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Posudek oponenta disertační práce Mgr. Daniely Prokschové 

Contextualizing Student Political Participation: Comparison of the Czech Republic and 

East and West Germany 

předkládané v roce 2021 na Katedře sociologie FF UK 

 

 

I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce se zabývá důvody politické a občanské participace vysokoškolských studentů 

ve věku 18 – 30 let v České republice a Německu. Autorka na základě kvalitativního rozboru 

60 polostrukturovaných rozhovorů sleduje, jak politickou a občanskou participaci nebo 

naopak její absenci u studentů ovlivňují socializační procesy v rodině, na středních a 

vysokých školách, jaké jsou typické trajektorie vedoucí k politické a občanské participaci 

vysokoškolských studentů, jaké jsou základní druhy motivací podporujících politickou 

aktivitu nebo neaktivitu. Analýza je zasazena do teoretického rámce tvořeného převážně 

zahraniční (angloamerickou a německou) literaturou k politické a občanské participaci, 

politické socializaci, politické kultuře a sociálnímu kapitálu. Výsledky empirické analýzy 

týkající se různých aspektů a fází vývoje jedince-studenta či studentky v politicky nebo 

občansky aktivního jedince, zejména v podobě typologií vyvozených z dat, jsou syceny 

pojmy a teoriemi z dosavadní odborné literatury a dále je rozvíjejí. V samotném závěru 

disertace autorka uvádí doporučení, která lze z jejího výzkumu vyvodit pro praxi občanského 

vzdělávání v ČR a pro nábor nových mladých členů do politických stran.  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertační práce Mgr. Daniely Prokschové se věnuje teoreticky i prakticky důležité otázce 

faktorů podporujících politickou a občanskou participaci. Autorka prokazuje širokou znalost 

literatury z oblasti politické socializace a politické a občanské participace. Disertační práci 

vyplňuje jedna rozsáhlejší výzkumná studie, kvalitativní analýza faktorů a prvků participace 

mezi vysokoškolskými studenty v Česku a Německu. Kvalitativní výzkum je zpracován 

důkladně a přispívá k hlubšímu porozumění cest k participaci, nebo naopak nízké aktivitě 

mezi českou a německou mládeží. Autorka se však kloní k pozitivistickému pojetí 

kvalitativního výzkumu, který neumožňuje naplno rozvinout některé přednosti kvalitativních 

metod, zejména hlubší ponoření do významového světa respondentů a jemnou teoretickou 

kontextualizaci. Na stranu druhou kvalitativní přístup nedovoluje příliš velké ambice směrem 

k zobecňování a testování hypotéz. Disertace by mohla přinést výsledky se širší platností, 

kdyby nestála jen na kvalitativním výzkumu, ale zahrnula také kvantitativní analýzu, která je 

ve výzkumu participace naprosto standardní. Autorkou zvolený kvalitativní design má své 

meze, které představují i meze disertační práce.   
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III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

 

1. Struktura 

Disertační práce je přehledně a logicky uspořádána a rozčleněna na části. Cíle celé práce a 

cíle jednotlivých částí jsou uváděny na vhodných místech textu, obvykle v úvodních 

odstavcích každé části. Doplňkové materiály, jako scénář rozhovorů nebo anonymizovaný 

přehled respondentů, autorka zařadila do příloh. V případě přílohy 10.7, která přibližuje 

postup analýzy rozhovorů, se dá namítnout, že analýza dat měla být popsána přímo 

v metodologické části disertace.  

 

2. Formální úroveň práce 

Úroveň anglického jazyka je, nakolik to mohu posoudit, velmi dobrá. Mezi výjimkami je 

možné uvést záměnu termínů political efficacy x efficiency, tvar grass-route (2x) nebo občas 

nevhodné užívání slovesa mitigate. Vazba to pose an opinion v některých kontextech není 

vhodná. Pro vlastnost laziness by bylo třeba najít nuancovanější výraz. Výraz Lánský putsch 

odkazuje k vlastnímu jménu Lánský, ne k místu Lány. 

Na s. 119 nebyl doplněn křížový odkaz.  

