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1   Výzkumný problém

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (dále pouze FSS) má ze všech fakult MU samozřejmě nejblíže k politice a veřejnému životu. Ve spektru vyučovaných oborů převažují ty, které u svých absolventů jaksi automaticky předpokládají následné zapojení do veřejného života. Kromě politologie je to samozřejmě i sociologie, žurnalistika či bezpečnostní studia. Měla být tedy být zkoumána kvalitativní i kvantitativní úroveň politické participace studentů FSS a také jejich politické názory. Zejména druhá část výzkumu může přinést velmi zajímavé výsledky; veřejnost má zažité jisté stereotypy o politických názorech studentů sociálních věd, které by tento výzkum mohl potvrdit nebo vyvrátit.

2   Cíl výzkumu

Cílem tohoto výzkumu bude nalézt odpovědi na několik konkrétních otázek týkajících se politické participace studentů FSS. Problém jako takový byl již dříve zkoumán, ale domnívám se, že tento navrhovaný výzkum může do této oblasti vnést mnoho nového. Vycházím hlavně z toho, že navrhnu relativně novou metodu sběru dat, pomocí níž bude možné získat skutečně komplexní a (což je velice důležité) prakticky úplný soubor informací, který bude poté možné podrobit nástrojům kvantitativní analýzy dat. Hlavní přínos výzkumu tedy vidím právě v jeho kvantitativní úrovni, protože navržená metoda sběru dat bude schopna zajistit informace od drtivé většiny zkoumané populace, nikoli jen úzkého reprezentativního vzorku.
Dále navrhuji nezkoumat politickou participaci a politické názory studentů FSS všeobecně, ale se zvláštním přihlédnutím k oboru Politologie (dále POL), který má na FSS do určité míry specifické postavení. Spolu s oborem POL bych ale z praktických důvodů doporučil zkoumat i obor Bezpečnostní a strategická studia (dále BSS). Ten z oboru POL vzniknul, je mu blízce příbuzný, všestranně z něj čerpá, je vyučován na Katedře politologie a sami jeho studenti se vesměs pokládají za politology. Tento výzkum by byl tedy zaměřen na rozdíly mezi studenty oborů POL a BSS na jedné straně a studenty ostatních oborů na straně druhé.

Výzkumné otázky:
Jak se liší politická participace u studentů POL a BSS a u studentů ostatních oborů?
Jak se liší politické názory studentů POL a BSS od názorů studentů ostatních oborů?

Za předpokladu, že budou skutečně zjištěny rozdíly mezi těmito dvěma skupinami, je třeba pochopitelně zodpovědět i následující otázku:
Proč se politická participace (resp. politické názory) u těchto dvou skupin odlišují?

3   Konceptualizace

Jak chápat pojem politická participace? V podstatě překladovou definicí by se dalo říci, že je to účast na politice, resp. veřejném životě. Taková definice je ale nesmírně široká, protože v dnešní době je velmi obtížné odlišit hranici mezi veřejnou a soukromou sférou. Pro účely tohoto výzkumu tedy bude třeba pojem politické participace podstatně zúžit a konkretizovat a určit jeho dimenze, které budou posléze transformovány do měřitelných indikátorů.
V souladu se systémově-analytickým přístupem v politické vědě bude politická participace definována jako aktivní i pasivní podílení se na formulaci, agregaci a prosazování veřejných zájmů, a to na centrální (státní) i nižší (regionální nebo komunální) úrovni. Hlavní roli hrají druhé dva prvky participace, tedy agregace a prosazování zájmů, protože první z nich je úzce spojen s politickými stranami a druhý s výkonem politických funkcí.
Z toho vyplývají i dimenze politické participace. Za nejvyšší kvalitativní úroveň politické participace pokládám výkon veřejné (politické) funkce, do které se lze dostat prostřednictvím mandátu vzešlého z demokratických voleb. V těsném závěsu za touto dimenzí je kandidatura na takovou politickou funkci. Významným faktorem je členství v politické straně, politickém hnutí nebo jiné organizaci s explicitně politickými cíli. Do posledně jmenované kategorie lze řadit jak organizace blízké politickým stranám s komplexními ideologiemi (v případě studentů to mohou být např. mládežnické organizace typu Mladých konzervativců), tak i organizace s partikulárními, ale přesto politickými cíli, jako jsou zejména nevládní skupiny zabývající se problematikou lidských práv, životního prostředí apod.
Další důležitou dimenzí je samozřejmě účast ve volbách. Nižší stupně politické participace pak představuje jakási „veřejná prezentace politiky“, kam spadá mimo jiné účast na mítincích, shromážděních a demonstracích, četba periodik s výslovně politickým zaměřením, sledování politických diskusních pořadů v televizi nebo debaty o politice s příbuznými či přáteli.

