiálu, ako aj ich spracovania. Deje sa tak najmä prostred-
níctvom pozorovania, dotazníka, ankety alebo rozhovoru.    

Pozorovanie je bezprostredné registrovanie udalostí očitým svedkom, ide o zámerné, systematické a organi-
zované sledovanie. Výhodou použitia techniky je možnosť detailného popisu pozorovaného javu, možnosť dozve-
dieť sa informácie o psychickom stave a vnímať javy v súvislostiach. Nevýhodou je napríklad možné stotožnenie sa 
výskumníka s pozorovanou skupinou, subjektivizmus pozorovaných osôb (osoby, ktoré majú vedomosť o tom, že sú 
pozorované, sa správajú odlišne ako obyčajne, korigujú svoje prejavy, predstierajú alebo zatajujú určité skutočnos-
ti), ale i ťažkosti so zaznamenávaním získaných dát (najmä pri zúčastnenom pozorovaní). V závislosti od situácie je 
možné pozorovanie rozdeliť na tri etapy. Prvým je pozorovanie popisné, ktorého cieľom je mapovať ľudí, situácie, 
udalosti. Druhou etapou je pozorovanie focusové, orientované už na špecifické problémy. V tejto časti si výskumník 
na základe získaných dát vytvára teoretické rámce. Záverečnou etapou je selektívne pozorovanie, pri ktorej sa bá-
dateľ snaží nachádzať konkrétne podklady pre stanovené hypotézy.             

Typy pozorovania: 
• Kontrolované (štandardizované) – umožňuje iným výskumníkom kontrolovať pozorovanie za pomoci tých 

istých prostriedkov (potrebný je dopredu stanovený cieľ, forma, kategórie, miesto, čas pozorovania).   
• Nekontrolované (neštandardizované, voľné)  –  pozorovanie v  bežnom slova zmysle. Jeho výsledky nie je 

možné vyjadriť číslami, ide najmä o kvalitatívny výskum. Umožňuje väčšiu  variabilitu postupov, dôležitý 
je najmä jeho cieľ.  

• Zúčastnené (participačné) – predpokladá začlenenie výskumníka do pozorovanej skupiny alebo situácie, 
jeho účasť na práci, rodinnom, spoločenskom živote. 

• Nezúčastnené – uskutočňuje sa vtedy, ak výskumník nie je zaangažovaný do činnosti spoločenstva, ktorú 
skúma, stojí mimo nej, pozoruje ju zvonka.

• Zjavné – pozorovaní sú v tomto prípade informovaní o výskumníkovej prítomnosti, cieli a metódach výskumu. 
Oznámenie o výskume sa deje oficiálne alebo neoficiálne (miestny úrad, rozhlas, neformálne rozšírenie správy). 

• Skryté – výskumník pri ňom zatajuje svoju úlohu a cieľ pobytu. Tento typ pozorovania umožňuje zazname-
nať prirodzené správanie aktérov a používa sa pri témach, kedy by odhalenie výskumníka mohlo skresliť 
získané informácie. 

Pri pozorovaní je potrebné si vymedziť nasledovné kritériá: 
• Priestor (miesto pozorovania).  
• Aktéri (objekt pozorovania) – súbor osôb participujúcich na pozorovaní.
• Čas – všímanie si sociálnych aktivít v čase, ich chronologické usporiadanie.  
• Aktivity (správanie aktérov) – všímame si, ktoré správanie je opakované alebo nepravidelné, ako sú aktivity 

organizované, ako sa aktéri k sebe správajú, aké sú ich vzťahy, sociálne roly a statusy, kto robí rozhodnutia, 
obsah verbálnej aj neverbálnej konverzácie.

• Motivácie – ciele realizovaných sociálnych aktivít. 

Rozhovor (interview) – je technika zhromažďovania dát pozostávajúca z bezprostrednej verbálnej komuni-
kácie so skúmanou osobou. Predpokladá sociálnu interakcia medzi výskumníkom a respondentom, pri ktorej môže 
výskumník reagovať na správanie respondenta ale i naopak.  

Typy rozhovoru:  
• Neštandardizovaný (voľný, hĺbkový) – umožňuje kladenie ľubovoľných otázok v ľubovoľnom poradí. Jeho 

cieľom je získať hĺbkový kvalitatívny materiál, ktorý umožní preniknúť do motívov konania, príčin vzniku 
určitého fenoménu. 

• Štandardizovaný (riadený) – je rozhovor na základe určitého textu (formulára, dotazníka) s vopred vytypo-
vanými osobami. Text dotazníka nemožno meniť, všetkým osobám participujúcim na výskume sú zadávané 
rovnaké otázky v  rovnakom poradí. Cieľom tohto typu rozhovoru je vylúčiť odchýlky od štandardu. Zjav-
ný – informátor je pri ňom presne informovaný o svojej úlohe vo výskume, o cieľoch a metódach výskumu. 

• Skrytý – skúmaná osoba vtedy nevie o skutočnej úlohe výskumníka, o cieľoch rozhovoru. 
• Individuálny – rozhovor s jednou osobou.
• Skupinový – rozhovor s viacerými osobami. 
• Focus groups  –  je získavanie dát od  skupiny respondentov (najčastejšie 6-12 osôb), s  ktorou výskumník 

vedie diskusiu k určitému problému. Uskutočňuje sa v prirodzenom alebo zinscenovanom prostredí. Tento 
typ výskumu umožňuje okamžitú kontrolu pravdivosti výpovede ostatnými účastníkmi rozhovoru, odhaľuje 
skupinovú interakciu a dynamiku, viditeľnú hierarchiu v skupine, reakcie všetkých aktérov rozhovoru.

• Hĺbkový (ohniskový) – cieľom výskumníka je udržovať a vracať respondenta k rovnakému bodu, do čoraz 
väčšej podrobnosti. Vyžaduje zachádzanie do detailov a zisťovanie motívov konania, postojov, názorov. Pri 
tomto type sa používajú hlavne otvorené otázky. 

• Opakovaný (návratový) – opätovne sa pri ňom pýtame rovnakého súboru respondentov na tie isté skutoč-
nosti po určitom časovom odstupe. Ide o skúmanie pamäťových efektov s cieľom zistiť premeny v zmýšľaní 
a postojoch.  

• Kontrolný – uskutočnený s cieľom kontroly (overenia) predtým získaných údajov.  

Všeobecné pravidlá pri vedení rozhovoru
Pokiaľ je to možné, snažíme sa rozhovor viesť v prirodzenom prostredí respondenta. Dbáme na to, aby mal res-

pondent dostatok času a kľudu na odpoveď. V prípade odchýlenia od témy, privádzame respondenta k téme plynulo 
a nenásilne. Vyhýbame sa všetkému, čo by sa mohlo respondenta dotknúť, napríklad otvorenému pochybovaniu 
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o pravdivosti jeho výpovede. Prvé reakcie informátora na otázku bývajú spravidla tie najvierohodnejšie, nakoľko 
respondent odpovedá spontánne a neštylizovane. Odpovede typu „neviem“ musí brať výskumník s rezervou  a nie 
ako definitívnu odpoveď. Často je to len pokus opytovaného o získanie času na zváženie odpovede. Ak respondent 
často odpovedá na otázky odpoveďou „áno“ alebo „nie“, môže to znamenať, že nevie na otázku odpovedať, to, že 
nemá chuť odpovedať, ale i nesprávnu konštrukciu otázky. Ak respondent odpovedá na otázky všeobecne, hovorí 
o tom, ako danú tému napríklad reflektujú ostatní, snažíme sa získať konkrétne odpovede a postoje samotného res-
pondenta. Naopak, ak ide o skúmanie intímnych a chúlostivých problémov, možno si pomôcť kladením nepriamych 
otázok. Formulujeme ich tak, že sa nepýtame na názor danej osoby ale názor skupiny, ku ktorej osoba patrí. Všetky 
odpovede sa snažíme zaznamenávať čo možno najvernejšie.   

Dotazník slúži k zisťovaniu informácií na základe dopredu zostavených otázok alebo okruhov. Môže mať dve 
formy: v prvom prípade slúži dotazník ako návod (podklad, hárok, návod na výskum) pre výskumníka, ktorý na jeho 
základe uskutočňuje rozhovor. Otázky môžu byť vtedy formulované voľnejšie, skôr ako okruhy alebo poznámky 
a výskumník s nimi môže v priebehu rozhovoru narábať – meniť ich, preformulovať, spresňovať. V druhom prípade 
slúži dotazník ako hárok, ktorý vyplňuje výskumník alebo samotný respondent. Takto postavený dotazník by mal 
byť po obsahovej, formálnej, štylistickej aj grafickej stránke jasne a presne formulovaný, prehľadný a správne uspo-
riadaný. Dôležitý je výber správneho typu a otázok a ich formulácia.  

Zásady tvorby dotazníka a vedenia rozhovoru     
Každá otázka by sa mala vzťahovať k hlavnému problému. Otázky by mali byť zostavené tak, aby tvorili uzavretý 

celok s možnosťou rozdelenia dotazníka na bloky (podskupiny otázok) s podobnou témou. Na začiatku dotazníka je 
potrebné umiestniť otázky, ktoré vzbudia záujem, nemali by sa sem klásť otázky osobného charakteru a personálne 
údaje. Dotazník zvyčajne uvádzajú jednoduché otázky (popisujúce jav), ktoré postupne prechádzajú k otázkam zlo-
žitejším (otvoreným), ktoré sa snažia odpovedať na otázku „prečo?“. Pri zostavovaní dotazníka je potrebné počítať 
s tzv. momentom únavy, ktorý vzniká približne po 20 minútach (vloženie jednoduchších otázok). Otázky chúlostivej 
(intímnej) povahy položiť až po určitej príprave, vytvorení priateľského ovzdušia medzi výskumníkom a responden-
tom. Výskumník by nemal klásť otázky, na ktoré nie je respondent schopný odpovedať. Od respondenta by sme ne-
mali žiadať kategorické odpovede (typu: áno – nie) a nežiadať pritom vysvetlenie súvislostí a okolností. Pri kladení 
otázok by sme nemali používať pre respondenta nezrozumiteľné termíny – odborné výrazy, skratky, cudzie slová. 

Anketa je technika získavania dát, používaná najmä v prípade hromadného a rýchleho zisťovania informácií 
o poznatkoch, názoroch alebo postojoch ľudí k určitej téme. Obsahuje menší počet otázok a získava sa od širšieho 
okruhu respondentov (najčastejšie anonymných). Vyhodnocuje sa s ohľadom na sociologické údaje respondentov 
(vek, pohlavie, vzdelanie, lokalita...). Získané údaje je možné štatisticky spracovať. Anketa by mala obsahovať ciele 
výskumu, informácie o zadávateľovi, pokyny na vyplnenie ankety a informácie o spôsobe návratnosti. V závislosti 
od spôsobu zadávania, vyplňovania, návratnosti či kontaktu zadávateľa s opytovaným rozoznávame nasledovné 
typy ankiet: poštová, novinová, on-line, telefonická alebo zadávaná priamo na mieste.

Experiment vyžaduje vytvorenie umelej situácie, v  ktorej sa sledujú súvislosti medzi závislými a  nezávislými 
premennými prvkami. Jej cieľom je potvrdiť hypotézu, zákonitosti vo vzťahu. Najčastejšie sa realizuje tak, že niektoré 
zložky (napríklad čas, priestor, objekt výskumu) ponechávame konštantné a  jednu alebo viaceré prvky (premenné) 
meníme a zisťujeme pritom vplyv tejto zmeny na ostatné zložky. V závislosti od prostredia, v ktorom sa experiment 
realizuje, rozoznávame experimenty v prirodzených alebo laboratórnych podmienkach. Ako príklad antropologického 

experimentovania uvádzame výskum, pri ktorom necháme respondenta rozprávať rovnaké rozprávanie pred viacerými 
typmi publika – detské, dospelé, odborné a následne skúmame vplyv publika na interpretáciu rozprávača.            

5.3 METÓDY (PROCEDÚRY) VÝSKUMU  

Metódy (procedúry) výskumu vyjadrujú postupnosť všetkých operácií pri výskume, spôsob organizácie výskumu 
ako i spôsob vedeckého poznávania faktov. Sociálne vedy narábajú s viacerými typmi metód, napríklad historickou 
metódou, biografickou, štatistickou, kartografickou a inými. 

Najčastejšie ich rozdeľujeme na:
• observačné (pozorovanie, získavanie údajov, ktoré možno bezprostredne pozorovať)
• exploratívne (zväčša prebrané z psychológie, napríklad získavanie údajov o subjektívnej psychickej stránke)
• historické (skúmajú vznik, vývin a fungovanie určitého javu, skúmajú pohyb a dynamiku javu v priestore 

a čase v perspektíve aj retrospektíve)

Historická metóda umožňuje študovať vznik, vývin a fungovanie určitého aspektu spoločenského života. Deje 
sa tak najmä prostredníctvom štúdia materiálov písomnej povahy. Pri tejto metóde sa uplatňuje výskum prame-
ňov primárnej aj sekundárnej povahy. Vývin určitého javu možno skúmať z diachrónneho hľadiska (jav sa skúma 
systematicky v časovej postupnosti, získajú sa poznatky o vývoji daného javu) a synchrónneho hľadiska (prierezový 
spôsob zisťovania údajov o určitom jave, skúmanie v určitom časovom výseku, štúdium vnútorných zákonitostí). 
Bližšie informácie o historickej metóde v kapitole č. 6.

Biografickou metódou sa získavajú potrebné údaje zo životopisov (údaje o životných osudoch, fakty o zmýš-
ľaní, konaní, názoroch, postojoch, motiváciách), podaných alebo zaznamenaných v ústnej podobe ako výpoveď res-
pondenta alebo písomnej (napríklad súkromná korešpondencia). Biografická metóda v sebe skrýva dve koncepcie. 
Individuálna biografia skúma život konkrétneho jedinca a je možné ju vnímať ako určitú sondu, pomocou ktorej sa 
snažíme pochopiť spoločenské vzťahy. Skupinová biografia je postavená na fakte, že určitá udalosť alebo situácia 
je výsledkom snahy viacerých ľudí. Úlohou výskumníka je potom popísať, kto boli títo ľudia a ako ju reflektovali.    

Štatistická metóda kladie dôraz na kvantitatívnu stránku javu. Výsledkom takéhoto skúmania sú grafy, rov-
nice alebo iné matematické údaje, ktoré informácie sumarizujú alebo zhusťujú. Táto kvantitatívna metóda pomáha 
skúmať pravidelnosť, opakovanie určitých javov hromadného charakteru, výskyt a ďalšie charakteristiky určitých 
merateľných javov. Základným predpokladom je dostatočne veľký počet jednotiek alebo meraní. Najjednoduchšie 
kvalitatívne znaky sú napríklad aritmetický priemer (popisuje v sociálnych vedách výskyt určitého znaku), medián 
(popisuje hodnotu stredného prvku štatistického súboru), modus (uvádza najfrekventovanejšiu hodnotu v súbore). 

Kartografická metóda využíva zaznamenanie a vyhodnotenie dát prostredníctvom mapy, súboru máp, atla-
su alebo plánu. Z tohto hľadiska je dôležitý výskum výskytu javu v určitom priestore a jeho zaznačenie prostred-
níctvom skratiek a znakov do mapy. Zmyslom kartografickej metódy je odhalenie priestorových vzťahov a súvis-
lostí, ktoré sú základom princípu regionalizácie. Kartografická metóda umožňuje skúmanie výskytu nejakého javu 
v priestore – jeho početnosť, ohraničenie, charakter. Príkladom využitia a uplatnenia tejto metódy je Etnografický 
atlas Slovenska z roku 1990.  
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Pod pojmom naratívna metóda (orálna história) sa v súčasnosti rozumie metóda získavania materiálu vyu-
žitím ústnych výpovedí, ale i prameň alebo výsledok (produkt) ústnej interpretácie. Použitie tejto metódy je vhodné 
najmä pri rekonštrukcii udalostí, ku ktorým neexistujú písomné pramene a dostatok iných zdrojov. Pozornosť je 
upriamená na udalosti, ktorých bol rozprávač priamym účastníkom alebo sa o nich dozvedel sprostredkovane. Cie-
ľom tejto metódy je získať čo možno najdetailnejšie a najkompletnejšie ústne vyjadrenie aktérov (rozprávanie, opi-
sy, argumentácia, hodnotenia). Úlohou výskumníka je vyvolať plynulý tok rozprávania, reťaz zážitkov. Orálna his-
tória umožňuje doplniť, dokumentovať oficiálny výklad dejín mikropohľadom  „zdola“ (výpoveďou respondenta).

