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Kvalitativní výzkum: úvod
21. únor 2018, Kurs „Kvalitativní
výzkum“
Eva M. Hejzlarová, Ph.D.
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Kurs

Kurs

• Hodně čtení
• Hodně diskuzí a jiných typů aktivit na
hodinách
• Vlastní zkušenost s výzkumnou prací

• Maximum 100 bodů

– 24 bodů za docházku a aktivní účast na hodině (2x12)
– 16 bodů za domácí úkoly individuální
• rozhovor; vytvoření návodu a informovaného souhlasu – 4;
pořízení rozhovoru - 4, přepis rozhovoru - 4, analýza
rozhovoru - 4

– 10 bodů za práci na týmovém projektu
• analýza dat – 5, prezentace - 5

– 5 bodů za individuální prezentaci
• shrnutí odborného textu

– 25 bodů za domácí úkoly – konspekty
– 20 bodů za závěrečný test

Eva M. Hejzlarová, Ph.D.
• Studijní povinnosti splní ti, kteří obdrží více než
50 bodů (včetně) a zároveň odevzdají všechny
individuální domácí úkoly, týmovou práci a získají
alespoň 15 bodů za konspekty.
A
• Známkování: 90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
49 a méně

B
C
D
E
F

• Katedra veřejné a sociální politiky
• Eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz
• Konzultační hodiny: terms.fsv.cuni.cz
(zpravidla středa 9:30-10:00)
• Marginalizované skupiny, sociální politika,
policy analysis

1

23.03.2018

Výzkumy
• Komparativní výzkum cílových populací v
České republice: záleží na obsahu veřejných
politik? (Martin Nekola, GAČR 2016-2018)
• Role intimity v české kontroverzi ohledně
domácích porodů (Anna Durnová, GAČR 20182020)

Publikace

Publikace
Durnová, A., Hejzlarová, E. 2017. Framing policy
designs through contradictory emotions: The case of
Czech single mothers. Public Policy and
Administration.
Staroňová, Katarína, Hejzlarová, Eva, Hondlíková,
Kristýna. 2017. Making Regulatory Impact
Assessment Gender Sensitive: The Case of the Czech
Republic and Slovakia. Transylvanian Review of
Administrative Sciences. 51, 89-105.
Veselý, Arnošt, Nekola, Martin, Hejzlarová, Eva (eds.).
2016. Policy Analysis in the Czech Republic.
International Library of Policy Analysis Edition. Policy
Press at the University of Bristol.

Představení (vy)

Hejzlarová, Eva M., Kotrusová, M. 2016. "Kdyby neproběhla reforma, tak
bychom fond nezřizovali.": finanční pomoc na úrovni obcí jako reakce na
sociální reformu. Proměny obcí jako lokálních sociálních systémů. Sociální
práce/Sociálna práca. 16(2), 5-21.
Hondlíková, Kristýna, Hejzlarová, Eva. 2015. Hodnocení dopadů regulace
na rovnost mužů a žen: česká praxe v letech 2007-2014. Evaluační teorie
a praxe. 3 (2): 29-59.
Hejzlarová, Eva. 2014. „Genderová expertka/genderový expert jako
opatření ke zkvalitnění projektů ESF?.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum
15 (1): 55-64.
Hejzlarová, Eva. 2014. „“Neviditelní“ aktéři v policy analysis“ Sociální
studia 11 (1): 109-129.

Komunikace
• Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5902
• E-mail
• Sylabus v SIS a na moodlu

Motivace
• K čemu vám tenhle kurs bude?
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Motivace (aktivita)

Pravidla

• Jste zaměstnanci/kyněmi ministerstva a na
stůl jste dostali výsledky kvalitativního
výzkumu. Podle čeho poznáte, jestli výzkum je
nebo není „kvalitní“ a jestli se mu dá věřit?

Domácí úkoly
• Zaregistrovat se do moodle.
• Udělat dva konspekty do pondělka 26. 2.
2018, 20:00
– Konspekt 1: kapitola 9 ze Švaříčka a Šeďové
– Konspekt 2: kapitola 1 z Ritchie a Lewis
– Věnujte pozornost formální úpravě a požadavkům
v moodle (název souboru, rozsah textu apod.);
pozdní odevzdání vede ke stržení bodů.

Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci!

3

