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Prolínání vědy s praxí 

Participativní akční výzkum:  
• překlenutí nedůvěry v oblasti evaluace 
• zapojením účastníků do výzkumného procesu od 

samého začátku 
 





Prolínání vědy s praxí 

Věda - úsilí o co možná nezkreslené poznání jevu 
Občanská a politická i podnikatelská sféra - akce, změna, 

intervence 
Spojení obou principů je vhodné nese však i  

riziko záměny cílů 
AR vlastní již od počátku: 
Kurt Lewin – social workers, využití výzkumu k efektivnější 

sociální změně, zaměření na změnu, ne na předmět 
nebo téma samotné (Noffke in Feldman 1994) 

 



Prolínání vědy s praxí 

Kritéria pro posouzení kvality výzkumu se rozšiřují o důraz 
na participativní, transformativní charakter 

Altrichter and Posch: 
1. Consulting alternative perspectives 
2. Testing through practice 
3. Ethical justifiability 
4. Practical compatibility 
= nové cíle výzkumu, krom tradičního členění deskriptivní, 

explorativní, explanační… transfromativní 





Prolínání vědy s praxí 

Errzberger´s dilema – jak při důrazu kladeném na inovaci 
ve výuce zajistit obdobou kvalitu poznání jako ve fyzice? 
(Felldman 1994)  

a tím získat dostatečně kvalitní znalost situace pro 
rozhodovací proces? 

Příklon k tradičním kritériím výzkumu: validita a reliabilita 
• zajištění kvalitních dat 
• víme, co a jak přesně zkoumáme 
• snažíme se maximálně kontrolovat chybné a zavádějící 

interpretace 



Validita a reliabilita 



Příklad z praxe - People's Theater Německo 

Hodnocení performance během zkoušky divadelního 
představení 

Hodnotově orientované indikátory: 
• Každý má své místo v týmu (Unity)  
• Participant svým jednáním podporuje ostatní ve 

vyjádření názoru (Empowerment)  
• Účastníci používají ve svém jednání, rozhodování a 

vedení ostatních etické principy a hodnoty 
(Integrity)  

 



Observation Criteria  
Person seems to: Observation Notes Scale 

Everyone has his/her place in team Observation Notes Not at all Sometim
es 

Very 
much 

Not 
availabl

e 

Participate in group work* 

Find his/her (strongest) role in the team** 

Ask relevant questions and promote thoughtful 
discussion 

Help in cooperation with others to achieve a 
common goal 

Participant is encouraging others to express 
their opinion  Observation Notes Not at all Sometim

es 
Very 
much 

Not 
availabl

e 

Listen to the opinion of the others 

Help the quietly people to express their opinion 

Use encouraging words (perfect, excellent, 
interesting, great idea…) by supporting others 

Use nonverbal communication by supporting 
others (gestures, eye contact, voice, touch etc.)    



Příklad z praxe - People's Theater Německo 

• Synchronní záznam tří pozorovatelů 
 

• Videozáznam pro případ nulové shody v 
záznamech 
 

• Kombinace se sebehodnocením (stejný check-list)  
 

• Interview: rozdíly mezi vnímáním sebe sama a  
hodnocením pozorovatelů jsou diskutovány s 
účastníky 



Příklad z praxe - People's Theater Německo 

• Interrupts others  
• Puts others down and provokes  
• Achieves goals no matter what others prefer  
• Uses aggressive nonverbal communication by dealing with others 

(frowns, squints eyes critically, has critical, loud or yelling tone of 
voice, has fast, clipped speech, moves into people’s space)  

• Wastes time of others  
• Always agrees (with no matter of opinion change) and tries to sit on 

both sides of the fence to avoid conflict  
• Stands aside: doesn’t express own wants and feelings – lets others 

make choices  

 



Příklad z praxe - People's Theater Německo 

• Uses passive nonverbal communication by dealing with others (nods 
head permanent often, downcasts eyes, fidgets, has low volume of 
voice, has slow or very fast, anxious and hesitant speech) 

