
                             

 

Pozvánka 
 

Jménem EF JČU, PEF ČZU a odborné skupiny CZECH RURAL  
si Vás dovolujeme pozvat na workshop 

 

Kvalitativní metody ve výzkumu II. 
 

Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti 
a využívají kvalitativní metody, tak i pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy 
teprve připravují. Přednášet budou zástupci českých i slovenských univerzit a 
výzkumných pracovišť.  
 
Datum konání: 1. prosince 2016 (čtvrtek) 
Čas: od 10:00 hod. (předpokládaný konec v 18 hod.) 
Místo konání: učebna F2, budova F, kampus Jihočeské univerzity, České 
Budějovice 
 

Program 
o   9:30–10:00    Registrace (a káva)  
o 10:00–10:15    Zahájení  
o 10:15–12:15 I. blok (2 přednášky + diskuse) 
o 12:15–13:30  Oběd 
o 13:30–15:30  II. blok (2–3 přednášky + diskuse) 
o 15:30–16:00 Káva a občerstvení 
o 16:00–18:00 III. blok (2 přednášky + diskuse) 
o Od 18:00  Společné závěrečné posezení. 

 
Garanti odborného programu: PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), doc. Ing. Milan 
Houška Ph.D. (PEF ČZU), prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU),  
 
Účast bez poplatku, občerstvení zajištěno vč. závěrečného posezení u sklenky 
dobrého vína. 
 
Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář a zašlete na adresu 
czechrural@czu.cz. 
Kontakty na organizátory: PhDr. Jan Vávra Ph.D., jvavra@ef.jcu.cz tel.: 
605 404 303;  Ing. Jiří Sálus, salusj@pef.czu.cz, tel.: 604 870 124 
 
 

                                                                         



 
 
 
 
 
 
Vystupující a témata přednášek:  
 

o Prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Česká 
zemědělská univerzita v Praze)  

 Matoucí rozmanitost: hranice tvůrčí interpretace v kvalitativním 
výzkumu. 

 
o Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny, 

Akademie věd  ČR, v.v.i.)  

 Naslouchání, porozumnění, hledání – orální historie a výzkum 
soudobých dějin. 

 
o Mgr. Lenka Brunclíková, Ph.D. (Filozofická fakulta, Západočeská univerzita 

v Plzni)  

 Když slova nestačí: (zúčastněné) pozorování jako metoda tvorby dat. 
 

o Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D. (dříve Přírodovědecká fakulta, Univerzita 
Karlova v Praze) 

 Kvalitativní výzkum v praxi: boom farmářských trhů. 
 

o Mgr. Petr Vidomus, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)  

 Lekce ze studia „jiného“: zkušenosti z výzkumu českých 
klimaskeptiků. 

 

o Ing.  Marcela Chreneková, Ph.D., Ing.  Katarína Melichová, Ph.D. (Fakulta 
európskych štúdií a regionálního rozvoje, Slovenská polnohospodářská 
univerzita v Nitre) 

 Hodnotenie transferu výsledkov akademického výskumu 
(metodológia projektu UNIREG Univerzity a ekonomický rozvoj 
regiónov). 

 
o PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích)  

 Pokračování paradoxů kvalitativních metod. 
 

       Odborný program                
 


