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Webinář je určen studentům VŠ, kteří stojí na začátku své bakalářské či magisterské práce.

Je zaměřen na praktické rady a náměty,  jak vyhledávat odbornou literaturu (zejména
cizojazyčnou) ke zvolenému tématu pomocí mezinárodních elektronických zdrojů a jak
vytvořit literární rešerši. Přehled teorií a dosavadních výzkumů je základním předpokladem
pro úspěšnou formulaci výzkumné otázky. Zároveň je možné se v literatuře inspirovat přístupy
či metodami profesionálních výzkumníků. 

Kvalitní odborné zdroje také mohou posloužit jako vzor pro teoretický úvod vlastní závěrečné
práce.

Povíme si, jaké jsou možné zdroje a jak se liší jejich kvalita 

Ukážeme si, jaká volit při vyhledávání klíčová slova a jaké máme možnosti
elektronických databází 
Zaměříme se na strukturu vědeckého textu (IMRAD) a jaké informace poskytují
jednotlivé části 
Zjistíme, co vše můžeme v odborné literatuře pro vlastní práci najít a jak s literaturou
pracovat

TÉMATA

PROGRAM

CYKLUS ODBORNÝCH WEBINÁŘŮ

BLOK I.  Práce s literaturou
1x 1,5 hodiny

BLOK II.  Kvantitativní metody v sociálních vědách

Webinář je  určen studentům VŠ, kteří  již mají formulovaný výzkumný problém
pro  svou  bakalářskou  či magisterskou  práci. Je  zaměřen na  jednotlivé kroky celého
výzkumného procesu. Webinář se skládá z několika samostatných částí (viz témata níže).

Součástí kurzu je i samostatná práce podle zadání na konci jednotlivých tématických
částí.

Formulace (konceptualizace) problému, formulace hypotéz   

Formulace proměnných, rozhodnutí o populaci a vzorku, pilotáž 

Konstrukce dotazníku, typy otázek
Příprava dat pro statistické zpracování, 
způsob prezentace výsledků kvantitativního výzkumu 

Statistická analýza dat 
Závěrečné vyhodnocení a interpretace dat

TÉMATA

 6x 1,5 hodiny



PROGRAM

CYKLUS ODBORNÝCH WEBINÁŘŮ

BLOK IV.  Jak napsat odborný/vědecký text 

Webinář je určen studentům VŠ, kteří zpracovávají své bakalářské či magisterské
práce a mají za sebou již vlastní výzkum. Webinář se zaměří na jednotlivé části
závěrečné práce  a poskytne praktické rady a náměty, jak zpracovat teoretický úvod,

jak popsat metodickou část práce, jakým způsobem prezentovat výsledky výzkumu,

jak sepsat analýzu dat, interpretaci, diskusi a závěr. Protože častou chybou
studentských prací bývá nesoulad jednotlivých částí práce – teorie a vlastních zjištění,
bude hlavní důraz kurzu kladen na logické propojení všech částí textu a způsob, jak
toho dosáhnout.

 1x 1,5 hodiny

BLOK III.  Kvalitativní metody v sociálních vědách

Webinář je určen studentům VŠ, kteří již mají formulovaný výzkumný problém pro
svou bakalářskou či magisterskou práci  a chtějí se více dozvědět o kvalitativním
výzkumu.  Na webináři bude  představeno několik základních technik sběru dat,  na
které se zaměří jednotlivé tématické celky. Součástí kurzu je i samostatná práce podle
zadání na konci jednotlivých tématických částí. 

Rozhovor – příprava rozhovoru, formulace otázek, druhy rozhovorů, focus group   

Narace, dokumenty – sběr dat pomocí narativních technik či analýzou dokumentů  

Experiment – příprava experimentu, možnosti experimentu, sběr dat  
 Analýza kvalitativních dat – možné přístupy, na co se zaměřit, jak data zpracovat

TÉMATA

4x 1,5 hodiny



Program můžete absolvovat celý nebo jednotlivé bloky nezávisle na
sobě.

Program probíhá formou 12 webinářů a kombinuje přednášky 

a interaktivní metody práce.

Všichni účastníci dostanou prostor na dotazy a řešení svých konkrétních
problémů a nejasností,

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE

Akademická 409, Terezín

www.vsaps.cz

INFORMACE O  PROGRAMU  

BLOK I.  Práce s literaturou

Rozsah:  1x 1,5 hodiny, 

Termín: 7. 10. 2020, 17:30-19:00
Cena: 490 Kč

BLOK II.Kvantitativní metody
Rozsah: 6x 1,5 hodiny
Termíny: 15. 10., 22. 10., 29. 10.,

5. 11., 19. 11., 26. 11.  2020
vždy ve čtvrtek 17:30-19:00
Cena: 2900 Kč

BLOK III.  Kvalitativní metody
Rozsah:  4x 1,5 hodiny
Termíny: 14. 10., 21. 10., 4. 11.,  
11. 11. 2020, 

vždy ve středu 17:30 - 19:00
Cena: 1900 Kč

BLOK IV. Jak napsat odborný
text

Rozsah:  1x 1,5 hodiny,

Termín: 2. 12. 2020, 17:30-19:00
Cena: 490 Kč

Zvýhodněná cena, když objednáte celý program ( 12 webinářů)

4900 Kč

LEKTOŘI 
Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D. 

Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D.

pedagogové VŠAPs 


