
Abstrakt 

Demokracie nemůže existovat bez aktivních a vnímavých občanů. Charakter politické 

participace se však především mezi mladou generací mění. Vzhledem ke klesající ochotě 

mladých lidí účastnit se tradičních forem politiky je velmi relevantní zkoumat zdroje jejich 

politického zájmu, jejich vztah k politice a motivace k účasti na politickém životě. Disertace 

proto sleduje politické trajektorie mladých českých a německých politických aktivistů, 

přičemž se zaměřuje na kontextuální a sociálně psychologické faktory, které je utvářejí. Cílem 

práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak a proč se čeští a němečtí univerzitní 

studenti angažují v politických a občanských organizacích?“ 

Práce nejprve zkoumá roli primární a sekundární politické socializace v rozdílných 

společenských kontextech. Nabízí pochopení klíčových mechanismů a narativů politické 

socializace v rodině. Pozornost je věnována také vlivu občanského vzdělávání, vrstevníků a 

učitelů na základních a středních školách a dopadu univerzitního prostředí na politický 

aktivismus. Disertace také zkoumá motivace pro vstup do politických a občanských 

organizací a proces politické rekrutace a mobilizace. Práce dále popisuje, jak mladí rozumějí 

politice a vztahují se k ní v rozdílných kontextech, a rovněž se zaměřuje na důvody, proč lidé 

nechtějí vstoupit do politických organizací. 

Disertace vychází z unikátního datového souboru 60 polostrukturovaných rozhovorů 

s univerzitními studenty ve věku od 18 do 30 let, kteří jsou aktivní nebo neaktivní 

v politických organizacích. Rozhovory byly provedeny na šesti univerzitách v bývalých 

starých a nových spolkových zemích SRN a v České republice a byly analyzovány metodou 

tematické analýzy v kvalitativním softwaru Atlas.ti. 

Disertace identifikovala vliv jako klíčový faktor politické socializace a nabídla vlastní 

klasifikaci módů vlivu. V otázce politických motivací byla zvláštní pozornost věnována 

problému politické efektivity (political efficacy). Zejména vnitřní politická efektivita (internal 

efficacy), tedy důvěra ve vlastní schopnost efektivně se podílet na politickém procesu, byla 

identifikována jako klíčová pro formování politické motivace u mladší generace. Dalším 

přínosem práce je originální typologie politických narativů a jejich propojení s mechanismy 

socializace. Disertace rozpracovává klasické typologie politických motivací a důvodů 

neúčasti v organizacích, obohacuje je o nové kategorie a představuje také vlastní typologii 

cest k aktivismu. Výsledky práce mohou nalézt praktické uplatnění například při náboru 

nových členů do politických stran a v oblasti občanského vzdělávání. 
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