Naratívne interwiev je možné viesť v niekoľkých fázach: 
1. fáza – hlavné (voľné) rozprávanie, pozorné počúvanie respondenta, nepýtame sa na detaily   
2. fáza – dodatočné otázky, ktoré majú stimulovať voľné rozprávanie 
3. fáza – otázky zamerané na rekonštrukciu bežných situácií (nie háklivé alebo tabuizované témy) s cieľom 

stimulovať opisy praktík, ktoré sú rozprávačovi bežné a samozrejmé 
4. fáza – stimulácia argumentácie a hodnotení. 
Obsahová (textová) analýza je štandardná metóda používaná na analýzu textových informácií. Umožňuje 

identifikovať, kvantifikovať, analyzovať prítomnosť, výskyt, rozsah, silu, intenzitu, zmysel, význam a vzťah medzi 
slovami a konceptmi. Najmenšou jednotkou analýzy sú tzv. kľúčové slová a frázy, ktorých spracovanie a analýza sa 
dosiahne zaradením do obsahových kategórií. Kvalitatívne táto metóda obsiahne rozbor akéhokoľvek komunikač-
ného obsahu (reč, písaný text, interview, obrázok), pričom je možné zistiť nielen obsah komunikácie, ale i to, kto 
je autorom textu, komu bolo určené, akým spôsobom a s akým efektom. Častým predmetom obsahovej analýzy 
bývajú napríklad mediálne texty.    

Prípadová štúdia (case study) je stratégia pre skúmanie dopredu určeného špecifického a unikátneho javu ale-
bo fenoménu v rámci jeho kontextu. Skúmaným fenoménom môže byť samotný jedinec, skupina, organizácia, inštitú-
cia, udalosť, program, proces, vzťah a iné. Prípad, ktorý je predmetom nášho štúdia, môže byť v spoločnosti vnímaný 
a reprezentovaný  ako typický prípad, reprezentujúci najčastejšie sa vyskytujúce prípady. Môže ním však byť naopak aj 
atypický prípad (alebo extrémny a deviantný), pri ktorých sa zisťuje, čo spôsobilo odklon a prečo je daný fenomén iný 
od ostatných. Touto metódou môžeme skúmať aj viacero  heterogénnych či homogénnych prípadov, porovnávať ich 
a zisťovať súvislosti. Každý prípad je potrebné skúmať v rámci jeho časového a priestorového ohraničenia.  

Monografická metóda zahŕňa detailnú a komplexnú analýzu jedného alebo niekoľkých typických javov, pro-
cesov, jednotiek (obec, mesto, rodina, škola, hospodárstvo, predmet, atď.). V etnológii a antropológii sa v tejto sú-
vislosti hovorí najmä o tvorbe regionálnej národopisnej monografie. Rozumie sa ňou najčastejšie ustálený vedecký 
spôsob zhromažďovania, triedenia a hodnotenia poznatkov, čiže určité metódy vedeckého prístupu k sledovaným 
javom s relatívne vyhranenými kritériami, z ktorých najpodstatnejšia je priestorová diferenciácia. Zmysel tejto me-
tódy je v ozrejmení určitého komplexu javov vo vzťahu ku kategórii miesta, pričom určitý priestor nie je chápaný len 
ako ohraničené územie, ale aj ako oblasť, ktorá je určitým spôsobom homogénna. Zásadou komplexného monogra-
fického štúdia je realizácia širokého výskumníckeho kolektívu, ktorý by skúmal všetky zložky, materiálnej, sociálnej 
aj duchovnej kultúry skúmanej oblasti.       

5.4 PRÁCA S RESPONDENTOM, SPÔSOBY  
 ZAZNAMENÁVANIA A SPRACOVANIA DÁT

V rámci výskumu bádateľ zbiera a vyhodnocuje dáta rôznorodej povahy. Na základe pôvodu rozoznávame dáta 
primárne, získané pre účely daného výskumu (napríklad záznam rozhovoru s  respondentom k danej téme). Se-
kundárne dáta boli pôvodne vytvorené alebo zozbierané na iné účely ako k samotnému výskumu (napríklad údaje 
zo sčítania obyvateľstva). Ďalším typom dát je ich rozdelenie na kvantitatívne a kvalitatívne dáta. Za kvantitatívne 
(tzv. tvrdé) dáta sú považované informácie v podobe čísel, tie, ktoré sa dajú previesť do číselnej formy alebo merať 
prostredníctvom čísel (napríklad údaj o veku alebo pohlaví, počte obyvateľov). Kvalitatívne (mäkké) dáta najčastej-
šie vnímame ako slová, zvuky, vety, fotografie, akékoľvek znaky alebo systémy znakov, vrátane čísel.  

                                                                       
Techniky zaznamenania dát z výskumu
Písomný záznam –  ide najčastejšie o priamy zápis rozhovoru počas jeho priebehu alebo dodatočný prepis 

rozhovoru zo zvukovej nahrávky. Časté je využívanie tzv. kartotečných (excerpčných) lístkov (fyzických, PC) vyhoto-
vených a usporiadaných podľa určitých kategórií (napríklad lokalita, téma, časové zaradenie). V závislosti od témy 
je často potrebné uchovať vedeckú hodnotu zápisu tak, že výpovede zaznamenávame presne tak, ako ich respon-
dent vyslovil (napr. zápis termínov, jazykové prejavy v nárečovom znení). V tomto prípade využívame tzv. fonetický 
prepis (transkripciu). Na základe pravidla „píš ako počuješ“ ním zaznamenáme zvukové hláskové znenie prejavu, 
ale i tvaroslovné, syntaktické alebo štylistické prejavy. Ďalšou formou využívania písomného záznamu sú osobné 
poznámky výskumníka k rozhovoru alebo pozorovaniu, ktoré majú napríklad formu protokolu alebo denníka (po-
strehy, záznamy výskumníka usporiadané z časového hľadiska). V súvislosti s terénnymi poznámkami výskumníka 
rozoznávame dva typy záznamov: popisné poznámky (popisujúce ľudí, prostredie, činnosti, udalosti, konverzácie) 
a poznámky reflektujúce (výskumník v nich zaznamenáva vlastné úvahy o pozorovaných objektoch).   

Fonozáznam – zvuková nahrávka výpovede respondenta alebo iných zvukových prejavov. Na  jednej strane 
uľahčuje a urýchľuje prácu s respondentom, ktorého výpoveď si zaznamenáme a dodatočne spracujeme. Na strane 
druhej, je nevyhnutná pri zaznamenávaní a spracovaní tém, kde sa narába so zvukom (napríklad rozprávanie, slov-
ný alebo hudobný repertoár).       

Kresbová dokumentácia – kresbový materiál zhotovuje alebo poskytuje samotný respondent prípadne sa 
ku kresbe, nákresu výskumníka vyjadruje. Tento typ dokumentácie je dôležitý pri témach, kde zaznamenávame 
údaje o rozmeroch, detailoch, rozmeroch, motívoch (napríklad popis ornamentu, konštrukcie či pôdorysu domu).   

Fotografická dokumentácia – zachováva kompletný vizuálny obraz trojrozmerných predmetov. Témy, pri 
ktorých je dôležité postrehnúť napríklad detail, rozmery, farebnosť. 

Videozáznam – potrebný a dnes takmer nevyhnutný pri témach, kde je dôležité postrehnúť dynamiku, rých-
losť, tempo spolu so slovom, hudbou a inými prvkami. Dovoľuje nám zachovať autentickú podobu napríklad pra-
covných postupov, tanečného alebo spevného prejavu. Jedným zo zaujímavých príkladov využitia tejto techniky 
v metóde oral history je statické snímanie informátora počas rozhovorov, kedy kamera zachytí okrem zvukového 
obsahu rozprávania aj mimiku, gestá, artikuláciu, prejavy pocitov rozprávača.       
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Respondent (informátor)
Vybraná vzorka respondentov by mala byť redukčným modelom skúmanej spoločnosti, mala by teda repre-

zentovať celú skúmanú skupinu. Platí, že čím viacej kategórií skúmame, tým širšia vzorka respondentov musí byť. 
Úlohou výskumníka je vytvoriť respondentovi také prostredie a situáciu, v ktorej by sa cítil príjemne, viesť ho k pri-
rodzenému (bežnému) vyjadrovaniu a správaniu. Popri obsahu výpovedí respondenta je pre výskumníka dôležité 
všímať si jeho vplyv na publikum, spôsoby jeho zaujatia, vyjadrovanie, gestikuláciu, mimiku, osobnosť. Výpovede 
k určitej téme vyhodnocujeme s ohľadom na nasledovné údaje o respondentovi: bydlisko (pôvodné, terajšie), rok 
narodenia, národnosť, konfesionalitu, vzdelanie, zamestnanie, sociálne postavenie a ďalšie. Pre etnológiu je v tom-
to zmysle dôležitý výber tzv. kľúčových informátorov, ale i kontakt s miestnymi autoritami. Tieto osoby sa orientujú 
v priestore, ale i skúmanej téme, uľahčia prístup ku skupine a adaptáciu na skúmané prostredie. 

Spôsob výberu respondentov: 
• Náhodný výber – každý člen spoločenstva má rovnaké šance stať sa respondentom. 
• Výber zo zoznamu – zoznamom môže byť napríklad menoslov členov určitého spolku. 
• Výber kvótny  –  skúmanú skupinu rozdelíme na  základe určitých údajov (napríklad počet, pohlavie, vek, 

sociálna príslušnosť). Následne vyberáme respondentov, zodpovedajúcich týmto kategóriám, pričom za-
bezpečíme proporcionálne zloženie respondentov, zodpovedajúcich jednotlivým kategóriám. 

• Výber účelový – je založený taktiež ako kvótny výber na kritériách, ktoré by mali respondenti spĺňať. Koľko 
a akých respondentov bude do výskumu zahrnutých je však závislé od rozhodnutia samotného výskumníka.  

• Výber teritoriálny – územie, ktoré je predmetom výskumu, sa rozdelí na menšie regióny a z týchto oblastí sa 
na základe rôznych faktorov vyberie určitý počet respondentov (napríklad podľa veľkosti krajov alebo počtu 
obyvateľstva v jednotlivých obciach).

• Výber na základe princípu snehovej gule (snow ball) – ide o tzv. nabaľovaný alebo reťazový výber na zákla-
de odporúčania predchádzajúcich respondentov.   

     
Hľadisko emic a etic pri výskume 
Teóriu emic a etic rozpracoval americký jazykovedec Kenneth Pike, ktorý aplikoval lingvistické metódy na štú-

dium kultúry ako celku.  
Emic predstavuje vnútorný aspekt skúmaného sociokultúrneho javu. Dôraz sa kladie na  zistenie toho, ako 

miestni ľudia myslia, vnímajú, vysvetľujú a  pomenovávajú okolitý svet. Podstatou je výskum v  pôvodnom jazy-
ku. Bádateľ by sa mal snažiť nevnášať vlastné postoje a názory, ale využívať hodnotenia domáceho obyvateľstva, 
poznať ich autentické významy, pojmy a kategórie. Tento prístup je teda závislý na kontextoch skúmanej kultúry.  

Etic je vonkajšie hľadisko a pohľad na skúmanú kultúru z aspektu názorov a vedomostí samotného výskumníka 
alebo kultúry, z  ktorej pochádza. Dôraz sa preto kladie na  komparáciu kultúr, ktorá sa uskutočňuje často podľa 
vopred stanovenej teoretickej schémy. Dáta sa zaznamenávajú alebo prevádzajú do jazyka výskumníka, čím môže 
dôjsť k ich skresleniu.    

Etika výskumu
Výskumník by pri svojej práci mal rešpektovať základné pravidlá etiky výskumu. Viaceré vedné disciplíny majú 

vypracované vlastné etické zásady (etické kódexy), rešpektujúce špecifiká konkrétneho odboru. K základným etic-
kým pravidlám výskumu v sociálnych vedách patrí zachovávanie objektivity a nezneužívanie postavenia výskumní-
ka na iné účely. Povinnosťou vedca je dbať na to, aby bola účasť subjektov vo výskume dobrovoľná a nebolo žiad-
nym spôsobom prekročené právo skúmaných osôb na súkromie, dôstojnosť a právo na ochranu osobných údajov. 

Výskumník by mal zaručiť dôverné a korektné zaobchádzanie s výskumnými dátami (anonymizácia respondenta) 
a zaistiť neskreslené vyhodnotenie údajov. Špecifický prístup si v tomto ohľade vyžaduje výskum určitých zraniteľ-
ných skupín respondentov (deti, migranti, väzni, bezdomovci a pod.), neštandardných prostredí (konfliktné alebo 
post-konfliktné územie) či niektorých konkrétnych tém (chúlostivých, intímnych). 
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6  HISTORICKÁ METÓDA A PRAMENE

Historická metóda je dôležitý nástroj, ktorý môžeme využiť pri skúmaní rozličných javov. Veda definuje historickú 
metódu ako proces zisťovania všeobecných udalostí, faktov a princípov pomocou upriamenia pozornosti na chro-
nológiu, vývoj a historický priebeh skúmaného javu. Jej vznik datujeme do 19. storočia. Historická metóda má vše-
obecný charakter. Je založená na sústave poznávacích prostriedkov k oboznamovaniu sa s určitými javmi v širších 
historických súvislostiach. Je to spôsob zisťovania a skúmania určitého javu pomocou nazerania na pôvod a vývoj 
skutočností. Slúži ako doplnok logickej metódy, t.j. súboru logických prostriedkov, pomocou ktorých analyzujeme 
štruktúru skúmaného javu a súvislosti medzi jeho jednotlivými zložkami (kauzálnu závislosť).

PRIEBEH APLIKOVANIA HISTORICKEJ METÓDY:
1. Stanovíme si skúmaný problém (napr. salašníctvo na  Liptove, vinohradníctvo v  Modre, hrnčiarstvo 

na Zemplíne...).
2. Predložíme svoju hypotézu (napr. úpadok súkromného predaja vína v  Nitrianskom regióne súvisí so 

zavedením veľkovýroby...).
3. Vedieme výskum (charakter výskumu závisí od skúmaného javu).
4. Predostrieme zistenia a závery (publikujeme článok, zistené informácie použijeme v záverečnej prá-

ci...).
PRAMENE:
1. Bibliografie – napr. Slovenská národopisná bibliografia obsahuje množstvo údajov v publikovaných prá-

cach zameraných na problematiku ľudovej kultúry na Slovensku a súvisiacich javov. Národopisná bibliogra-
fia obsahuje aj publikácie príbuzných vedných disciplín, ak súvisia so skúmanou problematikou. 

2. Cestopisy – sú cenným faktografickým materiálom s možnosťou presného časového a územného situova-
nia skúmaných javov. Sú vo väčšine prípadov výsledkom práce laika a často obsahujú len zmienky o javoch 
špecifických pre danú lokalitu alebo región. Autor si všíma zvláštnosti, s ktorými sa doma nestretol. Napr. 
architektúru, tradičné jedlá, odievanie a pod. Často obsahujú porovnania s inými regiónmi, etnodiferen-
ciačné znaky a pod.

3. Memoárová literatúra – je to subjektívny, ale hodnotný zdroj priamych informácií o prostredí, ktoré je 
presne geograficky, časovo a sociálne vymedzené. Má rovnakú hodnotu ako výpovede informátorov získa-
né prostredníctvom terénneho výskumu. Hodnota spomenutého typu prameňov je významná vzhľadom 
na fakt, že predstavuje prienik do rôznych oblastí spôsobu života a kultúry. Je sondou do konkrétneho spo-
ločenského, socioprofesijného, konfesionálneho, etnického prostredia, v ktorom sa autor pohyboval a bol 
jeho súčasťou, a preto ho dobre pozná.

4. Regionálne noviny, časopisy, kalendáre – poskytujú časovo aj teritoriálne presne vymedzený materiál 
z rôznorodých oblastí života. Autori majú rôzne sociálne postavenie a vzdelanie, preto je dôležité pri používaní 
daných informácií na túto skutočnosť prihliadať. Poznatky z regionálnej tlače sú vhodné na potvrdenie a do-
plnenie informácií získaných pri terénnom výskume. Môžu to byť čiastkové správy a informácie, ale aj ucelené 
opisy rôznych udalostí. Zvlášť v 19. storočí vplývali na formovanie kultúry na Slovensku kalendáre. Vzhľadom 
na obsahovú štruktúru a funkcie rôznych druhov kalendárov sú cenným prameňom štúdia mnohých javov.

5. Beletria – nemôže byť považovaná za hodnoverný zdroj informácií bez dôkladného preverenia opísaných 
skutočností, ale často poskytuje dôležitú inšpiráciu pre vedecké bádanie. Literárne diela ako napr. román, 
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poviedka a pod., často prinášajú výstižné charakteristiky zreteľne časovo, územne i sociálne identifikovateľ-
ného prostredia, psychického uspôsobovania postáv, symboliky a pod. Pomáhajú objasniť formy a funkcie 
inštitucionalizovaných postáv, neformálnych spoločenských vzťahov a pod. Možnosti a spôsoby uplatnenia 
beletrie závisia nielen od povahy literárneho diela, ale najmä od schopností bádateľa rozobrať daný text 
a vhodne selektovať jednotlivé informácie. Príkladom sú napr. diela Janka Jesenského, Margity Figuli, Mar-
tina Rázusa pod.

