
V Bratislave prebehol jedenásty roèník
konferencie „Kvalitatívny prístup a metódy
vo vedách o èloveku“ – tentokrát na tému
diverzita

1MASARYK, R., 2LÁŠTICOVÁ, B., 2PETRJÁNOŠOVÁ, M.

1 Ústav psychologických a logopedických štúdií, PdF UK, Bratislava
2 Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava

Citace: Masaryk, R., Lášticová, B., Petrjánošová, M. (2012). V Bratislave prebehol jedenásty roèník konferencie

„Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èloveku“ – tentokrát na tému diverzita. Adiktologie, (12)1, 69–72.

2012/ 12 / 1

PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD

69ADIKTOLOGIE

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky.

Došlo do redakce: 30 / LEDEN / 2012 Pøijato k tisku: 20 / BØEZEN / 2012

Korespondenèní adresa: PhDr. Radomír Masaryk, PhD. / rado.masaryk@gmail.com / Ústav psychologických

a logopedických štúdií, PdF UK, Raèianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika

V dòoch 23. a 24. januára 2012 sa na Fakulte sociálnych

a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

uskutoènil už jedenásty roèník konferencie „Kvalitatívny

prístup a metódy vo vedách o èloveku“. Akademické poduja-

tie po roèníku 2008 druhýkrát prekroèilo hranice Èeskej re-

publiky. Témou tejto edície bola „Diverzita v spoloèenských

vedách“.

Konferencia bola venovaná diverzite i preto, že spolo-

èenskovedný výskum by mal reflektovať dôsledky otvára-

nia rôznych druhov hraníc a s tým spojenú konfrontáciu

s inakosťou. Spadá sem aj úsilie rôznych druhov minorít vy-

bojovať si svoj hlas v majoritnej spoloènosti. Konferencia sa

navyše snaží spájať ¾udí z rôznych oblastí spoloèenských

vied s cie¾om obohacovať vzájomné poh¾ady na to, ako robiť

kvalitatívny výskum.

Tento roèník podujatia pripravili štyri inštitúcie.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadé-

mie vied v Bratislave; Fakulta sociálnych a ekonomických

vied Univerzity Komenského v Bratislave; Klinika adikto-

lógie 1. lekárskej fakulty UK a VFN v Prahe; a Ústav psy-

chologických a logopedických štúdií Pedagogickej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia získala podporu projektu Sieťovanie
vedecko-výskumných kapacít a cielený rozvoj spolu-
práce medzi vysokými školami, verejnou správou,
súkromným a neziskovým sektorom v adiktológii
(NETAD). Informácia o projekte bola súèasťou zborníka

abstraktov a zmienka o partnerstve s projektom sa okrem

webovej stránky konferencie dostala aj do správy o konfe-

rencii na portáli Slovenskej akadémie vied.

Podobne ako v roku 2008 aj roèník 2012 organizovala

trojica bývalých spolužiakov a súèasných kolegov Barbara

Lášticová, Magda Petrjánošová a Radomír Masaryk. Orga-

nizátori sa snažili konferenciu tematicky zakotviť tým, že

cielene oslovili nieko¾ko pozvaných expertiek a expertov,

aby si pripravili k¾úèové referáty alebo zostavili tematicky

zamerané sympóziá z rôznych oblastí spoloèenských vied.

Jana Plichtová z Filozofickej fakulty Univerzity Ko-

menského v Bratislave predniesla prvý z trojice hlavných

referátov. Vo svojom kritickom príspevku s názvom „Quo

vadis, kvalitatívny výskum: Èo by sa zišlo robiť a preèo?“ sa

odrazila od konštatovania, že kvalitatívne výskumy len zri-

edka overujú teoretické zovšeobecnenia èi majú odvahu

púšťať sa do teoretickej imaginácie – èo však autorka pova-



žuje za legitímnu a nevyhnutnú súèasť vedeckého poznáva-

nia. Ako spôsoby riešenia tohto stavu vidí podporu emanci-

pácie a odstraòovanie bariér v rovnocennej úèasti na spolo-

èenskom diskurze a intervenciu do celkového politického

a ideologického diskurzu.

Csaba Szaló z Masarykovej univerzity v Brne sa veno-

val otázke kultúrnych podmienok, ktoré umožòujú rôzne

interpretácie. Poukázal na výskumy múzeí, ktoré ako tzv.

„miesta spomínania“ umožòujú sledovať fascinujúcu dyna-

miku konštrukcií významov. Položil si otázku, ako je možné

v rámci interpretatívnych komunít dosiahnuť zmenu.

