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Prieskum o demokracii nás vystrašil.
No veľa nepovedal
K negatívnemu hodnoteniu demokracie sa
priklonilo približne 40 percent ľudí. Nevieme
však povedať, čo sa týmto ľuďom na demokracii
nepáči, a prečo jej kvalitu považujú za mizernú.

Autor je riaditeľ Centra pre teritoriálne medzinárodné štúdiá pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, vyučuje kvantitatívne
metódy a štatistiku

Prešlo niekoľko dní od zverejnenia výsledkov prieskumu INEKO o kvalite
demokracie. Výsledky prieskumu a ich interpretácie vyvolali vlnu zdesenia,
pohoršenia, prekvapenia, či šoku. V každom prípade negatívne emócie. Po
opadnutí prvej vlny je čas sa na prieskum pozrieť pozornejšie. Je to so

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php
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Slovenskom naozaj tragické?

Na základe prieskumu INEKO sa to určite povedať nedá. Proti viacerým
interpretáciam oboch častí, teda aj výskumu verejnej mienky, aj
expertného dotazovania, môžem vysloviť niekoľko vážnych
metodologických výhrad.

Vychádzam pritom z predpokladu, že znenie otázok bolo totožné, alebo
aspoň nie veľmi odlišné od toho, ako je uvedené v správach a excelovom
súbore zverejnenom na webe INEKO. Ďalej sa sústredím na pripomienky k
dotazníkovému prieskumu.

Pokiaľ ide o sondu do duše národa, skúsme si vysvetliť, prečo sa dá
interpretácia výsledkov považovať za výrazne problematickú. Najprv však
malý úvod.

Prečítajte si tiež: Štvrtina Slovákov by privítala nastolenie diktatúry

Nie je demokracia ako demokracia

Demokracia je aj v samotnej politológii značne široký pojem, ktorý dáva
veľa priestoru pre rôzne nominálne definície. Výskum podpory alebo
spokojnosti s demokraciou preto rozlišuje demokraciu ako režim
spravovania štátu, demokraciu ako rozhodovacie procesy (napr. férovosť
volieb), demokraciu ako inštitúcie, ktoré ju tvoria, alebo ako spoločenstvo.

Pri otázkach spojených s výkonom či dôverou sa potom rozlišuje, či ide

http://domov.sme.sk/c/20410834/stvrtina-slovakov-by-privitala-nastolenie-diktatury.html?ref=av-center
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napríklad o dôveru voči prezidentovi ako inštitúcii, alebo konkrétnej osobe,
ktorá úrad zastáva.

A tu môj je prvý problém s prieskumom INEKO. Hneď prvá otázka v
zozname tabuliek zverejnených mimovládkou znie: „Aká je dnes podľa vás
kvalita demokracie na Slovensku?“ Na základe tejto otázky nie je vôbec
jasné, na čo sa anketa pýta.

Posun za päť rokov

Etablované medzinárodné prieskumy sa preto snažia čo možno najviac
otázky zúžiť, špecifikovať. Na takto položenú otázku však mohol
respondent odpovedať podľa toho, či za znak kvality považuje férovosť
volieb, odovzdávanie moci po voľbách, riadny chod ústavných orgánov, ale
aj dôveru voči Ficovi či vnímanie korupcie.

Nemôže preto prekvapiť, že k negatívnej odpovedi sa priklonilo približne
40 percent ľudí. No najmä v žiadnom prípade nevieme povedať, čo sa tým
ľuďom na demokracii nepáči a prečo jej kvalitu považujú za mizernú.

Podobne je to aj pri porovnaní kvality demokracie medzi dneškom a stavu
spred piatich rokov. Demokracia ako režim sa nezmenila. Demokracia ako
formálne pravidlá na výber reprezentantov veľmi tiež nie.

Ale fakt, že pred piatimi rokmi odpovedala premiérka všetkým médiám, a
dnes to premiér odmieta, že dnes šéf koalície útočí na menšiny a uplatňuje
princíp kolektívnej viny, je vážnym dôvodom, aby som v takejto ankete ja
sám označil odpoveď „výrazne sa zhoršila“. Tu je možné vyjadriť
prekvapenie, že jednoznačne negatívnu odpoveď označilo len zhruba 15
percent ľudí.

http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
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Prečítajte si tiež: Politický geograf: Množstvo Slovákov, ktoré chce
diktatúru, je prekvapujúce

Čo je a čo nie je alternatíva

Ďalším typom nejasností sú otázky pýtajúce sa na alternatívy demokracie.
Po prvé, ak by ste sa ma opýtali, či je alternatívou dnešnej demokracie
nejaký totalitný režim, napríklad aj ten spred roku 1989, tak vám ako
politológ odpoviem, že áno. Skúste sa ma však opýtať, či si takúto
alternatívu prajem, a poviem vám, že v žiadnom prípade.

Jednoducho jedna otázka sa v dobrom dotazníkovom výskume nemôže
pýtať na dve odlišné problémy. Obzvlášť, ak spolu nevyhnutne nesúvisia.
Nemôžete sa ma opýtať, či je alternatívou dnešnej demokracie nezávislejšia
justícia, pretože ja si môžem myslieť, že dnešná demokracia je ideálna, a
zároveň si priať posilnenie nezávislosti justície, pretože to nevidím ako
protichodné tvrdenia.

Inými slovami, súvislosti sa v dotazníkovom prieskume skúmajú tak, že
každá otázka sa pýta na jeden problém, a to čo najpresnejšie a s pomocou
rôznych štatistických metód sa až následne zisťujú vzťahy medzi postojmi k
dvom odlišným otázkam.

Dôvod na optimizmus?

A to je zároveň druhý problém. Mnoho otázok sa pýta naraz na dva
problémy, resp. postoje k dvom problémom, ktoré nie sú navzájom

http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=1794254
http://dvaja.sme.sk/
http://domov.sme.sk/c/20412985/politicky-geograf-mnozstvo-slovakov-ktore-chce-diktaturu-je-prekvapujuce.html?ref=av-center
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vylúčiteľné, a preto je interpretácia odpovedí vysoko problematická.
Navyše, na hľadanie vzťahov pozná štatistika oveľa presnejšie,
spoľahlivejšie metódy.

Pre lepšiu ilustrácie, že interpretácia nie je vôbec jednoduchá a
jednoznačná, zvážme napríklad tieto odpovede.

Otázka: „Alternatívou demokracie, akú máme dnes na Slovensku, je väčšia
angažovanosť slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí.“
Nesúhlasí iba 11 percent respondentov.

Otázka: „Alternatívou demokracie, akú máme dnes na Slovensku, je
posilnenie nezávislosti a odbornosti policajných vyšetrovateľov,
prokuratúry, súdnictva, kontrolných a regulačných orgánov, aby sa znížilo
riziko zneužitia moci.“ Protestuje iba 11,8 percenta ľudí.

A proti tvrdeniu, že dnešná demokracia síce nie je dokonalá, ale lepšiu
možnosť nemáme, a preto ju treba posilňovať a nechať dozrievať,
protestuje len 17,4 percenta respondentov.

Takže sme na tom vlastne dobre, nie? Nie, žiaľ, ani takýto záver na základe
prieskumu nemôžeme konštatovať.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.


