Centrum pedagogického výzkumu a Katedra pedagogiky a andragogiky
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si Vás v rámci
XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu
dovolují dne 14. zář í 2020 pozvat
na metodologický seminář

„Kvantitativní a kvalitativní analýza dotazníků
pomocí Qualtrics“
Seminář povede doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. z Katedry studií lidského pohybu
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Seminář bude zaměř en na možnosti zpracování
dat z dotazníkového šetř ení pomocí softwaru Qualtrics. V první části seminář e budou
teoreticky př edstavena specifika softwaru Qualtrics a bude diskutována potencialita jeho
využití ve výzkumu. Následně si účastníci na praktických př íkladech osvojí konkrétní
způsoby analýzy dat z dotazníků, které jim budou př edem zaslány. Cílem workshopu je
nabídnout začínajícím výzkumníkům a dalším zájemcům specifické postupy kvalitativního
a kvantitativního zpracování dat, které pak mohou aplikovat v rámci vlastního pedagogického
výzkumu. Workshop bude probíhat 14. 9. 2020 od 13h. Specifikace místnosti bude
aktualizována na stránkách konference pdf.osu.cz/capv.
Doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity (český jazyk – anglický jazyk). V roce 2009 absolvovala doktorský studijní program
Kinesiology na University of Illinois. V letech 2012 – 2016 působila jako assistant professor
na Pennsylvania State University (Depertment of Kinesiology). Po návratu do České
republiky habilitovala na Masarykově univerzitě v oboru vývojové psychologie a působí na
pozici docentky na Katedř e studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU. Za svou
vědeckou kariéru publikovala vice než 50 impaktovaných vědeckých článků. Je členkou
významných vědeckých organizcí jako American College of Sports Medicine, Society of
Behavioral Medicine, Gerontological Society of America, International Society for Behavioral
Nutrition and Physical Activity, North American Menopause Society. Ve své výzkumné a
výukové činnosti se věnuje zejména problematice psychologie pohybu a zdraví a
metodologickým problémům v této oblasti.
Metodologický seminář bude veden v českém jazyce a je pro účastníky zdarma. Maximální
obsazenost je 30 osob, rozhoduje proto termín př ihlášeni. Př ihlášení na seminář lze
uskutečnit prostř ednictvím formulář e na stránkách www.capv.cz.

