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Zameranie

medzinárodný recenzovaný zborník, príspevky v S (s anglickým
abstraktom) alebo v A, fotogaléria, médiá.
Katedra sociológie, tel. +421376408416
marcela.sarvajcova@ukf.sk, ruzena.valkovska@ukf.sk
Metodológia sociologického (resp. sociálnovedného) výskumu
Medzinárodná vedecká konferencia bude prezentovať súčasný stav
metodológie a praxe sociologického a sociálnovedného výskumu
s ohľadom na využívanie moderných informačných technológií a ich
využívanie v pedagogickom procese, pri výuke sociologických
disciplín.

Konferencie bude prebiehať v 3 sekciách:
Sekcia I vedecká
Sekcia II pedagogická
Sekcia III kvalitatívny výskum a moderné technológie.
Súčasťou programu bude otvorenie pracoviska VYZAKO pri
Katedre sociológie FF UKF, financovaného zo štrukturálnych
fondovEU.
Prihlášky so stručnou anotáciou obsahu príspevku posielajte najneskôr do 30.8. 2013
(prihlášku spolu informáciami o konferencii nájdete aj na web stránke –
http://www.ksoc.ff.ukf.sk/)
Program

Moderné technológie sa stávajú stále samozrejmejšou súčasťou každodenného života ľudí
a ich komunikácie a prakticky v rovnakej miere zasahujú aj sociologický výskum zameraný
na poznávanie sociálnej skutočnosti. Nové komunikačné technológie sú stále viac
samozrejmou súčasťou sociologického výskumu. Dnes sa už bežne možno stretnúť
s používaním internetu na on-line zber údajov, so zhotovovaním audio a video záznamov
rôznych typov pozorovaní, so záznamami individuálnych i skupinových rozhovorov,
s produkciou vizuálnych dát a s ďalšími, novými technológiami podporenými postupmi. Na
základe využívania nových technológií sa vo výskumnom procese mení aj vzájomná
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komunikácia (medzi výskumníkom a objektom výskumu, medzi výskumníkmi navzájom,
medzi výskumníkom a zadávateľom, atď.) a napokon aj ich vzájomné vzťahy. V dôsledku
vstupu moderných technológií do sociologického výskumu vzniká celý rad otázok o
dôsledkoch týchto zmien, napríklad: ako sa menia princípy a previazanosť (logistika)
výskumného procesu a ako pôsobia na zmeny v organizácii výskumného procesu
a participujúceho kolektívu, najmä ak má často interdisciplinárny alebo medzinárodný
charakter,
- ako zásahy, na základe technických prostriedkov menia situáciu zberu a ako napokon
menia aj samu skutočnosť, ktorá je predmetom výskumníckeho záujmu;
- ako potreby výskumu a situáciu zberu môže ovplyvniť dostupnosť resp. nedostupnosť
nových technológií či na strane výskumníka alebo na strane skúmaného objektu,
- potreba nových výskumníckych kompetencií a ich uplatnenia v priebehu
výskumníckeho procesu
Uvedené otázky implikujú celý rad nových, technických a metodologických, ale aj právnych
a etických problémov.
Program konferencie bude prebiehať v 3 sekciách:
Sekcia I vedecká
V praxi možno badať silnejšiu tendenciu využívania nových technológií v komerčnom
výskume. Je však spojená s prílišným, niekedy až jednostranným dôrazom na logistiku
a technickú dostupnosť dát na úkor primeranosti, vhodnosti, dôkladnej zdôvodnenosti a
metodologickej prepracovanosti výskumu. Táto situácia okrem otázky, ako môže výskum
ovplyvniť dostupnosť resp. nedostupnosť nových technológií, generuje mnohé otázky o
modifikujúcom vplyve technických prostriedkov na jednotlivé fázy výskumu, napríklad:
- Objektom výskumu v ktorejkoľvek oblasti je dnes (výskumnícky často oveľa
dostupnejšia) „internetová populácia“ respondenti, Čo však s takými skupinami, ktoré
nemajú prístup na internet a čo so špecifickými skupinami ako sú deti, starší ľudia
(seniori), sociálne odkázaní, imigranti a ďalšie skupiny?
- Generujú rozdielne techniky zberu dát rozdielne základy aj pre ich interpretáciu? Ako
je to s ich validitou a reliabilitou?
- Možno hovoriť o nových etických problémoch vo výskumnej komunikácii? V akom
zmysle?
- Aké sú v súvislosti s novými technológiami výzvy spojené s problémami ochrany
súkromia, autorských práv, a pod. ?
- Aké (nové) nároky musia spĺňať výskumníci vo vzťahu k objektu výskumu,
respondentom, účastníkom? Aké navzájom vo výskumnom tíme?
- Ktoré nové kompetencie musí výskumník nadobudnúť v súvislosti s požiadavkami
kladenými na realizáciu výskumu prostredníctvom nových technológií?
Sekcia II pedagogická
Profesionálna príprava sociológov sa v súčasnosti stále viac zaoberá aj otázkou, aké nové
(technologické) kompetencie musí výskumník nadobudnúť v súvislosti s požiadavkami
kladenými na realizáciu výskumu prostredníctvom nových technológií.
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Aký je profil absolventa odboru a ako to dosiahnuť? Spoliehať sa na „prirodzenú“ inklináciu
mladých ľudí k novým komunikačným technológiám alebo cielene pestovať potrebné
profesionálne zručnosti?
Ktoré sú kľúčové kompetencie a ako na ne pripraviť mladých sociológov? Aké metódy, aké
postupy a aké vybavenie sú na to potrebné?
Aká je tendencia: špecializácia na užšie vymedzené činnosti, špecializované operácie alebo
široký kompetenčný základ?
Akú úlohu má komunikácia sociológa vo výskumnom tíme a vo vzťahu k objektu
výskumného záujmu? Aké sú skúsenosti s participáciou na realizácii interdisciplinárnych
a medzinárodných výskumných projektov a so vzájomnou komunikáciou a porozumením si?
Aké sú skúsenosti s výučbou metodológie sociologického výskumu v kontexte nových
komunikačných technológií na univerzitách? Akú úlohu v príprave zohráva prax? Domáca
príprava alebo prezenčný tréning a samostatné úlohy?
Sekcia III kvalitatívny výskum a moderné technológie
Moderné technológie zasahujú aj oblasť kvalitatívneho výskumu. Zdá sa, že výskum
mnohých problémov individualizujúcej sa spoločnosti sa bez neho nezaobíde, no bude musieť
riešiť mnohé metodologické otázky vyplývajúce nielen zo všeobecnej praxe kvalitatívneho
výskumu ale aj využívania nových technológií v nej.
- spoločenský diskurz a kvalitatívny výskum prostredníctvom masových médií,
- možnosti uplatnenia nových technológií pri výskume problémov každodenného života,
hrozba trivializácia výskumu
- nové technológie a možnosti hĺbkového výskumu rôznych stránok sociálnej skutočnosti
- problém spoľahlivosti kvalitatívnych dát získaných prostredníctvom nových technológií
- právne aspekty a etika technicky podporeného kvalitatívneho výskumu v praxi
Konferenčný poplatok je 50,- € (vrátane tlačených materiálov, občerstvenia a medzinárodne
recenzovaného almanachu)

