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Pátek 30.9. 

 

17:00   UVÍTÁNÍ A ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

   Martin Vrubel 

 
Večeře 

 

18:00 PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE 

  

18:30 -20:00  EVALUAČNÍ VÝZKUM 
   Petr Fučík (Fakulta sociálních studií MU) 

Cílem příspěvku je seznámit posluchače a posluchačky se specifickým typem praxe sociálně-vědního 
bádání, jímž je hodnoticí výzkum. Do tohoto semináře je zařazen mimo jiné proto, že tradičně se 
uplatnění evaluačního výzkumu začalo rozvíjet v oblasti vzdělávání, a naopak oblast vzdělávání velmi 
často mohou kultivovat evaluace a evidence-based policies. Evaluační výzkum většinou najde místo 
tam, kde konkrétní programy politik či jakýchkoliv jiných intervencí mají předpokládaným způsobem 
měnit sociální procesy, které jsme schopni výzkumně zachytit. 

. 

20:00 Logbook pro doktorský studijní program Speciální pedagogika – 
slavnostní představení 

   Martin Vrubel 

Představíme vám studijní pomůcku pro studující v doktorském studijním programu Speciální 
pedagogika. 
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Sobota 1.10. 

 

7:30 – 8:30   snídaně 

 

8:30   STUDENTSKÁ MINIKONFERENCE 

   Martin Vrubel, Karel Pančocha 

 

12:00 – 12:30  oběd 

12:30 – 15:30   ORGANIZOVANÝ VÝLET DO OKOLÍ (ÚČAST DOBROVOLNÁ) 

16:00 – 17:30 KVALITATIVNÍ ANALÝZA TEXTOVÝCH DAT  
 Lenka Slepičková (Pedagogická fakulta MU),  

Lucie Galčanová Batista (Fakulta sociálních studií MU) 

 
V první části workshopu si na konkrétních příkladech ukážeme základní postupy v 
kvalitativní analýze textových dat. Vycházet budeme z konstruktivistické tradice 
zakotvené teorie. Na přístupech J.-C. Kaufmanna a Kathy Charmaz si představíme 
význam analytických poznámek a kódování v procesu analýzy směřované k 
porozumění žitému světu a situovanosti aktérů. Ve druhé části si ukážeme tipy, jak se 
v analýze dat dostat od kódování k interpretaci a vzniku teorie. Zamyslíme se také nad 
tím, co může být výstupem z kvalitativního výzkumu.  

 
18:00 – 19:00  INSTANTNÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Tomáš	Doseděl	(Fakulta	sociálních	studií	MU)	
	
Občas se každý z nás dostane do situace, kdy potřebuje provést rychlé dotazníkové 
šetření. Nechceme přitom ztrácet dlouhý čas studiem metodologických knih a přitom 
udělat co nejméně chyb. Tento seminář se proto věnuje instantnímu dotazníku – 
stručnému a snadnému návodu, jak navrhnout a provést dotazníkové šetření. 
Bleskově probereme návrh dotazníku založeného na hypotézách, nejčastější chyby, 
kterých se autoři dotazníků dopouštějí, výběr respondentů a distribuci dotazníků. 
Pokud zbude čas, okrajově se podíváme i na analýzu dat; ta ale není hlavní náplní 
tohoto semináře. 
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19:00 – 20:00   večeře 

 

20:00   INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
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Neděle 2. 10. 

8:00 – 9:00   snídaně 

 

9:00 – 10:30  DATA NA HROMADĚ – JAK Z TOHO VEN?  

   Tomáš Doseděl (Fakulta sociálních studií MU) 

 
Za	mlhou	hustou	tak,	že	by	se	dala	krájet,	leží	neprozkoumané	datové	soubory	a	matné	podezření,	
že	 kdybychom	 tu	mlhu	 jen	 trochu	 rozkrájeli,	 objevily	 by	 se	 odpovědi	 na	 zajímavé	 výzkumné	
otázky.	V	tomto	semináři	zkusíme	nenásilnou	formou	najít	nástroje,	které	by	nám	s	tím	krájením	
mlh	 pomohly.	 V	praxi	 totiž	 často	 narážíme	 na	 nevytěžené	 datové	 soubory,	 ať	 už	 od	
spolupracovníků,	 z	datových	 archívů,	 nebo	 vlastních	 výzkumů.	 Společně	 zjistíme,	 jak	
jednoduchými	metodami	provést	základní	deskriptivní	charakteristiku,	naučíme	se	 formulovat	
relevantní	výzkumné	otázky	a	pomocí	statistického	programu	JASP	na	ně	bezbolestně	zjišťovat	
odpovědi. 

 

11:00   oběd 
 

  

12:00 – 13:00  SPOLEČNÉ ZHODNOCĚNÍ A ZAKONČENÍ AKCE 
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METODOLOGIČTÍ PRŮVODCI 

 

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře sociologie Fakultě sociálních 
studií MU. Zaměřuje se na statistickou analýzu dat. Má zkušenosti z práce na projektech GAČR a TAČR: 
Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie (TAČR ÉTA, 2020-2021), Vzdělání a 
proměna jeho role na Evropských trzích práce v letech 2000 až 2015 (GAČR, 2019-2021), Dynamika 
změny v české společnosti (GAČR, 2015-2018). Více o lektorovi: 
https://is.muni.cz/auth/osoba/dotomas#zivotopis 

Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. působí jako výzkumná pracovnice na Katedře environmentálních 
studií a Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií MU, kde se vedle výzkumné práce v oblasti 
sociální a environmentální gerontologie a urbánních studií věnuje výuce předmětů souvisejících s její 
výzkumnou praxí a výuce kvalitativní metodologie. Více o lektorce: 
https://is.muni.cz/auth/osoba/galcanov#zivotopis 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Institutu výzkumu inkluzivního 
vzdělávání při Pedagogické fakultě MU a výzkumná pracovnice na Institutu sociálního zdraví na UP v 
Olomouci. Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se 
zabývá například tématem genderu, postoji lékařů k medicíně či předškolním vzděláváním. Více o 
lektorce: https://is.muni.cz/auth/osoba/slepicka#publikace 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. je vedoucím Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU. Jeho 
výzkumná činnost se zaměřuje na aplikovanou behaviorální analýzu. Rovněž garantuje výuku 
metodologie u studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. 