6. Kroniky – sú  cenným zdrojom poznatkov k dejinám národov a týkajú sa rôznorodej problematiky. Opisujú 
kolonizácie, vojenské ťaženia, históriu kláštorov, farností a jednotlivých obcí. Udalosti sú chronologicky zo-
radené a k ich prednostiam patrí komplexné ponímanie javov v rámci širších geografických a historických 
súvislostí. Je nutné počítať s tým, že kronikár mohol udalosti zaznamenávať z rôznych dôvodov tendenčne 
a jeho vnímanie skutočnosti nemuselo byť vo všetkých prípadoch objektívne. Kronikármi boli vo väčšine 
prípadov miestni učitelia alebo kňazi, ktorí dobre poznali situáciu opisovaného prostredia. Spravidla po-
stupovali podľa zaužívanej alebo odporúčanej štruktúry, čo dovoľuje porovnávať javy a udalosti v chrono-
logickom slede. 
• Obecné kroniky obsahujú údaje o historickom vývoji obce do obdobia písania kroniky, ako aj opis geo-

grafický podmienok vrátane chotára obce a miestnych názvov. Kronikári opisujú najvýznamnejšie pra-
videlne sa opakujúce aj príležitostné udalosti v živote lokálneho spoločenstva. Zaznamenávajú taktiež 
počet obyvateľov, konfesionálnu, etnickú a profesijnú štruktúru, migrácie, ako aj ekonomické, kultúrne 
a spoločenské kontakty so susednými obcami. 

• Obecné a cirkevné matriky sú zdrojom presných informácií o obyvateľstve (pôrodnosť, úmrtnosť, so-
báše, sťahovanie obyvateľstva, štruktúra rodín...), štatistík (výsledkov sčítania obyvateľstva, bytov, 
domov, vybavenia domácností, chovu hospodárskych zvierat, ako aj zápisníc zo zasadnutí obecných 
zastupiteľstiev a komisií pri obecných úradoch).

• Cechové kroniky okrem základných informácií o období existencie, počte a štruktúre členov uvádzajú 
často aj vlastné stanovy (zákony a poriadky) s presne vyšpecifikovanou funkciou inštitúcie, pravidlami 
prijímania nových členov, postavením tovarišov, ich právami a povinnosťami, cenami výrokov, služieb, 
vykonávaných prác a iných poplatkov.

• Cechové artikuly sú významné z hľadiska poznania rôznych aspektov života obyvateľstva stredovekého 
mesta, jeho kontaktov so svetom, spoločenskej štruktúry, účasti remeselníkov na obyčajových tradíci-
ách a iných javoch v procese historických premien.

• Iné kroniky – z hľadiska kompletizácie faktov o spôsobe života a kultúre v lokálnom spoločenstve má 
podobný charakter aj štúdium cirkevných a školských kroník, kroník a pamätných kníh krúžkov a súbo-
rov, športových klubov, kurzov, združení atď. 

7. Archívne dokumenty – sú neoceniteľným a niekedy jediným zdrojom hodnotného faktografického ma-
teriálu, najmä ak je cieľom nášho bádania genéza skúmaného javu a jeho širšie historické súvislosti. 
• Súdne písomnosti obsahujú spisy pozostalosti, dražieb, ocenenie inventáru, ako aj výpovede svedkov, 

hospodárske a sociálne pomery, informácie o každodennom živote jednotlivých vrstiev obyvateľstva. 
Dopĺňajú prehľad o  materiálnej kultúre, rodinných a  príbuzenských vzťahoch, morálke, obyčajových 
tradíciách a pod.

• Materiálne účty panstiev a komplex dokumentov, vrátane korešpondencie, poskytujú bohaté informá-
cie o stravovaní, stolovaní, pestovaných plodinách, chove domácich zvierat a i. Okrem toho sú tu zázna-
my o daniach a spôsobe ich platby, vydržiavaní vojska, liečení a hygiene v rámci žúp a konkrétnych obcí.

• Iné dokumenty – nariadenia a  inštrukcie miestodržiteľskej rady župným úradom (kurentálne proto-
koly a kongregačné spisy), mestské protokoly, materiály školských inšpektorátov a ďalšie písomnosti. 
Faktografiu obsiahnutú v archiváliách možno využiť ako priame dokumenty alebo z nej odvodiť ďalšie 
súvislosti. Napr. zo súpisu poľnohospodárskeho náradia možno dedukovať rozsah poľnosti, pestované 
plodiny, druh a počet hospodárskych zvierat atď.

8. Súkromná korešpondencia  –  patrí k  najcennejším priamo využiteľným prameňom k  štúdiu rôznych 
oblastí spôsobu života a kultúry. V  listoch napr. z vojny, zo služby, sezónnych poľnohospodárskych prác, 
Amerikánov atď. sa odráža citový svet migrantov a ich príbuzných. Dozvedáme sa hodnoverné informácie 
o vzťahoch medzi manželmi, rodinných vzťahoch, o hospodárení v konkrétnom časovo, priestorovo a so-
ciálne identifikovateľnom prostredí, o  statuse jednotlivých členov rodiny v  daných podmienkach a  pod. 
Okrem situácie v rodine a príbuzenstve, súkromná korešpondencia pomáha objasňovať aj susedské vzťahy 
a celkovú spoločensko-ekonomickú situáciu v obci či regióne. Bohatší súbor korešpondencie z dlhšieho ča-
sového úseku vysvetľuje zmeny v rodinnom, spoločenskom živote a hospodárení na pozadí dlhodobejšieho 
vývojového procesu. Súkromnú korešpondenciu nemožno považovať za  jav a prameň, ktorý je ojedinelý 
a výnimočný. Svedčia o tom ustálené úvodné a záverečné formulky, ktoré sa v listoch a pohľadniciach na-
chádzajú. Pohľadnice okrem písomných údajov obsahujú často aj fotografický dokument ľudového odevu, 
architektúry, hudobných nástrojov, príslušníkov rôznych zamestnaní, pracovných postupov a pod.

9. Pracovné knižky, pasy a vandrovné knižky – sú zdrojom hodnoverných informácií rôznych okolnos-
tiach pracovných migrácií. Informujú o mieste a dĺžke pracovného pobytu v chronologickom slede podľa 
veku migranta, o  návratoch do  jedného geografického, sociálneho a  pracovného prostredia, respektíve 
o intenzite pracovných migrácií jedného človeka, či príslušníkov lokálneho spoločenstva všeobecne. Zara-
ďujeme sem aj pracovné zmluvy - tzv. konvencie sezónnych poľnohospodárskych robotníkov so sezonár-
skym gazdom a veľkostatkárom alebo jeho zástupcom. Dozvedáme sa informácie o spôsobe, výške a druhu 
odmeny za konkrétne vykonané práce a nepriamo o tom, čo do svojich rodín a domovských lokalít mohli 
prinášať. Štúdium daných prameňov môže poskytnúť údaje k objasneniu obojstranného prenášania kul-
túrnych javov, dopĺňa obraz o rodinnom a spoločenskom živote vo východiskových a prijímacích obciach, 
vysvetľuje zdanlivo nesúvisiace skutočnosti. Písomné dokumenty môžu byť cenným faktografickým dopln-
kom výpovedí informátorov, ale aj základným impulzom k výskumu určitej problematiky.

10. Domové pokladnice – účtovné knihy, alebo podobne pomenované knihy objednávok, príjmov, výdav-
kov, úverov a pod. Podávajú cenné informácie o hospodárení rodiny alebo vykonávaní živnosti v presne 
vymedzenom období. 

11. Zápisky v náboženských knižkách – podávajú spoľahlivé informácie, cenné najmä pri výskume rodin-
ného života. Ich obsahom bývajú dátumy narodenia, vrátane krstných mien a príbuzenskej terminológie 
starých rodičov a rodičov, synov a dcér, vnukov, údaje o krstných rodičoch a pod. Často v nich nachádzame 
správy o iných významných udalostiach ako kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo dobytka, o delení majetku 
a i.

12. Ikonografický materiál – tvorí ho súbor výtvarných pamiatok nielen z oblasti ľudového umenia, ktoré sú 
dokladmi rôznych kultúrnych javov z územia Slovenska nezávisle od toho, či na našom území vznikli, čerpali 
tu námety, alebo cudzie vzory variovali v našej kultúre. Cenné sú ako pramene štúdia:
• Materiálno-technologickej kultúry – odev, architektúra, nástroje, rôzne druhy zamestnaní;
• spoločenského života – zábavy, poľovačky;
• rodinného života – erby, rodokmene;
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• ústnej slovesnosti;
• tanečnej kultúry;
• hudobného folklóru a i.

13. Muzeálne zbierkové predmety – so sprievodnou dokumentáciou sú schopné poskytnúť široký komplex 
poznatkov z rôznych oblastí výskumu kultúry. V prípade zodpovedného vypracovania rodného listu pred-
metu a druhostupňovej dokumentácie, čo je v múzeu rovnako dôležité ako predmet samotný, bádateľ získa 
informácie o názve predmetu a lokálnom pomenovaní, mieste jeho získania vrátane adresy posledného 
majiteľa, technológii výroby a použitom materiáli, rozmeroch, farebnosti a výzdobe. Dokumentácia obsa-
huje objasnenie pôvodnej resp. zmenených funkcií v konkrétnom sociálnom, profesijnom, príp. konfesio-
nálnom prostredí a v presne vymedzenom časovom úseku. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj expozície 
v obytných, hospodárskych a technických stavbách v múzeách ľudovej architektúry a bývania v prírode, 
v rezerváciách ľudovej architektúry a pod.

S  historickou metódou úzko súvisí aj kultúrno-historická metóda, ktorú vypracoval nemecký liberálne 
orientovaný historik Karl Lamprecht. Bola reakciou na metodologické princípy Rankovej školy, ktorá stavala na prvé 
miesto politické dejiny a  popis činov významných jedincov. Oproti individualistickému poňatiu považuje kultúr-
no-historická metóda za hlavný predmet dejín kolektív a rozhodujúce hybné sily vidí v spoločenskej psychológii 
ľudí. Je považovaná za  idealistický prístup k histórii, ktorého hlavným obsahom je pokrok kultúry, ktorého nosi-
teľom je národ. Spomenutá metóda syntetizuje rôzne stránky spoločenského života pomocou pojmu kultúry ako 
vedomia, ktoré vzniká živelne a preniká do materiálnych vzťahov a prejavuje sa rôznym spôsobom v živote ľudí.
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7  METÓDY SKÚMANIA POTENCIÁLU CESTOVNÉHO 
RUCHU, PROGRAM A ITINERÁR ZÁJAZDU

Ak chceme analyzovať predpoklady rozvoja cestovného ruchu v priestore, resp. ponuku atraktivít, ktoré je možné 
využívať v cestovnom ruchu, môžeme pri tom využiť dva metodické prístupy. Z obsahového hľadiska majú mno-
ho spoločného, no v istých parametroch sa odlišujú. 

7.1 METODIKA HODNOTENIA PONUKY 
 CESTOVNÉHO RUCHU – GÚČIK

Prvou z nich je metodika, ktorú môžeme nazvať metodikou hodnotenia ponuky cestovného ruchu podľa MA-
RIANA GÚČIKA (pozri napr. Gúčik, M.: Základy cestovného ruchu; Gúčik, M.: Cestovný ruch pre hotelové akadémie).

Gúčik rozdeľuje ponuku cestovného ruchu na primárnu a sekundárnu. Primárna ponuka predstavuje prírodné 
predpoklady, kultúrno-historické predpoklady a organizované podujatia. V rámci sekundárnej ponuky ide o infraš-
truktúru a inštitúcie. Pri spracovaní ponuky turistických atraktivít podľa tejto metodiky ide o identifikáciu takých 
zaujímavostí, ktoré môžeme diferencovať aj kvalitatívne (významovo). Na základe ich kvality (významu) im môže-
me prisúdiť lokálny až medzinárodný význam.
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Primárna ponuka – prírodné predpoklady:
• geomorfologické pomery,
• klimatické pomery,
• hydrologické podmienky,
• biogeografické podmienky.

Primárna ponuka – kultúrno-historické predpoklady:
• stavby (svetské, sakrálne, technické),
• umelecké diela,
• archeologické náleziská,
• folklór,
• významné miesta dejín,
• kultúrno-osvetové zariadenia.

Primárna ponuka – organizované podujatia:
• kultúrno-spoločenské podujatia,
• športové podujatia,
• obchodné a kongresové podujatia,
• politické podujatia.

Sekundárna ponuka – supraštruktúra cestovného ruchu
Predstavuje súbor zariadení a  ich služieb nevyhnutných na  to, aby sa účastník CR mohol v  cieľovom mieste 

ubytovať, stravovať a vykonávať rôzne rekreačné a kultúrne aktivity.

Sekundárna ponuka - infraštruktúra cestovného ruchu
• cestovné kancelárie a cestovné agentúry,
• turistické informačné kancelárie,
• kongresové sály, kongresové centrá,
• herne, kasína,
• zmenárne,
• hraničné priechody,
• colnice a colné odbočky.

Sekundárna ponuka – všeobecná infraštruktúra
•  miestna (obchodný dom, predajňa autosúčiastok, športových potrieb),
• dopravná (taxislužba, autoservis, čerpacia stanica),
• zdravotnícka (nemocnica, poliklinika),
• polícia a záchranná služba,
• ostatná (pošta, telekomunikácie, banky),
• športovo-rekreačné zariadenia a aktivity,
• dopravné zariadenia.

7.2 METODIKA HODNOTENIA PONUKY   
 CESTOVNÉHO RUCHU – MARIOT

Druhú metodiku posudzovania predpokladov cestovného ruchu publikovalo viacero autorov, no pracovne ju mô-
žeme nazvať MARIOTOVOU metodikou lokalizačných, realizačných a selektívnych predpokladov (napr. 
Mariot, P.: Geografia cestovného ruchu pre hotelové akadémie). Okrem klasických prírodných, kultúrno-historických 
atraktivít a infraštruktúry, sa zameriava na selektívne predpoklady, ktoré ovplyvňujú účasť na cestovnom ruchu. 

Ide o metodiku, ktorá zohľadňuje funkčné hľadisko jednotlivých predpokladov cestovného ruchu:
• lokalizačné predpoklady cestovného ruchu (charakterizujú miesto výskytu – lokalizácie CR),
• realizačné predpoklady cestovného ruchu (podporu v oblasti realizácie CR),
• selektívne predpoklady cestovného ruchu (definujú výber/selekciu účastníkov CR).
Lokalizačné predpoklady - k  lokalizačným predpokladom cestovného ruchu zaraďujeme predpoklady, 

ktorých priaznivé hodnoty určujú miesto jeho lokalizácie, teda miesto výskytu CR. Delia sa na prírodné a kultúr-
no-správne predpoklady CR.

Prírodné predpoklady. Charakter prírodných lokalizačných predpokladov cestovného ruchu súvisí s rozma-
nitosťou prírodného prostredia na zemskom povrchu. Patrí sem tvar terénu, typ podnebia, výskyt povrchových či 
pozemných vôd, pestré zastúpenie rastlinstva a živočíšstva. Súhrn všetkých prvkov prírodného prostredia určuje 
potenciál krajiny.

• reliéf, 
• podnebie, 
• vodstvo,
• rastlinstvo a živočíšstvo.
Kultúrno správne predpoklady. Sú vytvorené človekom. Majú dve kategórie: kultúrno-historické pamiatky, 

inštitúcie)
Realizačné činitele
• komunikačné – štruktúra komunikačnej siete – cesty železnice, letiská, prístavy a ich úroveň/kvalita, komu-

nikačná dostupnosť destinácií,
• materiálno - technická základňa: ubytovacie zariadenia,
• stravovacie a zábavné zariadenia,
• horské dopravné zariadenia – lanovky, vleky,
• iné zariadenia – požičovne atď.
Selektívne činitele
• demografické – štruktúra obyvateľstva, pohlavie, vek, hustota osídlenia,
• urbanizačné – hustota sídel (veľkomestá – mestá – mestečká – dediny – roztratené sídla), veľkosť sídel,
• sociologické – zamestnanosť, vzdelanosť, záujmy,
• iné činitele - vplyv reklamy, módnosť, vplyvy počasia (pozitívne, negatívne).
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7.3 PROGRAM A ITINERÁR ZÁJAZDU

Jednou z mnohých možností spracovania návrhovej časti záverečnej práce je aj program a itinerár zájazdu. Kom-
pletné znenie itinerára sa však spravidla uvádza ako príloha záverečnej práce (z  dôvodu jeho veľkého rozsahu). 
Do textu záverečnej práce môžeme uviesť ideový zámer zájazdu, spôsob výberu cieľových miest, kreovanie progra-
mu, ale napríklad aj kalkuláciu ceny zájazdu, na ktorú v programe a itinerári nie je plánované miesto.

Program a itinerár zájazdu má 7 častí. Ide o:
1. Titulný list
2. Všeobecné informácie
3. Program zájazdu
4. Harmonogram zájazdu
5. Informačné minimum
6. Výklad – poskytované informácie
7. Prílohy

1. Titulný list obsahuje názov itineráru v poradí:  Program a itinerár zájazdu (charakteristika zájazdu – naj-
častejšie jeho dĺžka, spôsob dopravy, tematické zameranie), Názov zájazdu (názov, ktorý zájazd najlepšie 
vystihuje a takto by bol prezentovaný aj v katalógu cestovnej kancelárie).

