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Tak sme opäť na začiatku

nového akademického roka. Opäť
dostávame šancu posunúť sa trochu
ďalej. Opraviť, čo nefungovalo.
Zlepšiť sa v tom, čo nám ešte nejde.
A skúsiť niečo nové, na čo sme zatiaľ
nemali odvahu. Môžeme si byť istí,
že ak sa zemeguľa bude ďalej otáčať
a slnko naďalej svietiť, dostaneme
o rok túto šancu znova. Ale prečo
ju nevyužiť už dnes? Prečo sa už
dnes neposunúť ďalej, nestáť na
jednom mieste, nestagnovať, alebo
nebodaj ísť v protismere? Tento

život nám každoročne ukazuje, že
máme opäť ďalšiu šancu, tak sa
nebojme ju využiť. Urobte aj Vy
tento školský rok niečo inak. Skúste
zmeniť svoje zabehané koľaje
a vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Možno budete sami prekvapení, čo
všetko sa Vám podarí. A ak by sa to
náhodou nestalo, môžete to skúsiť
opäť o rok. Takže sa vlastne nie je
čoho báť. Príroda to zariadila veľmi
dobre a my sa máme stále od nej čo
učiť. Niekedy je zmenou zastaviť sa
a pozorovať svoje okolie. Inokedy

zbaliť kufre a vyraziť do sveta. Alebo
napísať knihu, či článok, na ktorý
som sa tak dlho chystal. Ročné
obdobia sa síce (zatiaľ ešte) stále
opakujú, ale práve preto by ste dnes
mali skúsiť niečo nové. Skúste to
a uvidíte, ako to dopadne.
Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN
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Z obsahu tohto čísla
V tomto čísle PPN Vám predstavíme
nových ľudí na ÚVP, ktorí rozšírili naše
rady od tohto semestra. Okrem dvoch
nových doktorandiek sme medzi nami
privítali aj posilu z Ukrajiny. Všetci sa
tešíme na ich výskumné témy, ktoré
obohatia naše pracovisko. Ďalej sa
dozviete, ako napísať dobrý odborný
článok, čo je vždy veľmi užitočné, ak
uvažujete o kariére v akademickej sfére.
Zhrnieme Vám postrehy od dlhoročného posudzovateľa, ktorý sa s nami
podelil o svoje bohaté skúsenosti. Jeho
rady sme si mohli vypočuť na konferencii NISPAcee, ktorá sa konala tento rok
v rumunskom Jasy. Prinášame Vám aj
inšpiratívny rozhovor s našou bývalou
študentkou, ktorá získala cenu dekanky
za svoju diplomovú prácu. Ak Vás
táto téma zaujíma, môžete si prečítať
aj zhodnotenie tohtoročných štátnic
a oboznámiť sa s ich výsledkami. Ďalej
v čísle nájdete zaujímavé reportáže
z letnej školy v Splite, z konferencie
o výchove k občianstvu a z projektu
venujúcemu sa aplikácii behaviorálnej
politiky v meste Prievidza. Všetko sú
to aktivity, ktorých sa zúčastnili alebo
zúčastňujú naši doktorandi alebo
odborní členovia ÚVP. Na záver Vám
odporučíme zaujímavý film, ktorý Vám
možno zatiaľ ušiel, ale my ho považujeme za hodný Vášho času. Veríme, že
toto číslo Vás zaujme a nájdete v ňom
niečo inšpiratívne. ▪

Vyberáme z nášho
facebooku
Nezabúdajte sledovať našu facebookovú
stránku (facebook.com/uvpefsevuk),
kde nájdete množstvo pozvánok na
zaujímavé diskusie a semináre, ktoré
sa na ÚVP organizujú, informácie
o otvorených pracovných pozíciách, ale
aj mnoho ďalších užitočných informácií.
Prinášame krátky prehľad toho, čo
sa u nás dialo v posledných troch
mesiacoch. ▪

Hosť na ÚVP

Ak preberáte na predmete „Riadenie
ľudských zdrojov vo verejnom sektore“
profesionalizáciu štátnej služby, jej
integritu a etické správanie sa, tak
najpovolanejšími hosťami na diskusiu
sú člen novej Rady pre štátnu službu,
Ctibor Košťál, a zamestnanec kancelárie Rady pre štátnu službu, Maroš
Paulíni, ktorí hovorili o procese, obsahu
i princípoch nového etického kódexu.
Rada pre štátnu službu má za úlohu
vytvoriť etický kódex a pristúpila k tejto
úlohe tak ako sa patrí – na základe dát
(zozbieraných cez dotazníky, z rôznych
existujúcich situácií a z praxe), participatívne a vytvorením expertnej komisie
z radov štátnej služby, akadémie, mimovládnych organizácií, atď. Etický kódex
je na svete, už aj schválený Radou pre
štátnu službu a teraz je na ťahu medzirezortné pripomienkové konanie a Úrad
vlády. ▪
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úvp na konferencii v Gruzínsku
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úvp v Košiciach

Prof. Emília Sičáková-Beblavá a Matúš
Sloboda absolvovali na začiatku septembra maratón stretnutí s úradníkmi
Úradu Košického samosprávneho
kraja (KSK) zo sekcií rozpočtu, dopravy,
verejno-súkromných partnerstiev, zdravotníctva a sociálnych vecí. Tešíme sa
na ďalšiu prácu v rámci auditu transparentnosti v KSK v spolupráci s Transparency International Slovensko! ▪

