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TEST – METODOLOGIE VÝZKUMU 

1. Kvantitavní výzkum: 

a) je zaměřen na hloubkové pochopení a porozumění lidského chování a konání 

b) základem je měření – údaje lze vyjádřit numericky (číselně) 

2. Kvalitativní výzkum 

a) získat objektivně ověřitelné údaje o zkoumané problematice 

b) zkoumá proč a jak 

3. Poslední etapou výzkumu je: 

a) sběr údajů 

b) zpracování údajů 

c) interpretace údajů a souvislost s hypotézou 

d) stanovení proměnných ve výzkumu 

4. Proměnná může být (i více odpovědí): 

a) Měřitelná proměnná – můžeme u ní určit, rozsah, počet, frekvenci, stupeň určitého jevu 

b) Dichotómní proměnná – má jen dva stavy, dvě úrovně, například MUŽ A ŽENA 

c) Volitelná proměnná – výzkumník sám určí, jak a jaká proměnná bude ovlivňovat výzkum 

5. Hypotéza je (i více odpovědí): 

a) vědecký předpoklad 

b) vyjádření názoru výzkumníka 

c) srovnání výsledku výzkumu s předpokladem 

d) oznamovací věta 

6. Pracovní hypotéza 

a) je počáteční hypotéza 

b) je hypotéza statistická 

c) slouží k rozpracování problému 

7. Mezi výzkumné metody patří (i více odpovědí): 

a) Pozorování 

b) Sociometrický test 

c) Dotazník 

d) Experiment 

e) Hypotéza 

 

 

 



Doporučení: Správnou odpověď zakroužkujte, v případě opravy odpověď přeškrtněte a zakroužkujte jinou.            https://skolni.eu/ 

8. Haló efekt je jednou z chyb, které směřují k subjektivitě při výzkumu. Znamená to: 

a) přisuzování určitých charakteristik lidem na základě jejich skupinového členství 

b) efekt prvního dojmu 

c) shovívavost pozorovatele 

9. Výhodou elektronického dotazníku je: 

a) přesnost vyhodnocení 

b) může vyplňovat jen respondent počítačově gramotný 

c) minimální kontrola nad respondenty 

10. Nevýhodou při použití elektronického dotazníku je: 

a) multimedialita – je možné vložit audio a video soubory 

b) nevyžádané zasílání emailových dotazníků může obtěžovat 

c) automatická administrace a vyhodnocení 

11. Záhlaví dotazníku musí obsahovat (i více odpovědí): 

a) instituci, nebo autora 

b) název dotazníku 

c) garanci anonymity respondenta 

d) poděkování respondentovi 

12. Uzavřená otázka je: 

a) otázka, kdy si respondent vybere velikost, hloubku, nebo závažnost jevu na předem 

stanovené stupnici 

b) otázka, která neumožňuje další vyjádření respondenta, jen možnosti odpovědí 

c) otázka, která nenabízí možnosti a umožňuje respondentovi formulovat odpověď 

d) otázka, která sice nabízí alternativy odpovědí, ale také prostor pro vlastní formulaci odpovědi 

13. Polouzavřená otázka je: 

a) otázka, kdy si respondent vybere velikost, hloubku, nebo závažnost jevu na předem 

stanovené stupnici 

b) otázka, která neumožňuje další vyjádření respondenta, jen možnosti odpovědí 

c) otázka, která nenabízí možnosti a umožňuje respondentovi formulovat odpověď 

d) otázka, která sice nabízí alternativy odpovědí, ale také prostor pro vlastní formulaci odpovědi 

14. Posuzovací škála je: 

a) otázka, kdy si respondent vybere velikost, hloubku, nebo závažnost jevu na předem 

stanovené stupnici 

b) otázka, která neumožňuje další vyjádření respondenta, jen možnosti odpovědí 

c) otázka, která nenabízí možnosti a umožňuje respondentovi formulovat odpověď 

d) otázka, která sice nabízí alternativy odpovědí, ale také prostor pro vlastní formulaci odpovědi 
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15. Interview 

a) Není veden telefonicky 

b) Může být veden telefonicky 

16. Sociometrický test: 

a) je metoda sloužící k analýze struktury sociální skupiny a její dynamiky 

b) je metoda sloužící ke zjištění závažnosti postižení jedince 

c) je metoda sloužící k uvolnění napjaté atmosféry ve skupině 

d) je metoda sloužící k měření výsledku výzkumu 

17. Sémantický diferenciál je: 

a) metoda zaměřená na zjišťování toho, jak lidé vnímají pojmy 

b) metoda sloužící ke zjišťování analýzy skupiny 

c) metoda sloužící k analýze výsledků výzkumu hloubky vztahů mezi členy skupiny 
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