
  

 

 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. 

 
 

Tematické okruhy ke státní závěrečné magisterské zkoušce  

 Metodologie sociálních věd               

NMgr. program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 
psychoterapii 

 

1. Výzkum v sociální práci, aplikovaný výzkum, specifika.   
 

2. Kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie, jejich rozdíly a volba mezi nimi při praktickém 
výzkumném uplatnění.  

 

3. Celková skladba a postup realizace výzkumného projektu. Jednotlivé kroky. Typy 
výzkumných projektů.  
 

4. Popisné (přehledové) výzkumné projekty; jejich volba, cíle, provádění a interpretace 
získaných výsledků; jejich metodologické problémy, omezení a rizika.  

 

5. Korelační výzkumné projekty; jejich volba, cíle, provádění a možnosti interpretace získaných 
výsledků; jejich metodologické problémy, omezení a rizika.  

 
 

6. Experimentální výzkumné projekty; jejich volba, cíle, provádění a možnosti interpretace 
získaných výsledků; jejich metodologické problémy, omezení a rizika.  
 

7. Hypotéza. Formulování hypotéz, způsoby jejich empirického a statistického testování a tomu 
odpovídající zásady a možnosti interpretování získaných výsledků.  Operacionalizace. 

 

8. Vytváření výzkumných výběrů z populace; hlavní užívané způsoby a zásady jejich provádění, 
vzájemné porovnání jejich teoretických a praktických předností a nedostatků.  

 

9. Validita a reliabilita ve výzkumu. Vysvětlení a příklady. 
 

10.  Možná zkreslení ve výzkumu kvalitativním a kvantitativním a jak je omezit. 
 

11. Pozorování ve výzkumu; jeho podstata a základní druhy, postupy praktické realizace, 
přednosti a nevýhody, postupy vyhodnocení. 

 

12. Dotazování ve výzkumu; jeho podstata, hlavní nástroje a základní způsoby; příprava, 
provádění a vyhodnocování výzkumných rozhovorů a dotazníků, jejich metodologické problémy, 
možnosti, omezení a rizika při získávání, kvantifikování a interpretaci výsledků.  
 

13.  Standardní zkoušky; jejich znaky, účel a možnosti uplatnění ve výzkumu; jejich základní 
druhy, metodologické a praktické vzájemné výhody a nevýhody pro jejich výzkumné užívání a pro 
interpretace získaných výsledků.  
 

14. Etické otázky, problémy a zásady empirického výzkumu v psychosociální oblasti.  
 

15. Kvalitativní analýza dat – způsoby a postupy. Typy analýz. 
 

16. Zásady volby statistických testů, typy proměnných. 
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