Pokud jde o zkoumanou populaci, tedy studenty FSS, je třeba vyjít ze znalostí o běžnosti jednotlivých typů studia na této fakultě, resp. počtu oborů studia. Jak známo, lze studovat jak jeden obor, tak i kombinaci dvou. Nejčastějšími druhy jsou bakalářské studium dvou oborů a magisterské studium jednoho oboru. Pro účely tohoto výzkumu bude tedy za studenta oborů POL a BSS pokládán každý student, který studuje alespoň jeden z těchto dvou oborů, a to bez ohledu na to, zda jde o bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program nebo zda jde o studenta prezenčního či kombinovaného studia.

4   Operacionalizace a indikátory

Operacionalizace výše nastíněného konceptu politické participace vyžaduje jeho přeměnu do indikátorů, které lze použít při sběru dat a poté zpracovat metodami kvantitativní analýzy. Pro tento výzkum tedy navrhuji následující indikátory politické participace, jež jsou uvedeny v pořadí podle své kvalitativní důležitosti:

Sympatizování s názory politických stran
Výkon volené veřejné funkce
Kandidatura na volenou veřejnou funkci
Členství v politické straně nebo politickém hnutí
Členství v jiné organizaci s politickými cíli
Účast ve volbách
Účast na politických shromážděních
Četba knih a periodik s politickou tématikou
Sledování politických debat v televizi
Rozhovory o politice s příbuznými nebo přáteli

První z indikátorů je určen zejména pro výzkum politických názorů studentů FSS. Ukazuje se, že nemá příliš smysl ptát se respondentů na to, zda jsou pravicově či levicově orientovaní, zda jsou konzervativci či socialisté apod. Každý člověk totiž chápe tyto pojmy zcela odlišně. Naproti tomu sympatie k politické straně jsou daleko jasnější; pokud např. respondent vyjádří sympatie k politice KDU-ČSL, pravděpodobně se jedná o respondenta objektivně středově a křesťansky orientovaného, i když on sám by se subjektivně označil třeba za „pravičáka“.

Následující čtyři indikátory jsou binární, tj. s možnými hodnotami ANO a NE. Zbývajících pět indikátorů je vícehodnotových a z hlediska typologie patří mezi pořadové, protože definují četnost výskytu příslušného projevu politické participace v čase.
Účast ve volbách: vždy, většinou, zřídka, nikdy
Účast na politických shromážděních: vždy, většinou, zřídka, nikdy
Četba knih a periodik s politickou tématikou: pravidelně, nepravidelně, vůbec
Sledování politických debat v televizi: pravidelně, nepravidelně, vůbec
Rozhovory o politice: několikrát týdně, několikrát měsíčně, zřídka, nikdy

5   Formulace hypotéz

První výzkumná otázka se zaměřuje na úroveň politické participace studentů FSS, resp. na rozdíl mezi studenty oborů POL a BSS ve srovnání se studenty jiných oborů FSS. Na základě tohoto rozdělení lze zformulovat obecnou hypotézu, že studenti těch oborů, které se zabývají přímo politikou, budou politicky participovat více než studenti ostatních oborů. Tato obecná hypotéza je v souladu s paradigmatem, že čím více podnětů týkajících se politiky daná osoba dostává, tím je vyšší pravděpodobnost, že bude politicky participovat. Operacionální hypotézu pro první otázku bych na základě toho formuloval takto:

Studenti oborů POL a BSS vykazují zřetelně vyšší míru politické participace než studenti ostatních oborů na FSS.

Pokud jde o druhou otázku, cílem tohoto výzkumu je mimo jiné potvrdit či vyvrátit obecně rozšířené mínění o politických názorech studentů společenských věd. Obecně se totiž soudí, že tito studenti zastávají převážně levicově liberální až socialistické názory, případně názory spadající mezi tzv. postmoderní (čili postmateriální) ideologie s úzkým vztahem k životnímu prostředí, právům a problematice menšin atd. Toto mínění se pravděpodobně opírá o fakt, že společenské vědy se zejména v poslední době významně zabývají právě těmito tématy.
Na základě zkušeností získaných během pobytu na oboru Politologie jsem však postupně získal názor, že přinejmenším na tomto oboru zastávají studenti daleko více středově liberální až pravicové, často přímo konzervativní hodnoty. Je tedy třeba zjistit, zda je tomu skutečně tak, nebo zda se jedná pouze o shodu okolností, popřípadě subjektivní vnímání. A jestliže se opravdu prokáže, že „budoucí politologové“ jsou skutečně zaměřeni převážně pravicově, pak bude samozřejmě vhodné zjistit, zda je to jen specifikum oborů POL a BSS, nebo zda je tento výsledek platný i pro další (nebo všechny?) studijní obory na FSS. Uvedené dva problémy lze celkem snadno sloučit do jedné operacionální hypotézy:

Studenti oborů POL a BSS zastávají více pravicové (konzervativnější) politické názory než studenti ostatních oborů na FSS, kteří zastávají spíše levicové a postmoderní hodnoty.