Je třeba ocenit, že autorka při provádění výzkumu i při psaní disertace dodržela etická 

pravidla výzkumu včetně anonymizace respondentů a umožnění informovaného souhlasu. 

Pouze výjimečně vzniká pochybnost, jestli identita konkrétního respondenta nemůže být na 

základě uváděných faktů odhalena - např. informace o studentovi, který napsal dopis 

rektorovi UK (s. 116). 

 

3. Práce s prameny 

Součástí disertační práce je rozsáhlý seznam literatury, citování literatury odpovídá běžným 

akademickým standardům. 

 

V seznamu literatury je uvedena řada titulů k politické socializaci a empirickému výzkumu 

politických hodnot, ale literatura k některým dalším okruhům, jichž se disertace dotýká, spíše 

chybí. To se týká mj. politického vzdělávání, kultury školy nebo zpracování nacistické či 

komunistické totalitní minulosti. Interpretaci rozhovorů by na příslušných místech pomohlo 

výslovné propojení s výsledky jiných studií. V pasážích o občanském vzdělávání na českých a 

německých školách by se dala využít poměrně rozsáhlá německá a aspoň nějaká česká 

literatura. V ediční řadě Politische Bildung nakladatelství Springer vyšlo od roku 2015 na 19 

titulů, mezi nimi kniha Oberle, Monika, and Georg Weißeno (eds.). 2016. Politikwissenschaft 

und Politikdidaktik: Theorie und Empirie. Z českých prací by se dala uvést např. Moree, 

Dana. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. Praha: 

Karolinum, 2013.  

 

4. Metodologie a analýza dat 

Autorka si jako metodologické vodítko pro svůj výzkum vybrala tzv. aplikovanou tematickou 

analýzu (ATA). Jde o poměrně rozšířenou a propracovanou metodu kvalitativního výzkumu, 

takže by se mohlo zdát, že to je neproblematická volba. Ale u kvalitativních metod je vždy třeba 
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důkladně promýšlet poznávací možnosti a meze daného přístupu ve vztahu k výzkumnému 

problému. ATA, tak jak je popsána v příručkách typu autorkou citované knihy Grega Guesta, 

Kathleen M. MacQueen a Emily E. Namey (Applied thematic analysis. Sage, 2012), je přístup 

usilující o to, aby byl co nejsnáze použitelný na co nejširší okruh jevů, a toho dosahuje za cenu 

značného eklekticismu a tím i těžko řešitelných rozporů. Mezi nimi je zásadní rozpor mezi 

pozitivistickým a interpretativním pojetím analýzy kvalitativních dat a poznávacího statusu 

získaných poznatků. Poskytuje ATA vhled do subjektivity aktérů, nebo přináší obecně platné 

poznání? Nebo od obojího trochu?  

Autorka poznávací možnosti a meze metody aplikované tematické analýzy příliš nereflektuje. 

Validita a reliabilita této metody téměř není předmětem explicitního zamyšlení. Zdůvodnění 

vhodnosti a dostatečnosti metody by nemělo spočívat jen na tvrzeních jejích propagátorů 

(Braun and Clarke 2006; Guest et al. 2012). Málo prostoru je věnováno úvaze nad tím, zda se 

ATA hodí pro daný výzkumný záměr a jaké má přednosti a nedostatky ve srovnání 

s metodami jinými. 

Metoda tematické analýzy existuje v různých variantách, které se jedna od druhé liší pojetím 

témat a kódování, přístupem k dosavadním teoriím, pojetím role výzkumníka, šíří platnosti 

závěrů analýzy atd. V práci jsou citovány dva zdroje: Braun and Clarke 2006; Guest et al. 