Slovenská debatná
asociácia na úvp

Ondrej Schutz zo Slovenskej debatnej
asociácie (SDA) diskutoval v októbri s našimi študentmi a študentkami o argumentácií a výstavbe silného argumentu,
argumentačných chybách a na záver
prebehol súboj medzi dvoma tímami
v téme „Vlaky zadarmo sú dobrou verejnou politikou“. A nezabudnite, že pondelky večer na Filozofickej fakulte patria
debatám organizovanými Bratislavským
debatným spolkom! ▪

úvp na konferencii
v Gruzínsku

V auguste a v septembri prebiehali
prípravy vzdelávacie programu pre
štátnu službu v Gruzínsku, ktorého sa
z ÚVP zúčastnila doc. Katarína Staroňová spolu s popredným britským
akademikom, Philipom Daviesom,
a gruzínskymi školiteľmi Nanou Macharasvili a Nodarom Tangiashvili. Philip
Davies je pritom zakladateľom „evidence-based policy-makingu“ britského vládneho kabinetu, kde dlhé roky aj viedol
analytický odbor a v súčasnosti pôsobí
na Oxfordskej univerzite. Tešíme sa
z tejto spolupráce. ▪
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úvp v médiách

úvp v Prievidzi

Denník N pripravil rozhovor s našim
doktorandom a koordinátorom
projektu Odkazprestarostu.sk, Martinom Kollárikom, ktorý sa dlhodobo
venuje samosprávam. „Mesto má nielen
štatistiky, ale aj množstvo dát, s ktorými
sa dá ďalej pracovať. Napríklad pri
opakujúcich sa podnetoch na preplnené
koše v konkrétnej lokalite dokáže
samospráva identifikovať, že by sa mal
zmeniť harmonogram odvozu odpadu.“
Viac nájdete v článku „Ľudia sú už
citlivejší na mesto, v ktorom žijú, hovorí
správca portálu Odkaz pre starostu“ na
dennikn.sk.

V septembri sme spolu s Mindworx
a Civita Center absolvovali celodenný
workshop k projektu Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich
občanov. Celý workshop viedla prof.
Emília Sičáková-Beblavá a za ÚVP
prezentovali výstupy našich analýz
Matúš Sloboda a Patrik Pavlovský, ktorý
predstavil aj plánovaný experiment
na zlepšenie výberu daní v meste Prievidza. Tomáš Malec odmeral úroveň
IT Governance v Prievidzi a naznačil,
kde je priestor na vylepšenie obsahu
a funkcionalít webového sídla Prievidze.
Na začiatku októbra sa potom Patrik
Pavlovský a Matúš Sloboda zúčastnili
stretnutia na Mestskom úrade v Prievidzi, kde si mohli odkonzultovať našu
predstavu o experimentoch a vylepšeniach verejných politík v meste Prievidza.
Odišli s mnohými podmetmi do ďalšej
práce a precizovaní návrhov.

pokračovanie na str. 14
(projekt Behaviorálna politika) ►►

Matúš Sloboda píše zase o šanciach
primátora Bratislavy v nadchádzajúcich
voľbách. Mnohé naznačuje, že výhoda,
ktorú požívajú opätovne kandidujúci
primátori, nebude u Nesrovnala príliš
vysoká. Jeho víťazstvo by však neprekvapilo, čo ukazuje aj aktuálny prieskum.
Viac nájdete v článku „Oplatí sa staviť si
na Nesrovnala?“ na dennikn.sk.
Matúš Sloboda píše tiež o tom, že návrh
ZMOSu na zvýšenie odstupného pre
starostov a primátorov stojí na zlých
argumentoch. Už dnes funguje mechanizmus odstupného, čo môže drvivá
väčšina zamestnancov na dobu určitú
len ticho závidieť a dokonca aj odmeny
za výkon starostov a primátorov sú
nadužívané. Viac nájdete v článku
„Hovorme o platoch, nie odstupnom
starostov“ na dennikn.sk. ▪

úvp vo výbore
ÚVP sa teší, že môže svojou troškou
prispievať k budovaniu analytických
kapacít nielen v akademickom sektore,
ale i v praxi. Doc. Katarína Staroňová
sa stala členkou Riadiaceho výboru
pre analytické jednotky a veríme, že
i takto prispejeme k budovaniu kultúry „evidence-based policy-making“ na
Slovensku. ▪

Promócie úvp
Po štúdiu prichádza tá dlho očakávaná
chvíľa, kedy si študenti a študentky
zaslúžene preberú diplomy. Sme radi, že
sme mohli byť pritom a s hrdosťou sledovať ako sa po dvojročnom formovaní
vyberajú na vlastnú cestu životom i naši
absolventi a absolventky. My im pritom
držíme palce a vždy ste u nás vítaní!
Gratulujeme! (A obzvlášť Patrícii Bdžochovej za cenu dekanky za diplomovú
prácu).

