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Název studijního předmětu Vybrané problémy pedagogického výzkumu 

Způsob zakončení zkouška  

Další požadavky na studenta  

Student připraví projekt výzkumu, který bude dále zpracováván v rámci disertační práce. 

Strukturu a metodologické postupy představí a obhajuje v seminářích. Každý student se pak 

aktivně účastní diskusí nad předkládanými vizemi výzkumných konceptů. 

 

Přednášející  

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. 

Stručná anotace předmětu  

 

Cílem předmětu je angažovat studenta do vědecké teorie a aktivizovat jeho vědecké myšlení. 

Student dokáže kriticky uvažovat o možnostech výzkumných teorií, přístupů a metod, 

rozlišuje strukturu a funkce kvantitativně a kvalitativně orientovaných výzkumů. Je schopen 

formulovat výzkumný problém a výzkumný cíl. K tomuto cíli dokáže adekvátně zvolit a 

projektovat příslušný výzkumný design. Student dále aktivně disponuje metodologickými 

výzkumnými nástroji a postupy a dokáže je efektivně uplatnit při řešení problému. Je schopen 

interpretace zjištěných údajů a myšlenkové syntézy v podobě shrnutí závěrů výzkumu. 

Student je schopen transformovat proces bádání do kvalitní vědecké práce. V afektivní rovině 

student plně respektuje etiku při publikaci výzkumných děl. 
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