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Výuka antropologie

Aplikovaná antropologie na univerzitách:
Od prekarizace akademických pracovníků
k respektovanému zaměření?
Hana Synková
Tento text si klade za cíl přiblížit, jakým způsobem je aplikovaná antropologie přítomna na různých antropologických univerzitních pracovištích v České republice
a na Slovensku. Reflektuje rozmanitost pozic, do kterých se aplikovaná antropologie dostává, i potíže, kterým čelí akademičtí pracovníci prosazující ji na svých
pracovištích. Ptá se po možnostech pedagogického využití aplikovaných výzkumů
a dokumentuje rozdílnou míru formalizace aplikované antropologie od příležitostného zapojení studentů do projektů, přes formu povinného či volitelného předmětu nebo dokonce oborové specializace. Je výsledkem diskusí s kolegy z různých
pracovišť v ČR a na Slovensku a konverzací, které jsem vedla v posledních letech jako spoluorganizátorka workshopů Nové výzvy v etice antropologické praxe
(2017), Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru (2015) či účastnice tematické aplikované sekce na konferenci CASA (2014).
Ustavování aplikované antropologie na českých a slovenských univerzitách
První fáze ustavování aplikované antropologie na univerzitách by se dala nazvat
jako „experimentální“. Katedry nebo spíše jejich jednotliví pracovníci reagovali na
vznikající poptávku institucí po aplikovaném výzkumu zejména v oblasti integrace
cizinců a Romů a poprvé vyjednávali svoji pozici ve výzkumném procesu.1 Jeden
z prvních aplikovaných výzkumů, který byl realizován v rámci spolupráce několika pracovišť a oborů (etnologie, kulturologie a romistika na FF UK v Praze, antropologie na ZČU v Plzni, antropologie na MU v Brně a sociální práce na PedF
UK v Bratislavě a Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře), byl výzkum Integrace
a segregace v romských osadách na Slovensku. Již tento výzkum předznamenal
řadu témat, které se v aplikovaném výzkumu řeší dodnes. S nadací InfoRoma,
1 Krom univerzitních pracovišť se aplikovaným výzkumům začala věnovat i nově ustavovaná občanská sdružení typu Cargo Publishers.
Cargo 1–2/2018, pp. 47–57