2. Všeobecné informácie obsahujú súbor základných údajov o zájazde v predpísanej štruktúre. Niektoré 
z nich je možné vyplniť už počas prípravy itinerára, iné až tesne pred začiatkom zájazdu. 

a) názov zájazdu
b) termín zájazdu
c) číslo zájazdu
d) názov cestovnej kancelárie
e) trasa zájazdu
f) dátum, čas a miesto odchodu
g) dátum, čas a miesto príchodu
h) počet účastníkov
i) doprava + vodiči
j) sprievodca (uviesť adresu a tel. kontakt)
k) ubytovanie 
l) stravovanie
m) zastupiteľský úrad SR v navštívenej krajine (aj v tranzitných krajinách)
n) vstupné formality + colné obmedzenia
o) časový posun
p) mena + aktuálny kurz
q) banky a zmenárne
r) pošty
s) obchody
t) sviatky

u) zdravotnícka starostlivosť
v) núdzové volania
w) turistické informačné kancelárie

+ MAPA TRASY
Po položku m) zastupiteľský úrad SR je uvedenie menovaných informácií povinné, od n) do w) je na zvážení 

autora, či informácie v itinerári uvedie. V každom prípade však ide o údaje, ktoré sú na prospech účastníkov zájazdu 
a môžu byť počas jeho priebehu užitočné.

Mapa trasy sa vkladá za  všeobecné informácie a  zobrazuje trasu zájazdu. V  prípade potreby môže byť trasa 
zájazdu zobrazená na viacerých mapových listoch.

3. Program zájazdu obsahuje najdôležitejšie body programu, ktoré pripadajú na jednotlivé dni. Ide o akýsi 
rámcový program, ktorý neobsahuje informácie o stravovaní, prestávky, osobné voľná, ale len najvýznam-
nejšie prehliadky či presuny. Na začiatku je vždy uvedený dátum a deň v týždni, následne trasa, ktorú účast-
níci v konkrétny deň absolvujú, a nakoniec taxatívne vymenované významné body programu dňa. V prvý 
a posledný deň zájazdu sa uvádza aj informácia o čase a mieste odchodu a príchodu.

Príklad programu jedného dňa zájazdu:

21. 5. 2017 – nedeľa
Trasa Nitra – Bratislava – Viedeň, odchod z Nitry z parkoviska na autobusovej stanici, 
transfer do Viedne, prehliadka zámku Schӧnbrunn, centrum mesta – Hofburg, Dóm sv. 
Štefana.

4. Harmonogram zájazdu je detailným časovým plánom zájazdu. Obsahuje všetko, čo pripadá na  jed-
notlivé dni konania zájazdu. Každý deň sa spracováva vo forme tabuľky, ktorá má v záhlaví dátum a deň 
v týždni, do zátvorky sa zvykne uviesť meno, ktoré má aktuálne meniny. Samotná tabuľka je členená na 5 
stĺpcov – čas, vzdialenosť (tento stĺpec je rozdelený na dva – vzdialenosť jednotlivo a vzdialenosť celkovo), 
trasa, akcia a poznámka. Do tabuľky zaznamenávame všetky aktivity, ktoré s účastníkmi zájazdu realizu-
jeme (vrátane prestávok, osobného voľna, stravovacích jednotiek a pod.), žiadny časový úsek s výnimkou 
nočného kľudu v ubytovacom zariadení nemôže byť vynechaný.

5. Informačné minimum obsahuje súbor základných informácií o cieľovej krajine (vrátane stručnej infor-
mácie o jej hlavnom meste) aj o krajinách, cez ktoré sa do nej dostaneme. Informačné minimum je zákla-
dom výkladu sprievodcu, pretože obsahuje komplexné údaje nielen o navštívenej krajine. 

Odporúčaná je nasledovná štruktúra informačného minima:
1. oficiálny názov štátu a hlava štátu,
2. štátne symboly (znak, zástava, hymna),
3. politický systém,
4. orgány štátnej moci a správy,
5. administratívne členenie,
6. územie (poloha, rozloha, dĺžka štátnych hraníc, vzdialenosti, nadmorské výšky, podnebie, vodopis, hlavné 

mesto a veľkomestá),
7. príroda (nerastné bohatstvo, fauna a flóra),
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8. obyvateľstvo (počet, hustota, štruktúra, národnosti),
9. jazyk, písmo a písomníctvo,
10. národopis a ľudová tvorivosť,
11. priemysel a energetika,
12. poľnohospodárstvo,
13. doprava,
14. obchod a financie,
15. sociálna politika,
16. zdravotníctvo,
17. školstvo a veda,
18. kultúrny život a umenie,
19. pamiatky a pamiatková starostlivosť,
20. cirkevné a náboženské inštitúcie,
21. vonkajšie vzťahy štátu,
22. svetové prvenstvá,
23. svetové osobnosti,
24. kalendár (štátne sviatky, cirkevné sviatky, ostatné významné dni),
25. dejiny.
 
6. Výklad  –  poskytované informácie je časťou, ktorá obsahuje kompletný výklad sprievodcu. Ide nielen 

o informácie o pamätihodnostiach, prírodných danostiach, mestách, ale aj technické výstupy, informácie 
o programe nasledujúceho dňa, pozdravné výstupy a pod. V rámci výkladu uvádzame všetko, čo predpokla-
dáme, že účastníkom zájazdu sprostredkujeme. Samozrejme, okrem obsahovej stránky výkladu, je dôležitá 
aj jeho forma. Pritom platí, že forma výkladu má vyvolať záujem o jeho obsah.

8. Záverečná siedma časť programu a itinerára zájazdu obsahuje prílohy, ktoré jeho autor uzná za vhodné 
priložiť. Ide najmä o rôzne mapy, plány miest a fotografie. Hlavným cieľom uvedenia príloh je, aby čo naj-
viac pomohli sprievodcovi zájazdu počas jeho realizácie.
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6  Podľa dostupných údajov vznikla SWOT analýza v 60. tych rokoch 20. storočia na Stanford Research Institute, počas výskumu Alberta S. Humphreyho, ktorý sa venoval procesom riadenia a plánovaniu vo firmách.

8  SWOT ANALÝZA

Jednou z využiteľných výskumných metód v oblasti turizmu je SWOT analýza.6 Využíva sa ako nástroj tzv. situačnej 
analýzy, teda zisťovania aktuálneho stavu a  naznačenia perspektív. Predstavuje jeden zo základných univerzál-
nych nástrojov strategického manažmentu. Z dôvodu jej širokej aplikovateľnosti sa využíva v mnohých oblastiach 
riadenia (projektový manažment, ľudské zdroje, marketing). Je možné ho využívať na  úrovni idey (napr. SWOT 
analýza pri akvizícii určitej firmy), jedinca (hodnotenie ľudských zdrojov), projektu (napr. otvorenie reštaurácie 
s bezlepkovou stravou), podniku (hodnotenie úspešnosti produkcie firmy), ako i celého územia (obce, mikroregiónu 
či regiónu). Najčastejšie sa využíva pri rozbiehaní nových aktivít, resp. zisťovania súčasného stavu už existujúcich. 
Napomáha v rozhodovacom procese, teda, či je v danom momente vhodné konkrétnu aktivitu iniciovať alebo či je 
správne iné činnosti rozvíjať, a ak áno, ktorým smerom. Predstavuje posúdenie súčasného stavu z hľadiska vnútor-
ných a vonkajších vplyvov, tzv. autoevalváciu.

Základom pre tvorbu SWOT analýzy je definovanie cieľu/zámeru – aký konkrétny cieľ a v akom časovom ho-
rizonte chceme dosiahnuť. SWOT analýza je teda len nástrojom, ktorý pri jeho dosahovaní môže byť nápomocný. 
Skratka SWOT je vytvorená z  počiatočných písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 
Opportunities (príležitosti) a Threats (ohrozenia). Základným rozdielom medzi S,W a  O,T je skutočnosť, že silné 
a slabé stránky sa radia k tzv. interným, resp. vnútorným faktorom alebo vplyvom, kým O. a T. označujú vonkajšie 
faktory/prostredie, teda externé atribúty, ktoré môžu uľahčiť alebo sťažiť dosiahnutie stanoveného cieľa. Analýza 
silných a slabých stránok sa označuje ako SW, analýza príležitostí a hrozieb ako OT.

ANALÝZA SW
Silné stránky možno chápať ako pozitívne skutočnosti/atribúty/vlastnosti – niečo v čom je organizácia/podnik/

projekt silný a dobrý, kým slabé stránky označujú slabosti alebo nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť/elimino-
vať/redukovať vo vzťahu k dosiahnutiu cieľa. To, čo sa však na prvý pohľad môže javiť ako silná stránka, ňou nemu-
sí – vo vzťahu napr. k zisteným príležitostiam či hrozbám – skutočne byť. Na druhej strane, jeden a ten istý jav môže 
byť súčasne chápaný ako silná i slabá stránka, a to vo vzťahu ku konkrétnym príležitostiam a hrozbám (napr. výraz-
ná veternosť istej lokality môže byť chápaná ako negatívny klimatický prvok, súčasne však môže byť podporným 
motívom pre rozvoj napr. adrenalínových aktivít). Pri skúmaní silných stránok je vhodné klásť si nápomocné otázky:  

• V čom je náš projekt/podnik/územie dobrý?
• V čom vynikáme, čo sú naše výhody?
• Čo vieme robiť/máme lepšie ako ostatní?
• Čím sa líšime od konkurencie, čo je našou jedinečnosťou, USP?
• V čom sme úspešní? V čom si ostatní myslia, že sme úspešní?

Pri definovaní slabých stránok pomôžu otázky ako: 
• Čo vieme vylepšiť? 
• Čomu by sme sa mali vyvarovať?
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• Čo ostatní vidia ako naše slabosti?
Keďže jednotlivé silné a slabé stránky nemajú pre konkrétny projekt rovnakú váhu a dôležitosť, a teda ani rov-

nakú schopnosť ovplyvňovať situáciu, každá z definovaných položiek by mala byť následne odstupňovaná (napr. aj 
bodovo ohodnotená) podľa:

a. Dôležitosti: rozhodujúca/marginálna/neutrálna (napr. pre prímestskú rekreačnú lokalitu má silná stránka 
„výborná dopravná dostupnosť“ rozhodujúci význam)

b. Intenzity vplyvu: vysoký/stredný/nízky (napr. starnúca populácia a  nepriaznivý demografický stav môže 
mať v lokalite výrazný vplyv vo všetkých oblastiach)

ANALÝZA OT 
Analýza OT predstavuje vonkajšie/externé faktory, ktoré môžu istým spôsobom ovplyvniť (pozitívne i  ne-

gatívne) naše vnútorné stránky. Núti k  zamýšľaniu sa nad príležitosťami, ale i  ohrozeniami, s  ktorými môže or-
ganizácia/podnik/projekt v budúcnosti zápasiť. Predstavujú určité trendy, vývojové fázy, očakávania, smerovania 
trhu. Patria sem predovšetkým rôzne prvky makropostredia (ekonomické, sociálne, demografické, legislatívne, 
technologické, kultúrne), ale tiež faktory mikroprostredia, ktoré nás môžu bezprostredne ovplyvniť (konkurencia, 
dodávatelia, klienti, obyvatelia). Príležitosti posudzujeme podľa dvoch atribútov:

a. Atraktívnosť: vysoká/nízka (napr. pre incomingovú cestovnú kanceláriu predstavuje  „rastúci dopyt zo stra-
ny ázijskej klientely po Európe“ veľmi atraktívnu príležitosť)

b. Pravdepodobnosť úspechu: vysoká/nízka (napr. „úprava legislatívneho prostredia“ môže znamenať pre 
podnik istú príležitosť, ale pravdepodobnosť jej úspechu a pozitívneho vplyvu na dosahovanie cieľa je rela-
tívne nízka)

Pri ohrozeniach sa akcentuje:  
a. Pravdepodobnosť výskytu: vysoká/nízka (napr. pripravované otvorenie dvoch konkurenčných podnikov 

v blízkosti predstavuje silné ohrozenie s vysokou pravdepodobnosťou výskytu)
b. Vážnosť: vysoká/nízka (napr. úprava podmienok financovania v legislatíve môže byť istým ohrozením pre 

konkrétny podnik, ale vážnosť a reálny dopad tohto javu na firmu môže byť len marginálny).

STRATEGICKÉ SMEROVANIA
Sila SWOT analýzy pramení najmä z jej prehľadnosti, keďže pomocou 4 relatívne jednoduchých položiek a ich 

dôsledného definovania  a analyzovania je možné dostať sa často až k jadru problému, a tiež k naznačeniu jeho 
riešenia. Podstatnejšie ako samotné kategórie/indikátory analýzy sú jednotlivé korelácie a súvislosti medzi nimi. Je 
vhodné, ak sa na realizácii SWOT analýzy podieľa širší kolektív, pretože sa tak redukuje istá schematickosť videnia 
(vo vzťahu k SWOT analýze napr. vybraného regiónu cestovného ruchu by na nej mali participovať predstavitelia 
samosprávy, ale aj podnikatelia, tretí sektor a  obyvatelia územia). Pri tvorbe SWOT analýzy sa často prejaví, že 
jednotlivé prvky/položky/kategórie sa navzájom podmieňujú a vytvárajú interakcie. Spojenie silných stránok a prí-
ležitostí môže viesť k realizácii nových produktov/služieb a k posilneniu existujúcich. Naopak spojenie príležitostí 
a slabých stránok umožní upozorniť na existujúce nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť v záujme posilnenia po-
zície a využitia príležitostí. 

Jednotlivé indikátory sa v komplexnejšej verzii SWOT analýzy môžu bodovo ohodnotiť podľa bodovacej stupni-
ce: 5  - veľmi významný faktor; 4 – významný faktor; 3 – priemerný faktor; 2 – menej významný faktor; 1 – málo 
významný faktor. Po sčítaní hodnôt pre jednotlivé časti S. W. O. a T. sa vyberú dva z nich s najvyššou hodnotou 
a na ich základe vzniknú 4 možné strategické smerovania:

• Stratégia SO – agresívna rastová stratégia predstavuje výrazné spojenie silných stránok s im prislúchajúcimi 
zaujímavými príležitosťami. Je to najatraktívnejší strategický variant. Môže si ho zvoliť podnik, v ktorom 
prevažujú sily nad slabosťami a príležitosti nad hrozbami. Vzhľadom na svoje mohutné sily je schopný využiť 
všetky ponúkajúce sa príležitosti. 

• Stratégia WO - stratégia zvratu kombinuje existujúce výrazné slabiny, ale aj možnosti ich prekonania pro-
stredníctvom nových príležitostí. Volí si ju napr. podnik, v ktorom prevažujú slabosti nad silami, nachádza 
sa však v atraktívnom prostredí. Aby využil otvárajúce sa príležitosti, na ktorých zvládnutie nemá dostatok 
vnútorných schopností, snaží sa posilňovať svoju pozíciu a odstrániť nedostatky. Odporúča sa spojiť ju s tzv. 
stratégiou spojenectva, ktorá umožní zväčšiť vnútornú silu a podieľať sa na príležitosti so spoľahlivým spo-
jencom.

• Stratégia ST – stratégia diverzifikácie predstavuje využitie silných stránok na prekonanie blížiacich sa ohro-
zení. Je stratégiou silného podniku, ktorý sa nachádza v nepriaznivom prostredí. Silná pozícia by sa mala 
využiť na  blokovanie nebezpečenstva, zastrašenie konkurencie alebo únik do  bezpečnejšieho prostredia. 
Odporúča sa defenzívna stratégia, ktorou si podnik chráni už vydobytú pozíciu.

• Stratégia WT – obranná/útlmová stratégia je tou najhoršou alternatívou kombinujúcou množstvo slabých 
stránok, ktoré sa navyše môžu zvýrazniť s blížiacimi sa hrozbami. Je vhodná pre podnik, ktorý je slabý a na-
vyše sa nachádza v neatraktívnom prostredí. Takýto podnik musí uvažovať v lepšom prípade o odchode z da-
ného podnikania a pokúsiť sa etablovať v priaznivejšom prostredí, kde by jeho slabosti neboli také výrazné, 
alebo v horšom prípade o redukcii a likvidácii svojich podnikateľských aktivít.  

Schéma 1 Znázornenie strategických smerovaní

OFENZÍVNA STRATÉGIA SO STRATÉGIA SPOJENECTVA WO

DEFENZÍVNA STRATÉGIA ST STRATÉGIA ÚSTUPU WT

Zdroj: Dubská 2016

V oblasti cestovného ruchu či regionálneho rozvoja sa SWOT analýza využíva pomerne často. Je možné je použiť 
napr. pri hodnotení výkonu podniku (hotela, reštaurácia, kúpeľného zariadenia, cestovnej kancelárie); pri analýze 
potenciálu územia (obce, mikroregiónu, VÚC či štátu); pri hodnotení konkrétneho projektu (napr. zavedenie pre-
daja cez internet); pri činnosti organizácií tretieho sektoru a samosprávy (napr. určenie perspektív pre neziskovú 
organizáciu v oblasti cestovného ruchu). Najčastejšie sa však využíva pri realizácii koncepčných plánov rozvoja. Je 
integrovanou súčasťou takmer všetkých strategických programov a  dokumentov (napr. Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce/VÚC; Stratégia rozvoja cestovného ruchu v obci/mikroregióne a pod; Stratégia rozvoja 
vidieka). Pri ich realizácii sa postupuje v zmysle – získanie údajov o súčasnom stave - spracovanie – hodnotenie 
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- stanovenie vízie, stratégie a konkrétnych opatrení. Získané poznatky z terénu sa spracúvajú (selektujú, korigujú, 
overujú, komparujú, syntetizujú) a stávajú sa východiskom pre hodnotiacu fázu, v ktorej prebieha komplexná ana-
lýza súčasného stavu v lokalite, akcentovaná z rôznych uhlov pohľadu. Práve v tejto fáze sa uplatňuje analýza kon-
kurenčného prostredia, SWOT analýza či analýza PESTLE, z ktorých výsledky (silné a slabé stránky, nosné disparity, 
trhové príležitosti, perspektívy a i.) sa ďalej spracúvajú do podoby strategických priorít, ktoré súhrnne ovplyvňujú 
voľbu konkrétnej stratégie. V praxi cestovného ruchu sa využívajú skrátené aj komplexné SWOT analýzy, podľa špe-
cifickej potreby realizátora/zadávateľa analýzy.

