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Texty a jejich analýza
Rozvrh týmových prací

• Prezentace
• Texty a jejich analýza
• Rozvrh týmových prací

4. dubna 2018, Kurs „Kvalitativní
výzkum“
Eva M. Hejzlarová, Ph.D.

- Obsahová analýza
- Etnografická analýza
- Narativní analýza

Obsahová analýza
• zkoumání textů s ohledem na několik vybraných znaků, jejichž
výskyt je zachycován
• Primárně jde o sledování frekvence významu, případně kvality, které
nabývá
• Vhodná zejména pro komparaci jevů (např. výskytu více znaků,
výskytu téhož znaku v rámci více datových souborů)
• Kvantitativní (deduktivní přístup), kvalitativní (induktivní přístup)
•
•
•
•
•

Vymezení výběrového souboru (místo a čas)
Definování úrovně analýzy, tj. kategorie (slova, fráze, témata…)
Kódovací kniha – přesně popsáno, co se s čím děje
Ověřování
Síla je v systematičnosti

- Anglosaská tradice je vůči textům zdrženlivá
(podstatnější, než co je psáno, je, jak lidé mluví a
jednají)
- Francouzská tradice je vstřícnější

Etnografická analýza
• Texty nejsou „odrazem“ reality, ale projevem její organizace/struktury
(nezajímá nás přesnost, nepřesnost, pravdivost, lživost…)
• Úřední záznamy, statistická data, stenozáznamy, záznamy veřejných
slyšení, obrazy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jakým způsobem se dokumenty píší?
Jakým způsobem se dokumenty čtou?
Kdo je píše?
Kdo je čte?
Za jakým účelem?
Při jakých příležitostech?
Co je zachyceno, a co opomenuto?
Co se pokládá za samozřejmé?
Co autor pokládá za samozřejmé u čtenáře?
Co musí autor vědět/znát, aby mu text dával smysl?

Narativní analýza
• Každému textu je vlastní nějaká příběhová
linie / narativ (někdy zjevná, někdy více
implicitní)
• Dobro-zlo, co je činěno, jaké hodnoty jsou v
ohrožení, za jaké se bojuje…

Rozvrh týmových prací
• Časový rámec:
– Výběr tématu, stanovení cílů a výzkumných
otázek; rozhodnutí o složení týmů (dnes a 11.
dubna)

• Ve volebních programech jsou zastoupena
různá témata – jaké z nich byste si chtěli pro
analýzu vybrat?

• V rámci provizorních týmů stanovte cíl a
výzkumné otázky.

– 30. dubna analýza dat
– 7. května prezentace výsledků
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• Co je potřeba udělat/rozhodnout nyní?

• Jak by vypadaly různé typy analýz v případě
vašeho tématu?

• Důležité upozornění: z mé strany nebude
žádné velké vedení – ráda s vámi budu
konzultovat dílčí kroky vašich týmových prací,
ale jste to vy, kdo se mě na ně (případně)
ptáte
• deadline na otázky/náměty je pondělí 20:00

Domácí úkol
• DÚ č. 2: Upload souboru s nahrávkou (pátek 6.
dubna)
• DÚ č. 3: Nahrání přepisu rozhovoru (pondělí 9.
dubna)
• Prezentace 9 (pondělí 9. dubna)
• Přemýšlení nad týmovou prací – např.
harmonogram, rozdělení práce.
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