47

i

i
i

i

i

i

i

i

Aplikovaná antropologie na univerzitách

která výzkum financovala, se vedly spory například o to, komu patří data z výzkumu, zda je možné s databází dále nakládat pro další výzkumné účely institucí,
které na výzkumu participovaly, či o tom, kdo má právo data interpretovat. Výzkum dal příležitost mnoha studentům (včetně autorky textu) dostat se do terénu,
ze kterého namnoze vznikly i neaplikované výstupy v podobě diplomových prací.
Přinesl také možnost diskutovat svůj výzkum v týmu, komparovat více výzkumných terénů i interdisciplinárních pohledů a získat náhled na různé varianty mechanismů marginalizace. První výsledky slovenského výzkumu i dalšího aplikovaného výzkumu vnímání uprchlíků z Kosova realizovaného studenty etnologie pod
hlavičkou Cargo Publishers, byly zveřejněny v publikaci, kterou editoval Stanislav
Kužel v roce 2000 pod názvem Terénní výzkum integrace a segregace a vydalo Cargo
Publishers. Řada tehdejších studentů pak v aplikovaných výzkumech pod hlavičkou různých institucí pokračovala.
Na některých pracovištích se pak aplikovaná antropologie do jisté míry institucionalizovala – cesty institucionalizace se však liší. Aplikovanou antropologii
ustavovali na univerzitách mladší pedagogové se zkušenostmi s aplikovanými výzkumy realizovanými mimo univerzitu prostřednictvím ad hoc brigád či v rámci
úvazků v Člověku v tísni a ve veřejných institucích. Prvních výzkumů na Slovensku se ještě jako studenti účastnili i pozdější pedagogové na Katedře antropologie
Západočeské univerzity, kde bylo po roce 2004 ustaveno Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT), první tým s aplikovaným zaměřením.
To pak pokračovalo svými výzkumnými projekty v České republice pro Člověka
v tísni, s nímž byli členové katedry personálně propojeni, spoluprací s ministerstvy, kraji i zahraničními subjekty typu Agentura EU pro základní práva (FRA)
a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a je dosud nejaktivnějším subjektem.2 Na rozdíl od jiných pracovišť, kde je aplikovaný výzkum spíše iniciativou jednotlivců, disponuje centrum týmem pracovníků, kteří se aplikovanému výzkumu
věnují. Centrum však není formální a kontinuálně fungující organizační jednotkou
pracoviště, label centra přispívá spíše ke zviditelnění expertízy části členů pracoviště pod vedením Laco Touška.
Je příznačné, že aplikovaná antropologie se „formálněji“ ustavuje na katedrách
mimo Prahu a Brno, ovšem nelze říci, že by například na pražských pracovištích
aplikovaný výzkum absentoval. V Pardubicích na Katedře sociálních věd (nyní
Katedra sociální a kulturní antropologie) se aplikovaná antropologie vyučovala
nejdříve v rámci oboru Komunitní studia a po zrušení oboru se stala jednou ze
specializací s více předměty, kterou si bakalářští studenti mohou zvolit od druhého roku studia a jež je i součástí státnicových otázek. Od roku 2016 mají studenti
specializace povinnost absolvovat aplikovaný terénní výzkum. Výzkumy vznikají
2 Pro přehled projektů viz http://www.antropologie.org/cs/aplikovany-vyzkum.
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pod vedením autorky tohoto textu, která má mimo jiné pětiletou zkušenost s koordinací aplikovaných výzkumů pro Agenturu pro sociální začleňování na Úřadu
vlády. Na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie v Olomouci
se aplikovaná antropologie ustavila společně s otevřením magisterského studia ve
školním roce 2011–2012. Jejím iniciátorem byl Jaroslav Šotola, který měl výzkumné zkušenosti s prací pro Člověka v tísni a vládní projekt Střediska integrace menšin. Krom výzkumů pro místní aktéry realizovali společně s kolegou Mariem
Rodriguezem Polo a studenty obsáhlý výzkum sociální mobility Romů na Slovensku (Šotola, Rodríguez Polo a kol. 2016).
Pokud se podíváme na nabídku slovenských univerzit, tak bakalářskou specializaci v aplikované etnologii nabízí Katedra sociálnych štúdií a etnológie na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Katedře etnológie a muzeológie FF Univerzity Komenského v Bratislave vyučuje povinný semestrální kurs Aplikovaná
antropológia Juraj Janto. Studenti nemají povinnou výzkumnou praxi, mohou za
ni ale získat body navíc. Kurs aplikované antropologie rovněž vyučoval Juraj Podoba (a později Marek Mikuš a Jaroslava Panáková) na Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Společné výzkumy v rámci výuky se studenty nedělali, praktická část kursu byla
věnována nácviku psaní projektů. Studenti tohoto ústavu se zapojili do výzkumu
Juraje Buzalky na slovensko-ukrajinské hranici.
Všechny již zmíněné katedry vypisují pro studenty předmět či více předmětů