2012. Každý z nich představuje poněkud odlišné pojetí tematické analýzy. Transparentnosti 

výzkumu by prospělo, kdyby autorka vyložila, jak je třeba pojmům „téma“, „kód“ a případně 

dalším rozumět, aby se výzkum pohyboval v konzistentním metodologickém rámci. Mám za 

to, že témata jsou obvykle v tematické analýze obecnější než kódy, ale autorka naopak tvrdí, 

že „codes are less specific than the themes of conversation“. (s. 69)  

Dále mohlo být řečeno, zda tematickou analýzu autorka pojímá spíš pozitivisticky nebo 

interpretativisticky. Jsou témata objektivní vědecké kategorie, nebo představují sdílené 

významy, k nimž se dospívá procesem subjektivní interpretace? Pokud platí to druhé, nakolik 

se na těchto významech podílí subjektivita výzkumníka či výzkumnice? Podle mého názoru 

autorka metodu ATA využívá spíše pozitivisticky, což má své výhody a nevýhody, které 

mohly být jasně explikovány. 

Jestliže se autorka v práci snažila „to separate the facts about interviewees´ political behaviour 

from their interpretations of this behaviour“ (s. 69), znamená to, že jí dále zajímala jen fakta, 

nebo interpretace, nebo obojí? 

ATA dovoluje najít a popsat v datech skryté významové struktury, nalezení klíčových témat a 

spojení mezi nimi je však poněkud jiný analytický výkon než odhalení a potvrzení kauzálních 

vztahů mezi proměnnými. Disertační práce jednostranně spoléhá na kvalitativní data i tam, 

kde jsou činěna poměrně silná kauzální tvrzení. Platnost závěrů mohou posílit a ověřit 

kvantitativní analýzy, k jejich využití ale nedošlo. Jestliže podle Guesta et al. (2012: 7) je 

ATA explorativní, nikoli konfirmační metoda, pak výsledky disertace je třeba chápat jako 

explorativní. To samozřejmě není málo, ale analýza mohla jít ještě o něco dál.  

 

I když autorka upozorňuje na to, že její výzkum je svou povahou nereprezentativní, několikrát 

se do její interpretace dat vloudil kvantitativní způsob uvažování. Na základě omezeného a 

nereprezentativního vzorku a tematické analýzy je obtížné obhájit tvrzení, že většina 

příslušníků nějaké populace dělá x nebo jen menšina si myslí y (např. s. 165, 172, 174). Nelze 

například na základě takových dat tvrdit (i kdyby to jinak platilo), že silná politizace 

soukromého života není typická jen pro levici, jak se uvádí v literatuře, ale pro levici i pravici 

(s. 172).   
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V případě socializace v rodině by validitu výsledků posílil výzkum zahrnující interview 

s dalšími členy rodin, zejména s rodiči.  

Výsledky kvalitativní analýzy jsou průběžně znázorňovány na obrázcích. Obrázky jsou 

většinou intuitivně srozumitelné, ale v práci chybí návod, jak je správně číst a co znamenají 

jednotlivé prvky. Jaké typy vztahů označují hrany grafů nebo šipky v diagramech – logické, 

kauzální, časové, hierarchické podle závažnosti atd.? 

 

Citáty z rozhovorů jsou zpravidla vhodně vybrané, výstižné a logicky spojené s výkladem. 

Drobnou výjimkou je citát Ingrid na s. 104 nahoře, u nějž není zřejmé, že skutečně obsahuje 

sdělení, které do něj vkládá předchozí interpretace (not only informing students, but also 

engaging them). 

 

 

5. Vlastní přínos 

Původní přínos práce lze vidět v důkladném kvalitativním zpracování unikátního souboru 60 

rozhovorů, které autorka osobně vedla s aktivními (45 osob) a neaktivními (15 osob) 

příslušníky české (30 osob) a německé mládeže (30 osob). Výsledkem tematické analýzy 

rozhovorů je celá řada typologií: typologie mechanismů vlivu na politické chování v rodině, 

diskurzů politických diskusí v rodině, motivací k politickému aktivismu, důvodů k politické 

pasivitě, cest k politickému aktivismu nebo občanství. Ačkoli řada těchto typologií je 

odvozena z dřívějších výzkumů, nebo jimi aspoň inspirována, cenné v disertaci je to, že typy 

jsou vždy extrahovány z dat a díky tomu dostávají živou empirickou náplň. Typologická 

analýza je provedena velmi dobře a zabírá také největší část práce (kap. 4-6).  