Za předpokladu pozitivního potvrzení hypotéz by měl následovat výzkum důvodů, proč je tomu právě takto. V případě první otázky by to rozhodně měla být otázka, co je příčinou a co následkem. Jinými slovy, studují tito studenti obory POL a BSS proto, že už u nich existuje implicitně silnější zájem o politický život, nebo naopak studium „politických“ vědních oborů přivádí jejich studenty k vyšší míře politické participace? Podobně i v případě druhé otázky se lze ptát, jestli se spíše pravicové názory „budoucích politologů“ a spíše levicové názory jejich kolegů z jiných oborů odvíjejí od témat, kterými se jejich obory zabývají, nebo jestli už jejich předchozí zájem o tato témata determinoval jejich politické přesvědčení, stejně jako přispěl i k jejich rozhodnutí studovat příslušné obory.

Může se objevit také zajímavá otázka, jaká úroveň politické participace se dá očekávat u studentů oborů Mezinárodní vztahy (MVZ) a Evropská studia (EVS), kteří se také zabývají politikou, ale v tomto případě hlavně politikou mezinárodní. V případě vzniku zájmu o takový výzkumný problém by bylo možno zformulovat doplňkovou operacionální hypotézu:

Studenti oborů MVZ a EVS vykazují nižší míru politické participace než studenti oborů POL a BSS, ale vyšší než studenti ostatních oborů na FSS.

Praktickým finálním výsledkem takovéhoto typu výzkumu by zřejmě mohlo být seřazení jednotlivých studijních oborů na FSS podle míry politické participace jejich studentů. Snad by se dalo uvažovat také o jejich seřazení z hlediska „levicovosti“ a „pravicovosti“ názorů jejich studentů, ale takový úkol by zřejmě vyžadoval i zcela jednoznačné seřazení politických stran na pravolevé škále, což by nemuselo být tak snadné, jak se může na první pohled zdát.

6   Metoda sběru dat

Už jsem zmínil skutečnost, že v tomto výzkumu počítám s relativně novou metodou sběru dat, jež umožní práci s převážnou většinou zkoumané populace, nikoli jen s malým vzorkem. Už z indikátorů je zřejmé, že půjde o jednoduchý dotazník s cca deseti otázkami, u nichž bude respondent volit z nabídnutých odpovědí. Ale jak zajistit návratnost dotazníku? Jak motivovat respondenty, aby dotazník zodpověděli? K řešení otázky mě inspirovala publikace Miroslava Dismana Jak se vyrábí sociologická znalost. Píše se v ní o některých výzkumech v USA, kde byli respondenti za zodpovězení otázek odměněni malou finanční částkou.
Jelikož tento výzkum má být prováděn na FSS, můžeme pro dotazník využití Informační systém. Tato metoda už se ostatně uplatňuje např. u výzkumu drogové problematiky. V tomto případě ovšem zákonitě vzniká zkreslení, protože na takový dotazník budou odpovídat spíše studenti, kteří už mají s tímto problémem nějaké zkušenosti. Výsledky jsou pak pochopitelně extrémně nereprezentativní. Kdybychom v tomto případě spoléhali čistě na dobrovolný zájem studentů, zřejmě bychom se dočkali odpovědí převážně od studentů, kteří jsou politicky více aktivní, takže bychom získali značně zkreslené informace.
Podstatou metody, kterou navrhuji, je motivovat studenty ke zodpovězení. Každý student, který dotazník v Informačním systému do zadaného data vyplní, bude ihned odměněn určitým počtem bodů (mezi cca jedním a pěti), které potom bude moci využít v kterémkoli povinně volitelném („béčkovém“) předmětu. Domnívám se, že tímto způsobem se dosáhne návratnosti dotazníku vysoce přesahující 90 %, což lze považovat za mimořádně reprezentativní vzorek. Jistě se najdou také respondenti, kteří odpoví nepravdivě, ale vzhledem k obrovskému počtu studentů budou zřejmě takové odpovědi v řádu statistické chyby. Finanční i časová náročnost takové metody přitom bude směšně malá, protože bude vlastně zahrnovat pouze implementaci oné nové aplikace do Informačního systému, která studentům umožní připočítání získaných „bonusových“ bodů; za optimální bych považoval navázání této aplikace například na aplikaci Informace z poznámkových bloků, aby měli přehled jak studenti, tak vyučující.
Využití Informačního systému má pro účely výzkumu i další praktické výhody. Student například nebude muset odpovídat na otázku, který obor studuje, protože Informační systém automaticky připojí tento údaj (zjištěný z databáze Lidé) k odesílanému „balíku“ odpovědí. Tento „balík“ bude mít standardizovanou podobu a bude okamžitě po odeslání automaticky zpracován počítačovým systémem, jež bude vytvářet statistický přehled výsledků. Výzkumník pak bude moci pracovat s již kompletním a připraveným souborem dat.

