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Pracovné zaradenie:

Oddelenie farmakológie a farmakoterapie, Helsinská Univerzita, 

Fínsko

Oblasti záujmu:

hodnotenie vývoja farmaceutických služieb

vývoj spôsobov merania výkonu farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov

vyhodnotenia poskytovania prehľadov liekov

hodnotenia vplyvu pracovnej úlohy na spokojnosť farmaceutov s prácou

vnímanie výkonnosti a kompetencie, potreby neustáleho odborného rozvoja

hodnotenie vývoja vo farmaceutickom vzdelávaní

hodnotenie kultúrneho vnímania a prístupu k zdravotníckym a farmaceutickým službám.



Kvalitatívne analýzy

zbieranie dát

redukcia dát

zobrazenie dát

tvorba záverov



Analytické metódy

vysvetľujúce

obsahové obsahové opisné

rámcové podložené dôkazmi

dedukcia indukcia

nová 

teória

predchádzajúca 

teória

dátavhodné dáta



Analytické metódy

deduktívna (cielená) 

analýza

• identifikuje kľúčové pojmy

ako počiatočné kategórie

kódovania z literatúry

• použiť kódy

• zobraziť kódy s popismi

• prečítať si dáta získanie

celkového pocitu

indukčná analýza

• identifikujte kategórie na

kódovanie zo 

zozbieraných dát

• odvodiť kódy

• komentovať text kódmi

• rozdeliť kódy do 

zmysluplných kategórií a 

zoskupení



Čo sa stalo?

Čo je dôležité?

Aké vzorce sa 

objavujú?

Kódovanie



Kódovanie

Počiatočný kód: 

Spokojnosť alebo 

nespokojnosť so 

zamestnaním. 

Interpretácia toho, 

o čom opýtaný 

hovorí, o vytvorení 

podkódov alebo 

kategórií pre 

neskoršiu analýzu.



Jose Arroyo: Ladies and gentlemen, Pedro Almodovar.

[Applause]

It's a great privilege to have you here at the NFT. I have always admired the way that you have 

handled very difficult material with great humour and great generosity. It seems to me that ...

Pedro Almodovar: Sorry, may I interrupt you?

[Laughter]

Thank you. Thank you so much for my reception. I want to thank the audience. It's always very 

moving to get a reception like that. Thank you so much for coming.

JA: You have been making feature films for over 20 years now and it seems that each film you 

make is even more popular than the previous one. You started with Law of Desire. It seems that 

there has been a change since The Flower of My Secret ...

PA: Sorry, can I interrupt?

[Laughter]

It's The Law of Desire. In Spanish, the film was La Ley del Deseo. I don't know why you 

dropped the definite article. Why did you take the article away? Sorry, I am asking you 

something that you are not responsible for.

[Laughter]

Sorry. I promise not to interrupt again.

JA: So, do you think there is a shift in your work that can be traced to The Flower of My Secret?

PA: I think it's a change that I did not intend at the time but it is clear that, from The Flower of 

My Secret on, there is a change in my films. A lot of the journalists have very generously 

attributed this to my growing maturity. But, although these films express many similar 

ideas from my previous films.

JA: So what do you think these changes are, then? Like you say, there are so many recurring 

themes, such as love, desire and obsession.

PA: I think, on one level, the change is aesthetic. The colours are not so explosive. I think 

that the narrative tone also darkens but, for me, becomes more transparent. I think the 

humour is not as present as it was - at least in not such an evident way. I think my concern 

in portraying emotions becomes much more evident. I think that, to a certain extent, these 

are the things that happen to you when you cross that barrier into your forties. I think 

that, even if I am dealing with similar issues, a film like All About my Mother, which does 

have these recurring themes, would have been impossible to make if I had not made the 

films before. I think they express these ideas in a different way. The 1980s really ended 

for me in 1992 with the film Kika. I think that I had become very saturated by everything 

that I had done in the 80s.

1. pocity

Kódovanie

o sebe

o iných

o filme

2. kvalita pocitov

pozitívne

negatívne

neutrálne

3. špeciálne prejavy

prerušenia



Príklady 

všetkých 

kódovaných 

segmentov zo 

všetkých 

prepisov 

rozhovoru

Príklady toho, ako 

rôzni respondenti 

hovoria o 

rovnakých 

otázkach odlišne.

Niektorí môžu 

hovoriť smutne 

(B1004A) a možno 

iba vtedy, keď sa 

ich niekto pýta na 

určitý problém.

Niektorí z nich 

môžu hovoriť dlho 

a k rovnakým 

otázkam (B1005A) 

sa môžu vrátiť 

neskôr v tom istom 

rozhovore. alebo si 

pred kladením 

otázky zvoliť určitú 

tému.



Usporiadanie kódov

Kódy a sub-kódy



Ďalšia analýza

citácia opis teória

Verejní

lekárnici

majú pocit, že jediné, čo 

robia, je vyrábanie 

štítkov. Sústreďujú sa na 

podnikanie alebo 

opúšťajú verejnú lekáreň.

Verejní lekárnici vnímajú 

nedostatok možností 

využitia svojej 

profesionality a používajú 

rozličné metódy 

zvládania tohto 

problému.



Formy oznamovania výsledkov 

kvalitatívneho výskumu

text a citácie:

• Verejní lekárnici vnímajú nedostatok možností využitia svojej

profesionality a používajú rozličné metódy zvládania tohto problému:

“Nevyužívam svoje schopnosti. To, čo som študoval, bolo odlišné. 

Úprimne, potreboval by som len študovať, ako sa vyrábajú štítky.”

1015B, muž, výskumná skupina

• Lekárnici majú na zreteli lekárenské služby pre pacientov. Využívajú

akúkoľvek príležitosť na získanie väčšieho počtu klinických úloh, aby 

ukázali svoju hodnotu a boli viac spokojní.

“Chcela by som sa zapojiť klinickejšie, viete, aj s lekármi, pretože si

myslím, že by sa to tiež mohlo zlepšiť.“

1002B, žena, výskumná skupina



rozsah:

• Lekárnici vyjadrili svoju všeobecnú spokojnosť a / alebo nespokojnosť so svojou 

prácou a kariérou:

Jedna pätina bola spokojná

Dve pätiny boli podmienečne splnené

Dve pätiny boli nespokojné

tabuľky, matrice:



diagramy, teórie:



diagramy, opisy:



Prepojenie kvalitatívnych a 

kvantitatívnych údajov



Workshop

• Výskumná otázka: Zistiť, či by boli pacienti ochotní pripravovať si svoje 

lieky počas hospitalizácie pod dohľadom sestry.

1. Vedeli by set vysvetliť, aké lieky užívate?

2. Ako je to s užívaním liekov doma? Pripravujete si ich samostatne, alebo 

Vám niekto pomáha?

3. Ako ste boli inštruovaný o podávaní liekov zdravotníckymi pracovníkmi?

4. Ako by ste sa cítili, keby ste si pripravovali Vaše dávky liekov samostnatne 

počas hospitalizácie?

5. Ako by ste sa cítili, keby s Vami pripravovala lieky zdravotná sestra?



Take home massage

Neexistuje žiadna "správna" technika, ktorá by zaručila 

kvalitu konkrétneho výskumu. 

Dodržiavať pravdivosť a platnosť výskumného procesu.

Ďakujem za pozornosť.