zaměřených na aplikovanou antropologii. Liší se však tím, zda je praktický výzkum pevnou součástí kurikula, nebo zda je záležitostí víceméně příležitostnou
a vyučuje se pouze předmět, který seznamuje studenty s aplikací prostřednictvím
již realizovaných výzkumů. V Olomouci nakonec došlo ke zrušení povinného výzkumu i z důvodů obrovské náročnosti těchto výzkumů pro vyučujícího předmětu
(viz dále). V Plzni se studenti kromě výzkumů v rámci výuky účastní i komerčních
zakázek CAAT a někteří jsou přizváni i k účasti na dlouhodobějších aplikovaných
výzkumech (viz projekt BRIZOLIT3 v tomto čísle).
V Praze na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií UK je
možné seznámit se s aplikovanou antropologií prostřednictvím povinně volitelného magisterského kursu Antropologie v akci a výzkumů, které se svým týmem
realizuje Petra Ezzeddine a Barbora Bírová. Kurs Antropologie v akci obsahuje
v prvních dvou třetinách základní přehled o aplikaci antropologie a v poslední
třetině je obohacen hosty, kteří se aplikaci věnují – od antropologie designu po
neziskový a rozvojový sektor. Ke kursu je možné si zapsat i výzkumný seminář,
vedený Markétou Zandlovou a Michalem Lehečkou. Za čtyři roky existence předmětu se v jeho rámci uskutečnilo několik poměrně rozmanitých výzkumů – využití
3 Viz http://brizolit.org/.
Cargo 1–2/2018, pp. 47–57
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právě rekonstruovaného prostoru budovy, kde katedra sídlí, a průzkum využití náměstí v Hloubětíně ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 14 a příspěvkovou
organizací Praha 14 kulturní; reflexe sociální organizace prostoru na Vltavské ve
spolupráci s Prahou 7 – podklady posloužily Úřadu městské části Praha 7 i Architektům bez hranic k návrhům kultivace prostředí a zpřehlednění podchodů pod
Hlávkovým mostem. Dále se uskutečnila spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy na zkoumání dopadů výstavby developerského projektu „Smíchov City“. Zkoumaly se především strategie a jednání obyvatel v okolní zástavbě
a lokální subjekty, které v prostoru brownfieldu železniční stanice Praha Smíchov
provozují své podniky a budou se muset do budoucna vystěhovat. Studenti navíc poskytli IPR zpětnou vazbu ohledně propagace a průběhu plánovacích setkání,
které zde IPR ve spolupráci s Prahou 5 v době výzkumu realizovalo. V roce 2018
pak ve spolupráci s Goethe Institutem a Anthropictures, z. s., jehož členy jsou dva
z vyučujících, proběhl výzkum toho, jak se proměňuje Jihozápadní město vlivem
migrace zejména ze zemí východní Evropy. Celý projekt byl zakončen výstavou
„Arrival City: Jihozápadní město“ v Kasárnách Karlín. Doporučuje se, aby si studenti zvolili kurs Antropologie v akci společně s kursem Metodologická praktika
– a měli tedy možnost si v praxi vyzkoušet vybrané výzkumné techniky.
Na Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd UK zapojuje studenty do
aplikovaných antropologických výzkumů především Barbora Spalová. Tyto výzkumy se věnovaly návrhům na obnovu města Šluknova ve spolupráci se studenty
architektury UMPRUM,⁴ nebo studiu mentálních map veřejného prostoru obyvatel libereckých Ruprechtic (Spalová, Umlauf et al. 2017). Dále spolupracovali
studenti FSV na revitalizaci veřejného prostoru vybraných částí města Humpolce
(pro architektonické kanceláře) a na územní studii krajiny pro 25 obcí v jeho okolí
ve spolupráci s geodetickou firmou, která studii zastřešovala. Na základě smlouvy
univerzity s Ministerstvem kultury ČR proběhla i situační analýza pro Festival Jiráskův Hronov (ve spolupráci s dalším vyučujícím Jakubem Grygarem). Magisterští studenti mají povinné výzkumné kolokvium, které si mohou splnit u různých
vyučujících nebo podílením se na výzkumu mimo školu. K aplikaci má blízko i pravidelný kurs Inovativní reprezentace vědeckého poznání, v rámci něhož mají studenti možnost vědecké poznání reprezentovat pro jiné než akademické publikum
– vznikají tak filmové či rozhlasové dokumenty, hry, diskuze, videa, weby nebo
beletrie. Studenti se v průběhu semestru setkávají s různými hosty, kteří s danými
žánry pracují. Po získání aplikovaného grantu na participativní výzkum restitučních procesů pro plzeňskou diecézi od Technologické agentury ČR (ve spolupráci
s Masarykovou univerzitou) plánuje pracoviště zaměstnat některé studenty přímo
jako spoluřešitele.
⁴ Viz https://www.sluknovskevize.cz/cs.
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Obrázek 1: Site specific instalace výstavy „Arrival City: Jihozápadní město“, která proběhla
v Kasárnách Karlín v září a říjnu 2018. Do výzkumné a přípravné části výstavy se zapojili
studenti kursu Antropologie v akci vyučovaného na Katedře obecné antropologie FHS UK
pod vedením vyučujících Michala Lehečky a Markéty Zandlové (foto: A. Venezia).

