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Prezentace
Sběr dat: texty a pozorování

• Pozorování
• Texty

28. 3. 2018, Kurs „Kvalitativní
výzkum“
Eva M. Hejzlarová, Ph.D.

Scénář (návod) rozhovoru
• Domácí úkoly?

• Kroky:
– Na co se chci ptát? Co chci zjistit?
– Formulace otázek – jasné? nejsou příliš sugestivní?
Ideálem jsou otevřené otázky, které povzbuzují k
odpovědi… Je možné testovat…
– Strukturovat otázky: dramaturgie rozhovoru
• na úvod icebreakers, otázky snazší, zahřívací, hlavní, k závěru, kdy
opadá pozornost, otázky zajímavější…

• Ideální je do scénáře zařadit i představení a jako poslední
zařadit otázku „Je něco na co jsem se nezeptal/a a Vy to
považujete za důležité? Jak byste to shrnul…“ Poděkovat.

Jak by se daly přeformulovat
následující otázky?
• (1) Studujete denní, kombinované nebo dálkové
studium? Svou odpověď prosím zdůvodněte.
• (2) S jakým cílem studujete?
• (3) Proč studujete právě na Karlově univerzitě? V
čem u Vás vyhrála nad ostatními univerzitami?
• (4) Dozvídáte se rád nové věci, informace a
poznatky?
• (5) Co pro vás znamená vzdělávání?

Jak současní studenti veřejných
vysokých škol rozumějí vzdělávání? (1)
• Řekněte mi nejprve pár vět o sobě. (odkud jste, kde
studujete…)
• Kde jste studoval střední školu?
• Jaký jste byl student?
• Šli všichni vaši spolužáci na VŠ?
• Jak vypadalo vaše rozhodování o VŠ? (jít/nejít/jaké obory
zvažoval)
• (šel jste rovnou po maturitě?)
• Měl jste podporu ze strany rodiny?
• Umíte si představit, že byste na VŠ vůbec nešel?
• Jak by Váš život vypadal, kdybyste nešel na vysokou?
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Jak současní studenti veřejných
vysokých škol rozumějí vzdělávání? (2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Uvažoval jste nějak i o soukromé vysoké škole? (Co si myslíte o
soukromých vysokých školách? Znáte někoho, kdo studuje na soukromé
vysoké škole?)
Máte kamarády i mezi lidmi, kteří nestudují VŠ? Studuje Váš partner/ka
VŠ?
Jak byste popsal lidi, kteří studují VŠ? A jak lidi, kteří VŠ nestudují?
Jak vypadá Váš život? (studium/práce/volný čas) Jak jste s tím spokojený?
Jak byste popsal obor, který studujete?
Jaký jste student?
Je pro vás náročné studovat VŠ?
Jaké je vaše finanční zázemí?

Informovaný souhlas
• Ochrana informačního partnera
– Informace, o čem rozhovor bude, proč ho děláte
– Zda bude přepsán a jak, zda bude přepis někde k dispozici a v jaké
podobě
– Anonymizace
– Zájem o výsledky

• Ochrana výzkumníka
– poskytl informace
– právní ochrana (http://medard.soc.cas.cz/czlegis.html - zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů )

• Podpořit pocit bezpečí, důvěry

Prezentace

Domácí úkoly
• Prezentace do pondělí 2. dubna 20:00
• Pořídit rozhovor a nahrát ho do pátku 23:55
na GDrive:
https://drive.google.com/drive/folders/1bRSC
BALu4PVGP_hNU1ck9vl91MILvnmI?usp=shari
ng
• Přepsat rozhovor do pondělka 9. dubna 20:00.

Prezentace - Hejnal

• Etika
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