pokračovanie na str. 8
(rozhovor s Patríciou Bdžochovou) ►►

Noví ľudia na ÚVP

Eva Pavlovičová absolvovala
Právnickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave v roku
2007 a réžiu a produkciu na Filmovej
škole vo Zlíne v roku 2012. V roku
2010 založila časopis KINEČKO, ktorý
odráža kinematografiu v súčasných
a premenlivých súvislostiach, približuje
hlbšie a nekonformné vnímanie filmu
širšiemu publiku, podporuje písanie
o filme, ako relevantnú súčasť živej
kinematografie. V časopise KINEČKO
pôsobila ako výkonná producentka
a redaktorka rubriky Poraď si sám,
zameranej na produkciu, distribúciu,
marketing a filmové právo až do roku
2017. Nadšenie pre animáciu získala
ako riaditeľka Medzinárodného
festivalu animovaných filmov Fest Anča,
kde pôsobila v rokoch 2012 – 2014
a podieľala sa na založení programov
pre profesionálov z oblasti animácie
a herných vývojárov ako aj finančnej
a marketingovej stratégii festivalu.
V roku 2012 spoluzaložila distribučné
laboratórium FILMTOPIA, ktoré vzniklo
so zámerom vytvárať priestor pre
filmovú tvorbu posúvajúcu hranice
skúseností slovenského diváka s udalosťou filmu. V rokoch 2014 – 2017 sa venovala aj produkcii hraných, animovaných
a dokumentárnych filmov v spoločnosti
BFILM. V kinách bolo možné vidieť
napr. filmy Špina a 39 týždňov, 6
dní. Spoluzaložila aj experimentálny
kinoprojekt kreatívneho centra foajé
na Štefánikovej ul. v Bratislave. Od
roku 2017 sa venuje tvorbe verejných
politík v oblasti kreatívneho priemyslu
so zameraním na audiovíziu a multimédiá na Ministerstve kultúry SR.
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Na doktorandskom štúdiu na ÚVP sa
pod vedením školiteľky prof. Ing. Emílie
Sičákovej-Beblavej, PhD. zameriava
na problematiku vytvárania vhodných
podmienok pre kreatívny priemysel
verejnými politikami v SR, najmä
dopadom prístupov používaných
pri prijímaní rozhodnutí v oblasti
kreatívneho priemyslu a možnostiam
ich rozvoja. Vo voľnom čase ešte stále
produkuje a režíruje filmy. Najbližšie
môžte vidieť najnovší počin Spýtaj sa
Vašich: 68 v rámci Public Policy Book
Club, ktorý sa uskutoční 22. novembra
2018 o 16:30 v miestnosti A012.

Kristína Hošová je absolventkou
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde
v roku 2017 vyštudovala bakalársky
aj inžinierky stupeň so zameraním
na Hospodársku politiku. Počas štúdia
pracovala v bankovej sfére a tiež sa
zúčastnila stáže na Ministerstve financií
SR (2016), kde sa venovala podpore
podnikateľského prostredia na Slovensku. Po škole pracovala v Slovenskej
sporiteľni na pozícii finančný analytik.
Predmetom výskumu na doktorandskom štúdiu bude štvrtá priemyselná
revolúcia, jej sociálne a ekonomické
dôsledky a podpora inštitucionálnych
rámcov na Slovensku a v EÚ pod
vedením školiteľky Ing. Edity Nemcovej,
PhD. z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie
vied.

5

Naddniprianshchyna (the Lower Dnieper Ukraine)“ (www.kvnn.org.au).

Igor Kudinov was graduated from
Zaporizhzhia National University with
qualifications of „sociologist“ (2001,
Social Work specialty) and „philologist“
(2018, English and Russian language
studies). In 2005 he obtained the candidate of philosophical sciences degree
(PhD) in Social Philosophy. In 2013
he was awarded the academic rank
of Associate Professor of Sociology
Department.
Academic activity. Since 2004 Igor
Kudinov is a lecturer of Sociology
Department of Social Sciences and
Public Administration Faculty at
Zaporizhzhia National University. Main
courses: Decision theory, Statistics,
Forecasting, E-Governance. During
2014 – 2018 he acted as a vice dean for
international affairs of Social Sciences
and Public Administration Faculty
at Zaporizhzhia National University.
Since 2018 he is a director of the Center
for Independent Social Research at
Zaporizhzhia National University
(www.cisr.zp.ua). Igor Kudinov is the
author of more than 40 academic works,
including 3 monographs, 2 textbooks,
5 copyright certificates. Sphere of scientific interests: business intelligence,
information technologies, statistical
data analysis, social audit and expertise.
Public activity. Igor Kudinov is
a founder and executive director of
non-governmental organizations
„Union of social engineers of Ukraine“
(www.useu.org.ua) and „Center for
strategic forecasting and planning“
(www.socforecast.org.ua). Since
2015 he is a member of the Expert
Council of the Ministry of Education
and Science of Ukraine. Also he is an
executive secretary of the scientific
journal „Culturological Bulletin: Science
and Theoretical Yearbook of Nyzhnia

Business activity. Igor Kudinov is
a practical sociologist and engaged
to entrepreneurial activity in the
field of publishing, marketing, social
and political studies, consulting
(www.igorkudinov.pro). His last accomplishments include directing, organizing and coordination such projects as:
– coordination of ULEAD project
„Network of Training Institutions in
Public Administration“ (since 2018);
– coordination of educational and
practical project «Involving Youth
in Municipal Planning» (2016-2017)
(www.youthplanning.org);
– grant projects direction funded by
public agency „Swedish Institute“
(„Statistical Data Analysis in Decision
Making”, 2016; “Sustainable Development City“, November 2015; „Social
Planning in Volunteering“, 2015; „Strategic Social Forecasting in Cross-border
International Relations“, 2015; „Data
Visualization in Science, Business and
Everyday Life“, 2014);
Contact details:
info@igorkudinov.pro. ▪
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KOMENTÁRE