V Brně na Katedře sociologie Masarykovy univerzity, kde je možné studovat bakalářskou sociální antropologii, měli v době působení Kateřiny S. Janků studenti
možnost zapojit se do výzkumů v rámci projektu „O Leperiben / Paměť romských
dělníků“ (Sidiropulu Janků 2014; 2015a; 2015b). Systematicky se zde však aplikované antropologii nevěnují, i když přizvávají studenty k účasti na vlastních výzkumech od oblasti medicíny přes placenou péči či migraci a studenti si sami zorganizovali aplikovanou konferenci v roce 2015.
Antropologická pracoviště zejména v krajských městech mají možnost stát se
spolupracovníky místních magistrátů či krajů. V Praze jde o již zmíněnou spolupráci s IPR nebo městskými částmi. Pracoviště na Západočeské univerzitě, Univerzitě Olomouc i na Univerzitě Pardubice vytvářejí či vytvářely výzkumy pro místní
magistrát. V Olomouci nepocházela zakázka původně od místního magistrátu,
ale od pedagoga, který magistrát aktivně oslovil a nabídl řešení palčivého tématu
školní segregace. Spolupráce s magistráty je však často křehká s ohledem na politickou objednávku – poté, co se v Plzni změnilo vedení města, došlo k omezení
spolupráce s antropology, protože ti nebyli z etických důvodů ochotni realizoCargo 1–2/2018, pp. 47–57
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vat některé zakázky města zaměřené například na strach z kriminality s explicitním tázáním se na uprchlíky a muslimy, a pro město byli příliš ideově „nalevo“.
Nyní dává magistrát přednost místnímu sociologickému pracovišti. Brněnské pracoviště dostává občasné poptávky na zpracování témat od brněnského magistrátu,
ty však řeší především zadáváním bakalářských a magisterských prací. V Pardubicích se krom jedné spolupráce se soukromým sektorem (výzkum používání školního sowaru a komunikace školy s rodinou) rozvíjí rovněž spolupráce s městem.
Pro zprostředkování poptávky byla doposud klíčová pracovní pozice absolventa
katedry na magistrátu. Pardubické výzkumy se věnují zejména problematice bydlení – zhodnocení kvality života v obecních bytech či evaluaci programu startovacího bydlení; komplexnější byl výzkum možností revitalizace vyloučené lokality ve
spolupráci se studenty architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze
– studenti kromě výzkumné zprávy pro magistrát dávali zpětnou vazbu k architektonickým návrhům, které byly v závěru spolupráce vystaveny v Galerii města
Pardubice. V roce 2018 proběhl výzkum bydlení pro sousední město Chrudim ve
spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a běží výzkum studentského bydlení pro Studentskou radu univerzity.
Jaké příležitosti a problematické body aplikovaný výzkum přináší?
Kolegové ze všech univerzit zmiňují pozitivní ohlasy na straně studentů, kteří se
účastní aplikovaných výzkumů. Studenti mají příležitost se do hloubky zabývat některými společenskými jevy, získají kontakty na instituce a vidí smysluplnost činnosti v oboru. Aplikované kursy patří mezi nejlépe hodnocené kursy celého studia.
Cituji L. Touška v rozhovoru o spolupráci se studenty na projektu BRIZOLIT: „byli
nadšení, celé léto jsme je někam tahali“. Pro studenty FHS je kurs rovněž často
iniciačním momentem, po kterém si již dovedou představit to, že by antropologii propojili s budoucím pracovním uplatněním a někteří z nich se dokonce rozhodli jet (na vlastní náklady) na Lisabonskou konferenci „Why the World Needs
Anthropologists: Designing the Future“ (2018). Přidanou hodnotou těchto výzkumů je krom vítané položky v CV rovněž možnost kolektivní reflexe nad společným terénem, lekce v komunikaci se zadavatelem výzkumu a ve srozumitelné