Typologie jsou výstižné, odpovídají datům a zajímavým směrem rozvíjejí dosavadní výzkumy 

v této oblasti. To platí zejména, ale nejen, pro dvouúrovňovou typologii politických motivací 

(tab. 9, s. 125). Za cenný rozměr typologické analýzy považuji to, že se v nich projevuje velká 

přednost kvalitativního výzkumu, schopnost zachytit a popsat různé percepce a významy, 

které s určitými pojmy, jednáním nebo situacemi spojují různí aktéři. Například v kapitole 

přinášející typologii politických motivací jsou představeny různé významy, které s jedním 

výrokem nebo pojmem, jako je „meet new people“, spojují různé typy aktérů. 

Naopak o něco méně přesvědčivě dopadly pokusy vyjít za typologie k explanačním modelům. 

O něco takového se pokouší kapitola 7, která je asi tou nejméně zdařilou ze všech. Tematická 

analýza dovoluje získávat od respondentů různé tipy na možné příčiny a vysvětlení 

pozorovaných výsledků, má tedy v kauzální analýze nepochybnou heuristickou roli. Samotné 

prokázání kauzálního vztahu je už však nad její možnosti. Autorka může sestavit celé výčty 

faktorů, které přispívají k úspěšnosti politického vzdělávání (s. 108, 122) nebo k členství 

v politické organizaci (s. 171), ale vlastní kauzální souvislost z percepcí a interpretací 

respondentů vyabstrahovat nelze. Tematická analýza také může odhalovat a popisovat 

mechanismy, které způsobují určité výsledky, ale nemůže prokázat, že právě tento a ne jiný 

mechanismus způsobil daný výsledek v určitém konkrétním případě nebo v nějakém souboru 

pozorování.  

Kapitola 7 se pokouší vytvořit jeden teoretický model pomáhající vysvětlit výsledky politické 

socializace, ale naráží na zmíněné meze tematické analýzy. V kapitole jsou znovu 

představeny dřívější kategorie a typologie získané tematickou analýzou, výsledný model je 

však příliš složitý a postrádá průkaznou explanační sílu. Jestliže tematická analýza 

vygenerovala celou řadu zajímavých hypotéz, pak to bohužel neznamená, že tyto hypotézy lze 
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v rámci tematické analýzy také testovat. K tomu by byl potřebný další krok – hypotézy 

otestovat kvantitativní nebo kvaziexperimentální metodou na jiných vhodných datech. 

Jasnosti výkladu v kap. 7 by mohlo prospět, kdyby všechny kategorie a typy byly znázorněny 

v jednom schématu.  

Dalším nedostatkem kap. 7 je to, že některé klíčové pojmy jsou podány nejednoznačným 

způsobem. V kapitole se vrací typologie politické motivace (7.5), ale tentokrát je méně jasná 

než v kapitole 6. V triádě hobby, duty, vocation se duty a vocation částečně překrývají (k 

povolání patří idea profesní povinnosti).  

Málo jasný je pojem vlivu, který je pro syntetizující kapitolu 7 důležitý. Autorka rozlišuje 

„vnější vliv“, což jsou různí činitelé ovlivňující při politické socializaci konkrétního 

jednotlivce, a „vnitřní vliv“, který je chápán jako vliv jednotlivce na jiné jednotlivce a další 

předměty. Vnitřní vliv je ztotožněn s internal efficacy nebo self-efficacy. Je jasné, že „vnější 

vliv“ je něco jiného než external efficacy, responzivita politického systému (s. 173), ale 

podobnost je matoucí. Především však dochází ke dvojí konfúzi: mezi a) vlivem jako 

procesem působení na jedince (vliv rodičů) a původcem tohoto procesu (rodiče jako vlivní 

druzí) a b) mezi skutečným vlivem a pocitem vlivnosti. Tato druhá nejasnost se objevuje i 

v souvislosti s external efficacy, kdy autorka nedostatečně rozlišuje mezi objektivní 

responsivitou politického systému a vírou jedince, že politický systém je responsivní (s. 178, 

ppč. 97).  