7   Harmonogram

Výzkum by měl být zahájen na začátku školního roku. V průběhu podzimního semestru by probíhala detailní příprava konceptů, hypotéz a především samotného dotazníku. Dotazník by byl poté předán pracovníkům Centra informačních a komunikačních technologií (CIKT), kteří by provedli jeho transformaci do aplikace v Informačním systému a připravili by i zmíněnou aplikaci na „připočítávání“ získaných bodů a konečně i program, který by přijímal odpovědi z dotazníků a prováděl by jejich statistické zpracování.
Vlastní sběr dat by byl zahájen nejlépe s počátkem výuky v jarním semestru. Studenti by byli na možnost vyplnit dotazník (a získat „bonusové“ body) upozorněni zprávou na Vývěsce v Informačním systému a pomocí hromadně rozeslaného e-mailu. Otázkou je, jak dlouho by měl sběr dat probíhat. Domnívám se, že by se mělo jednat o období v řádu týdnů až několika málo měsíců, například během výuky v jarním semestru (13 týdnů). Po uplynutí této doby by byly příslušné aplikace ukončeny a získaná data by byla připravena k vyhodnocení.
Vyhodnocování dat by probíhalo ve zkouškovém období, resp. na začátku léta. Vzhledem k nepříliš vysokému počtu indikátorů by ke zhodnocení mělo postačovat několik týdnů, takže v průběhu července a srpna už by mělo být možné připravovat závěrečnou zprávu, případně nějakou formu zveřejnění výsledků výzkumu. Tato publikace by mohla vyjít někdy na podzim nebo v zimě, tedy v průběhu podzimního semestru dalšího akademického roku. Celková doba trvání výzkumu by tedy byla přibližně patnáct měsíců.

8   Rozpočet

Rozpočet tohoto výzkumu se skládá z několika složek. Samotná příprava zahrnuje jednak práci sociálně-vědeckou (plán výzkumu, přesná tvorba koncepcí, operacionalizace, formulace hypotéz a tvorba dotazníku) a jednak práci programátorskou (tvorba a implementace nových aplikací v Informačním systému). Sběr dat by probíhal z větší části automaticky a zásah lidské obsluhy by byl potřebný pouze v případě problému. Po ukončení dotazování by následovala opět práce sociálně-vědecká a konečně publikační činnost.

Příprava – sociálně-vědecká práce	60 hodin	18 000 Kč
Příprava a sběr dat – programátorská práce	30 hodin	  6 000 Kč
Zhodnocení – sociálně-vědecká práce	120 hodin	36 000 Kč
Publikace výsledků		12 000 Kč

Celkové náklady na výzkum by činily přibližně 72 000 Kč. Vzhledem k započítání různých rezerv a řešení neočekávaných problémů by bylo lépe navýšit částku na 80 000 Kč.

9   Etické otázky

Pravděpodobně by se mohly vyskytnout etické otázky v souvislosti s navrženou metodou sběru dat, tj. s odměňováním studentů za zodpovězení dotazníku. Odpůrci by teoreticky mohli argumentovat tím, že studenti získávají body do akademického hodnocení za činnost, která není přísně vzato akademického druhu a nezapadá do požadavků na ukončení předmětu. Zde se ale nabízí odpověď v tom smyslu, že v řadě předmětů mohou studenti získávat „bonusové“ body prostě za aktivitu na přednáškách a seminářích, a to i tehdy, když takováto možnost není explicitně uvedena v anotaci předmětu. Zodpovězení dotazníku, který by byl záležitostí FSS, by se dalo považovat za obdobný druh aktivity. Navíc platí, že možnost získat tyto body mají absolutně všichni studenti FSS bez ohledu na své názory, schopnosti či vědomosti, takže tuto odměnu lze považovat za stoprocentně všeobecně dostupnou, tudíž nikoho nediskriminující.

10   Prezentace výsledků

Finálním produktem celého výzkumu by měla být ke zveřejnění způsobilá publikace, která by obsahovala všechny získané informace, a to statisticky zpracované a přehledně vyjádřené ve formě tabulek a grafů, a samozřejmě jejich odborné zhodnocení a vysvětlení. Data by měla být porovnána se zformulovanými operacionálními hypotézami, které by tak byly potvrzeny nebo vyvráceny. To by byla odpověď na otázky typu „co“. Poté by měly následovat odpovědi na otázky „proč“ a konstatování, jaký existuje vztah mezi politickou participací a politickými názory studentů FSS na jedné straně a jejich rozdělením do oborů straně druhé. Tato kniha by mohla být vydána např. v ediční řadě Studie v nakladatelství Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity.
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