Ako napísať dobrý
odborný článok
Tomáš Michalek, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Počas konferencie
NISPAcee, ktorá prebehla
koncom mája 2018
v rumunskom meste Jasy,
prezentoval prof. Michiel
de Vries z Radboud
University v Holandsku
viacero užitočných rád,
ako napísať dobrý odborný
článok. Základom je
pochopiť, že takýto článok
musí jasne odpovedať na
otázky, o aký výskum sa
jedná, ako sa pri ňom
postupovalo a na čo sa
prišlo. To je podľa neho
základ každého dobrého
článku. Ak sa nepodarí
čitateľovi jasne odpovedať
na tieto otázky, článok nie
je kvalitný. Každý dobrý
článok by mal mať potom
dobre zvládnutých týchto
osem častí:

1. Nadpis a abstrakt. Nadpis by mal

pozostávať z dvoch častí. Z krátkeho
nadpisu, kde bude čitateľovi hneď jasné,
o čo ide. A z dlhšieho podnadpisu, kde
bude bližšie uvedené, ako autor túto
problematiku uchopil. Prof. de Vries
do tejto časti radí aj abstrakt, ktorý
je podľa neho nesmierne dôležitý, ak
má článok hneď čitateľa zaujať. Ako
dlhoročný posudzovateľ vie, že keď mu
z abstraktu nie je jasné, o čo v článku
ide, je to zlé znamenie. Abstrakt by
nemal byť dlhší ako 5 viet (This paper
describes/explores/explains/tests/
argues… Existing research/theory
pointed to… Based on a case-study/ interviews with…/ document analysis/survey/
reassessment of …this paper concludes …
The outcomes point to… This is relevant
because …).

2. Úvod. Na začiatku článku by sa

malo ozrejmiť, prečo by mal byť pre
čitateľa zaujímavý. Čo prináša tento
článok nové do teoretickej diskusie
v tejto oblasti? Čím sa odlišuje od
ostatných článkov, ktoré už boli v tejto
súvislosti napísané? (The relevance of
the research, the goal of the paper, the
research question to be answered, the
sub-questions, the structure of the remainder of the paper, convince the reader
that the research will be interesting and
useful.)

3. Teoretickú časť. Základom

tejto časti je ukotvenie predkladaného
výskumu v existujúcej teórii. Je treba
ozrejmiť, aké sú relevantné teórie,
ktoré sa týkajú tohto výskumu, a aké
sú ich silné a slabé stránke vo vzťahu
k skúmanej otázke. Treba vzbudiť
u čitateľa záujem, a to najlepšie tak,

Public Policy News Október 2018
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že sa vytvorí pochybnosť o tom, či sú
doterajšie teórie dostatočne schopné
vysvetliť daný fenomén. Teoretická časť
má hlavne presvedčiť čitateľa, že autor
vie, o čom píše.

4. Metodickú časť. Účelom

obr. 1

tejto časti je ozrejmiť rozhodnutia,
ktoré autor počas svojho výskumu
urobí – ako ho na začiatku nastavuje,
ako pristupuje k zberu dát, aký je
vzťah medzi nastavením výskumu
a výskumnou otázkou. Je tu tiež
potrebné zhodnotiť, do akej miery
je výskum spoľahlivý. Skrátka, je
potrebné presvedčiť čitateľa, že výskum
je robený správne a spoľahlivo.

5. Výsledky analýzy. V texte by

malo byť jasné, ako sú interpretované
kvantitatívne, alebo kvalitatívne
dáta. Rovnako by mal byť zrejmý ich
vzťah k výskumnej otázke. Je dôležité
presvedčiť čitateľa, že analýza je spoľahlivá a možno na nej stavať. Už v tejto
časti možno predložiť predbežné závery
vzťahujúce sa k výskumnej otázke.

6. Diskusia. V tejto časti by mali byť

výsledky analýzy reflektované s výsledkami predchádzajúcich výskumov
a s existujúcou literatúrou. Ako tieto
výsledky zapadajú do existujúceho
poznania a čo prinášajú nové.

obr. 2

7. Záver by mal byť zrkadlovým

obrazom úvodu. Je potrebné zhrnúť,
ako článok postupoval od výskumnej
otázky, ako relevantné sú jeho výstupy,
čomu sa treba ešte ďalej venovať, aká je
odpoveď na hlavnú výskumnú otázku.
Skrátka je potrebné čitateľa presvedčiť,
že výskum bol zaujímavý a užitočný.

8. Literatúra. Pri uvádzaní zdrojov

obr. 3

treba byť konzistentný. Pre čitateľa by
malo byť jednoduché dohľadať odkaz
na literatúru. ▪
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ROZHOVOR

