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Vzdělávací program pro výzkumné 
pracovníky 

 
 

Několikatýdenní vzdělávací program je šitý na míru začínajícím výzkumným 

pracovníkům. Předpokládá se, že každý týden proběhnou vždy dvě přednáškové sekce 

spojené s praktickým nácvikem dané problematiky. Celý výukový program je rozdělen 

do tří hlavních bloků zaměřených na: 

a) Rozvíjení komunikačních dovedností týkající se vedení výzkumných týmů 

b) Získávání a osvojování dovedností týkající se vedení výzkumných týmů 

c) Prohlubování výzkumných dovedností z oblasti empirického kvalitativního 

výzkumu jako je například sběr a uložení dat, vedení rozhovorů s respondenty, 

terénní výzkum v cizím prostředí apod. 

 

1. BLOK: Rozvíjení komunikačních dovedností (2 týdny) 
Blok je rozdělen do čtyř přednáškových sekcí, ve kterých se zaměříme na efektivní 

způsoby komunikace: 

• Komunikační dovednosti 

• Asertivní komunikace 

• Komunikace v obtížných situacích 

• Efektivní řešení konfliktů 

 

2. BLOK: Osvojování dovedností vedení výzkumných týmů (2 týdny) 
Blok je rozdělen do čtyř přednáškových sekcí, ve kterých se zaměříme na tematiku 

související s dovednostmi leadershipu a vedení týmů: 

• Sestavení kvalitního a vyváženého výzkumného týmu 

• Leadership a charakteristika leadrů 

• Efektivní time-management 

• Styl řídící práce a práce v týmu 
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3. BLOK: Prohlubování výzkumných dovedností (2 týdny) 
Blok je rozdělen do čtyř přednáškových sekcí, ve kterých se zaměříme na problematiku 

terénního výzkumu: 

• Terénní výzkum a orientace badatele v neznámém prostředí 

• Empirický kvalitativní výzkum 

• Sběr a ukládání dat 

• Vedení rozhovorů s repondenty 

 

 

Součástí všech bloků jsou i praktické nácviky (nejen) asertivní komunikace, řešení     

potenciálních obtížných situací, jež ve výzkumném týmu mohou nastat, jakož i praktické 

osvojení vedení či uložení dat. 

 

V rámci programu se očekává a bude podporováno průběžné doplňování vědomostí  

a dovedností samostudiem.  

 

Na závěr vzdělávacího programu bude absolventům vystaven certifikát stvrzující 

úspěšné zakončení vzdělávacího programu. 

 

Cena za kompletní kurz a absolvování všech tří bloků činí 15.000,- (cena jednoho bloku 

činí 5 000,-).




