
PROGRAM KONFERENCE QAK 2021 
 

Termín konání 8. 2. 2021 prostřednictvím on-line prostředí 

08:30 - 08:45 Úvodní slovo - Michal Miovský, Ivo Čermák 

  

Blok I. Moderátor: Michal Miovský 

08:45 - 10:30  
i. „Alternativa versus provoz“ aneb proč je kvalitativní výzkum tak málo kvalitativní (Chrz, 

Vladimír) 
ii. Když kvalitativní výzkum, tak radikální (Čermák, Ivo) 

iii. Paradoxy genderové rovnosti (Fialová, Jitka) 

iv. Polyamoria – prečo je potrebné priblížiť ju aj odborníkom z praxe? (Hnatkovičová, Denisa) 

  

Blok II. Moderátor: Cyril Kaplan 

10:45 - 12:15  
i. Stupnice tónů a oscilace mozkových vln: O interakci hráče neurofeedback her s EEG 

zvukovou zpětnou vazbou (Kaplan, Cyril) 
ii. Limity kvalitativního výzkumu v homoparentální literatuře: silné závěry, slabé studie 

(Kvapilík, Jakub) 
iii. „Kalibrácia duše“: Motívy a intencie užívania psychedelických drog a ich subjektívne 

vnímané benefity a potenciál (Lukačovič, Marek; Vorelová, Nikola; Kuglerová, Nikoleta) 

 

 

Blok III. Moderátorka: Helena Fialová 

12:30 - 14:00  
i. Využití kvalitativního designu ve validizačních studií diagnostického nástroje postojů, zájmů 

a vztahů (Kundrát, Josef) 
ii. Kvalita vzdělávacích modulů v prevenci - Vývoj české verze on-line kurzu INEP (Fialová, 

Helena) 
iii. Kvalitativní přístupy v arteterapii v adiktologické praxi (Zachová, Kateřina) 

 

 

Blok IV. Moderátor: Miroslav Barták 

14:15 - 16:15  
i. Sběr a analýza historických dat - mantinely v 21. století (Šejvl, Jaroslav;  Mašlániová, 

Miroslava;  Miovský, Michal) 
ii. Metanolová otrava z pohledu přeživších otrávených (Barták, Miroslav) 

iii. Zdravotní gramotnost a zdravotní kompetence lidí se závislostí na alkoholu (Rolová, 
Gabriela) 

iv. Výzkum kariér uživatelů stimulantů: národní výsledky kvalitativního modulu mezinárodního 
projektu ATTUNE (Petruželka, Benjamin) 

  

16:15 - 16:30 Zakončení konference 

 



 

 

 

 

Posterová sekce (bude zaslána prostřednictvím e-mailu) 

Adolescenti s PAS v kyberprostoru: variabilita zkušenosti optikou kvalitativního výzkumu (Benešová, Tereza; 
Dolejš, Martin) 

Koncept odpúšťania v kontexte práce začínajúcich psychológov (Lipková, Erika) 

Mediální obraz města Ústí nad Labem (Petříčková, Markéta; Urban, M.) 

Možnosti kvalitativního výzkumu v mezioborových projektech (Daněk, Alois) 

Může být kvalitativní výzkum podpůrným nástrojem strategie získávání vhodných studentů pomáhajících 
profesí? (Konečná, Hana; Dvořáčková, O.; Ptáčníková, V.; Shivairová, O.) 

Norway and the Right to Respect Family Life from the Perspective of the European Court of Human Rights 
(Zdechovský, Tomáš) 

Training programme for promoting tolerance at school (Pastrnáková, Veronika) 

Vězeňský vychovatel očima svých svěřenců (Drahoňovský, Jan) 

Výber vysokoškolského štúdia očami prvogeneračných vs. druhogeneračných študentov (Šabíková, Nikola) 


