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Sociální výzkum v kostce: Jak připravit a realizovat vlastní výzkum 

Katedra sociologie  
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Celetná 20 
2. 10. 2015 – 18. 12. 2015 
1x za 14 dní v pátek  10:30 – 16:00  
Cena 6500,- včetně DPH (42 výukových hodin) 

  

  

Co je 
sociologický 

výzkum? 

Úvod do 
sociologického 

výzkumu; 
definice 

výzkumného 
problému a 
otázky (co 

chceme 
zkoumat?), 

hypotézy, výběr 
metody (jak 

chceme 
zkoumat?), 

zadání výzkumu 
(vlastní projekt, 

zadání výzkumné 
agentuře). 

 

Analýza 
existujících 
dat a jejich 
zdroje (dostupná 
data a možnosti 
využití), vyhledání 
potřebných 
informací, 
datových souborů 
a proměnných 
(kde zjistit, zda už 
někdo naši otázku 
zkoumal?). 

Dotazník jako 
nejčastější 
výzkumný 

nástroj; pravidla 
jeho tvorby a 

vytváření otázek 
(jak správně 

pokládat 
otázky?), možné 

problémy a 
příklady 

nejčastějších 
chyb; vytvoření 

dotazníku či 
ankety, pilotáž a 

jeho testování. 
 

Rozhovor a 
focus group – 
způsoby a různé 

druhy rozhovorů, 
vytvoření scénáře 
rozhovoru, rozdíly 
mezi nimi, využití 
focus group a její 
pravidla, výhody i 

nevýhody; 
software. 

 

Organizace 
výzkumu; 
určení výběrové 
populace (koho se 
máme ptát?), 
výběr nástroje 
sběru dat, 
realizace sběru 
dat a online 
nástroje; 
dokumentace. 

Příprava dat na 
analýzu (čištění a 

kódování dat), 
analýza dat (MS 

Excel). 

Interpretace 
dat, zodpovězení 
otázky, formulace 

závěrů, 
prezentace 
výsledků. 

Přihlášení do 25. 9. 2015 
Kontaktní osoba a přihlášení zájemců: Eva Kyselá 

eva.kysela@ff.cuni.cz 

Kurz je určen pro zaměstnance (neziskových) organizací, zájemce z řad širší veřejnosti 
a studenty jiných oborů, kteří plánují vlastní výzkum nebo chtějí porozumět principům 
jeho realizace. Účast nevyžaduje předchozí znalost sociologie či jejích metod. Výuka 
probíhá intenzivní formou pod vedením týmu lektorů, kteří se budou účastníkům 
věnovat skupinovou i individuální formou. Cílem kurzu je připravit účastníky na 
samostatnou realizaci výzkumu. Struktura kurzu odpovídá postupu přípravy a realizace 
výzkumného projektu a provede účastníky všemi jeho fázemi. 

16. 10. 23. 10. 
16. 10. 
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