Pozvánka
Jménem SOÚ AV ČR, PEF ČZU, EF JU a odborné skupiny CZECH RURAL
si Vás dovolujeme pozvat na workshop

Kvalitativní metody ve výzkumu V.
(Sociální sítě – proměna reality)
Program je určen jak pro odborníky, kteří se věnují výzkumu současné společnosti a
využívají kvalitativní metody, tak pro studenty či doktorandy, kteří své výzkumy
připravují. Přednášet budou zástupci českých univerzit a výzkumných pracovišť.
Datum konání: 5. prosince 2019 (čtvrtek)
Čas: od 10:00 hod. (předpokládaný konec v 18 hod.)
Místo konání: Akademické konferenční centrum, SOÚ AV ČR v Praze (Husova 4a,
Praha 1 - www.akc-avcr.cz )
Program
o 09:30–10:00
o 10:00–10:15
o 10:15–12:15
o 12:15–13:30
o 13:30–15:30
o 15:30–16:00
o 16:00–18:00
o od 18:00 hod.

Registrace (a káva)
Zahájení
I. blok (2 přednášky + diskuse)
Oběd
II. blok (2–3 přednášky + diskuse)
Káva a občerstvení
III. blok (2 přednášky + diskuse)
Neformální diskuse a závěr, společné závěrečné posezení

Garanti odborného programu: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. (děkan PEF ČZU), prof.
PhDr. Věra Majerová, CSc. (PEF ČZU), doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
(děkanka EF JU), doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU), RNDr. Tomáš Kostelecký,
CSc. (ředitel SOÚ AV ČR)
Účast bez poplatku, občerstvení zajištěno vč. malého oběda.
Pro přihlášení prosím vyplňte přiložený registrační formulář a zašlete na adresu
czechrural@czu.cz.
Kontakty na organizátory: Ing. Jiří Sálus, salusj@pef.czu.cz, tel.: 604 870 124

Odborný program

Vystupující a témata přednášek:
o prof. PhDr. Věra Majerová, CSc. (Provozně ekonomická fakulta, Česká
zemědělská univerzita v Praze)
 Reálná data virtuálních světů.
o Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova)
 Process tracing – zkoumání kauzality v kvalitativních případových
studiích.
o Mgr. Lukáš Slavík (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)
 Youtuberské soukromí – jeho význam a způsoby konstrukce, destrukce
a reparace.
o Mgr. Petr Vašát, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)
 Sociální vztahy – klíčová charakteristika a/nebo opomíjené téma
bezdomovectví?
o Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita)
 Analýza sociálních sítí ve studiu kolektivního jednání.
o doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích)
 Svět sociálních sítí jako problém dvou kultur?

Změny v programu vyhrazeny.

