Praktika z kvalitativního výzkumu LS 2010 (JSB033), skupina vedená J. Morávkem
Téma/oblast zkoumání: „(Ne)kontrolované užívání marihuany mezi mladými lidmi II.“
Východiska: V roce 2008 vznikly polostrukturované rozhovory na vzorku 11
pravidelných uživatelů marihuany ve věku 20 – 26 let v Praze. V souladu s teorií
kontrolovaného užívání drog jsme se ve scénáři rozhovorů zaměřili na současné užívání
drog, kariéru užívání marihuany, situace vhodné a nevhodné pro užívání, přesvědčování a
odrazování, předávání zkušeností, dostupnost a hospodaření, názory na závislost,
hodnocení osobní konzumace a sociální okolí. Data byla analyzována postupy zakotvené
teorie. Výstupem studentského výzkumu bylo sedm empirických seminárních prací
(http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-57.html). Na základě stejných dat napsal Jan Erva bakalářskou
práci, zaměřenou na vytvoření typologie uživatelů konopných drog podle míry kontroly
(http://www.jan-moravek.cz/?p=516). Dosavadní analýza nás postavila před nutnost
sebrat další data.
Plán práce: V první části semestru budeme studovat teoretický rámec a existující
materiály. Naplánujeme doplňující rozhovory. Ve druhé části sebereme nová data a
budeme je analyzovat. Poslední část budeme věnovat psaní výzkumné zprávy.
Sběr dat: Povedeme doplňující kvalitativní rozhovory s některými participanty z roku
2008 a nové rozhovory s vytipovaným okruhem osob. Každý student uskuteční dva
rozhovory.
Analýza dat: metoda zakotvené teorie (grounded theory).
Výstupy: výzkumná zpráva (povinná), prezentace na konferenci (volitelná).
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Datum

Práce v hodině

23.2.2010 Teorie

Úkol na příště
Četba - vybrané kapitoly Zinberg 1984, Cohen
a Kaal 2001, Morávek 2007 (50 stran)

2.3.2010 Teorie

Četba - vybrané kapitoly Strauss a Corbinová
(50 stran)

9.3.2010 Test z teorie, výsledky výzkumu 2008

Četba - seminární práce 2008, vybrané
kapitoly Erva 2010. Oslovit respondenty z
minulé vlny

Zkušenosti z výzkumu 2008, Výzkumné
16.3.2010 otázky
Práce se scénářem rozhovoru
23.3.2010 Příprava první vlny sběru dat

Sběr a kódování dat

30.3.2010 Otevřené kódování

Otevřené kódování

6.4.2010 Otevřené kódování

Otevřené kódování

13.4.2010 Příprava druhé vlny sběru dat

Sběr a transkripce dat

20.4.2010 Otevřené kódování

Otevřené kódování, příprava projektů

27.4.2010 Prezentace a diskuse projektů

Axiální kódování

4.5.2010 Axiální kódování

Axiální kódování

11.5.2010 Tvorba tématických projektů

První verze výzkumné zprávy

18.5.2010 Oponentury výzkumných zpráv

Revize výzkumné zprávy

Zápočtový týden - odevzdání finálních
25.5.2010 prací
Podmínky získání zápočtu:
•

Účast na nejméně 9 seminářích z 13

•

Nejméně 50 % z testu ve třetím týdnu

•

Provedení a transkripce dvou rozhovorů

•

Odevzdání první verze výzkumné zprávy

•

Odevzdání revize výzkumné zprávy

