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 Kladenie otázok a spätná väzba ako kľúčové prostriedky lektorskej práce 
 

Otázky sú dôležité pre rozvíjanie a pokračovanie rozhovoru. Dobre položené otázky dynamizujú 
rozhovor. Otázky môžu byť otvorené, jednoduché, „od boku“, uzavreté, rečnícke, sugestívne. 
Schopnosť klásť otázky je dôležitá pri získavaní informácií, názorov, postojov. 
Efektívni komunikanti koncipujú otázky takým spôsobom, ktorý na jednej strane maximalizuje 
kvalitu získaných informácií a na druhej strane upevňuje ich vzťahy s ľuďmi, ktorým tieto otázky 
kladú. 
 V priebehu rozhovoru je možné použiť štyri typy otázok: 

a) uzatvorené otázky 
b) otvorené otázky 
c) kontrolné otázky 
d) spojovacie otázky 

 

Uzatvorené otázky dávajú opytovanému malú alebo žiadnu voľnosť pri výbere reakcie. Kladú si za 
cieľ dosiahnuť len jednoslovnú odpoveď „áno“ alebo „nie“. Existujú situácie, v ktorých sa vyžaduje 
odpoveď takéhoto druhu. Uzavreté otázky sa však často používajú nevhodne vtedy, keď sa 
vyžaduje rozsiahlejšia odpoveď. 

 

• Výhody uzavretých otázok • Nevýhody uzavretých otázok 

- umožňujú udržať si kontrolu nad 
rozhovorom, 

- otázka a odpoveď sú rýchle, 
- reakcie sa dajú ľahko analyzovať, 
- umožňujú porovnať reakcie rôznych ľudí, 
- sú vhodné vtedy, ak sú vyžadované 

špecifické reakcie, 
- sú vhodné vtedy, ak odpovedajúci sa 

ťažko vyjadruje. 

- nezabezpečujú možnosť získania 
podrobných informácií, 

- poskytujú málo možností výberu, 
- môžu vnútiť nepresnú odpoveď, 
- môžu byť zdrojom frustrácie 

respondenta, 
- príliš veľa uzatvorených otázok počas 

rozhovoru môže vyvodiť pocit 
vypočúvania alebo manipulácie. 

 

Otvorené otázky poskytujú opytovanému pri tvorbe reakcií veľkú voľnosť. Sú vhodné na získanie 
množstva informácií. 
 

• Výhody otvorených otázok • Nevýhody otvorených otázok 

- poskytujú respondentovi dobrú príležitosť 
predstaviť sa, 

- vytvárajú pocit väčšieho zapojenia do 
dialógu, 

- pýtajúci sa môže sústrediť viac na 
počúvanie než na kladenie otázok, 

- umožňujú získať viac informácií o veciach, 
o ktorých už bolo hovorené a získané 
odpovede boli príliš jednoduché a strohé. 

- sú časovo náročnejšie, 
- môže dôjsť k odklonu od témy, odpovedi 

na dôležitú otázku, irelevantným 
informáciám a nežiadúcim detailom, 

- pýtajúci môže byť ovplyvnený viac 
formuláciou respondenta ako obsahom 
odpovede. 
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Kontrolné otázky umožňujú presvedčiť sa o pravdivosti odpovedi respondenta. Vhodne položená 
kontrolná otázka poskytne informácie o čestnosti, prístupe, ako aj snahe pýtaného skresliť 
informáciu preň vhodným spôsobom. 
Spojovacie otázky vytvárajú priestor pre „hladký“, logický priebeh rozhovoru. 

Okrem toho existujú ďalšie tri typy otázok, ktorým je potrebné vyhýbať sa: 
* vodcovské otázky 
* diskriminačné otázky 
* multiplicitné otázky 

Vodcovské otázky sú také, v ktorých „vodcovský“ kandidát súhlasí s pýtajúcim sa. Respondent 
poskytne také odpovede, aké chce pýtajúci sa počuť. 

Diskriminačné otázky - sú nimi dotazovaní len niektorí kandidáti. V niektorých prípadoch môžu 
byť tieto otázky protizákonné. 

Multiplicitné otázky obsahujú počet otázok prezentovaných ako „balík“ pre pýtajúceho sa. Okrem 
toho pýtajúci sa mieri k reakcii iba na jednu otázku. 

 
Ako sa zdokonaliť v kladení otázok?  

• Nedávať otázky pre otázky, len aby reč nestála. Kvalita rozhovoru nie je priamo úmerná 
množstvu prednesených slov.  

• Nepýtajme sa na príliš vecné údaje. Vyžadujú presné informácie, ktoré nemusia byť 
dostupné.  

• Skúsme preformulovať otázku. Obmenou slov, väzieb sa zvýši pravdepodobnosť 
pochopenia otázky.  

• Odpovedajte na otázku protiotázkou. „Aké to má nedostatky?“ položte otázku “Aké to 
má klady?“  

• Neklásť príliš osobné otázky. Pôsobia vtieravo, najmä ak sú vyslovené pred inými, v 
skupine.  

• Vyhýbajte sa otázkam, na ktoré sa dá odpovedať „áno“, „nie“. Tlmia rozhovor podobne 
ako „Je nutné ...?“, „Musí to ....?“.  

• Zmeňme to, čo chceme povedať z oznamovacej vety do opytovacej . Ľudia 80-90% 
počutého zabúdajú, ale 80% vysloveného si pamätajú  
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