formulaci výzkumných závěrů. Někteří studenti a studentky získají též dostatek sebedůvěry k další vlastní výzkumné aplikované aktivitě, ať už na živnostenský list
nebo jako členové spolků – někteří absolventi FHS pracují v organizaci Anthropictures, z. s., a absolventi z Pardubic založili Antropohled (nyní Boas, z. s.).
Spokojeni většinou bývají i zadavatelé výzkumu, kteří díky spolupráci studentů
získají velmi levná data. Katedra, fakulta či univerzita se skrze aplikovaný výzkum
stávají důvěryhodným partnerem a expertním poradcem v otázkách, které řeší
obec, kraj či ministerstvo. V případě úspěchů výzkumu a jeho mediální prezentace univerzita neváhá tuto aktivitu zmínit na svých stránkách. Umožňuje jí to
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legitimizovat svoji „užitečnost“ na místně srozumitelném tématu. Některé fakulty
deklarují svoje záměry věnovat se aplikovanému výzkumu a vztahu s lokálními
aktéry i ve svých strategických materiálech nebo dokonce s některými institucemi
uzavírají memoranda o dlouhodobé spolupráci (například strategický záměr FF
v Pardubicích a její uzavření memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální
začleňování týkající se výzkumů, stáží i další expertní činnosti). Některé katedry
(Plzeň, Pardubice) rády inzerují možnost zabývat se „praktickými problémy“ i ve
svých propagačních materiálech nebo v úvodních adaptačních kursech pro nastupující studenty. V neposlední řadě je prezentace aplikovaných výzkumů vítanou
příležitostí propagace antropologie jako oboru vzhledem k širší veřejnosti.
Pedagogové, kteří vedou terénní výzkumy aplikované antropologie, vnímají výše
zmíněné přínosy aplikovaného výzkumu, uvědomují si však zároveň řadu jeho negativních rozměrů, až do té míry, že od pravidelného zapojování studentů do aplikovaného výzkumu upouštějí (Olomouc). Nejobtížnější bývá pozice antropologů,
kteří se jako jediní na pracovišti věnují aplikaci. S výzkumy se pojí obrovská zodpovědnost za výstup pro zadavatele i časová náročnost koordinace celého výzkumného týmu a dojíždění do terénu. Ačkoliv jsou kursy koncipovány jako jednosemestrální, „dotahují“ vedoucí kursu výstupy kursu ještě několik měsíců po jeho
skončení. Řada výzkumů, např. v Pardubicích, byla dělána zcela zdarma. Spolu
s finanční a časovou náročností a nemožností uplatnit výstupy aplikovaného výzkumu v RIVu, tedy rejstříku informací o výsledcích ve výzkumu, se tím pedagogové věnující se aplikovanému výzkumu v podstatě vyřazují z akademické soutěže.
Uvést do RIVu lze pouze výzkum, za který (bez ohledu na jeho kvalitu) univerzita
obdržela více než 50 tis. Kč a který je založen na smlouvě univerzity se zadavatelem. Smlouva se však řadě řešitelů těchto výzkumů nevyplatí – nejen, že bývá
náročné ji na vedení univerzity vyjednat, ale univerzita si strhává tolik peněz, že
zbylá částka někdy nepokryje ani náklady na výzkum (viz níže). Ani po splnění
podmínek smlouvy s univerzitou a dostatečně vysoké ceny však výzkumná zpráva
nezískává v rejstříku kýžené body a vedoucí aplikovaných výzkumů tak v některých případech čelí kritice kolegů, kteří se aplikaci nevěnují. Na druhou stranu
jsou aplikované výstupy vhodným propagačním materiálem pro jednotlivá pracoviště i fakulty. Nová metodika Rady pro výzkum, vývoj a inovace bude obsahovat
od roku 2019 i hodnocení tzv. společenské relevance, funkčnost metodiky se však
ukáže až v následujících letech.
Lepší situace panuje na katedrách, kde je možné propojit aplikovaný výzkum
s nějakým větším externě financovaným projektem, ze kterého lze přispět na platy
pedagogů, a kde se ve výzkumu angažuje více pracovníků katedry. V Plzni to krom
BRIZOLITu financovaného Ministerstvem vnitra byly zakázky od Fundamental
