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18. 3. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Hedvika Novotná:  
Rozvaha výzkumného projektu ve společenských vědách

Nezbytnou součástí vědecké resp. vědeckopedagogické práce je plánování 
výzkumu. V rámci workshopu se budeme věnovat tomu, jak se ve společen-
ských vědách uvažuje o „fázích“ výzkumného procesu a jaká jsou specifika 
v rozvaze projektů založených na kvantitativních a kvalitativních výzkumných 
strategiích. Pokusíme se upozornit na momenty, které je nezbytné před zahá-
jením samotného výzkumu (sběru/tvorby dat) důkladně promyslet. Tj. jak 
a na základě čeho formulovat výzkumný problém a výzkumné otázky a jaké 
teoretické, metodologické a etické otázky by měly úvahu o projektu výzkumu 
provázet.  Workshop bude sestávat z úvodního vstupu přednášejících k výše 
uvedené problematice a následné diskuze nad problémy, které participanti/k 
aktuálně řeší ať již ve vztahu ke koncipování vlastního výzkumného projektu, 
tak třeba i ve vztahu k plánování projektů výzkumů, jichž jsou školiteli/kami.        

Studijní literatura:
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková, M. 2019. Praha: FHS UK. Kap. Rozvaha 
výzkumného projektu. 

 
8. 4. Magdaléna Šťovíčková Jantulová, Hedvika Novotná:  
Nevtíravé výzkumné přístupy ve společenských vědách

Jednou ze stereotypních představ o společenskovědním výzkumu je, že musí 
být nutně založen na analýze dat, která výzkumníci v procesu svého výzkumu 
sami vytvářejí (tzn. rozhovory, pozorování, dotazníkové šetření atd.). V rámci 
workshopu bude věnována pozornost tomu, jak pracovat (především v kvali-
tativním výzkumu) se zdroji dat, která vznikla nezávisle na vlastním výzkumu. 
Ukážeme, s jakými zdroji již existujících dat je možné pracovat a také jaké 
specifické metodologické nároky to s sebou nese. Speciální pozornost bude 
věnována odborným sekundárním zdrojům dat, které jsou dostupné v růz-
ných datových archivech, a specifikům využití virtuálních dat.

Studijní literatura:
Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková, M. 2019. Praha: FHS UK. Kap. Nevtíravé 
výzkumné přístupy. 

Český sociálněvědní datový archiv, https://archiv.soc.cas.cz/
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Online (MS Teams)

www.ped.muni.cz/postdokskola

22. 4. Olga Dontcheva-Navrátilová:  
Academic writing in English: Abstracts in research articles and PhD 
thesis

This workshop addresses the writing of abstracts in PhD thesis and research 
articles in English. The main focus will be on the rhetorical structure of ab-
stracts, the main patterns of thematic progression, as well as on cross-cultural 
variation in academic writing. In addition, the rhetorical structure of thesis 
and research articles abstracts will be compared in relation to the difference 
of power asymmetries in educational and professional genres. The workshop 
will also include analysis of sample abstracts and practice in writing abstracts.

 
29. 4. Petr Knecht, Jiří Kratochvíl:  
Současná etická úskalí při volbě vhodného časopisu k publikování

Cílem semináře je zvýšit povědomí studentů a vědců o vybraných projevech 
a dopadech eticky sporných praktik, kterých se dopouští někteří vydavatelé 
knih a časopisů. Upozorníme na existenci vydavatelství, která rezignova-
la na jakoukoli kontrolu kvality a publikují prakticky cokoli. Současně ale 
na konkrétních příkladech doložíme, že zařazování časopisů na „blacklisty“ 
a  „whitelisty“ nemá velký smysl, neboť publikační prostor je fluidní, dyna-
mický a čím dál méně přehledný. Prestižní časopisy a vydavatelství v někte-
rých případech nenaplňují kritéria vědecké kvality a některá vydavatelství 
s nepříliš lichotivou pověstí se začínají etablovat jako solidní a progresivní 
publikační platformy s vysokou přidanou hodnotou pro autory i čtenáře. Dále 
upozorníme na sporné a dosud nepříliš známé praktiky některých vydavatelů, 
které cílí na popularizaci již publikovaných výzkumných zjištění. S účastníky 
workshopu budeme průběžně diskutovat doporučení vedoucí k zodpovědné, 
přínosné, bezpečné a dlouhodobě udržitelné publikační strategii.

 
6. 5. Petra Hromádková, Marika Hrubá:  
Open Science na MU

Na workshopu seznámíme účastníky s tématem Open Science se zaměřením 
na Open Access. Odpovíme na otázky, jaké výhody Open Access přináší, 
jakými způsoby lze v tomto režimu publikovat, a z druhé strany, kde hledat 
Open Access zdroje pro výzkum. Nastíníme postoj MU k problematice Open 
Science a představíme možnosti podpory pro vědecké pracovníky.  Závěrečná 
část bude věnována dotazům.
 

Na workshop je třeba se přihlásit nejpozději dva dny před  konáním.
Více informací k aktivitám (Post)doktorandské školy včetně přihlašova-
cího formuláře na akce naleznete zde: www.ped.muni.cz/postdokskola

Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Dotazy směřujte na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)