• Has difficulty implementing plans if some  
• Knows what is needed and develops a plan to get it, but is realistic in 

his/her expectation  
• Expresses self directly (and honestly) about his/her feelings and 

wants, but checks on others wants and feelings  
• Uses assertive nonverbal communication by dealing with others (has 

natural gestures, direct eye contact, appropriate volume of voice, 
varied rate of speech)  

• Uses different other-judgments and labels  
 



Příklad z praxe - SLRCC 

• Lidé mají pocit, že se jim dostává rovného a 
spravedlivého zacházení. (Justice) 

• Subjekty jednají způsobem, který je nestranný a 
nediskriminační (není diskriminační na základě rasy, 
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry, 
náboženství, národnostního nebo etnického původu). 
(Justice)  

• Každý má své místo v týmu. (Unity)  
• Jednotlivci / partneři / organizace vyjařují ve svém 

jednání hodnoty, které (oficiálně) prosazují. (Trust)  



Příklad z praxe - SLRCC 

Kombinace 3 hodnotících nástrojů: 
 

1. Veřejné and tajné hlasování 
2. Focus group využívající dramatizaci situací 
3. Strukturované pozorování 
 
 



Příklad z praxe - SLRCC 

Veřejné (prostorové) hlasování: 
– In your village, do you feel discriminated because 

of your past, tribe, gender or anything else?  
– Never / Sometimes / Very much (All the time) 

 
Tajné hlasování: 

– In your team, do you feel discriminated because 
of your past, tribe, gender or anything else? 

– Never / Sometimes / Very much (All the time) 
 





Příklad z praxe - SLRCC 

Discrimination - percentages
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Příklad z praxe - SLRCC 

Focus Group using drama technique 
 
1. Příklad diskriminace v rámci komunity (vesnice) 
2. Příklad diskriminace v rámci pracovního týmu  
3. Příklad dobrého, nediskriminačního zacházení v rámci 

komunity (vesnice) 
4. Příklad dobrého, nediskriminačního zacházení v rámci 

pracovního týmu  
5. Stejná situace jako v bodě 1. a jak ji změnit 

(pedagogický cíl) 
6. Stejná situace jako v bodě 2. a jak ji změnit 

(pedagogický cíl) 
 



Příklad z praxe - SLRCC 

Strukturované pozorování 
 
• Skupinový rozhodovací proces při stanovení cílů 

pro příští 2 měsíce 
• Skupina 60ti účastníkůl rozdělena do 4 pracovních 

týmů 
• Pozorovatel zaznamenávající povahu 

rozhodovacího procesu v každém týmu 
 



Name of the group Talk Try to talk but not able to 

Name of the village Men Women Men Women 

Number of participants 

Total 

Men 

Women 

Clue: 
|   = talk spontaneously 
|* = talk after being prompted to 
_ = repeated talk (horizontal mark added 
to the speakers first vertical one) 

General comment to observation and data validity: 



Příklad z praxe - SLRCC 

• Komparace tajného a veřejného hlasování ukázala, že 
se RC programu daří vytvořit novou zkušenost s 
významně nižší úrovní diskriminace, než jakou účastníci 
zažívají ve svém domácím prostředí. Nicméně, je zde 
ještě prostor pro zlepšení.  

• Focus group ověřila chápání forem diskriminace a 
nespravedlivého zacházení na konkrétních příkladech.  

• Pozorování podpořilo zjištění ohledně přetrvávání 
určitých forem nerovného zacházení, situace v 
jednotlivých týmech se lišila. 