Rozhovor
s Patríciou Bdžochovou
Alexandra Poláková-Suchalová, autorka je odborná asistentka Ústavu verejnej politiky
Vráťme sa pár rokov späť a skúsme
spolu zaspomínať na obdobie spred
ÚVP, kde ste študovali svoje bakalárske štúdium a prečo ÚVP?
Bakalárske štúdium som absolvovala
na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied na Ústave európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov, ale záujem
o verejné dianie som u seba spozorovala už na strednej škole a odbor
súvisiaci s politikou som hľadala hneď
po maturite a aj som ho našla. Bol to
Ústav verejnej politiky, kam sa však
dalo nastúpiť až na magisterskom
stupni, tak som si na neho počkala na
európskych štúdiách a potom moja
voľba bola už jasná.
Splnilo štúdium na ÚVP Vaše
očakávania?
Možno aj predčilo. Pre mňa boli najväčšou pridanou hodnotou štúdia na UVP
hlavne interaktívne hodiny, ktoré nám
umožňovali a aj nás nútili sa zapájať
a nebyť pasívnymi poslucháčmi prednášok. Na predchádzajúcom štúdiu
nás bolo výrazne viac a teda aj výrazne
menej priestoru na aktívne zapojenie
sa do výučby. Tu to bolo iné, bolo nás
menej a vy ste mali na nás viac času, to
bolo veľmi fajn.
Spomínate si na nejaké aktivity alebo
prednášky, ktoré Vám utkveli v pamäti
a rada na ne spomínate?
Napríklad simulácia dropa (pozn.
prípadová štúdia Keď ide aj o vtáka, kde
študenti hrajú role play game a zameriava sa na tzv. framing rámcovanie
nazerania), ktorú sme robili na predmete Analýza verejnej politiky. Napriek
tomu, že sme mali neskutočný stres,
všetci sme sa pripravovali snáď do
druhej do rána, cibrili kvalitu argumentácie, nakoniec to bolo super. Nepočula

…podarilo sa mi
vďaka štúdiu na
ÚVP odbúrať
stres z toho vyjadriť sa nahlas
verejne…

som o inom pracovisku, kde by sa robili
takéto aktivity v rámci výučby, bolo to
pre mňa úplne nové a veľmi zaujímavé.
A druhou vecou boli hostia z praxe,
ktorí nás spojili s realitou skutočných
verejných politík, konkrétne si spomínam si na tému hodnotenia vplyvov, kde
prišiel ako hosť prednášať Peter Kováč
z Ministerstva hospodárstva SR (pozn.
Peter je absolventom ÚVP), ktorý nám
umožnil vyskúšať si „naživo“ vypracovanie doložky vplyvov. To bolo výborné,
hodil nás do vody a museli sme plávať.
Ktoré boli pre Vás najťažšie momenty
počas štúdia na ÚVP?
Asi druhý ročník, už v septembri sa to
začalo nabaľovať a postupne toho bolo
naozaj veľa. Rozdiel som si uvedomovala aj keď som sledovala kamarátky
a kamarátov študujúcich na iných
školách, v poslednom semestri mali už
minimálny počet predmetov a mohli sa
sústrediť na písanie diplomovej práce.
My sme mali veľa predmetov, na ktoré
sa bolo potrebné priebežne pripravovať
a do toho sme sa snažili písať diplomovú prácu, to bolo stresujúce najmä
som sa obávala, či stihnem termín
odovzdania. V tomto ma však veľmi
príjemne prekvapila moja školiteľka
doc. Staroňová, ktorá ma neustále
podporovala, že to zvládnem, že sa niet
čoho báť, tak som sa na pár dní zavrela
do izby sa venovala sa len písaniu diplomovej práce. Bolo to náročné obdobie,
ale zvládli sme to a spätne to hodnotím
ako dobrú školu toho, že občas sa bude
potrebné zaprieť a zabrať.
Našli ste priestor, v ktorom by sa ÚVP
mohlo zlepšiť?
Ako si hľadám prácu vo verejnej správe,
všímam si, že niekde by bolo pridanou
hodnotou mať lepšie zručnosti v práci
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s dátami, štatistikou a Excelom hlavne
v tom kvantitatívnom slova zmysle.
Možno by bolo dobré na toto sa v rámci
štúdia zamerať dôslednejšie. A tiež by
sa mi páčilo, keby sa viac propagoval
ERAZMUS na UVP, viac nás podporiť
v tom skúsiť ísť von, pomôcť nám odbúrať obavy zo štúdia v zahraničí. A ešte
by ste mohli otvoriť Bc. štúdium, lebo
dva roky sú naozaj krátko na to všetko,
čo by sme sa mohli naučiť.
Dostali ste cenu dekanky za diplomovú
prácu, môžete nám ju v krátkosti
predstaviť?
Téma mojej diplomovej práce bola
z oblasti riadenia ľudských zdrojov
konkrétne prijímanie zamestnancov
do štátnej správy na analytické centrá.
Predmetom môjho výskumu boli
inzeráty na voľné pracovné miesta
do analytických centier, kde som sa
pomocou týchto inzerátov pozerala na
to, o akých kandidátov majú analytické
centrá záujem. Vytvorila som si kritériá,
podľa ktorých som inzeráty hodnotila
a podarilo sa mi zistiť, že analytické
centrá sú odlišné od typickej štátnej
služby najmä v tom, že majú jasnú
predstavu o kandidátovi, ktorého chcú/
potrebujú na tú ktorú pozíciu, čo je
prvkom meritokratického systému.
Ako prebiehala tvorba Vašej diplomovej práce? Aj ste niekedy ľutovali, že
ste si vybrali túto tému?
Samozrejme, že boli aj také momenty,
najmä keď som nevedela ako ďalej, ale
v tomto sa mala dobrú pomoc v mojej
školiteľke. Vždy dokázala vo mne
vzbudiť nadšenie, že práca sa rysuje
správnym smerom a že „svetielko na
konci tunela stále svieti“. Pri písaní
diplomovej práci mi tiež veľmi pomohla
knižka Vedecké písanie, keďže je v nej
jasne popísané ako písať jednotlivé
časti práce a to bolo dobré vodítko.
Prechádzali sme si to aj na diplomovom
seminári a potom sa k tomu dalo
jednoducho vrátiť práve vďaka tejto
publikácii. Pomohla tiež pri formálnej
úprave diplomovej práce. Pri písaní
mojej diplomovej práce mi najviac času
zabralo vyhľadávanie a analyzovanie
inzerátov a zlomový bod bol asi keď
som si vytvorila štruktúru, potom to už
išlo dobre.