Andrew Wilkins z britskej Roehampton University sa

pozrel na otázku diverzity v kontexte britského diskurzu

vzdelávacej politiky. Diverzitu pozoruhodne zakotvil ako

faktor vedúci k individuácii a v urèitom význame aj komodi-

fikácii vzdelávacieho systému. Posilòuje neoliberálny trend

smerom k atomizácii, marketizácii i ekonomizácii a vytvára

podmienky pre manažerialistickú kultúru flexibility, ná-

kladovej efektívnosti a ekonomickej konkurencie v škol-

skom systéme.

Popri pozvaných prednáškach zahàòal program konfe-

rencie aj šesť pozvaných sympózií:

• Andrej Findor a jeho hostia v sympóziu „Skúmanie

a umožòovanie sociálnej zmeny v rómskych spoloèen-

stvách“ na konkrétnych príkladoch kvalitatívnych výsku-

mov z prostredia rómskych osád diskutovali o možnosti-

ach sociálnej zmeny medzi Rómkami a Rómami, ktorí

každodenne zažívajú rôzne typy kategoriálneho (rasové-

ho, etnického, sociálneho) vylúèenia, marginalizácie

a diskriminácie.

• Martina Høebíèková viedla sympózium s názvom „Mezis-

kupinový kontakt v støedoevropských zemích“, kde za-

zneli príspevky o používaní jazyka v medziskupinovom

kontakte èi o historickom vedomí obyvate¾ov èeského

a nemeckého pohranièia. Ve¾ký záujem vzbudil príspevok

Alicje Ewy Leix o špecifikách po¾sko-èeskej komunikácie,

ale aj pozoruhodný príbeh metodologickej reflexie Magdy

Petrjánošovej a Sylvie Kouøilovej.

• Sympózium Gabriela Bianchiho „Ko¾ko improvizácie zne-

sie kvalitatívny výskum“ dalo možnosť nahliadnuť do

„kuchyne“ troch výskumníkov, ktorí už takmer dve desať-

roèia spolupracujú v tíme a za tú dobu zrealizovali množ-

stvo kvalitatívnych výskumných projektov.

• Prvý deò konferencie zakonèilo sympózium Radomíra

Masaryka „Kvalitatívny výskum ako cesta ku zmene: ap-

likácie v pedagogickom kontexte“, v ktorom sa hovorilo

o troch kvalitatívnych výskumných projektoch v kontexte

školstva zameraných na realizovanie urèitej konkrétnej

zmeny (zavedenie technológie, zmena kurikula, a pod.).

Zaujímavým momentom bola úèasť generálneho riadite¾a

Ústavu informácií a prognóz školstva Romana Baranovi-

èa. Diskusiu obohatil postrehmi ku vnímaniu kvalitatív-

neho výskumu z pozície zadávate¾a výskumných projek-

tov a z pozície èloveka, ktorý (aj na základe týchto výsku-

mov) realizuje rozhodnutia v oblasti školstva.

• Druhý deò prebehlo sympózium Ondreja Kašèáka s ná-

zvom „Diverzita školskej kultúry vo výskumných per-

spektívach“, kde úèastníci a úèastníèka nastolili zaujíma-

vé otázky vnímania konštruktu kultúry školy a širších

tém školskej politiky v neoliberálnom kontexte so špeci-

fickým dôrazom na otázky, ako je napríklad centrálne

testovanie.

• V závereènom pozvanom sympóziu Zuzany Kiczkovej „Vý-

znam, prínos a limity kvalitatívnych metód v rodovom/fe-

ministickom výskume“ hovorili úèastníèky hlavne o otáz-

kach kategórie rodu vo všeobecnosti, ale aj o konkrétnych

možnostiach použitia kvalitatívnych výskumných postu-

pov a konštruktov vo feministickom, resp. rodovo oriento-

vanom výskume, ako sú kritická analýza rámcov pre poli-

tiky, orálna história èi koncept prežívajúceho tela.

Okrem týchto pozvaných sympózií prebehlo na konfe-

rencii 11 ïalších sekcií s vo¾nými príspevkami, ktoré boli

tematicky zorganizované pod tematické okruhy narativita,

dialogické jednanie, autobiografické prístupy, kvalitatívny

výskum v pomáhajúcich profesiách, analýza diskurzu,

vzdelávanie, verejný priestor, minority/majority, reflexivi-

ta a interdisciplinarita, náboženstvo a náboženské menšiny

a inovatívne prístupy k psychologickému výskumu. Zosta-

vu konferencie dopåòal workshop Ivy Poláèkovej Šolcovej

a Petra Tavela (FF UP Olomouc) s názvom „Z psychologie do

marketingu a zase zpátky: výzkumné techniky jako spojni-

ce disciplin“ a 6 posterov.
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Z adiktologických tém najviac zaujal posterový príspe-

vok Aleny Kajanovej (ZSF JU) a Tomáša Mrhálka (FF MU)

