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Prowadzę badania nad społecznym konstruowaniem cielesności, wykorzystując jakościową analizę danych (wywiadów
w wersji audio i raportów z obserwacji, a także raportów autoetnograficznych).

1

Zdecydowałam wówczas o ściągnięciu i zainstalowaniu programu Audacity, także zaprezentowanego
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ge Synthesis (1 i 2), a jej podfunkcje też zmieniają

z oprogramowaniem CAQDAS, mogę śmiało

książki, następnie proces wydawniczy trwają na
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wania licencji, uzyskiwania zgody władz uczelni)
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się do większości publikacji informatycznych.
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putera, można wybrać, jaki rodzaj programu był-

opisanych przez Jakuba Niedbalskiego jest suk-

Moja praca z programem Audacity polegała głów-
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by przydatny w pracy nad konkretnym projektem

cesywnie rozwijanych, ma swoje nowsze wersje
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mentom nagrania. I tutaj rzeczywiście przewod-
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tego oprogramowania – jest to program stworzony

gania sprzętowe. Jest to zdecydowana zaleta tej
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gramów był CmapTools (wersja Winx64CmapTo-
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Open Code. Zgodnie ze wskazówkami autora, ścią-

opisywanej w książce). Skorzystałam z podanego

sensie neutralna – szczegółowo prezentuje funk-

nim, jakie są jego mocne punkty, główne atrakcje.

gnęłam go ze strony Department of Public Health

w książce linku, zainstalowałam program i rozpo-

cje, ich przydatność, wady i zalety poszczególnych

I to z pewnością udało się autorowi. Mnie, osobę

and Clinical Medicine. Bieżąca wersja oprogramo-

częłam używanie kolejnych jego funkcji krok po

programów, ale autor nie narzuca nam swojej wi-

sceptycznie nastawioną do wszelkich nowinek

wania to 4.01, czyli jest o kilka wersji wyższa od

kroku, tak jak wskazywał autor. Program okazał

zji prowadzenia badań, metodologii, nie zachęca

technologicznych, ceniącą papier, ołówek i książkę

opisywanej w książce wersji 3.6. Różnice w uży-

się w znaczny sposób ułatwiać zarówno analizę da-

ani nie zniechęca do któregokolwiek z nich. Jest

zamiast e-booka, Jakub Niedbalski przekonał, że

waniu go są jednak niewielkie, a wskazówki po-

nych (w szczególności relacji pomiędzy kategoria-

naszym przewodnikiem, pokazując, jakie są moż-

praca z oprogramowaniem CAQDAS jest nie tylko

dane przez autora są jak najbardziej pomocne.

mi analitycznymi), jak i ich prezentację. Rozdział

liwości i konsekwencje używania każdego z zapre-

łatwa, ale może być przyjemna i bardziej efektyw-

Program pozwala na wykorzystanie bardzo wielu

prezentujący to oprogramowanie jest obszerny

zentowanych programów, co także należy do nie-

na, wprowadza porządek w analizie danych, uła-

funkcji, zdecydowanie ułatwia pracę. Stosowana

i, podobnie jak w przypadku innych programów,

wątpliwych zalet publikacji.

twia wiele żmudnych zadań.

przeze mnie wersja programu i ta opisana przez

opisuje wszystkie jego funkcje. Użytkownik może

Jakuba Niedbalskiego nieco się od siebie różniły.

wybrać sobie te, które będą mu potrzebne podczas

Niestety, tak jak w przypadku innych książek

Podsumowując, oceniam książkę Jakuba Nie-

W książce opisana jest funkcja Manage Catego-

pracy z danymi.

dotyczących oprogramowania, i tutaj nie uda-

dbalskiego jako bardzo dobrze przygotowany,

macje o różnych możliwościach wykorzystania
funkcji programu.
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praktyczny przewodnik po oprogramowaniu CA-

na których najwygodniej mi się pracuje. Książkę

QDAS. W przypadku moich badań książka jak

mogę polecić badaczom społecznym, którzy chcie-

najbardziej spełniła swoją rolę – pozwoliła mi za-

liby poznać szeroki wachlarz oprogramowania

poznać się z dostępnym darmowym oprogramo-

ułatwiającego pracę analityczną, który prezentuje

waniem CAQDAS, znalazłam w niej szczegółowe

wiele różnorodnych programów w bardzo szcze-

instrukcje dotyczące tego, jak korzystać z pro-

gółowy i praktyczny sposób, a także dydaktykom

gramów i na podstawie tej wiedzy wybrałam te,

jako podręcznik do pracy ze studentami.
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