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Akademický rok 2019/2020

Název Sociologický výzkum pro andragogy- APM

Způsob zakončení Kolokvium

Název dlouhý Sociologický výzkum pro andragogy
Akreditováno/Kredity Ano, 4 Kred.

Forma zakončení

Rozsah hodin Přednáška 9 [HOD/SEM]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Studenti se naučí formulovat výzkumný problém, vypracovat projekt jednoduchého sociologického výzkumu a zkonstruovat
techniku sběru dat. Seznámí se se základními problémy interpretace sebraných dat.
Požadavky na studenta
Kolokvium probíhá formou prezentace a obhajoby projektu kvantitativního sociologického výzkumu v plénu.
Obsah
1. Vymezení vědy I
Vztah mezi filozofií a vědou, věrohodnost vědeckého poznání. Funkce vědy.
2. Vymezení vědy II
Vymezení vědecké metody, srovnání vědeckého a běžného poznávání. Vztah mezi teorií a empirií.
3. Specifičnost sociologie jako vědy I
Rozdíl mezi sociologickým a zdravým rozumem. Základní přístupy k dosahování objektivity sociologického poznání.
4. Specifičnost sociologie jako vědy II
Vztah mezi teorií a empirií v sociologii - různé způsoby řešení. Důsledky multiparadigmatičnosti sociologie pro praxi
sociologického výzkumu.
5. Kvantitativní sociologický výzkum I
Výběr přirozeného systému a redukce informací. Transformace informací: indikátory a jejich validita.
6. Kvantitativní sociologický výzkum II
Formulace a testování hypotéz.
7. Kvantitativní sociologický výzkum III
Rozhodnutí o populaci a o vzorku. Techniky sběru dat.
8. Kvalitativní sociologický výzkum I
Výběr tématu a redukce informací. Transformace informací: validita výzkumných výsledků.
9. Kvalitativní sociologický výzkum II
Vytváření teorie z dat. Výběr případu.
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10. Kvalitativní sociologický výzkum III
Techniky sběru dat. Prezentování kvalitativních dat.
11. Projekt kvantitativního sociologického výzkumu
Návod na psaní projektu, kroky projektu: formulace výzkumného problému, formulace výchozí hypotézy a souboru pracovních
hypotéz, rozhodnutí o populaci a o vzorku, pilotní studie, rozhodnutí o technice sběru dat. Konstrukce nástrojů pro sběr dat,
předvýzkum.
12. Projekt kvalitativního sociologického výzkumu
Návod na psaní projektu, kroky projektu: formulace tématu výzkumu, formulace výzkumného paradigmatu, formulace výzkumné
otázky a výzkumných cílů, návrh případu, návrh techniky sběru dat, evaluace projektu kvalitativního výzkumu.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
KSA/ANSPM
KSA/USPM
KSA/OSPM
KSA/UAPM
Získané způsobilosti
1. Faktické odborné znalosti:
Student umí definovat vědecké poznání a specifičnost sociologického poznání.
2. Teoretické znalosti:
Student umí posoudit možnosti objektivity sociologického poznání i problematiku vztahu mezi teorií a empirií v sociologii.
- Student umí samostatně srovnat zásady kvantitativního a kvalitativního sociologického výzkumu.
- Student umí diskutovat problémy, které jsou se sociologickým výzkumem tradičně spojeny.
- Student umí aplikovat znalost metod a technik sociologického výzkumu na konkrétní výzkumný problém.
- Student umí formulovat návrh jednoduchého projektu kvantitativního sociologického výzkumu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

Literatura
• Základní:
• Základní:
• Základní:

Silverman, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Praktická príručka. . Bratislava: Peagas, 2005.
Disman, M.:. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha 1994, s. 11 - 30, 56 - 71, 73 - 89, 283 - 322..
Sociologický výzkum (Kubátová, H.)

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Aktivizující (simulace, hry, dramatizace)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Předmět je zařazen do studijních programů:
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