
                             

 

Program a praktické informace 

Kvalitativní metody ve výzkumu II. 
 

1. prosince 2016 
 

(budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v ČB) 
 
Zaměření 
Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní seminář, který se bude konat dne 1. 12. 2016 na EF JU 
v Českých Budějovicích, v učebně F2, budově F v kampusu Jihočeské univerzity. Rádi bychom 
navázali na Kvalitativní metody I., pořádané na podzim roku 2015 na PEF ČZU v Praze. Jeho 
záznam najdete na http://www.czechrural.cz/cs/?r=6195&i=19834 
Tento typ seminářů je diskusní. Přednášející představí svůj přístup a výsledky své práce, 
založené na kvalitativním přístupu. Pro účastníky je dostatek prostoru k otázkám, vyjádření 
vlastního názoru i připomínkám. Letošní ročník se bude týkat rozmanitosti kvalitativních dat a 
možností při jejich analýze a interpretaci. Je brána v úvahu metodologická pluralita v teoretické 
i praktické rovině sociálních výzkumů.  
Otázky, které si klademe, zní: jaká pravidla mají kvalitativní metody? Jaké jsou jejich výhody a 
omezení? Kdy, kde a jak je lze používat? Jak spolehlivé jsou jejich výsledky? Jak kvalitativní 
metody učit? V jakém jsou vztahu k metodám kvantitativním?  
Neexistuje jeden závazný přístup k sociální realitě, neexistuje jedna metoda, jedno jediné 
universální řešení. Přesto v sociálních vědách, včetně ekonomie, existují relativně objektivní 
postupy, které ovlivňují naše vidění, chápání a interpretaci okolního světa.  
Seminář je určen pro každého, kdo se chce společně s námi zamyslet nad interpretací 
současného složitého světa a nad tím, jaké výzkumné postupy umožňují se v něm, alespoň 
částečně, orientovat. Je určen pro akademickou obec včetně studentů. Jeho cílem je rozšířit 
kontakty, překročit generační, tematické a oborové hranice. Je i pokusem vystoupit z 
dosavadních stereotypů tzv. kvalitativní metodologie.  
Seminář je bez vložného, neuvažuje se o vydání sborníku. Na webovém portálu Czechrural.cz 
budou zveřejněny videonahrávky přednášky, powerpointová prezentace a použitá literatura. 
Občerstvení a malý závěrečný raut jsou součástí semináře. 

 
Program 
 9:30–10:00    Registrace (a káva)  
 
10:00–10:15    Zahájení  
 

                                                                         

http://www.czechrural.cz/cs/?r=6195&i=19834


10:15–12:15 I. blok 
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, porozumění, hledání – orální historie a výzkum soudobých dějin.  

 
12:15–13:30  Oběd 
 
13:30–15:30  II. blok 

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. 

 
15:30–16:00 Káva a občerstvení 
 
16:00–18:00 III. blok 

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. 

 
Od 18:00  Společné závěrečné posezení  
 
Možnost ubytování 
Hostel Bobík  

- přímo v kampusu univerzity 
- pokoje mají SWC – jedná se o starší standardní koleje 
- cena: 1-lůžkový pokoj á Kč 310,-; 2-lůžkový pokoj á Kč 500,-;3-lůžkový á Kč 570,- 
- více informací zde: http://kam.jcu.cz/ubytovani.html 

 
Koleje Pedagog  

- soukromé koleje v těsné blízkosti  kampusu univerzity 
- pokoje mají SWC – jedná se o moderní nové koleje 
- cena: 1-lůžkový pokoj á Kč 390,-; 2-lůžkový pokoj á Kč 600,-;  
- více informací zde: http://www.kolejepedagog.cz/ 

 



Penzion U Šípku  
- penzion v těsné blízkosti kampusu univerzity 
- pokoje mají SWC – jedná se o kvalitní ubytování 
- cena:  1-lůžkový pokoj á Kč 500,-; 2-lůžkový pokoj á Kč 900,-; 
- více informací zde: http://www.usipku.cz/onas.html 

 
 

Cesta do místa konání 
 
Z autobusového a vlakového nádraží trolejbusem č. 3. zastávka je přímo u budovy 
autobusového nádraží (Mercury) – cílová zastávka „Jihočeská univerzita“.  

 
Vlakové nádraží, 
Autobusové nádraží 
Zastávka MHD č. 3 „ Nádraží“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapa kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 
Zastávka MHD č. 3 „ Jihočeská univerzita“ 
Pavilon F - Ekonomická fakulta  
 

 



 

 
 

 
 
Parkování na Jihočeské univerzitě je možné pouze s kartou zaměstnance/ studenta. 
Doporučujeme zaparkovat v přilehlých ulicích na Zlaté stoce, J. Opletala, K. Šafáře, E. Destinové, 
Sokolské ulici či u Kauflandu. (viz mapka) 



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),  
 
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 
 
Poznámka 
Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář, který zašlete na 
adresu: czechrural@czu.cz. 