s názvom „Konstrukce norem subkultury taneèní hudby

(psychedelic trance) skrze vymezení (ne)tolerovaných

drog“. Príspevok sa zaoberal subkultúrami v oblasti taneè-

nej hudby; prièom subkultúru psychedelic trance (vychádza

zo subkultúry goa a hippie) v ÈR autori odhadujú na 70–100

aktívnych èlenov/èleniek. Kvalitatívny výskum bol založe-

ný na dlhodobom pobyte v subkultúre, zúèastnenom pozoro-

vaní, pološtruktúrovaných rozhovoroch s èlenmi a èlenkami

na všetkých úrovniach (od návštevníkov po expertov) a na

analýze webových dokumentov. Pod¾a výsledkov klasifiku-

je daná komunita drogy na tolerované a netolerované (opiá-

ty, ketamín, pervitín), prièom ani užívanie netolerovaných

drog skupina nesankcionuje. Drogy sú prostriedkom na vy-

medzenie subkultúry (rôzne scény preferujú rôzne drogy)

a marihuana i MDMA sú vnímané ako univerzálne drogy.

Špecifické postavenie v danej oblasti majú halucinogény

(hlavne LSD), ktoré sú vnímané ako definièný a identito-

tvorný znak subkultúry, ako prostriedok osobného rastu,

ale aj ako urèitý elitársky znak (všetky prvky psychedelic

trance sú pod¾a autora a autorky prispôsobené stavu pri po-

užití LSD).

Ïalší zaujímavý adiktologický príspevok, ktorý pre-

zentovali Ferdinand Salonna a Natália Sedlák Vendelová

(v spoluautorstve s Jozefom Benkom a Máriou Baèíkovou)

z FF UPJŠ v Košiciach, sa týkal „Analýzy skúseností štu-

dentiek a študentov vysokých škôl s prevenciou nadmernej

konzumácie alkoholu“. Išlo o výsledky slovenskej èasti me-

dzinárodného projektu v rámci Iniciatívy oCAP (on Campus

Alcohol Policy), ktorý bol podporený v rámci „Programu pre-

vencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov XI

s dôrazom na tvorbu a implementáciu alkoholových politík

v univerzitnom prostredí“. Autor a autorka si položili otáz-

ku, èi má byť úlohou vysokej školy angažovať sa v prevencii

konzumácie alkoholu, diskutovali o akciách týkajúcich sa

prevencie ako aj o formálnych a neformálnych pravidlách,

ktoré regulujú konzumáciu alkoholu. Ich dáta pochádzali

z fókusových skupín a skupinovej diskusie, ktoré zrealizo-

vali so študentmi a študentkami UPJŠ, vysokoškolskými

uèite¾mi a uèite¾kami, ako aj odborníkmi a odborníèkami

v oblasti prevencie. Predostretý zoznam pravidiel a riešení

zákazu alkoholu sa dotýkal predovšetkým tém kontroly

a dodržiavania pravidiel, ktoré by sa mohli posilniť a vylep-

šiť. Prediskutovaný bol inštitút študentskej polície. Domi-

novali návrhy na prevenciu a zlepšenie informovanosti o zá-

kaze alkoholu v univerzitných priestoroch, zvýšenie osvety

o úèinkoch alkoholu a jeho dôsledkoch. Všetky úvahy o pro-

tialkoholovej politike na univerzite sa však stretávali s ná-

zorom, že systém sa ťažko zmení a samotní študenti nepres-

tanú piť. Študenti a študentky tým nepriamo vyjadrovali

súhlas so status quo – doplnený explicitným odmietaním

radikálneho zákazu alkoholu na internátoch, ktoré považu-

jú za svoj súkromný priestor, do ktorého škola nemá svojimi

formálnymi pravidlami zasahovať. Na jednej strane teda

študenti mali problémy v dôsledku pitia alkoholu (a prijali

by niektoré formy pomoci), no na druhej strane jeho užíva-

nie nechcú obmedziť èi zakázať. Aj preto v diskusii vyvstala

potreba pravidiel regulujúcich pitie (a nie pravidiel, ktoré

pitie celkom zakazujú), aby študenti a študentky mohli na-

ïalej bezpeène piť alkohol v rámci istých hraníc.

