POZVÁNKA
na podzimní vzdělávací kurz

TEORIE A PRAXE VÝZKUMU
NEZISKOVÉHO SEKTORU A OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Vzdělávací kurz je určen studentům doktorských studijních programů, které spojuje společenskovědní zaměření
a zájem o problematiku neziskového sektoru a občanské společnosti.
Místo konání:

Brno, Ekonomicko-správní fakulta a Právnická fakulta Masarykovy univerzity
a Archiv města Brna

Termín:

10. 11. – 11. 11. 2011, 25. 11. – 26. 11. 2011

Pořádají:

Masarykova univerzita a Společnost pro studium neziskového sektoru, v rámci projektu
CZ.1.07/2.3.00/09.0006 „Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské
zdroje“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

Cíle kurzu:

Představení výzkumné problematiky občanské společnosti a neziskového sektoru ve
vědeckých disciplinách ekonomie, historie, politologie a právo. Cílem kurzu je seznámit
posluchače s teoretickým i praktickými aspekty výzkumné práce, s výzkumnými metodami a
se zdroji dat vhodnými pro výzkum v dané oblasti.

Garanti výuky:

Doc. PhDr. Ing. Ondřej CÍSAŘ, Ph. D., Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta
sociálních studií MU
Doc. Mgr. Lukáš FASORA, Ph. D., Historický ústav, Filozofická fakulta MU
Ing. Vladimír HYÁNEK, Ph. D., Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta MU
JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph. D., Katedra občanského práva, Právnická fakulta MU

Přihlašování:

Online registrace účastníků probíhá na http://www.e-cvns-projekt.cz od 4. 10. (8:00) 25.10. 2011 (24:00).

POPIS KURZU
Podzimní vzdělávací kurz nabízí studentům doktorských studijních programů různých společenskovědních oborů
možnost absolvovat vzdělávání zaměřené na problematiku výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti. Kurz
je koncipován jako multidisciplinární, během čtyř dnů nabídnou akademičtí a výzkumní pracovníci čtyř fakult
Masarykovy univerzity (Ekonomicko-správní fakulta, Filozofická fakulta, Právnická fakulta, Fakulta sociálních studií)
studentům základní teoretické a praktické poznatky a souvislosti z oblasti výzkumu neziskového sektoru a občanské
společnosti a představí relevantní metody výzkumu a zdroje dat na konkrétních příkladech uskutečněných nebo
probíhajících výzkumných projektů. Kurz je součástí komplexního vzdělávacího programu v klíčových disciplinách studií
občanské společnosti a neziskového sektoru. Program tvoří jarní vzdělávací kurz, letní škola a podzimní vzdělávací
kurz.

PROGRAM KURZU
Seminář „Zdroje informací a metody výzkumu v současné historické vědě“
Termín:

čtvrtek 10. 11. 2011, 9 – 16 hod

Garant:

Doc. Mgr. Lukáš FASORA, Ph. D.,
Historický ústav, Filozofická fakulta

Témata:

Prohlídka archivu * Metody výzkumu občanské společnosti v tzv. liberální a postliberální éře
1848-1938 * Možnosti zkoumání občanské společnosti v 20. století * Prameny k výzkumu
náboženských skupin a organizací na příkladu brněnské židovské obce.
(Seminář se bude konat v prostorách Archivu města Brna v Brně-Černovicích)

Seminář „Teorie a praxe výzkumu sociálních hnutí a občanské společnosti“
Termín:

pátek 11. 11. 2011, 9 – 16 hod

Garant:

Doc. PhDr. Ondřej CÍSAŘ, Ph. D.,
Institut pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií

Témata:

Příprava výzkumu a analýza protestních událostí“ * Dotazníkové šetření ve výzkumu aktérů
občanské společnosti * Kvalitativní analýza rámování.
(Seminář se bude konat v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity)

Seminář „Spolčovací a sdružovací právo v rozhodovací praxi“
Termín:

pátek 25. 11. 2011, 9 – 16 hod

Garant:

JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph. D.,
Katedra občanského práva, Právnická fakulta

Anotace:

Praxe Nejvyššího soudu v rozhodování ve věcech spolčovacích a sdružovacích * Praxe
Nejvyššího správního soudu ve věcech spolčovacích a sdružovacích * Praxe Ústavního soudu
v rozhodování ve věcech spolčovacích a sdružovacích * Rozhodování soudů ve spolčovacích
a sdružovacích věcech v Německu (přednáška v angličtině).
(Seminář se bude konat v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity)

Seminář „Ekonomický výzkum neziskového sektoru“
Termín:

sobota 26. 11. 2011, 9 – 16 hod

Garant:

Ing. Vladimír HYÁNEK, Ph. D.,
Katedra veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta

Anotace:

Mapování neziskových organizací v České republice * Satelitní účet neziskových institucí a
další ekonomické zdroje dat o neziskových organizacích * Partnerství neziskových organizací
a veřejné správy.
(Seminář se bude konat v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity)

ORGANIZAČNÍ POKYNY A DALŠÍ INFORMACE
Přihlašování:

Do podzimního vzdělávacího kurzu se účastníci přihlašují prostřednictvím online formuláře,
který je dostupný na http://www.e-cvns-projekt.cz od 4. 10. (8:00) - 25. 10. 2011 (24:00).
Přihlášení obdrží další informace, pokyny a materiály e-mailem.

Náklady:

Účast na kurzu je bezplatná.
Studentům mimopražských vysokých škol budou proplaceny náklady na ubytování, cestovné
a stravné. (Je nám to líto, ale podmínky financování z Evropského sociálního fondu
neumožňují poskytování podpory regionu Prahy a studentům ze zahraničí.)

Certifikace:

Účastníci kurzu mají možnost získat certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu. Podmínkou
je účast na všech částech kurzu (4 semináře).

Kontaktní osoba:

Pro upřesnění či doplnění informací se obraťte na PhDr. Miroslava Pospíšila: Centrum pro
výzkum neziskového sektoru, Vinařská 3, 603 00 Brno, e-mail: pospisil@e-cvns.cz.

NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE SE!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!