Rights Agency. Zdejší pracovníci též aktivně žádali například o projekty z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
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Ministerstva kultury (tzv. NAKI) s tím, že se soustředili na výstupy v RIVu bodované – metodiku, soware či mapu. Kromě výzkumů projektových má pracoviště ZČU zkušenosti i s komerčními výzkumy s rozmanitými metodologickými
designy včetně kvantitativních metod, focus groups a masivního nasazení studentů
do výzkumu (až 40). Zakázky od Agentury pro sociální začleňování, náročné z časových a finančních důvodů, jejichž výstupem má být pouhá zpráva, se v Plzni již
rozhodli odmítat. Běžně se totiž stávalo, že museli dofinancovat pobyt studentů
v terénu z vlastních stipendií.
Zkušenost s nutností vydávat na výzkum vlastní univerzitní prostředky má v případě jiného zadavatele i Olomouc. Nejde jen o to, že by stipendia doplňovala chybějící finance od zadavatele. V případě, že je smluvním partnerem univerzita,
běžně si bere 20 % i více z celkové sumy peněz, takže stipendia doplňují finance,
které si v jiné položce univerzita strhne (J. Šotola: „univerzita si vzala hodně a musel jsem to dolepovat ze stipendií v řádu tisíců“). Pro výzkumný tým je výhodnější,
pokud univerzita vůbec ve výzkumu nefiguruje – slovy jedné výzkumnice: „školu
jsem začala ze smluv vynechávat, protože peníze za takové výzkumy nejsou velké
a škola si z toho bere spousty peněz“. V některých případech je problém i vzdálenost výzkumné lokality, na FHS proto dělají výzkumy zásadně v Praze. V momentě, kdy chce pedagog/žka studenty na výzkumu regulérně zaměstnat, následuje
náročné uzavírání DPP – časová investice do tohoto procesu se při malých částkách v řádu stovek korun v podstatě nevyplatí (zkušenost z Pardubic a Olomouce).
I v Olomouci šli po předchozích zkušenostech s výzkumy pro magistrát a s využitím financí z Interní grantové agentury nakonec projektovou, týmovou a finančně udržitelnější cestou (projekt Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání Ministerstva školství). I přesto, že angažmá v projektu by ideálně vyžadovalo
vyčlenění pracovníka na polovinu úvazku, jsou nakonec pedagogové nuceni projekt přibrat k plnému výukovému úvazku. Rozčarování panuje i v případě přístupu
fakulty: „Deklaratorně se spolupráce podporuje, prakticky vůbec.“
S podobnou zkušeností se můžeme setkat i v Pardubicích. Přes ochotu vedoucích pracovníků univerzity uzavírat memorandum o spolupráci s různými veřejnými a soukromými subjekty, neexistuje jasná představa, jak podpořit pracovníky,
kteří se mají této spolupráci věnovat (plánovány jsou např. stáže, spolupráce na
diplomových pracích a výzkumech; aplikovaný výzkum je dále povinnou součástí
specializace „aplikovaná antropologie“). Reálně je tedy podpora nulová a zpochybňuje se i následná produkce aplikovaných výstupů pracovníků, kteří v důsledku
neplní RIVová kritéria. Pokud se však objeví jakákoli poptávka po aplikovaném
výzkumu, je automaticky delegována na katedru a (jediného) pracovníka, který
se aplikaci věnuje. Poptávka po výzkumech tedy existuje, ale svým charakterem
(menší výzkumy bez RIVovatelných výstupů za minimální částky) neodpovídá
tomu, co by vyžadoval akademický provoz. Univerzita pak reálně nemůže
54
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naplňovat svůj deklarovaný strategický záměr v prioritě „relevance“, reagovat výzkumnou činností na potřeby praxe, zvýšit kvalitu praxí studentů v aplikační sféře,
zvýšit „zapojení odborníků z aplikační sféry do realizace studijních oborů“, neřkuli
zajistit „zintenzivnění spolupráce se subjekty aplikační sféry, především při řešení
projektů aplikačního výzkumu a v oblasti smluvního výzkumu“ (Dlouhodobý záměr 2016).