Príklad zjednodušeného spracovania SWOT analýzy, bez hodnotenia validity jednotlivých bodov a 
voľby finálnej stratégie 

SWOT analýza v území Mikroregiónu Radošinka

SILNÉ STRÁNKY
• výhodná geografická poloha vzhľadom na okresné póly rastu 

a lokálne centrá
• priaznivé klimatické  a pôdne podmienky  pre poľnohospodársku 

výrobu
• existencia chránených prírodných území a objektov kultúrno  - 

historického významu – kaštiele, cirkevné objekty
• organizovanie tradičných kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí a záujem občanov o účasť

SLABÉ STRÁNKY
• slabé využívanie a propagácia prírodného a  kultúrneho 

potenciálu
• existujúci kultúrny  a historický fond v zlom chátrajúcom stave
• absencia kvalitných ubytovacích, stravovacích kapacít 

a doplnkových služieb CR
• slabá maloobchodná sieť a absencia živnostenských služieb 

v niektorých obciach

Príležitosti
• pozdvihnutie kultúrno – spoločenského života 
• dobudovanie/rekonštrukcia infraštruktúry – technickej, školskej 

a predškolskej, zariadení voľného času a športového vyžitia 
v mikroregióne

• podpora participácie obyvateľov na veciach verejných; rozvoj 
spolupráce s partnerskými obcami 

• podpora podnikateľskej sféry, rozvoja poľovníctva, rybárstva 
a včelárstva, rozvoj ekologického poľnohospodárstva

• možnosti financovania rozvojových projektov z fondov EÚ 
a dotačných  titulov

OHROZENIA
• nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie 

a udržiavanie technickej  a sociálnej infraštruktúry 
• nestabilná politická situácia, legislatívne úpravy, demograf. 

vývoj
• nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy a pasivita obyvateľov
• nevytvorenie bytových príležitostí  a podporného systému 

financovania bývania  pre mladé rodiny
• preťaženosť miestnych komunikácií 
• chátrajúce objekty kultúrneho a historického významu
• útlm poľnohospodárstva  v mikroregióne

Zdroj: Záväzná osnova integrovanej stratégie rozvoja územia, MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA, 2007. Dostupné na: http://www.radosinka.
sk/oz-mr-radosinka/integrovana-strategia/

SWOT analýza má zmysel vtedy, ak chceme niečo zmeniť, zlepšiť, dosiahnuť cieľ, inak je zbytočná a samoúčel-
ná. Medzi najčastejšie chyby pri koncipovaní SWOT analýzy patrí jej prílišná abstrakcia, ktorá tak nadobúda formu 
akéhosi schematického inventarizačného zoznamu bez priorít. Cieľom SWOT analýzy preto nie je komplexne iden-
tifikovať všetky faktory/indikátory, ale selektovať len tie kľúčové, ktoré majú v danej situácii reálny význam a do-
pad. Pomerne často sa vyskytuje aj zamieňanie, resp. nesprávne chápanie príležitostí a hrozieb. Niekedy sa SWOT 
analýza realizuje len formálne alebo samoúčelne a neplní tak svoj účel – napomôcť organizácii/projektu/územiu 
strategicky a systematicky dosiahnuť v budúcnosti želaný stav. Ak sa aj vytvorí reálna a zmysluplná SWOT analýza, 
zostáva nefunkčnou a nepotrebnou, ak za ňou nenasledujú konkrétne kroky a opatrenia, t. z. ak sa neaplikujú jej 
výsledky v praxi. 
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9  VÝSKUMNÉ METÓDY V HOTELIERSTVE 
A GASTRONÓMII

Každá výskumná metóda má svoje výhody i nevýhody a dá sa použiť len na taký zber dát, na ktoré je nastavená. Pla-
tí to i pre oblasti hotelierstva a gastronómie. Konkrétny výskum v týchto oblastiach si obyčajne vyžaduje používanie 
viac ako jednej výskumnej metódy. Pre potreby písania záverečných prác s problematikou hotelových a gastrono-
mických služieb sa odporúča vychádzať z marketingového výskumu, ktorý najlepšie obsiahne problematiku.

Každý takýto výskum vychádza z množstva údajov a podkladových údajov k riešenej problematike. Dôležité je 
„neutopiť“ sa v množstve informácií a vedieť ich správne a systematicky vytriediť. Triedenie informácií je súčasťou 
každého výskumu a predstavuje dôležitý proces.

Základom pre získavanie údajov k skúmanej problematike záverečných prác je primárny a sekundárny zber 
dát. Sekundárny zber údajov zahŕňa informácie, ktoré zozbieral, spracoval niekto iný. Je to zber a analýza infor-
mácií, ktoré boli použité na iné účely, ale môžeme ich použiť pre náš prospech. Výhody: takmer okamžitá dostup-
nosť, menšie náklady, okamžitá použiteľnosť a roztriedenosť informácií. Nevýhody: informácie môžu byť zastarané, 
môžu byť málo presné, niekedy až neaplikovateľné, môžu byť veľmi všeobecné. Pri písaní záverečných prác takéto 
informácie získavame štúdiom domácej a zahraničnej literatúry, odborných materiálov, dennej tlače, štatistických 
publikácií, elektronických dokumentov a pod. 

Primárny zber údajov je zber, analýza, vyhodnocovanie takých informácií, ktoré doteraz nikto nezozbieral. 
Ide teda o informácie nové, „šité“ priamo na náš problém. Pri primárnom zbere údajov môžu byť použité nasledov-
né metódy:

• Pozorovanie - je to najjednoduchšia metóda zbierania informácií z trhu. Touto metódou sledujeme správa-
nie zákazníka. Častokrát ho treba spojiť s inou metódou. Výhodou je, že spotrebitelia svojím správaním nám 
dajú také informácie, ktoré by nám zákazníci nedali v dotazníku. Pozorovanie sa hodí pri zisťovaní údajov 
napríklad o počte návštevníkov v hoteli alebo v reštaurácii za určité obdobie, pri sledovaní frekvencie objedná-
vok nových jedál v ponuke a pod.

• Experiment - je to metóda zbierania informácií, keď podniky zavádzajú nový produkt/službu na trh. Táto 
metóda je spojená s pozorovaním reakcií zákazníkov na daný produkt/službu.

• Dotazovanie - jeho zmyslom je zadávanie otázok respondentom, ktorých odpovede sú podkladom pre zís-
kanie požadovaných primárnych údajov. Vybraní dotazovaní respondenti musia zodpovedať cieľu a  zámeru 
výskumu. Dotazovanie môže prebiehať rôznymi spôsobmi za pomoci využitia nasledovných metód zberu dát:

• Osobné dotazovanie: Výhody: vysoké percento návratnosti, vizuálny kontakt, možnosť vysvetliť veľa vecí. 
Nevýhody: neochota respondentov odpovedať.
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• Písomné dotazovanie (poväčšine formou pošty): Výhody: do prieskumu možno zapojiť široký okruh res-
pondentov, respondenti majú čas a priestor na vyplnenie dotazníka. Nevýhody: neosobný kontakt, nízke % 
návratnosti, je vhodné vložiť ofrankovanú obálku so spiatočnou adresou, je tu veľký zásah do súkromia.

• Telefonické dotazovanie: Výhody: vysoké percento návratnosti, možnosť osloviť široký okruh responden-
tov, možnosť vysvetliť veľa vecí. Nevýhody: vysoký zásah do súkromia, vysoké náklady, neosobný kontakt.

• Elektronické dotazovanie: (dotazníky formou e-mailov alebo na  webových stránkach).Výhody: mini-
málna finančná a časová náročnosť, rozosielanie e-mailov je mnohonásobne rýchlejšie, spracovanie odpo-
vedí je jednoduchšie.

9.1  TVORBA DOTAZNÍKU

Dotazníkový prieskum/dotazník patrí medzi jednu z najčastejšie používaných techník zberu dát vo výskume. 
Používa sa na hromadné a rýchle zisťovanie faktov, názorov, postojov, preferencií, hodnôt, motívov, potrieb, záuj-
mov a i. Dôležité je preto sformulovať vhodný dotazník ako i správne naformulovať otázky. 

Otázky v dotazníku môžu byť priame s priamou odpoveďou alebo nepriame, ktorými sa snažíme navodiť res-
pondenta na pravdivú odpoveď. 

Tabuľka 5  Výhody a nevýhody používania dotazníka:
Výhody Nevýhody

• Ekonomická metóda – veľa respondentov za krátky čas.
• Anonymita respondenta.
• Dotazník možno posielať, výskumník nemusí byť prítomný.
• V porovnaní s interview čas na premyslenie odpovedí.
• Ľahké vyhodnotenie najmä uzatvorených položiek.

• Hrozba nižšej návratnosti, hlavne pri dotazníkoch bez osobnej 
účasti výskumníka.

• Chýba kontrola, či dotazník vyplnil oslovený respondent.
• Ak respondent nerozumie otázke, nemá sa koho opýtať (pri 

zasielaných dotazníkoch).
• Žiadna flexibilita - otázky sú dané vopred.
• Obmedzená možnosť odpovedí pri zatvorených položkách.

Zdroj: Gavora, Peter a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Dostupné na: http://
www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ 

Zásady tvorby dobrého dotazníka:
1. Dotazník by mal byť čo najkratší 
2. Krátke a výstižné otázky
3. Dať dostatočné množstvo výberu pri zakrúžkovaní odpovede
4. Pri možnostiach výberu uviesť vždy možnosť neviem alebo iné
5. Na začiatku dotazníka krátko a výstižne uviesť, za akým účelom je tento dotazník vytvorený, aby respon-

dent pochopil dôvod jeho vyplnenia
6. Poďakovať sa na konci dotazníka za ochotu, ak sme to už neurobili na začiatku
7. Nepoužívať odborné termíny.
      

Pri tvorbe dotazníka je možné použiť rôzne typy položiek. Ich výber závisí od viacerých faktorov, napr. cieľa vý-
skumu, skúmanej problematiky, výskumnej vzorky, dĺžky dotazníka a pod. Rozlišujeme nasledovné typy položiek:

Zatvorené položky, ktoré ponúkajú vopred stanovené alternatívy odpovedí. Môžeme použiť niekoľko typov 
ponúkaných odpovedí (viď tabuľka):

Príklady formulácie otázok v dotazníku

Forma Príklad

Dichotomická ponuka Navštevujete reštaurácie s tradičnou slovenskou kuchyňou (koliba, salaš a pod.)?
• áno
• nie

Jednoduchý výber Kde sa najčastejšie stravujete?
• výlučne doma
• skôr doma, no príležitostne aj mimo domu (reštauračné, závodné, školské stravovanie)
• skôr mimo domu, no príležitostne aj doma
• výlučne mimo domu

Viacnásobný výber Aký typ pohostinského zariadenia najčastejšie navštevujete? (vyznačte max. 2 odpovede)
• reštaurácia
• pizzeria
• jedáleň so samoobsluhou
• rýchle občerstvenie (fast food)
• koliba/salaš

Poradové hierarchie Ktorú z  nasledovných reštaurácií ste už navštívili? (môžete uviesť viac odpovedí s  usporiadaním 
od 1-najčastejšie do) :
• ___ Reštaurácia Salaš Cabaj
• ___ Reštaurácia Penzión Elefant
• ___ Izba starej matere
• ___ Reštaurácia Penzión Hoffer
• ___Nenavštívil/a som žiadnu

Zdroj: Kompasová 2017

Otvorené položky dávajú možnosť respondentom voľne odpovedať a tým získavame ich konkrétne názory 
na skúmanú problematiku.

Príklad: Otvorená otázka v dotazníku

Čo sa vám najviac páčilo/nepáčilo v našom hoteli? Resp. čo vám u nás chýbalo?
......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..............................

Polouzavreté položky tvoria kombináciu predchádzajúcich a tým pádom ponúkajú možnosť voľby odpovede, 
pričom je daná aj ponuka s otvoreným zakončením, tzn. respondent môže dopísať aj vlastnú odpoveď.
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Príklad: Polouzavretá otázka v dotazníku

Čo bolo dôvodom výberu reštaurácie:
• Ponuka jedál
• Príjemné prostredie
• Ochotný personál
• Prijateľné ceny
• Doplnkové služby
• Iné (doplňte)..............................................................................................................

Informácie, ktoré z dotazníkov zozbierame, spracovávame do tabuliek a grafov. Najjednoduchším spôsobom vy-
hodnocovania je aritmetický priemer. Bližšie informácie o spôsoboch vyhodnocovania dotazníkového prieskumu 
sa nachádzajú v kapitole 4 Formulovanie výskumných hypotéz, základy matematickej štatistiky.

Spôsoby zberu dát uvedené vyššie (získané z primárnych i sekundárnych zdrojov) predstavujú základný a pod-
kladový súbor údajov k ďalšiemu spracovaniu. Pre potreby spracovania záverečných prác je nutné použiť i ďalšie 
exaktné metódy skúmania: 

• analýza;
• syntéza;
• komparácia - používa sa pri porovnávaní získaných údajov a odpovedí respondentov. V záverečných prácach 

je vhodne využiteľná pri spracovávaní a porovnávaní niekoľkých gastronomických resp. ubytovacích zariadení; 
• analógia - v prípade nedostatku poznatkov z danej oblasti (napr. z oblasti marketingu pohostinských zaria-

dení) je potrebné aplikovať aj poznatky z iných, príbuzných oblastí (napr. podnikový marketing, hotelový 
marketing a pod.);

• indukcia.
Pri spracovávaní a napĺňaní jednotlivých cieľov záverečnej práce je možné aplikovať i ďalšie metódy výskumu 

vychádzajúce z primárneho a sekundárneho zberu údajov.

9.2 STEEP ANALÝZA

Je to analýza hodnotiaca vonkajšie/externé okolie trhu, na  ktorom gastronomický podnik, resp. hotel podniká. 
Hlavnou funkciou STEEP je analyzovať všetky veličiny pôsobiace na  daný podnik. Ide vlastne o  sledovanie ma-
kroprostredia, t.j. prostredia, ktoré priamo ovplyvňuje podnikateľské zámery. Táto analýza zahŕňa predovšetkým 
zameranie marketingového oddelenia na  nasledujúce prostredia: sociologické, technologické, ekonomické, envi-
ronmentálne, politické, kultúrne či prírodné. Označenie STEEP analýza vychádza z označenia začiatočných písmen 
jednotlivých faktorov.

• Sociálne a  kultúrne prostredie  –  ovplyvňuje hlavne zákazníka a  pre podnik sú tieto poznatky dôležité 
z hľadiska segmentácie trhu. Preto je potrebné skúmať všetky skutočnosti, ktoré ovplyvňujú zákazníka pri 
rozhodovaní o výbere pohostinského/ubytovacieho zariadenia. (Napr. zvyšujúci sa trend stravovania mimo 
domu – neobmedzená cieľová skupina trend „baby friendly“ – orientácia na detského klienta a rodiny s deťmi, 

začlenenie kultúrnych tradícií – súčasť doplnkových služieb, a pod.)
• Technologické prostredie – podnikateľ by mal sledovať vývoj a nové trendy v oblasti modernizácie technoló-

gií prípravy pokrmov, ako i v oblasti spoločensko-zábavných a doplnkových služieb, čo je dôležité z pohľadu 
konkurencieschopnosti.

• Ekonomické prostredie – ovplyvňuje priamo dopyt. Predstavuje predovšetkým ekonomické zmeny, ktoré 
vyvolávajú rôzne situácie na trhu. (Napr. zvyšovanie životnej úrovne – hostia si „viac doprajú“ aj napriek 
hospodárskej kríze zvyšovanie cien vstupov, čo má za následok rast konečných cien výstupov.)

• Environmentálne prostredie – súvisí s tým, že zákazníci v súčasnosti hodnotia produkt aj z hľadiska jeho 
dopadu na životné prostredie. (Napr. dôraz na požiadavky na racionálnu výživu, trend vo využívaní ekolo-
gicky nezávadných potravín, materiálov, trend bio potravín, „green management“ v hoteloch, separovanie 
odpadu a i.)

• Politické a  legislatívne prostredie  –  zahŕňa dôležité aspekty prevádzkovania podnikateľskej čin-
nosti. Na  podnikanie vplýva legislatíva vo forme rôznych nariadení, predpisov, noriem, či daní. 
(Napr. vplyv regionálnej politiky – podpora zo strany mesta, obce, kontrola pri zriaďovaní prevádzky – Vyhláš-
ka MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, požiadavky 
na kontrolu a hygienu potravín, HACCP, a i.)

