
Harmonogram	  metodologických	  workshopů	  pro	  studenty	  doktorských	  studijních	  oborů	  na	  PdF	  MU	  –	  podzim	  2017	  

Čtvrtek	  12:00–13:30	  v	  zasedací	  místnosti	  Institutu	  výzkumu	  školního	  vzdělávání	  PdF	  MU	  (budova	  CVIDOS,	  5.	  n.p.,	  první	  dveře	  vlevo)	  	  

Svoji	  účast	  na	  vybraném	  workshopu	  prosím	  sdělte	  e-‐mailem	  na	  peskova@ped.muni.cz	  nejpozději	  týden	  před	  jeho	  konáním.	  V	  případě	  volné	  kapacity	  jsou	  
workshopy	  otevřeny	  také	  akademickým	  pracovníkům	  PdF	  MU	  a	  studentům	  NMgr.	  či	  Bc.	  oborů	  –	  v	  případě	  zájmu	  nás	  kontaktujte	  na	  adrese	  peskova@ped.muni.cz	  	  

	  

	  

Termín	   Lektor(ka)	   Název	  workshopu	   Anotace	  
16.11.	  2017	   dr.	  Kateřina	  Lojdová	  

(PdF	  MU)	  
Případová	  studie	  	  
v	  pedagogickém	  
výzkumu	  

Workshop	  je	  zaměřený	  na	  analýzu	  metodologie	  případových	  studií,	  které	  vyšly	  v	  posledních	  
letech	  v	  českých	  pedagogických	  časopisech	  (Pedagogická	  orientace,	  Pedagogika,	  Studia	  
paedagogica,	  Orbis	  scholae).	  Studenti	  se	  seznámí	  s	  případovými	  studiemi	  a	  jejich	  
metodologickými	  náležitostmi.	  Identifikují	  cíl	  studie,	  výzkumnou	  otázku,	  volbu	  případu	  a	  
metody	  sběru	  a	  analýzy	  dat.	  Publikované	  případové	  studie	  porovnají	  z	  hlediska	  jejich	  
metodologie.	  V	  závěru	  navrhnou	  a	  diskutují	  vlastní	  případovou	  studii.	  

23.11.	  2017	   dr.	  Lucie	  Jarkovská	  
(PdF	  MU)	  

Výzkum	  dětí	  vs.	  
výzkum	  s	  dětmi	  

Cílem	  workshopu	  je	  představit	  specifika	  výzkumu	  prováděného	  s	  dětmi	  a	  v	  dětských	  
kolektivech	  z	  perspektivy	  Childhood	  Studies.	  Probereme	  různorodé	  metody	  sběru	  dat	  a	  
etické	  aspekty	  výzkumu	  s	  dětmi.	  Prezentovány	  budou	  příklady	  z	  výzkumu	  zaměřeného	  na	  
genderové	  nerovnosti	  a	  výzkumu	  s	  dětmi	  se	  zkušeností	  migrace	  v	  českých	  základních	  
školách.	  

30.11.	  2017	   dr.	  František	  Tůma	  
(PdF	  a	  FF	  MU)	  

Zkoumání	  interakce	  	  
ve	  třídě	  pomocí	  
konverzační	  analýzy:	  
východiska,	  postupy	  a	  
vybraná	  zjištění	  

Cílem	  workshopu	  je	  seznámit	  účastníky	  s	  konverzační	  analýzou,	  pomocí	  které	  může	  badatel	  
zkoumat,	  jak	  mluvčí	  produkují	  a	  interpretují	  různé	  aspekty	  interakce	  ve	  třídě.	  Konverzační	  
analýza	  tedy	  představuje	  kvalitativní	  výzkumnou	  metodu,	  při	  jejímž	  použití	  výzkumník	  
studuje	  ze	  záznamu	  detaily	  přirozeně	  probíhající	  interakce.	  Na	  vybraných	  datových	  ukázkách	  
a	  zjištěních	  se	  účastníci	  semináře	  seznámí	  s	  východisky,	  transkripčními	  konvencemi,	  
základními	  koncepty	  a	  analytickými	  postupy,	  na	  kterých	  výzkum	  v	  konverzační	  analýze	  staví.	  
V	  závěru	  semináře	  se	  účastníci	  seznámí	  s	  některými	  softwarovými	  nástroji	  a	  informačními	  
zdroji,	  které	  mohou	  být	  užitečné	  při	  kvalitativní	  analýze	  nahrávek	  (nejen)	  výuky.	  

7.12.	  2017	   dr.	  Marcela	  Janíková	  
(FSpS	  MU)	  

Biografické	  interview	  
jako	  jedna	  z	  možností	  
zkoumání	  učitele	  	  	  

Biografické	  interview	  ve	  službách	  pedagogického	  výzkumu	  je	  metoda,	  která	  v	  sobě	  mimo	  
jiné	  ukrývá	  nesčetné	  možnosti	  zkoumání	  učitelova	  pedagogického	  myšlení,	  jednání	  a	  
chování	  na	  pozadí	  jeho	  osobnostních	  charakteristik	  a	  životních	  událostí.	  V	  rámci	  workshopu	  
bude	  prezentováno	  teoretické	  ukotvení	  biografického	  interview	  a	  na	  konkrétní	  ukázce	  
budou	  účastníci	  provedeni	  jednotlivými	  kroky	  realizace	  biografické	  interview	  s	  učiteli	  tělesné	  
výchovy.	  Druhá	  část	  workshopu	  bude	  věnována	  analýze	  a	  vyhodnocení	  kvalitativních	  dat	  
získaných	  pomocí	  této	  metody.	  

	  


