
Pozvánka na seminár na pôde Katedry sociológie FiF UK v Bratislave s podporou Slovenskej 
sociologickej spoločnosti pri SAV

Predstavenie a ciele semináru:
Veľké dáta nie sú neznámym pojmom ani pre vedeckú (v akomkoľvek odbore), ani laickú komunitu. 
Mnohí by boli intuitívne schopní viac či menej správne odpovedať na otázku, čo sú to veľké dáta, či 
dokonca správne uviesť príklady veľkých dát. Napriek značnej popularite tohto pojmu nie sú big data 
široko využívané v sociálno-vednom výskume.

Cieľom tohto semináru je prepojiť výskumníkov zaoberajúcich sa prácou s veľkými dátami či 
už v teoretickej alebo praktickej rovine a nazrieť na tento fenomén z rôznych uhlov. Cieľovou 
skupinou sú študenti, akademicko-vedeckí pracovníci, ale aj širšia verejnosť.

Možnosti využitia veľkých dát 
v sociologickej analýze

8.11.2021
MS Teams

15:05 – 15:30 

Čo sú to veľké dáta, aké aspekty je potrebné pri práci s nimi brať do úvahy a prečo sú pre 
sociológov dôležité?

Veľké dáta v českej a slovenskej sociológii – kde sa objavujú a naopak, kde nie – skúse-
nosti z prípravy monotematického čísla Soc. časopisu

Jakub Hankovský
Katedra sociológie, FiF Univerzita Komenského, Bratislava

Paulína Tabery
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Veľké dáta a sociológia 

15:30 – 16:00

Příležitosti a úskalí velkých dat v sociologii: Příklady z výzkumné praxe.
Renáta Topinková 
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Praktické využitie veľkých dát v sociologickom výskume a v praxi 

https://bit.ly/3q4C1Dm

Úvodné slovo 15:00 

Ako nám vo firme senzorické dáta pomohli zabrániť šíreniu vírusu
Marek Plavčan 
HB Reavis

16:05 – 16:30

Technické výzvy a možné riešenia pri práci s veľkými dátami v komerčnej sfére

Bohdan Frejišyn  
Chief Technology officer, Ipsos Channel Performance

Technické a právne aspekty využitia veľkých dát 

Právo na súkromie v ére Big Data
Sandra Sakolciová 
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, UK

16:35 – 17:20 Moderovaná diskusia vystupujúcich 

Čo je v tejto chvíli najväčšou prekážkou rozsiahlejšieho využívania veľkých dát v aplikova-
nej sociológii/ pri skúmaní spoločenských tém a problémov?

Akým spôsobom by ste zo svojej pozície tieto prekážky reflektovali, resp. čo by mali socio-
lógovia urobiť, aby veľké dáta integrovali do svojej technicko-metodologickej výbavy? 

17:20 – 17:30 Zhrnutie a záver 

https://bit.ly/3q4C1Dm