Máte recept na zvládnutie napísania
diplomovej práce na ÚVP pre Vašich
mladších kolegov?
Hlavne si na to nechať veľa času, lebo
potom je človek v strese a veľa si o tej
problematike naštudovať – čítať,
čítať, čítať a v neposlednom rade
hlavne písať o tom, čo človeka naozaj
baví. Ja som mala pôvodne inú tému
diplomovej práce, ale vďaka predmetu
Riadenie ľudských zdrojov, kde som
si sama vymyslela tému seminárnej
som zmenila zámer a nakoniec som
tému rozšírila na diplomovku. A aj
toto ocenila moja školiteľka. Téma sa
jej zapáčila, posunula ju na úroveň
témy diplomovej práce a bola z toho
príjemná zaujímavá spolupráca
a navyše zavŕšená cenou dekanky.
Veľmi som sa tešila, už keď ma
doc. Staroňová pochválila a keď prišla
cena dekanky bolo to veľmi príjemné
zavŕšenie a ocenenie poctivej diplomovej práce.
Keď sme pri závere štúdia, ako spomínate na štátnice a obhajobu?
Bol to veľký stres, ale zároveň to bolo
fajn zopakovaním celých dvoch rokov.
Učili sme sa v malej skupinke spolužiačok a spolužiakov. Štátnice vnímam
ako nie moc efektívne, vzhľadom na
kvantum tém na hodinu času, ktorý
som tam reálne strávila. Možno keby
sa robili inou formou, možno keby sme
riešili len prípadové štúdie, ale hlbšie
a dôslednejšie. Na tie sa človek nemusí
„bifliť“, pri nich stačí rozmýšľať a to sme
sa učili celé dva roky magisterského
štúdia na ÚVP. Vnímala by som to ako
lepšie preverenie toho, čo som sa tu
naozaj naučila. Alebo prípadne spojiť
s obhajobou, na ktorú máme veľmi
malý priestor, prezentovanie tvrdej
výskumnej práce a potom jej môžeme
venovať len pár minút príp. nás stopnú
kvôli času. To je škoda.
Dve rýchle otázky. Najobľúbenejší
predmet?
Mne sa páčili skoro všetky, ale čo
si spomínam v letnom semestri
v poslednom ročníku sme mali Verejné
financie s prof. Beblavou a tam bola
forma výučby úplne super. Stretli
sme sa, dostali sme zadanie na prácu
doma a na ďalšom stretnutí sme si to
„skontrolovali“ a to bolo výborné, lebo
nás to naučilo postup práce od naštudovania si teoretickej literatúry až po
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jej následnú aplikáciu. Spomínam si na
zadanie, ktoré sa mi veľmi páčilo. Mali
sme zistiť, aké rozpočty sú v rôznych
mestách so zameraním na rôzne
typy výdavkov v rôznych oblastiach
a následne sme ich porovnávali, diskutovali a mali vymyslieť napríklad nejaké
opatrenie alebo benchmark, to ma
spojilo s praxou. To bolo výborné.
Najťažší predmet?
Niektoré ekonomické predmety
v prvom semestri.
Ako vnímate ÚVP ako inštitúciu?
Čo sa Vám páčilo na študentskom
živote na ÚVP, čo Vám chýbalo a na čo
budete spomínať?
Ja som mala zo začiatku stres z predstavy, že budem súčasťou malého
pracoviska, predsa len, nebude sa dať
„zašiť“, ak bude treba. Ale postupne
som pochopila, že je to lepšie, je tu
rodinná atmosféra a dokonca sa mi
podarilo práve vďaka štúdiu na ÚVP
odbúrať stres z toho vyjadriť sa nahlas
verejne. Aj na štátniciach je to neskutočná výhoda, že tých vyučujúcich
poznáme, že vieme, čo očakávajú a čo
nás učili. A tiež viem o tom, že náš
Ústav má dobré meno aj smerom von.
Z aktivít, ktoré sme zažili ako ÚVP bolo
super divadlo Elity a možno by bolo
fajn zorganizovať výlet napr. aj exkurzia
do nejakej inštitúcie, kde by sme spojili
možnosť niečo sa naučiť a spoločne
stráviť čas. A určite pokračujte v debatách, my sa radi pridáme.
Čo sú Vaše plány do budúcna?
Zvažujem možno ešte štúdium na
nejakej vysokej škole alebo PhD., ale
v súčasnosti naozaj chcem ísť pracovať
do verejnej správy. Vlastne to bol vždy
môj plán, skúsiť realitu verejnej správy
a pokúsiť ju posunúť aspoň malým
krôčikom k niečomu lepšiemu. Napriek
tomu, že ma veľa ľudí odrádza a aj
samotné procesy prijímania sú zdĺhavé,
ešte som nerezignovala, aj keď už som
mala pár slabých chvíľ. V súčasnosti ma
čaká pár výberových konaní napr. na
Úrad vlády či Ministerstvo spravodlivosti. Tak som zvedavá ako to pôjde.
Patrícii držíme palce a tešíme sa
na jej návštevu prípadne ďalšiu
spoluprácu. ▪

