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Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

Metody získávání, zpracování a analýzy dat 

- Pozorování 

- Rozhovor (interview nestrukturované, polostrukturované, strukturované) 

- Skupinové interview a ohniskové skupiny 

- Kvalifikovaný odhad 

- Dotazník 

- Analýza dokumentů 

- Sociometrické techniky 

- Sémantický diferenciál 

- Kazuistiky 

- Zpracování kvantitativních a kvalitativních dat 

- Analýza kvantitativních a kvalitativních dat 

Etická pravidla sociálních výzkumů 

 

Shrnutí poznatků ohledně přípravy, realizace, zpracování dat a prezentování výsledků absolventské 

práce. 

 

 

 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Modul plynule navazuje na získané poznatky ve třetím období. Studenti jsou seznámeni s metodami získávání, 

zpracování a analýzy kvalitativních, tak i kvantitativních dat.  Dále je v tomto modulu pojednáno o etických 

pravidlech sociálních výzkumů, která jsou nedílnou a velmi podstatnou součástí výzkumných akcí. Velký 

důraz je kladen na zopakování vědomostí ze zimního semestru a jejich praktické aplikaci při realizaci 

absolventské práce. Po absolvování tohoto modulu studenti znají a umějí v praxi použít jednotlivé metody 

získávání, zpracování a analýzy dat v sociálních výzkumech, tak i jejich prezentaci v závěrečné práci.  

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, diskuze ohledně 

probíraných témat. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Odevzdání designu absolventské práce.  

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Odevzdání designu absolventské práce 90 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a data projektorem. Důraz bude kladen na aktivní zapojování studentů a zpětnou vazbu 

při probírání jednotlivých témat výuky. 
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