 
 



Příklad z praxe - SLRCC 

Total n. 58 (2 missing) A lot More or less A little 
1. good living 55 2 1 

2. relationships 
(emotions) 

54 3 1 

3. self-realisation 58 0 0 







Příklad z praxe - SLRCC 

Důraz na tradiční výzkumná kritéria pomáhá snížit např. 
rizika: 

• Skupinové konformity 
• Nesouladu mezi referovaným a reálným chováním 
• Směšování cílů = přímo ovlivňujeme a nedostatečně to 

reflektujeme, návodné tázání (workshop vs 
dlouhodobé pozorování v reálných situacích) 

• Nebezpečí záměrného ovlivnění jinými, než 
poznávacími zájmy 



Doporučení pro programy akčního výzkumu 

Dva možné způsoby vyjádření hodnot (postojů, názorů): 
1. Percepce, diskurs – jak lidé o hodnotách nebo 

postojích hovoří, referují 
2. Chování, akce – jak je vyjadřují ve svém chování 
Rozhodující test hodnoty je soulad mezi těmito dvěma 

vyjádřeními (Schalter 1994) 
 
Obecně – možnost klást důraz na reálné, oproti 

referovanému chování = výhoda kterou mají subjekty z 
praxe 



Otázka zobecnění konkrétních případů 

Case Survey Method: Ecopag projekt: Jens Newig a jeho 
tým – aplikace Case Survey pro oblast rozhodovacích 
procesů, environmental governance 

V současnosti metaanalýza cca 130 případů 
 
Příklady zkoumaných hypotéz: 
Participativní versus hierarchické modely rozhodování: 
H: Účast nestátních aktérů vede k více ekologicky 

orientovaným rozhodnutím než top-down model. 
 



Otázka zobecnění konkrétních případů 

Prostorové souvislosti zájmu aktérů rozhodovacích procesů 
 
H: Občané žijící v blízkosti přírodního zdroje mají tendenci 

upřednostňovat jeho ekonomické využití, zatímco ti, 
kteří žijí dále od zdroje, preferují jeho ochranu a 
zachování. 

H: Tam, kde jsou rozhodovací kompetence v oblasti 
environmentálních problémů na nižší správní úrovni, 
můžeme očekávat silnější a vlivnější participaci občanů 
s ekonomickými zájmy. 



Otázka zobecnění konkrétních případů 

Rozhodování na lokální versus národní úrovni: 
 
H: Environmentální efektivita rozhodování koreluje 

negativně/pozitivně s úrovní, na které je rozhodování 
uskutečňováno. 

  
Výsledky zatím pouze na 47 studiích, převážně z USA, 

nejednoznačné, je třeba další zkoumání, redefinice 
hypotéz a kontrola kontextu, třetích proměnných nové 
výsledky v brzké budoucnosti. 

 
 



Vybrané přínosy a rizika spojená  
s prolínáním vědy s praxí 

• ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF PARTICIPATORY GOVERNANCE – A Comparative Meta-
Analysis of Case Studies in Environmental Decision-Making http://www.edge-
project.eu/ecopag/home/  
 

• Feldman, A. (1994) Erzberger Dilema – Validity in Action Research and Science Teachers need to 
know. Science Education. Volume: 78   Issue: 1   Pages: 83-101. ISSN: 0036-8326. 
 

• Newig, J. and O. Fritsch. (2008) Environmental Governance: Participatory, Multi-level - and 
Effective? GOVERNAT Discussion Paper 8. Leipzig: Helmholtz Centre for Environmental Research 
 

• Newig, J. and O. Fritsch (2009) The case survey method and applications in political science. 
APSA 2009 Paper. Available at SSRN: ssrn.com/abstract=1451643 (Toronto). 
 

• Schalter, J. D., Sontag, M. S. (1994)  Towards the Measurement of Human Values. Family and 
Consumer Science Research Journal. 23; 4. ISSN: 1552-3934. 

 

http://www.edge-project.eu/ecopag/home/
http://www.edge-project.eu/ecopag/home/
http://ssrn.com/abstract=1451643
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DĚKUJI ZA POZORNOST 
martin.zahradnik@czp.cuni.cz 
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