Zo STEEP analýzy vidieť, že činnosť skúmaných subjektov je determinovaná i činnosťami mimo gastronomických 
a  ubytovacích zariadení. Toto prostredie podniky síce neovplyvňujú, no musia ich vedieť definovať, aby ich boli 
schopné využiť vo svoj prospech, resp. sa vedeli pred nimi chrániť. 

Keďže STEEP analýza je istý druh „prvotnej“ analýzy a členenie faktorov pôsobiacich na externé prostredie uby-
tovacích a stravovacích zariadení nie je dostatočné, je dobré analýzu doplniť i o bližšie prostredie. Vhodná je napr. 
Porterova analýza.

9.3 PORTEROVA ANALÝZA PIATICH   
 KONKURENČNÝCH SÍL

Porter nazýva faktory, za pomoci ktorých analyzuje prostredie, tzv. „hybnými silami“. Tieto faktory člení na odvet-
vové a konkurenčné sily. Medzi odvetvové sily zaraďuje napr. zmeny zákazníkov, výrobkové inovácie,  zmeny spo-
ločenských priorít a životného štýlu a pod. Medzi konkurenčné sily zaraďuje predovšetkým nasledujúce aspekty:

a) obchodná sila dodávateľov (nebezpečná situácia nastane vtedy, keď je nedostatok substitútov, vtedy si do-
dávatelia začnú diktovať podmienky),

b) obchodná sila zákazníkov (je možné, že zákazníci majú tendenciu rýchlo meniť jeden podnik za druhý. Ak je 
ich sila vysoká, musí dôjsť k zníženiu cien),

c) riziko vstupu nových konkurentov (ide o prekážky vstupu nového konkurenta na trhu, snaha etablovaných 
firiem o skomplikovanie vstupu novým firmám),

d) hrozba substitútov (tovary, produkty, ktoré môžu v plnej miere nahradiť pôvodné),
e) rivalita medzi etablovanými konkurentmi.
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Výsledkom analytického skúmania hodnotených gastronomických a ubytovacích zariadení a následnou synté-
zou získaných poznatkov je vhodné analýzy doplniť analýzou silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, tzv. 
SWOT analýzou. 

9.4 SWOT ANALÝZA 

 Na základe analýzy hotela či pohostinského podniku sú určené silné a slabé stránky a na základe spotrebiteľského 
dopytu a konkurencie sú určené príležitosti a hrozby. Je však potrebné vedieť si zodpovedať na otázky: 

• Kde a aké sú silné stránky hotela/pohostinského podniku, ktoré je možné ďalej rozvíjať?
• Ktoré slabé stránky boli zistené a je potrebné ich eliminovať?
• Ponúkajú sa zvláštne príležitosti, ktoré by mohol hotel/pohostinský podnik využiť?
• Aké hrozby podniku hrozia a ako je možné sa im vyhnúť?

Pre rozbor a interpretáciu týchto informácií sa používa tzv. matica silných a slabých stránok a matica príležitostí 
a hrozieb. Príklad takejto matice je znázornený nižšie. 

Príklad: Matica silných a slabých stránok na príklade hotela
Hotel ako celok negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Umiestnenie hotela nevhodné ideálne

Dostupnosť nevýhodná výhodná

Štruktúra poskytovaných služieb zlá výborná

Kvalifikácia personálu nízka vysoká

Ubytovacie služby negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Vybavenie/stav izieb zlá výborný

Kvalita služieb na recepcii nízka vysoká

Kvalita housekeepingu nízka vysoká

Personál zlý dobrý

Stravovacie služby negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Vybavenie a stav reštaurácií zlé výborné

Vzhľad reštaurácií zlý výborný

Kvalita F&B ponuky zlá výborná

Personál zlý dobrý

Doplnkové služby negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Ponuka wellness služieb nedostatočná dostatočná

Ponuka športového vybavenia nedostatočná dostatočná

Zdroj: Kompasová 2017

Príklad: Schéma aplikácie Porterovho modelu piatich konkurenčných síl na  pohostinských podni-
koch zameraných na tradičnú stravu

Zdroj: Kompasová 2017
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Príklad: Matica príležitostí a hrozieb hotela  

Dopyt po ubytovaní negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Počet prenocovaní nízky vysoký

Priemerná dĺžka pobytu krátka dlhá

Využitie kapacity lôžok nízka vysoká

Štruktúra hotelových hostí podľa veku jednostranná rovnomerná

Dopyt po stravovacích službách negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Dopyt v reštaurácii slabý silný

Využitie reštaurácie podľa mesiacov kolísavé vyrovnané

Príjmy nízke vysoké

Sezónne výkyvy v reštaurácii silné slabé

Dopyt po ostatných službách negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Dopyt po ostatných službách slabý silný

Konkurencia negatívne pozitívne

Konkurencia hotela v okolí silná slabá

Kvalita ponuky konkurencie lepšia horšia

Image konkurencie lepší horší

Dopyt po službách konkurencie silnejší slabší

Zdroj: Kompasová 2017

Vyplnením takýchto matíc a spojením jednotlivých bodov dostaneme krivku charakterizujúcu jednotlivé oblas-
ti. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať ich vrcholom, ktoré sú buď príliš vpravo (pozitívne) alebo vľavo (nega-
tívne). Práve tieto vrcholy sú hlavnými silnými či slabými stránkami alebo príležitosťami či hrozbami (Viď príklad).

Príklad: Znázornenie krivky charakterizujúcej jednotlivé oblasti
Hodnotiace kritéria negatívne 1 2 3 4 5 pozitívne

Zdroj: Kompasová 2017
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10  VÝSKUM KRAJINY

Výskum krajiny je zložitý interdisciplinárny fenomén, ktorý podlieha záujmu veľkého množstva vedných disciplín. 
Nasledovné state sú zamerané na prehľad metodík a metód výskumu krajiny (prírodnej a kultúrnej) s akcentom 
na jeho využiteľnosť v podmienkach kulturológie a cestovného ruchu.  

      
Vymedzenie skúmaného územia

Prvým krokom, ktorý predchádza akémukoľvek výskumu vsadenému do  krajiny, je vymedzenie skúmaného 
územia. Zber a analýza údajov v presne definovanom území zvyšuje odbornosť a výpovednú hodnotu výstupov 
výskumu. Vymedzené územie sa znázorňuje na mapovom podklade jeho zvýraznením, vyrezaním, prípadne bodo-
vým označením. Súčasťou mapového podkladu je vždy aj mierka a ukazovateľ svetových strán.

10.1 VÝSKUM PRÍRODNEJ KRAJINY

Výskum prírodnej krajiny s akcentom na jeho využitie v odborných prácach študentov Katedry manažmentu kultúry 
a turizmu je v najväčšej miere realizovateľný prostredníctvom fyzicko-geografickej charakteristiky skúmaného úze-
mia. Táto kapitola je zameraná na predstavenie základnej štruktúry fyzicko-geografickej charakteristiky Slovenska. 

Fyzicko-geografická charakteristika krajiny
Fyzicko-geografická charakteristika krajiny sa zameriava prevažne na jej prírodnú zložku. Táto zložka je často 

ovplyvnená antropogénnou činnosťou. V rámci tejto problematiky využívame na účely deskripcie a analýzy nasle-
dovné kategórie:
Povrch (geomorfologické členenie a georeliéf)

Pri geomorfologickom členení územia Slovenskej republiky je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že väčšina 
nášho územia patrí do  karpatskej horskej podsústavy, ktorá je súčasťou Alpsko-himalájskej sústavy. Do  južných 
častí Slovenska zasahuje aj Panónska panva. Karpaty sa členia na  provincie Západné a Východné Karpaty a  tie 
na vonkajšie a vnútorné subprovincie. Tieto sa ďalej členia na oblasti a celky (napr. pohorie Nízke Tatry patrí do al-
psko-himalájskej horskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné 
Karpaty, oblasti Fatransko-tatranskej a celku Nízke Tatry. Celky sa delia ešte na podcelky. V prípade Nízkych Tatier sú 
to Kráľovohoľské Tatry a Ďumbierske Tatry). 



48

Tabuľka 6: Geomorfologické členenie Slovenska.
Sústava ALPSKO-HIMALÁJSKA

Podsústava Karpaty Panónska panva

Provincia Západné Karpaty Východné Karpaty Západopanónska panva Východopanónska 
panva

Subprovincia Vnútorné 
Západné 
Karpaty 

Vonkajšie
Západné 
Karpaty 

Vnútorné 
Západné 
Karpaty

Vonkajšie 
Západné 
Karpaty

Viedenská 
kotlina

Malá 
Dunajská 
kotlina

Veľká Dunajská 
kotlina

Zdroj: M. Žabenský 2013

Georeliéf Slovenska sa skladá z  morfoštruktúr, ktoré sú tvorené geologickou stavbou  –  vnútornými (endogénny-
mi) procesmi a z morfoskulptúr, ktorých tvar je daný vonkajšími (exogénnymi) faktormi. Medzi morfoštuktúry patrí 
georeliéf flyšového pásma, georeliéf bradlového pásma, pásmo jadrových pohorí, Veporské pásmo, Gemerské pásmo, 
vnútrokarpatský paleogén, nížiny a neogénne kotliny a neogénne vulkány. Medzi morfoskulptúry patrí glaciálny (ľa-
dovcový) georeliéf, periglaciálny georeliéf, eolický (veterný) georeliéf, fluviálny (riečny) georeliéf, reliéf vzniknutý sva-
hovou modeláciou a antropogénny georeliéf. Napríklad Nízke Tatry patria do pásma jadrových pohorí a nájdeme v nich 
glaciálny georeliéf (Vrbické pleso), periglaciálny georeliéf (kamenné moria pod Chopkom), fluviálny georeliéf (doliny 
v tvare písmena V – Jánska Dolina) a reliéf vzniknutý svahovou modeláciou (erózia masívu Ďumbiera neďaleko Chaty 
Milana Rastislava Štefánika). 

Podnebie 
Klimatické pomery sú významným faktorom ovplyvňujúcim vývoj pôd, rastlinstva a živočíšstva v každom území. 

Údaje o klimatických pomeroch je možné prevziať z existujúcich podkladových materiálov, v ktorých sú publikované 
údaje z vybraných meteorologických staníc pre tridsaťročné obdobia, prípadne z ročeniek SHMÚ a iné. 

Slovensko leží v  miernom podnebnom pásme s  pravidelným striedaním štyroch ročných období. V  prípade 
charakteristiky podnebia daného územia je potrebné rozlišovať aj klimatické oblasti Slovenska, a to teplú, miernu 
a chladnú oblasť. V rámci tejto problematiky sa uvádzajú aj nasledovné údaje:

• priemerná teplota v zimných a letných mesiacoch,
• celková priemerná teplota,
• ročný úhrn zrážok,
• faktory, ktoré vplývajú na miestne podnebie a iné.

Hydrosféra
Zdrojom informácií o vodnom obale zeme sú ročenky SHMÚ, pre významnejšie vodné toky sú k dispozícii okrem 

základných hydrografických údajov aj prietokové charakteristiky. Charakterizuje sa sieť vodných tokov v území, prí-
slušnosť k  jednotlivým povodiam, vodnatosť a  odtokový režim vybraných tokov, ale napr. aj záplavové územia. 
Podzemné vody sú spracované v hydrogeologickej regionalizácii územia Slovenska s bilanciou zdrojov podzemných 
vôd. Územím Slovenska prechádza rozvodie medzi Čiernym a Baltským morom. Je potrebné rozlišovať hydrologickú 

7  Viac k problematike hydrologickej charakteristiky Slovenska: KOLEKTÍV, Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku, Nitra 2014, s. 9-11.

príslušnosť skúmaného územia k danému moru (úmorie) a k danému vodnému toku (povodie). Na Slovensku roz-
lišujeme tieto hlavné povodia: 

• Úmorie Baltského mora – k povodiu Dunajca patrí povodie rieky Poprad.
• Úmorie Čierneho mora – k povodiu Dunaja patrí: povodie Dunaja (samotná rieka Dunaj má na Slovensku 

vlastné povodie, prevažne územie Žitného ostrova); povodie Moravy; povodie Váhu; povodie Nitry; povodie 
Hrona; povodie Ipľa. K povodiu Tisy patrí: povodie Bodrogu, ktoré vzniká sútokom Ondavy a Latorice; povo-
die Hornádu; povodie Slanej; povodie Bodvy. 

V prípade charakteristiky daného územia je potrebné uvádzať aj jazerá, tajchy, rybníky a umelé vodné plochy. 
Dôležité sú aj podzemné vody a pramenné oblasti, a to obyčajné, minerálne, prípadne termálne. V pramenných 
lokalitách sa nachádzajú kúpaliská, akvaparky, kúpeľné strediská, prípadne plničky stolových vôd7. 

Biosféra
Biosféru tvoria dve základné zložky, a to flóra a fauna. Pre lesné porasty je možné využiť mapy typologického 

prieskumu lesov (Národné lesnícke centrum). Charakteristika rekonštruovanej vegetácie má význam najmä pre 
vymedzenie zvyškov pôvodnej vegetácie v  skúmanom území. Ďalšou možnosťou členenia prírodných regiónov 
je typizácia územia na základe azonálnych substrátovo-reliéfových podmienok a zonácie územia reprezentovanej 
hlavnými bioklimatickými jednotkami. Takto vznikli tzv. reprezentatívne potenciálne geoekosystémy. V nadregio-
nálnej mierke sú vymedzené pre celé územie Slovenska v Atlase krajiny Slovenskej republiky.

Flóra Slovenska patrí do oblastí listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma. Výšková zonálnosť podmieňuje 
existenciu stupňa lužných lesov, dubového stupňa, bukového stupňa, smrekového stupňa, stupňa kosodrevín a al-
pínskych lúk. V rámci fauny Slovenska rozlišujeme stepnú oblasť, oblasť listnatých lesov a vysokohorskú oblasť. Je 
potrebné charakterizovať aj endemity a relikty žijúce v skúmanom území. 

Pedosféra
Na základe rôznych klasifikačných kritérií môžeme vymedziť pôdne druhy a pôdne typy. Pôdne druhy sa hod-

notia podľa zrnitosti a štruktúry pôdy s prihliadnutím na obsah ílových častíc v jemnozemi. Poznáme piesočnaté až 
hlinité pôdy. Pôdne typy na Slovensku ovplyvňuje okrem iného aj výšková zonálnosť. Najvýznamnejšie pôdne typy 
na Slovensku sú: fluvizeme – nivné pôdy, čiernice – lužné pôdy, černozeme na suchých sprašových pahorkatinách, 
hnedozeme pod dubovými a hrabovými lesmi, luvizeme – ilimerizované pôdy, pseudogleje – oglejené (zamokre-
né) pôdy, kambizeme – hnedé lesné pôdy, podzoly – vznikli pod ihličnatým lesným porastom, alpínske mačinové 
pôdy a rendziny na dolomitoch a vápencoch. 

Ochrana prírody a chránené územia
Nevyhnutnou súčasťou fyzicko-geografickej analýzy skúmaného územia je aj analýza chránených území na Slo-

vensku. Problematiku upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon definuje stupne 
ochrany krajiny (1. až 5. stupeň) a vymedzuje chránené územia na Slovensku:

• národný park (celkový počet 9); 
• chránená krajinná oblasť (celkový počet 14);
• chránený areál (celkový počet 170); 
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• prírodná rezervácia (celkový počet 384) a národná prírodná rezervácia (celkový počet 219);
• prírodná pamiatka (celkový počet 228) a národná prírodná pamiatka (celkový počet 60) – do tejto 

kategórie patria aj jaskyne a vodopády;
• chránený krajinný prvok;
• chránené vtáčie územie;
• iné chránené územia, ktoré nie sú predmetom ochrany zákona č. 543/2002;  
• a iné chránené prvky v krajine – medzi takéto chránené územia môžeme zaradiť napr. sústavy území 

európskeho významu (Natura 2000, ramsarské lokality a podobne).
Podrobnejšie informácie o jednotlivých chránených územiach je možné nájsť v Štátnom zozname osobitne 

chránených častí prírody Slovenskej republiky, ktorý je publikovaný na stránke www.enviroportal.sk.

10.2 VÝSKUM KULTÚRNEJ KRAJINY 

Výskum kultúrnej krajiny predstavuje veľmi zložitý interdisciplinárny fenomén, ktorý je náročné obsiahnuť v jednej 
kapitole. Z tohto dôvodu sa zameriavame na vybraných autorov, pracujúcich v príbuzných vedných disciplínach ako 
historická geografia, krajinná ekológia, prípadne kultúrna geografia, ale aj samotná kulturológia. Predmetom vý-
skumu je krajina, ktorá v sebe obsahuje historické a súčasné krajinné štruktúry. V prípadoch stanovovania prognóz 
vývoja krajiny je nevyhnutné analyzovať aj terciárnu krajinnú štruktúru. 