Obrázek 2: Studenti sociální antropologie Univerzity Pardubice prezentují své výstupy na
pardubickém magistrátu a diskutují s jeho zástupci a architekty ČVUT (foto: D. Tichý).

Ideálem aplikovaného kursu je možnost provést studenty celým výzkumným
procesem – od úvodních vyjednávání se zadavatelem, přes angažmá v terénu až po
analytickou fázi a prezentaci výstupů. Vzhledem ke krátké časové dotaci není v některých případech prostor na obsáhlejší reflexi výzkumného procesu. Pedagog/žka
rovněž většinou nemůže delegovat koordinační povinnosti na jednotlivé studenty.
Mikro-týmy, za které zodpovídal student, se podle zpětné vazby pedagogů neosvědčily, studenti nebyli schopni samostatně pracovat. I vzájemné propojení jednotlivých výstupů studentů, jejichž kvalita je značně nerovnoměrná, zůstává často
na pedagogovi. V Plzni se počítá s tím, že studenti provedou zejména „sběr dat“
a dokončení a prezentace výstupů je již plně v režii pedagoga, v Pardubicích a na
FHS prezentovali sami studenti některé výstupy zadavateli. Všichni pedagogové
Cargo 1–2/2018, pp. 47–57
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se shodují na tom, že dopracování výzkumu do takové podoby, která by byla prezentovaná, stojí nejvíce času, a proto se někteří z nich (FHS) vyhýbají výzkumné
zprávě jako finálnímu produktu a dávají přednost pouhé ústní prezentaci.
Seznámení zadavatele a dalších partnerů s parametry studentského výzkumu
(často nižší komplexita, týmové výstupy různých kvalit) pomáhá sjednotit vzájemná očekávání všech zúčastněných aktérů. V momentě, kdy se tato očekávání
komunikovala nedostatečně, musel pedagog nejen výstup, ale i část výzkumu udělat za studenty, protože časový rámec výzkumu neumožňoval studenty dostatečně
připravit např. na rozhovor s určitým typem aktérů – zejména na rozhovory s institucionálními aktéry, které vyžadují podrobnou znalost fungování institucí a veřejných politik.
Závěrem
Aplikované výzkumy přinášejí cenné zkušenosti studentům, kteří se jich účastní.
Pokud však nejde o velké projektové výzkumy, ze kterých je možné platit část
úvazku a produkovat RIVovatelné vědecké výstupy, je pro pedagogy aplikovaný
výzkum synonymem stovek hodin neplacené práce, za kterou se jim nedostává
ocenění od vedení fakult a často ani od kolegů na pracovišti. Na některých pracovištích tak došlo k redukci možností studentů účastnit se takovýchto výzkumů.
Slovy jednoho z pedagogů „připravit si seminář o aplikované antropologii je jednodušší než aplikovanou antropologii se studenty dělat“. Pokud se studenti výzkumů
účastní, je jejich účast ve výzkumu na některých pracovištích spíše jednorázová než
průběžná a na větší projektové výzkumy se v některých případech zaměstnávají
i externisté. Využít pedagogický potenciál aplikovaného výzkumu naplno a v celém jeho procesu, se ukazuje jako příliš pracné. Fakulty kvitují mediální výstupy
přispívající ke zviditelnění jejich instituce, nevytvářejí však dostatečnou institucionální a personální podporu pro to, aby se aplikovaného výzkumu mohli účastnit
i studenti. Na mnoha pracovištích jsou tak výzkumy se studenty nadšeneckou aktivitou pedagogů (a některých doktorandů) a přispívají k jejich prekarizaci. Pokud
má být aplikované zaměření součástí dlouhodobých záměrů i specializací studijních programů požadujících, aby si studenti takový výzkum reálně vyzkoušeli, je
podstatné vytvořit mu odpovídající zázemí. To není často možné zrealizovat na
úrovni jednotlivých pracovišť, ale jde o záležitost, která vyžaduje aktivní přístup
vedení jednotlivých fakult.
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