10

REPORTÁŽ

Brave New Worlds?!
(Budúcnosť demokracie a občianskeho vzdelávania)
Tomáš Malec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

V dňoch 6. až 9. septembra 2018 sa
vo francúzskom meste Marseille konala
konferencia medzinárodnej siete NECE
s názvom „Brave New Worlds“. Inštitúcia NECE (Networking European
Citizenship Education) organizuje
pravidelné konferencie založené na
sieťovaní participantov a aktuálne sa
skladá zo siedmich partnerov – Českej
republiky, Francúzska, Holandska,
Luxemburska, Poľska, Rakúska
a Slovinska. NECE pôsobí ako otvorené
nadnárodné a rôznorodé spoločenstvo
zainteresovaných strán venujúce sa
formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu v oblasti občianskeho vzdelávania
krajín Európy a pridružených krajín,
ktoré poskytuje fórum pre diskusiu
a výmenu poznatkov v danej téme na
národnej a nadnárodnej úrovni. Cieľom
NECE je identifikovať politické a spoločenské trendy súvisiace s občianskym
vzdelávaním a vypracovať spôsoby na
ich prenos do praxe. Jednou z nosných
tém konferencie bolo poukázanie na
to, ako môže výchova k občianstvu viesť
k zmierňovaniu, v niektorých prípadoch dokonca k prekonávaniu, aktuálneho trendu „recesie demokracie“. Tá sa
aktuálne prejavuje nárastom nacionalistických a populistických síl v Európe
a v iných častiach sveta.
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Jednou z nosných
tém konferencie
bolo poukázanie
na to, ako
môže výchova
k občianstvu viesť
k zmierňovaniu,
v niektorých
prípadoch
dokonca
k prekonávaniu,
aktuálneho
trendu „recesie
demokracie“.

Jedným z hlavných rečníkov konferencie bol so svojimi príspevkami Thomas
Krüger, ktorý je riaditeľom Nemeckej
federálnej agentúry pre občianske
vzdelávanie. Ďalší rečníci Christoph
Müller-Hofstede a Jan-Werner Müller,
profesor politológie z Princetonskej
univerzity, spoločne s ostatnými
účastníkmi panelu diskutovali na
tému nasmerovania nových myšlienok,
paradigiem a projektov v občianskom
vzdelávaní.
Druhá časť konferencie sa týkala
prebiehajúcej technologickej
transformácie, ktorá digitalizuje náš
každodenný život a umožňuje spoločnostiam a skupinám sociálnych médií
manipulovať verejnú mienku. Hlavnými rečníkmi boli Florent Guignard,
zakladateľ organizácie La Drenche, či
Mads Vestergaard, výskumník a pedagóg na Kodaňskej univerzite venujúci
sa falošným správam na webe. Počas
diskusie boli otvorené otázky, ako môže
byť v tejto oblasti občianske vzdelávanie prakticky konfrontované, ako
ovplyvňuje trhové podmienky, technológie, kultúru médií, ľudskú a sociálnu
psychológiu, a tiež ako môže občianske
vzdelávanie prispieť k formovaniu
odolnosti voči ovplyvňovaniu verejnej
mienky. Okrem iného boli diskutované
dva hlavné body:
→→ Skutočnosť, že vedomosti sú
prístupné, neznamená, že k nim majú
ľudia prístup. Navyše sú k dispozícii
aj mnohé falošné informácie, ako
napríklad „fake news“, pričom
sa mnoho používateľov internetu
stratilo práve v nadbytku informácií.
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→→Vyhľadávač Google alebo sociálna
sieť Facebook nezobrazia tie isté
informácie v závislosti od vášho
profilu. Eli Pariser to nazýva
„filtračná bublina“ – to znamená, že
informácie, ktoré vidíme na internete, závisia od našich sociálnych
a politických názorov, teda vidíme
inú verziu internetu ako náš sused.
Počas celého trvania konferencie
bol tiež dostupný tzv. „trh projektov“.
Na tomto mieste mali participujúce
organizácie možnosť prezentovať
svoje aktivity v rámci Európy v oblasti
vzdelávania občanov. Účasťou bolo teda
možné na jednom mieste nadviazať
kontakt s veľkým množstvom štátnych,
ale aj mimovládnych organizácii venujúcich sa občianskemu vzdelávaniu,
ako napr. All=in network, Bridging the
Gaps for Inclusive Civic Engagement,
NECE Focus Group “Citizenship
Education in Eastern Europe”, či Generation Europe – “Young Democracy
in Action – tieto organizácie sú len
malým výberom z tých, ktoré sa danej
téme venujú na nadnárodnej úrovni,
a s ktorými Slovenská republika ešte
stále nespolupracuje, čo otvára priestor
do budúcnosti na spoločné projekty
v oblasti formálneho a neformálneho
občianskeho vzdelávania. ▪
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REPORTÁŽ