Historické krajinné štruktúry
Pri analýze historických krajinných štruktúr je v  najväčšej miere predmetom výskumu rekonštrukcia kultúr-

no-krajinnej vrstvy8 a následne multitemporálna analýza jej vývoja (vývoj v čase). Pri výskume historických kra-
jinných štruktúr je nevyhnutné presne vymedziť skúmané územie a následne ho analyzovať ako celok, prípadne si 
vybrať jeho výrez (transekt) a ten analyzovať a hodnotiť vo vzťahu k určitým časovým okamihom. Takýto metodic-
ký postup nazývame multitemporálna analýza kultúrno-krajinných vrstiev, prípadne multitemporálna 
analýza transektov kultúrno-krajinných vrstiev. 

V rámci výskumu historických krajinných štruktúr s prihliadnutím na rekonštrukciu krajiny a jej vývoja možno 
využiť nasledovné metódy výskumu krajiny: 

Analýza historických a súčasných kartografických diel
Zmeny v krajine je možné sledovať na základe porovnávania údajov v historických a súčasných kartografických 

dielach. Na týchto dielach musia byť podrobne zaznamenané a definovateľné jednotlivé objekty krajiny využiteľné 

8  Kultúrno-krajinná vrstva predstavuje časť územia krajiny, ktorá zobrazuje jej aktuálny stav v určitom časovom období. Kultúrne vrstvy majú akumulačnú tendenciu, v priebehu času sa na seba nabaľujú a často sa vzájomne prekrývajú. 

9  Viac k tejto problematike BOLTIŽIAR, M. – OLAH, B. Potenciál historických máp a leteckých snímok pri štúdiu krajiny, Banská Bystrica 2008, s. 64-82.

10  Kyanotypia je stará fototechnika, pomocou ktorej sa kopírovali dokumenty technického charakteru. 

pre korektné porovnanie a analýzu. Interpretácia údajov znázornených na historických mapách závisí od zamerania 
konkrétnej mapy, od hĺbky jej spracovania, presnosti a spôsobu znázornenia. Najväčšou výhodou historických máp 
je fakt, že zachytávajú historickú skutočnosť v časopriestorovom kontexte. Na základe týchto máp je preto možné 
pochopiť genézu a funkciu študovaného objektu v jeho závislosti od určitých vlastností (evolučný, akumulačný po-
tenciál, zotrvačnosť a iné)9. 

Prvé mapy, ktoré zobrazujú aj územie Slovenska, začali vznikať v 15. storočí. Nemajú významnú vypovedaciu 
hodnotu, pretože boli zhotovené vo veľkých mierkach a zobrazujú skôr výškopis a polohopis územia.

Najstaršie historické mapy veľkých mierok z územia Slovenska pochádzajú z prvej polovice 18. storočia a zobra-
zovali prevažne okolie banských miest (Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica). Na ich spracovaní sa podieľal 
aj Samuel Mikovíni, ktorý v prvej polovici 18. storočia vytvoril mapy uhorských stolíc v stredných mierkach (1:150 
000). Na mapách je možné identifikovať sídla, polia, lesy, vodné plochy, banské stavby, cesty a sakrálne stavby. 
Reliéf je šrafovaný a polohopis je stále nepresný.

Mapy 1. vojenského (Jozefského) mapovania (1763 – 1785) predstavujú prvé mapy veľkých mierok (1:28 800) 
a pokrývajú územie celého Rakúsko – Uhorska s presnejším polohopisom a výškopisom. Toto mapovanie začalo už 
za vlády Márie Terézie v roku 1769 a skončilo za vlády Jozefa II. v roku 1785, a preto dostalo názov Jozefské. Originály 
týchto máp sú uložené vo vojenskom archíve vo Viedni, prípadne sa dajú zakúpiť na DVD. Boli vydané maďarskou 
firmou Arcanum v roku 2004. Jozefské mapovanie bolo prvým mapovaním habsburskej monarchie. Územie Slo-
venska je zmapované na 210 farebných listoch, pričom popisy k nim sa roztratené nachádzajú v siedmich zväzkoch 
vojenských popisov Uhorska.       

Mapy z  2. vojenského (Františkovho) mapovania (1806  –  1869) sa vyznačujú väčšou presnosťou, vďaka ge-
odetickému zameraniu. Originály týchto máp sa nachádzajú vo Vojenskom archíve vo Viedni. Dostupné sú aj 
na DVD, ktoré bolo vydané v roku 2005 maďarskou firmou Arcanum. Územie Slovenska bolo mapované v dvoch 
etapách. Severné a východné Slovensko bolo spracované v rokoch 1819 – 1827 a stredné a južné Slovensko v rokoch 
1837 – 1858. Mierka mapovania ostala podobná, a to 1:28 000, pri podobnej štruktúre, aká bola pri prvom vojen-
skom mapovaní. Mapa je pomerne presná a spoľahlivá s presne vyhranenými farebnými plochami. Niektoré plochy 
znázorňujúce využitie krajiny sa prekrývajú, čo na malom priestore môže viesť k zlým dedukciám o využití krajiny. 
Pri sídlach sa odlišujú obytné a  hospodárske budovy od  záhrad. Precízna je i  sieť poľných ciest. Druhé vojenské 
mapovanie má veľký význam a dobrú výpovednú úroveň.

3. vojenské mapovanie (1869 – 1887) je zamerané na splnenie požiadavky armády na presnejšie a kvalitnej-
šie mapy. Územie Slovenska bolo mapované v rokoch 1875 – 1884 v mierke 1:25 000. Nezmapované oblasti boli 
zmapované do kyanotypií10 z druhého vojenského mapovania a zväčšené do mierky 1:25 000. Výšková sieť bola 
odvodená od jadranskej nulovej hladiny v Terste a výškopis po prvýkrát zobrazuje vrstevnice. Mapy sú dostupné 
na DVD vydanom maďarskou firmou Arcanum. Dostupnosť týchto mapových podkladov je však komplikovaná, pre-
tože originály boli v rokoch 1922 – 1923 po rozpade monarchie presunuté do Prahy. Dostupnejšie sú ich reambu-
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lácie11 v mierkach 1:25 000 čierno-biele, prípadne hnedo-biele mapy a čierno-biele mapy so zeleno zvýrazneným 
lesom, ktoré sa používali až do 50-tych rokov 20. storočia. Na základe výskumov sa zistilo, že reambulované mapy 
zobrazujú stav približne z roku 1900. 

4. vojenské mapovanie (1896 – 1914) sa na území Slovenska vykonalo len vo Vysokých Tatrách a neskôr bolo preru-
šené kvôli vypuknutiu I. svetovej vojny. Bola vyhotovená mapa v mierke 1:25 000 a špeciálna mapa v mierke 1:75 000. 

Katastrálne mapy začali u nás vznikať od roku 1856 – 1867. V roku 1875 bol v Uhorsku zriadený definitívny 
kataster. Boli a sú tu použité konkretuálne mapy, komasačné mapy (vypracované pri sceľovaní pozemkov), segre-
gačné mapy (vyhotovené pri úpravách urbariátov), proporciačné mapy (vznikli pri zisťovaní účasti jednotlivých 
komposesorov) a ostatné mapy. Na čierno-bielych katastrálnych mapách môžeme identifikovať les, lúky, pasienky, 
ornú pôdu, stavby a cesty.

Mapovanie v Československu - samostatný Vojenský zemepisný ústav vznikol až v roku 1919, avšak všetky 
mapy sa objednávali z Rakúska. V roku 1933 boli schválené prvé úradné mapy v mierke 1:20 000. Do roku 1939 bolo 
spracované územie od Banskej Bystrice po maďarské hranice. V Československu sa jednotný kataster zriadil v roku 
1927 a používali sa mapy v mierkach 1:2000, 1:1000, a 1:500. Po roku 1945 boli katastrálne mapy na Slovensku vo 
veľmi zlom stave, preto keď sa v roku 1956 zriadila jednotná evidencia pôdy, boli vypracované náhradné letecké 
snímky. Pozemkové mapy sa vyhotovili v kópiách 1:2 880 alebo 1:2 000. Jednotlivé mapové podklady je možné 
získať na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v Bratislave.    
V rámci výskumu kultúrnej krajiny je možné využiť aj metódy, ktoré využíva historická geografia12 a ktoré sú apliko-
vateľné v podmienkach kulturológie a cestovného ruchu.

 
• Historický land use
Historický land use predstavuje disciplínu, kde na základe korektnej analýzy starých máp, leteckých a družico-

vých snímok identického územia vzniká možnosť formulácie prognóz vývoja krajiny, respektíve zhodnotenia zmien 
vývoja plôch – triedy využitia krajiny (lesy, trvalé trávne porasty, oráčiny, trvalé kultúry a iné). Prakticky sa realizuje 
ako súčet percentuálnych, prípadne rozlohových plôch kultúrnej krajiny a ich následné porovnávanie. 

• Multitemporálna analýza
Ak porovnávanie využitia krajiny (land use), prípadne iné porovnávania realizujeme k rôznym časovým okami-

hom, možno hovoriť o multitemporálnej analýze.
Multitemporálna analýza predstavuje štúdium dynamiky vývoja tried krajinnej pokrývky v prostredí geografic-

kých informačných systémov. Pozorovanie plošných relácií v daných obdobiach je štatisticky vyhodnotené pomocou 
numerickej a grafickej analýzy.

Model geoekologických typov a subtypov určuje priestorovú organizáciu tried využitia krajiny ako ukazovate-
ľov antropogénnych zmien v krajine. Predmetná závislosť sa analyzuje prostredníctvom numerických a grafických 
výstupov (diagramov) multitemporálnej analýzy na portfóliu vývoja plošného spektra trvalo využiteľných kultúr.

11 Reambulácia je proces doplnenia starších mapových podkladov o nové prvky a merania. 

12 Viac k problematike výskumu krajiny v historickej geografii: CHRASTINA, P. Výskum krajiny (z aspektu historickej geografie a krajinnej ar-
cheológie), Prešov 2010, s. 48-57.

Graf 4: Multitemporálna (časová) analýza historického a súčasného land use v Bojniciach.

Zdroj: M. Žabenský 2012

Zdroj: M. Žabenský 2012

Obrázok 9 Príklad nevhodnej percepcie historickej krajiny a mesta Nitra. V pozadí je vidieť 
pohoria, ktoré sa v reálnej krajne nenachádzajú. Nitriansky hrad je v porovnaní s mestom 
zväčšený a nachádzajú sa tu objekty, ktoré tu v minulosti neexistovali.
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Fenomén tessery a  jej vertikálny rez s tematickou nadstavbou land use - východiskom je typizácia, na ktorú 
nadväzujú terénne práce na výskumnej ploche – tessere. Vertikálny rez tesserou je doplnený o obrázkové a symbolické 
mapové znaky, ktoré vyjadrujú stav land use na kartografickom podklade. V prípade chýbajúcich mapových podkladov 
predstavuje zdroj informácií literatúra, rytiny, staré fotografie, archeologické pramene hmotnej povahy a iné. 

Metóda profilov kultúrnokrajinných vrstiev umožňuje identifikáciu horizontálnych a vertikálnych väzieb 
medzi prírodnými komponentami miestnej krajiny v  chórickej dimenzii, ktoré spolu s  fenoménom spoločenskej 
zložky tzv. hybných síl, určujú proces antropogénnej exploatácie skúmaného územia v čase. Konštrukcia obsahu-
je komplexný fyzickogeografický profil krajiny, ktorý na profilovej čiare dopĺňajú obrazové a symbolické mapové 
znaky, vyjadrujúce stav historického land use na profilovej línii zakreslenej na kartografickom podklade – mape.

Metóda percepcie (vnímania) historickej krajiny. Percepcia miestnej krajiny zachytená v  písomných 
prameňoch, v odbornej literatúre alebo v umeleckých dielach, odráža vlastnosti vonkajšieho sveta (jeho fyzickú 
podstatu vnímanú zmyslami), ktoré pôsobili na autora dobového diela/správy. Prekážkou pri konkrétnej analýze 
podkladov je subjektívne vnímanie skutočnosti jednotlivými autormi (diela antických, či stredovekých autorov).

Štúdium kultúrnej difúzie umožňuje komplexnejšie pochopenie formy a spôsobu využívania krajiny. Kultúrna 
krajina Európy je ovplyvnená spektrom myšlienok a inovácií, ktoré vznikli a prúdili počas storočí. Výskum kultúrnej 
difúzie a difúznych procesov zodpovedá na množstvo otázok spojených s podstatou zmien a ich vplyvom na formo-
vanie kultúrnej krajiny skúmaného územia. 

Súčasná krajinná štruktúra 
Súčasný stav skúmaného územia (súčasnú krajinnú štruktúru k danému časovému okamihu) je možné inter-

pretovať predovšetkým pomocou terénneho výskumu. Pri terénnom výskume je ale možné získať informácie aj 
o historických krajinných štruktúrach. V súčasnosti sa vo veľkej miere využíva aj diaľkový prieskum zeme a le-
tecké snímkovanie.

Terénny výskum 
Objekt terénneho výskumu je rôzny v závislosti od prístupu vednej disciplíny. V procese terénneho výskumu sa 

podrobnejšie skúmajú jednotlivé objekty, vzťahy medzi nimi, čoho výsledkom je zozbieraný materiál. Tento mate-
riál v procese spracovania systematizujeme, generalizujeme, graficky interpretujeme a podávame závery. Medzi 
metódy, ktoré využívame pri terénnom výskume, patrí pozorovanie (vizuálne štúdium priamo v  teréne), rozho-
vor, dotazník (anketa), štatistické a poznávacie metódy. 

Primárne sa pri terénnom výskume uplatňujú nedeštruktívne metódy ako napríklad povrchový prieskum (za-
znamenávanie súčasného stavu krajiny, zber vzoriek (nedeštruktívny) a  iné). Analýza georeliéfu a  vegetačného 
krytu miestnej krajiny umožňuje skúmať pozíciu a prítomnosť konkrétnej štruktúry v danom území. Deštruktívne 
metódy sú napríklad odber vzoriek kameňa z opevnenia, obytných objektov a kamenárskych výrobkov za účelom 
ďalšieho laboratórneho spracovania.

Všetkým týmto metódam predchádza prípravná fáza terénneho výskumu, kedy sa vytyčujú najdôležitejšie body vý-
skumu, pripravuje sa plán terénnych prác, študuje sa dostupná literatúra a mapové pramene a rozhoduje sa o spôsobe 
zberu a zaznamenávania zozbieraného materiálu. Dôležitý je aj výber a dodržiavanie metodického hľadiska.

Diaľkový prieskum zeme
Predstavuje nový vedný odbor, ktorý v posledných desaťročiach (u nás v posledných rokoch) získava pozornosť 

iných vedných disciplín. Je významným nástrojom výskumu kultúrnej krajiny z pohľadu archeológie a kulturológie. 
U nás zatiaľ nie je prakticky aplikovaný v dostatočnej miere.

Táto výskumná metóda poskytuje informácie o  vzťahoch a  fungovaní ekosystémov, o  štruktúre, potenciáli 
a typizácii krajiny. Okrem klasických farebných a čiernobielych snímok vystupujú v súčasnosti do popredia aj infra-
červené, multispektrálne, spektrozonálne, termálne, skenerové, radarové a  iné záznamy, ktoré poskytujú množ-
stvo informácií kvantitatívneho a hlavne kvalitatívneho charakteru. Pod diaľkovým prieskumom zeme rozumieme 
záznam a vyhodnotenie informácií, získaných pomocou vĺn z rôznych oblastí elektromagnetického spektra, ktoré sa 
odrážajú od predmetov všetkých druhov a z rôznych vzdialeností.

Letecké snímky 
Podávajú objektívny obraz zemského povrchu so všetkými jeho podrobnosťami, ktoré snímka, vzhľadom na vy-

sokú rozlišovaciu schopnosť emulzie a bohatosť podania jemných odtieňov v stupnici od bielej po čiernu (prípadne 
farebné stupnice), môže v príslušnej miere zachytiť. Hodnotné sú predovšetkým multispektrálne snímky, pretože 
objekt sa sníma vo viacerých spektrálnych pásmach, na základe ktorých je možné podrobnejšie identifikovať skú-
mané prvky.          
Najstaršie čiernobiele letecké meračské snímky pochádzajú z roku 1935, ale zachytávajú iba niektoré oblasti podob-
ne ako snímky z rokov 1936, 1937, 1938 a 1948. 

Relatívne hodnotným materiálom, ktorý zachytáva územie celého Slovenska, je letecké snímkovanie z  roku 
1949. Neskôr sa vybrané časti územia Slovenska snímkovali pravidelne. Informácie je možné nájsť v archívoch To-
pografického ústavu armády Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.      
V rokoch 2002 až 2003 bolo snímkované územie celého Slovenska a vznikla kontinuálna ortofotomapa v mierke 
1:5000. Aktuálne je aj mapovanie z rokov 2006 – 2008. Letecké snímky majú význam pre hodnotenie zmien štruk-
túry krajiny, a to predovšetkým z dôvodu ich objektívnosti, neomylnosti a presnosti. Tieto snímky zachytávajú stav 
krajiny v priestore a čase. Metóda spracovania takýchto záberov je založená na spracovaní najskôr starších zábe-
rov a ich porovnaní s novšími, prípadne aktuálnymi leteckými snímkami. Letecké fotografie využíva aj spoločnosť 
Google, ktorá ho aplikuje do mapových podkladov s vysokým rozlíšením. Aktuálne mapy zobrazujú stav krajiny 
z leteckého snínkovania v rokoch 2006-2008 a na mapách sú označené ako stav z roku 2009. V súčasnosti sa zavá-
dzajú do systému nové mapy, ktoré vychádzajú z aktuálneho snímkovania.

