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Institut sociologických studií  
Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita v Praze 

 
 

Odborné zaměření 
Institut sociologických studií je vzdělávací a výzkumné pracoviště, které 
se dlouhodobě věnuje následujícím oblastem:   

 Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii 

 Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění 

 Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz   

 Výzkum kolektivní paměti 

 Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v 
České republice 

 Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním 
srovnání 

 Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v 
mezinárodním srovnání 

 Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického 
sociologického výzkumu 

 
 

Nabízené služby 
Specialisté našeho pracoviště jsou schopni poskytovat jiným subjektům 
tyto služby: 

 analýza médií (mediální obraz, komunikace, sémantická a 
kolokační analýza; kvantitativní i kvalitativní přístupy) 

 vnitropodnikové analýzy kultury a klimatu pracoviště, sociometrická 
analýza pracoviště, vztahů na pracovišti, analýza komunikace na 
pracovišti 

 školení v chápajícím rozhovoru 

 analýza kvantitativních dat v prostředí MS Excel a ve 
specializovaném software IBM SPSS Statistics 

 školení v základních dovednostech zpracování a analýzy dat - 
popisná statistika, grafy, kontingenční tabulky  

 školení ve specializovaných pokročilých metodách analýzy - 
regresní a korelační analýza, faktorová analýza, shluková analýza, 
mnohorozměrné škálování. 

 provádění i školení  v terénním výzkumu a výzkum potřeb občanů  
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Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 

 školení pro pracovníky České školní inspekce zaměřené na metody 
sociologického výzkumu a zpracování dat (září - říjen 2011) 

 školení pro pracovníky odboru implementační struktury OP LZZ 
Ministerstva práce a sociálních věcí školení v oblasti metod analýzy 
a tvorby politik (září 2011 – duben 2012)  

 námi vyškolení analytici (naši absolventi) působí v řadě firem i 
státním sektoru, např. Česká spořitelna, O2, T-Mobile, MPSV, 
MŠMT. 

 
 
 

Kontaktní osoba 
 

  Jméno:   Martin Hájek 
  Název instituce:  Institut sociologických studií, FSV UK 
  E-mail:   martin.hajek@fsv.cuni.cz 
  Tel.:    (+420) 251 080 216 
  Web:   iss@fsv.cuni.cz 
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