
Výzkumné zaměření a poslání
Tým Kvalitativní výzkum v praxi tvoří seskupení 
odborníků z oborů sociologie a sociální antropologie, 
kteří se ve své akademické praxi zaměřují 
na používání inovativních metod společenskovědního 
kvalitativního výzkumu.

Kvalitativní výzkum obecně představuje výzkumný 
přístup, který je vhodný všude tam, kde chceme hlouběji 
porozumět motivacím lidského jednání, kulturním 
významům, jež se odráží v jednání lidí (např. v přístupu 
k práci a v porozumění jejím výsledkům), nebo tam, 
kde chceme porozumět hodnotám v lidském jednání.

Naším hlavním posláním je zprostředkování 
a aplikace těchto kvalitativních metodologických 
přístupů při identifikaci klíčových významových 
struktur orientujících naše jednání, nebo příčin 
socio-materiálních problémů v organizační, obchodní 
a výrobní praxi.

Naší významnou výhodou jsou bohaté zkušenosti 
s terénním výzkumem v rozmanitých podobách 
a kontextech. To se odráží ve schopnosti zohlednit 
individuální požadavky zadavatele a navrhovat nejlepší 
možné postupy.

Co umíme
Vytvoříme kvalitativní design výzkumu a zajistíme jeho 
zdárný průběh:

•	 zformulujeme otázky,
•	 navrhneme metody,
•	 provedeme rešerše podobně laděných zahraničních 

výzkumů,
•	 vstoupíme do terénu a navážeme zde výzkumné vztahy,
•	 vytvoříme informace a interpretujeme je,
•	 zpracujeme a prezentujeme výsledky,
•	 zabýváme se dalším životem takto vybudovaného 

poznání.

Kvalitativní 
výzKum 
v praxi 

http://prenospoznatku.fsv.cuni.cz

Barbora spalová, ph.D.
Institut sociologických studií 
Katedra sociologie 
+420 608 239 410, barbora.spalova@fsv.cuni.cz 
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice



Kvalitativní výzKum v praxi 

Co naBízíme
•	 Výzkum pracovního prostředí (vztahy na pracovišti, 

identifikace formálních a neformálních hierarchických 
sítí, komunikace dovnitř firmy i navenek, 
pracovní kultura).

•	 Výzkum genealogie a trajektorie šíření symbolických 
konceptů (např. odkud přišel koncept animace kultury 
a jak se proměnil v českém prostředí).

•	 Výzkum vztahu dílčích politik a praxe (např. vedlejší 
efekty politických rozhodnutí – co způsobuje 
nový občanský zákoník v životě neziskových 
organizací a jak s ním organizace nakládají; výzkum 
souvislostí mezi manažerským rozhodnutím a jeho 
aplikace zaměstnanci).

•	 Analýzy mediálních obsahů a sítí (např. analýza 
mediálního pokrytí vybraného tématu a jeho propojení 
s cílovou skupinou).

poptáVka
Kvalitativní výzkum může být užitečný pro každého 
(organizace veřejné správy, soukromé společnosti, 
organizace z neziskového sektoru), záleží na dohodě 
s konkrétními partnery.

řešené projekty
Aplikované výzkumy

•	 Romské děti v institucionální péči, mezinárodní 
výzkum Evropského centra pro práva Romů

•	 Situační analýzy vyloučených lokalit v programech 
podpory Agentury pro sociální začleňování

•	 Výzkum a doporučení pro bytovou politiku zaměřenou 
na nízkopříjmové domácnosti v Roudnici nad Labem

Další

Realizace výstav (např. výstava fotografií z domácích 
archivů Můj pohled z Jablonného), diskuzí, site specific 
divadelních projektů spojených s výzkumem lokálních 
pamětí, pořádání workshopů a konferencí, realizace 
dokumentárních filmů.
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Software

COOA – Software pro analýzu spoluvýskytů slov v textu. 
Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze
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