Terciárna krajinná štruktúra
Terciárna krajinná štruktúra predstavuje akýsi „plán“ stavu krajiny do budúcnosti. Plánovanie budúceho vývoja kra-

jiny je dané stavom spoločnosti a môže sa uberať buď enviromentálnym smerom (ochrana krajiny), prípadne hospo-
dárskym smerom (využívanie krajiny na hospodárske účely). Takáto krajiná štruktúra sa v krajine prejavuje buď reálne 
(chránené územie) alebo ako plán do budúcnosti (vyčlenenie konkrétneho územia na výstavbu sídelných štruktúr). 
Pri prognóze vývoja krajiny je potrebné vychádzať z dokumentov ako napr. plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta/obce, či územný plán sídelného útvaru. Tieto plány sú zamerané prevažne na zonáciu obce s akcentom na kon-
krétne využívanie krajiny v budúcnosti (napr. zóna rekreácie a oddychu, priemyselná zóna a i.). Nevyhnutné je aj poznať 
aktivity ekonomických subjektov a ich investičné plány s akcentom na zmeny v krajine.
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11  VYUŽITIE A PREKLAD CUDZOJAZYČNEJ 
LITERATÚRY V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

Použitie odbornej zahraničnej literatúry v  záverečných prácach má veľký význam. Prináša nové, aktuálne 
informácie, nové perspektívy na  danú tému, výrazne obohacuje obsahové zameranie témy a  zároveň dokazuje 
fundovanosť autora nielen pri spracovaní témy, ale aj  pri práci  s inojazyčnými materiálmi. 

V záverečných prácach môžeme využiť tak zahraničné odborné publikácie ako aj elektronicky dostupné infor-
mácie. Podmienkou však zostáva zachovanie vedeckého charakteru citovaného zdroja. Naďalej sa neodporúča ci-
tovať a používať stránky typu www.wikipedia.org. Pri vyhľadávaní zahraničných publikácii môžeme využiť registre 
kníh jednotlivých knižníc na Slovensku alebo sa k prehľadu publikovaných diel na istú tému dostaneme zadaním 
kľúčových výrazov do niektorého internetového vyhľadávača napr. www.google.books.com. Na tejto stránke získa-
me prehľad cudzojazyčnej literatúry k nami zvolenej téme spolu s jej bibliografickými odkazmi. Niektoré publikácie 
alebo aspoň ich časti sú na tomto portáli aj zverejnené. 

Ak potrebujeme aktuálne informácie o niektorej krajine, vyhľadáme si jej oficiálne stránky a faktografické údaje 
čerpáme najmä z nich. Na  vyhľadanie aktuálnych faktografických informácií o Nemecku môžete využiť  stránky 
www.bundestag.de, www.destatis.de, o Rakúsku môžete využiť  stránky www.statistik.at, www.fremdenverkehr-
samt.com. Aktuálne informácie o Veľkej Británii môžeme  okrem iného nájsť aj na stránkach www.gov.uk , www.
britannia.com, o Spojených štátoch   na stránkach www.usa.gov. 

Ak odborné zahraničné publikácie nenájdeme v našich knižniciach, môžeme využiť služby univerzitných kniž-
níc v zahraničí. Najbližšia a najväčšia zahraničná knižnica sa nachádza vo Viedni. Viedenská univerzitná knižnica je 
verejne prístupná, stačí ak pri vstupe predložíte občiansky preukaz. Je vhodné si pred samotnou návštevou hľadanú 
knihu vyhľadať na on-line portáli knižnice, aby ste vedeli, kde ju môžete nájsť. Knižnica umožňuje návštevníkom 
kopírovanie kníh  za poplatok priamo na mieste. 

TECHNIKA CITOVANIA zostáva zachovaná aj pri použití cudzojazyčnej publikácie. Pri citácii ide o text, ktorý bol 
doslovne prevzatý, preto je nutné ho od ostatného textu oddeliť úvodzovkami. Cudzojazyčný text zostáva vo výcho-
diskovom jazyku iba v rigoróznych a dizertačných prácach. V bakalárskych a diplomových prácach je nevyhnutné 
východiskový text preložiť do  jazyka, v  ktorom je práca písaná.  Pri cudzojazyčnom texte je v  takomto prípade 
nutné zachovať ekvivalenciu a identickosť prekladu s pôvodným textom.  Ak má citát viac ako štyri riadky, píše sa 
oddelene od ostatného textu. Ak v práci použijeme cudzojazyčný text odporúča sa uviesť jeho originálne znenie 
do poznámok pod čiarou. Ak ide o prameň citovaný z internetu a je na internete uvedené aj miesto a rok vydania, 
príp. číslovanie strán, treba uviesť aj tie - za  zátvorkou údaja „on-line“. Na  konci citátu je potrebné do  zátvorky 
uviesť, že ide o vlastný preklad. 
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Príklad citovania cudzojazyčného textu

 „Vrcholná fáza turizmu začína po druhej svetovej vojne a je úzko spätá s hospodárskym 
rastom v západných, priemyselne vyspelých krajinách: dôležitými  predpokladmi boli 
najmä vyššie príjmy, viac voľného času a rozvinuté komunikačné a prepravné služby 
(Freyer, 2006, s.15)13“ (vlastný preklad).

Ak nechceme východiskový cudzojazyčný text prebrať v doslovnom znení a chceme využiť voľnejšiu formu pre-
kladu, môžeme autora parafrázovať. Aj tu je však nutné zachovať hodnotu pôvodnej výpovede a výrok nedopĺňať 
vlastnými názormi. Pri parafráze nepoužívame úvodzovky. Na konci parafrázy je potrebné do zátvorky uviesť, že ide 
o vlastný preklad. Na jej začiatku je vhodné doplniť meno autora a parafrázu ukončiť citačným indexom, resp. ho 
uviesť v poznámkach pod čiarou. 

Príklad parafrázovania cudzojazyčného textu

Walter Freyer uvádza, že rozvoj turizmu po druhej svetovej vojne je úzko spätý 
s hospodárskym rastom v západných, priemyselne vyspelých krajinách. Ako dôležité  
predpoklady jeho rozvoja chápe  najmä vyššie príjmy, viac voľného času a rozvinuté 
komunikačné a prepravné služby (Freyer, 2006, s.15) (vlastný preklad).

Cudzojazyčnú literatúru uvádzame spolu s ostatnými zdrojmi do zoznamu použitej literatúry. Literárne od-
kazy zaznamenávame štandardne podľa platných pravidiel. V prípade cudzojazyčnej literatúry môžeme, ale nie je 
to nevyhnutné, uviesť slovenský preklad názvu knihy v hranatých zátvorkách. Inak zachovávame jazyk dokumentu. 
Miesto vydania ani vydavateľstvo prekladať nemusíme. Pri publikáciách písaných cyrilikou použijeme transliterá-
ciu, tzn.  nahradíme každé písmeno azbuky zodpovedajúcou grafémou slovenského jazyka.

Príklad uvádzania bibliografického záznamu v zozname použitej literatúry

FREYER, W.: Tourismus: Einführung in dieFremdenverkehrsökonomie [Turizmus: 
Úvod do ekonómie cestovného ruchu]. München: Oldenbourg. 2006. 557s. ISBN 978-
3-486-57874-4.
LAFEBER, A.: Translationat Inter-governmental Organizations: The Set of Skills 
and Knowledge Required and The Implications for Recruitment Testing. Dizertačná 
práca.2012. Dostupné na internete: http://isg.urv.es/publicity/doctorate/research/ 
theses/LAFEBER_ thesis_2012.pdf.

Využitie cudzojazyčnej literatúry v záverečných prácach si však vyžaduje dostatočné ovládanie cudzieho jazyka 
ako aj istú mieru jazykovej a štylistickej zdatnosti v materinskom jazyku. Ak sa v práci rozhodneme použiť cudzoja-
zyčnú literatúru, je vhodné oboznámiť sa so zásadami a špecifikami prekladu odborného textu.

13 Die Hochphase des Tourismus begann in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg und ist eng verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den weslichen Industrienationen: höhere Einkommen, mehr Freizeit und entwickelte Kommunikations- undTransportmittel waren wichtigeVorau-
ssetzungen (Freyer, 2006, s15). 

K základným vlastnostiam odborného (alebo náučného) štýlu patria: písomnosť, monologickosť, verejnosť, 
pojmovosť, presnosť, zreteľnosť a odbornosť. Písomnosť náučného štýlu znamená, že väčšina textov sa vyskytuje 
v písomnej podobe, aj keď nie je vylúčený výskyt aj v ústnej podobe. Z tohto dôvodu je vetná konštrukcia zložitejšia 
ako pri ústnom prejave, prevládajú súvetia, polovetné konštrukcie s využitím príčastia (trpného alebo činného). 
Pojmovosť náučného štýlu sa prejavuje väčším výskytom pojmov, termínov a  malou frekvenciou dejových slov. 
Presnosť a odbornosť náučného štýlu je realizovaná najmä v lexikálnej rovine a dosahuje sa používaním odbornej 
terminológie. 

Preklad odborného textu má určité špecifiká. Najdôležitejšou vlastnosťou odborného štýlu je pojmovosť. 
Z tohto dôvodu sa  pri odbornom preklade sústreďujeme najmä na lexikálnu rovinu (preklad termínov). Zák-
ladným predpokladom práce s odborným textom je znalosť terminologickej sústavy v oboch jazykoch. Často sa stre-
távame s problémom jednoznačnosti termínov vo východiskovom a v cieľovom jazyku. Ak termín existuje aj v cie-
ľovom jazyku, treba ho nahradiť. Ak sa termín v terminológii slovenského jazyka nenachádza, môžeme zvoliť jednu 
z nasledujúcich možností: prevziať termín z východiskového jazyka a v zátvorke uviesť čo najpresnejšie vysvetlenie 
tohto termínu; alebo chýbajúci termín nahradiť opisným spôsobom. Pri preklade odborných termínov sa nevyhne-
me práci so slovníkmi. Medzi základné typy slovníkov patria: monolingválne (výkladové), bilingválne (prekladové), 
piktoriálne (obrázkové), synonymické, frazeologické, slovníky skratiek, špecializované slovníky (zamerané na určitú 
oblasť vedy). Slovník môže existovať v printovej alebo elektronickej podobe. Výhodou elektronického slovníka je 
výrazné skrátenie času, ktorý je potrebný na vyhľadanie určitého hesla. Pri vyhľadávaní významu slova treba zvážiť, 
ktorý slovníkový ekvivalent je ten pravý (nie vždy to musí byť prvý). V prípade pochybností sa odporúča overiť si 
hľadané slovo vo viacerých zdrojoch.  Je potrebné vystríhať sa slovnej interferencii, ktorá je založená na podobnosti 
slov (tzv. falošní priatelia – false friends). 

Príklady slovnej interferencie (podobnosť slov v dvoch jazykoch)

Respectively – v tomto poradí, NIE: respektíve
Eventually – nakoniec, NIE: eventuálne
Literally – doslovne, NIE: literárne
Tourism – cestovný ruch, NIE: turistika

V rovine morfologickej a syntaktickej je pri preklade dôležité zachovanie náučného štýlu textu. To môžeme 
dosiahnuť niekoľkými spôsobmi: použitím zložitých a stereotypných vetných konštrukcií. Osoba autora je často po-
tlačená a dôraz je kladený na fakty a udalosti (toto sa vo viacerých jazykoch dosahuje použitím pasívnych konštruk-
cií). Okrem neosobnosti je najmarkantnejším syntaktickým javom odborného štýlu presná formulácia a logický sled 
viet v súvetí. V odbornom štýle je primárnym cieľom presný a zrozumiteľný prevod informácie, a preto prekladateľ 
môže rozdeľovať a  prestavovať súvetia, ak je to v  záujme lepšej zrozumiteľnosti.  Ďalej je to snaha o  výstižnosť 
a  stručnosť aplikáciou kondenzácie. Slová, alebo vetné konštrukcie, ktoré sú navyše, nie sú nositeľmi významu 
a tým narúšajú koncíznosť textu, je potrebné odstrániť. Pri preklade odborného textu musíme dodržať absenciu 
emocionálnosti a expresivity, ktorá je pre tento štýl typická. 
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Pri preklade textu z anglického alebo nemeckého jazyka chceme upozorniť na rozdiely jazykových systémov 
spomínaných jazykov. V slovenskom jazyku je nižšia frekvencia používania pasív ako v nemeckom resp. anglickom 
jazyku aj v odbornom štýle. Preklad pasívnych konštrukcií do slovenského jazyka sa realizuje použitím zvratného 
pasíva a zmenou vetného členenia, pričom sa zachováva miera neosobného vyjadrenia.

Príklad prekladu pomocou zvratných pasív

New schools were established...... Zakladali sa nové školy..... (NIE: Boli zakladané nové 
školy)
I was not given the pass .....Nedali mi preukaz ......(NIE: Nebol mi daný  preukaz – doslovný 
preklad)
Die Lieder sind gesungen worden. ..... Piesne sa spievali..... (NIE: Piesne boli spievané.)

V nasledujúcej časti uvedieme niektoré špecifické postupy, ktoré sa používajú pri preklade odborných textov:
1. Substitúcia termínov a terminologických spojení (ak uvedený termín v texte existuje v terminológii v slo-

venskom jazyku, treba ho nahradiť), v krajnom prípade – prevzatie termínu z východiskového jazyka (ak 
termín neexistuje, je potrebné uviesť ho v pôvodnom jazyku a následne ho vysvetliť).

2. Zachovanie presnosti a odbornosti (najmä tým, že sa snažíme redukovať nadbytočné výrazy v texte).
3. Eliminácia „kopírovania“ syntaktických konštrukcií z východiskového jazyka (štruktúra vety v slovenskom 

jazyku môže byť iná ako vo východiskovom jazyku, preto je potrebné na to pamätať pri korekcii prekladu 
a snažiť sa upraviť vetu tak, aby znela čo najprirodzenejšie). 

Príklad odborného prekladu

It would be a serious setback, were the talks to fail.
Bolo by vážnym problémom, ak by vyjednávanie zlyhalo.
(doplnenie spojky ak v slovenskej vete, v anglickej vete je podmienka vyjadrená 
inverziou – zmenou slovosledu)
The damage was expected to be extensive.
Očakávalo sa, že škody budú rozsiahle.
NIE: Škody sa očakávali, že budú rozsiahle.

4. Dodržanie slovosledných noriem cieľového jazyka (napr. slovosled vety v anglickom aj nemeckom jazyku 
je pevne stanovený, v slovenskom jazyku nie je slovosled vo vete pevne určený syntaktickými pravidlami, 
z tohto dôvodu je potrebné si preložený text opäť prečítať s určitým časovým odstupom a urobiť v ňom 
zmeny, aby text pôsobil prirodzene v slovenskom jazyku).

Príklad

Wir hoffen, dass Sie mit unseren Leistungen zufrieden sind, und dass Sie sie auch in 
Zukunft in Anspruch nehmen.
 Dúfame, že ste boli spokojný s našimi službami a využijete ich aj  budúcnosti.
NIE: Dúfame, že ste s našimi výkonmi spokojní, a že si ich aj v budúcnosti budete 
vyžadovať. 

Používanie nástrojov na automatický preklad. Pravdepodobne najpopulárnejším takýmto nástrojom je 
GoogleTranslate. I napriek tomu, že tieto nástroje sú veľmi progresívne a môžu uľahčiť preklad textu, zatiaľ nie sú 
schopné úplne nahradiť rolu prekladateľa, pretože nedokážu abstrahovať kontext textu, štylistické a  lingvistické 
súvislosti použitých výrazov. Môžu byť použité na rýchle pochopenie významu cudzojazyčného textu, avšak bez 
ďalších korekcií a modifikácií, nie je vhodné tento automatický preklad použiť v záverečnej práci.

Príklad pri využití nástroja pre automatický preklad 

Východiskový text
Die Hochphase des Tourismus begann in den Jahren nach dem 2. Weltkrieg und ist eng 
verbunden mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in den weslichen Industrienationen: 
höhere Einkommen, mehr Freizeit und entwickelte Kommunikations- undTransportmittel 
waren wichtige Voraussetzungen
Preklad pomocou Googletranslate
Vrcholné obdobie cestovného ruchu začala v rokoch po druhej svetovej vojne a je úzko 
spojená s hospodárskym rozmachom v weslichen priemyselných krajín: vyššie príjmy, 
väčší voľný čas a rozvinuté komunikácie a dopravy sú dôležitými predpokladmi
Vlastný preklad
Vrcholná fáza turizmu začína po druhej svetovej vojne a je úzko spätá s hospodárskym 
rastom v západných, priemyselne vyspelých krajinách: dôležitými predpokladmi boli 
najmä vyššie príjmy, viac voľného času a rozvinuté komunikačné a prepravné služby.

I napriek tomu, že si použitie zahraničnej odbornej literatúry vyžaduje väčšie úsilie a časovú náročnosť, závereč-
nú prácu obohacuje o najnovšie poznatky a tým zvyšuje jej odbornú úroveň.
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