Celkovo konferencia splnila pod¾a nášho názoru svoj

úèel v tom, že predstavila rôzne spôsoby, akým sa kvalita-

tívny výskum realizuje v rôznych oblastiach spoloèenských

vied. Podarilo sa nám predstaviť širokú škálu rôznych prís-

tupov a podnietiť diskusiu na podklade príspevkov z tak od-

lišných oblastí ako je psychológia, sociológia, pedagogika èi

rodové štúdie. Skvelým príkladom bolo sympózium Andreja

Findora, kde sa okrem konvenora (pracovník Ústavu európ-

skych štúdií a medzinárodných vzťahov s backgroundom

v sociológii a politickej vede) predstavila Tina Gažovièová

z Ústavu verejnej politiky a ekonómie (absolventka socioló-
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Poster Mgr. Aleny Kajanovej, PhD. (ZSF JU) a Tomáša Mrhálka (FF MUNI)

s názvom „Konstrukce norem subkultury taneèní hudby (psychedelic

trance) skrze vymezení (ne)tolerovaných drog”.



gie a verejnej politiky) a Tomáš Hrustiè (Ústav etnológie

SAV, absolvent etnológie a religionistiky). Avšak rozhodne

by sa dalo ísť ešte ïalej. Ako organizátorom nám bolo ¾úto, že

sa nám napriek intenzívnej snahe nepodarilo pritiahnuť ešte

rozmanitejších spíkrov a spíkerky aj z iných oblastí spoloèen-

ských vied. Na druhej strane, prekonať tradièné hranice od-

borov je mimoriadne nároèné a mnohí akademici a akade-

mièky majú oèividne obavy vykroèiť mimo bezpeèných rámcov

svojich tradièných odborových podujatí a konfrontovať svoju

prácu v rámci širšieho kontextu spoloèenských vied.

Najzaujímavejšie momenty v diskusii však spoèívali

práve v konfrontácii rôznych prístupov ku kvalitatívnemu

výskumu: postupy, ktoré sú v jednej oblasti akceptovate¾né,

môžu v iných pôsobiť prekvapivo. Problém, ktorý napríklad

v psychológii na základe historického vývinu našej disciplíny

a špecifickosti jej zamerania považujeme za zásadný, môže

z poh¾adu povedzme sociálnej antropológie predstavovať ba-

nálnu otázku. Ale práve tieto momenty nám pomáhajú kvalit-

nejšie reflektovať východiská našich disciplín; lepšie pochopiť

ich možnosti a obmedzenia; a pokúsiť sa o ich prekonanie.

Vïaka malému poètu prihlásených študentov sme sa

rozhodli študentské príspevky integrovať do jednotlivých

sekcií. V budúcnosti by však mohlo byť zaujímavé vytvoriť

samostatnú sekciu venovanú len študentom doktorandské-

ho štúdia, ktorí by predstavili svoje dizertaèné projekty –

ideálne aj s povereným diskutantom/oponentom, ktorý by

okamžite predstavil struènú spätnú väzbu a umožnil kvali-

fikovanejšiu diskusiu. Podobne by stálo za to do konferencie

výraznejšie zapojiť aj študentov a študentky magisterského

štúdia. Tento rok sme pripravili projekt spolupráce so Slo-

venskou asociáciou študentov a absolventov psychológie,

ktorý by umožnil úèasť väèšieho poètu motivovaných študen-

tov a študentiek na konferencii. Aj keï sa nám napokon nepo-

darilo na projekt získať zdroje, urèite je to cesta, ktorou by sa

oplatilo ísť v budúcnosti, vrátane vytvárania špecifických

rámcov ako sú študentské sekcie èi mimoriadne žiadané semi-

náre a workshopy s praktickými ukážkami práce s dátami.

Z organizaèného h¾adiska naïalej vidíme rezervy v do-

držiavaní èasu prezentácií. Aj keï v porovnaní so štandar-

dom na spoloèenskovedných konferenciách na Slovensku a

v Èechách patrí táto konferencia neustále medzi tie najdis-

ciplinovanejšie, je potrebné naïalej pracovať na tom, aby

úèastníci a úèastníèky presnejšie dodržiavali pridelený èas

a neuberali z èasu vyèleneného na diskusiu.

Celkovo 11. roèník konferencie považujeme za úspešný.

Dúfame, že v budúcnosti bude pokraèovať trend ešte väèšie-

ho otvárania sa ïalším odborom tak, aby akcia prestala byť

vnímaná ako psychologické podujatie – skôr ako podujatie

slúžiace spoloèenskovednému výskumu ako takému.

Nasledujúci 12. roèník konferencie prebehne v dòoch

28. a 29. januára 2013 v Olomouci.

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Vedúci organizaèného tímu konferencie

Foto: Veronika Blanárová

Konferencia Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èlove-

ku sa prvýkrát uskutoènila v roku 2000 v Brne. Prezentuje metodo-

logické príspevky ako aj príspevky z kvalitatívneho výskumu v so-

ciálnej, pedagogickej, školskej èi klinickej psychológii, pedagogike,

sociológii, antropológii, politológii, rovnako ako aj z klinického výs-

kumu èi ïalších oblastí. Všetky informácie o konferencii sú na

stránke www.qakonference.cz.
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