Teoretické syntéze v kap. 7 se dá také vytknout, že spíše jen slabě zasazuje odhalené vztahy 

mezi tématy do dosavadní výzkumné literatury. To je možné chápat jako nevyužitou 

příležitost k tomu buď zjištění z dřívějších výzkumů naplnit konkrétním zkušenostním 

obsahem, a tak jim dodat potřebnou plastičnost, nebo dokonce v některých případech závěry 

obecné povahy publikované v dřívější literatuře konfrontovat s nevyhovujícími konkrétními 

případy, a tím je falsifikovat. 

 

6.    Další připomínky 

Disertační práce je pojata jako příspěvek k diskusi o rozdílech v politické participaci mezi 

starými a novými demokraciemi (s. 20, 57). Vzhledem k omezení výzkumu na dvě země, 

omezenému vzorku a kvalitativní metodě analýzy jde však jen o příspěvek explorativní. 

Z důvodů které nejsou vysvětleny, je vynecháno téma politické socializace na základních 

školách (v rozporu s tvrzením na s. 98).  

Jedním z kritérií pro výběr respondentů v empirickém výzkumu bylo rozlišení politických a 

občanských organizací na staré a nové (s. 62). Není však důvod všechny politické strany řadit 

mezi staré organizace a všechny nestátní neziskové organizace mezi nové organizace. Některé 

neziskové organizace mají historii trvající několik staletí a počátky jejich moderního rozvoje 

sahají do 2. poloviny 19. století, podobně jako u politických stran. Naopak není jasné, v čem 

jsou „staré“ strany typu ANO nebo španělských Podemos. 

Jen okrajově je v práci věnována pozornost vlivu socioekonomického statusu nebo umístění 

jednotlivce v třídní struktuře společnosti na politickou a občanskou participaci. U této vrstvy 

problému nejde jen o dostatek či nedostatek vhodných hodnot, zdrojů a příležitostí, jak má za 

to angloamerický mainstream literatury o participaci, vycházející ze strukturního 

funkcionalismu nebo teorie racionální volby. Bylo by potřeba zabývat se i možností – tím 

spíše pak ve výzkumu zaměřeném na odkrytí významů, jaké zakoušejí konkrétní aktéři –, že 

skutečný význam participace nebo naopak vyhýbání se participaci pro aktéry je spoluurčován 

jejich sociální pozicí a nemusí být aktérům přímo dostupný. V marxistické a bourdieuovské 
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tradici je na participaci pohlíženo optikou politiky jako nástroje udržování 

socioekonomických nerovností a domény symbolického násilí. Zájem o politiku, politická a 

občanská angažovanost, občanské postoje atd. se ve světle těchto kritických teorií jeví jako 

mnohem méně „dobré“ vlastnosti než v mainstreamové teorii demokratické participace. Pro 

pevnější teoretické ukotvení disertace by byla užitečná aspoň stručná diskuse těchto 

kritických pohledů na politickou participaci. 

 

Dotazy k obhajobě 

1. Rozhovory pro výzkum byly vedeny v letech 2013-2016. Domníváte se, že by odpovědi 

respondentů byly odlišné, kdybyste s nimi rozhovory vedla v posledních dvou letech? 

Změnily by se zásadně výsledky tematické analýzy? 

2. Našla jste ve svých rozhovorech doklady o tom, že politická a občanská participace může 

být pro některé jedince (třeba neuvědomovanou) cestou k reprodukci jejich výhodného 

sociálního postavení? 

3. Čím jsou specifické politická socializace a rekrutace do antisystémových, populistických a 

extremistických politických stran a hnutí a do subjektů tzv. neobčanské společnosti? Jakými 

nástroji může politické vzdělávání působit, aby se snížila účinnost těchto antisystémových 

procesů? 

4. Proč se v ČR dosud nepodařilo zavést politické a občanské vzdělávání podobné kvality a 

rozsahu jako v SRN? Na co je třeba dávat pozor při zavádění praktik občanského vzdělávání 

podle německého příkladu? 

IV. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji hodnocením prospěla. 

 

 

 

 

V Řevnicích 31. 5. 2021                                         doc. Marek Skovajsa, Ph.D.  

 