Štátnice 12. – 13. júna
a 21. augusta 2017
DOC. KATARÍNA STAROŇOVÁ
Tohtoročné štátnice sa niesli v komornejšom duchu, keďže najmä z demografických dôvodov počet študentov
vysokých škôl klesá už niekoľko rokov,
a to nielen v SR, ale ide o jav v celej
strednej a východnej Európe. Prvýkrát sme tak na záverečných štátnych
skúškach mali menej než 15 prihlásených študentov, čo znamenalo nielen
dôkladnejšie preverovanie získaných
schopností a zručností, ale i akúsi
rodinnú atmosféru. To, čo nás členov
komisie teší, je, že sme mali možnosť
venovať oveľa viac času predovšetkým
na obhajobu diplomových prác, keďže
tie považujeme za nosné.
Proces písania diplomových prác
totiž pri dobre nastavených vnútorných procesoch a konzultáciách prinášajú akýsi „aha efekt“, kedy sa všetky

získané vedomosti a zručnosti pretavia do koherentného celku. Na ÚVP
kladieme veľký dôraz na empirický
charakter diplomových prác, kde
každý študent má možnosť ísť „do
terénu” a v konkrétnom úrade, či za
pomoci viacerých dát z verejného
sektora, otestovať si teórie. Mnohokrát
práve zber dát, či ich následná analýza
posúva študenta dopredu v chápaní,
ako vlastne verejný sektor funguje
v praxi. Vysoko pritom oceňujeme, že
študenti častokrát prichádzajú nielen
so závermi originálneho výskumu, ale
i odporúčaniami do praxe pre konkrétnych decízorov na lokálnej či ústrednej úrovni spravovania vecí verejných.
Tým sa stávajú diplomové práce jedinečné a čímsi čo považujeme za akúsi
„značku” nášho Ústavu.

Už v minulosti sme sa snažili presadiť
model vyspelých univerzít, ktoré prikladajú prezentácii a obhajobe diplomových prác najväčší význam (dokonca
u mnohých je to ten jediný záverečný
výstup študenta). Nižší počet študentov nám tak umožnil alokovať výrazne
väčšiu časovú jednotku prezentácii,
obhajobe a následnej diskusii. Bolo
priam potešením vidieť, že študenti sú
schopní reagovať a diskutovať s členmi
komisie ako s rovnocennými partnermi
a veríme, že táto diskusia ich taktiež
posunula vpred. V budúcnosti by sme
radi pokračovali v takto nastavenom
trende a venovali relevantný čas práve
na diplomové práce.
Možno je to práve takto nastavený
proces vnútri Ústavu, ktorý jasne stanovuje a komunikuje očakávaný štandard,
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prísne kritériá pre odovzdanie prác,
ale i reálna hrozba neobhájenia diplomovej práce, ktoré spolu znamenajú,
že diplomové práce na našom Ústave
majú skutočne vysoký štandard, na
čo sme veľmi hrdí. Už v minulosti boli
viaceré diplomové práce ocenené cenou
rektora či dekana, získali i cenu originality (predovšetkým v priekopníckych behaviorálne ladených prácach).
I v tomto ročníku získala diplomová
práca cenu dekanky: Patrícia Bžochová
s témou „Prijímanie zamestnancov do
štátnej služby: Prípadová štúdia inzercie na analytické pozície ministerstiev
SR 2016 – súčasnosť” pod vedením
Doc. Staroňovej. Ďalšia diplomová
práca vznikla v spolupráci s poisťovňou
pri testovaní behaviorálnych intervencií a získala cenu inovácie: Cindy Majtanová s témou Edukácia ako intervencia
s cieľom podpory zdravia, pod vedením
Doc. Beblavej.
Čo sa týka štátnicových predmetov,
už tradične najväčšie problémy robí
predmet „Komparatívna verejná politika”, kde sa od študentov vyžaduje
nielen reprodukcia poznatkov z povinných predmetov, ale predovšetkým
ich aplikácia na príklady konkrétnych
politík štátov v komparácii so Slovenskom. Podobne je to i pri prípadových

Vysoko pritom
oceňujeme,
že študenti
častokrát
prichádzajú
nielen so
závermi
originálneho
výskumu, ale
i odporúčaniami
do praxe pre
konkrétnych
decízorov…
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štúdiách. Suverénne najlepšie si
študenti vedú pri teoretických predmetoch, kde až polovica (výnimočne oproti
minulým ročníkom) získala najvyššiu
možnú známku.
Všetkým Vám, ktorí ste úspešne zložili
štátnice, srdečne gratulujeme a tešíme
sa na Vaše reakcie z profesného života.
Pre učiteľa nič nie je pozitívnejšie, ako
sledovať svojich študentov ako zvládajú skúšky a orientujú sa v zvolenom
obore a vidieť ten posun, ktorí urobili
za dva roky. Je to signál, že tá námaha
na jednej aj druhej strane stojí za to.
Tešíme sa sledovať Vás aj v ďalšom
profesnom živote a dúfame, že sa
niekedy na FSEV UK ukážete. ▪
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REPORTÁŽ

Projekt Behaviorálna
politika pre mesto starajúce
sa o svojich občanov
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Ústav verejnej politiky je už od mája
tohto roka súčasťou pracovnej skupiny,
ktorá sa v rámci projektu „Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa
o svojich občanov” podieľa na aplikácii
poznatkov behaviorálnych vied do
politickej praxe.

Cieľom projektu je tvorba prototypov
verejnej politiky založenej na poznatkoch behaviorálnych vied. Jednoducho
povedané, projekt by mal štátu ukázať,
ako by mal tieto poznatky systematicky
aplikovať. Pionierstvom aplikácie
týchto poznatkov do politickej praxe sa
môže popýšiť Veľká Británia. Tamojší
The Behavioral Insights Team už ôsmy
rok dokazuje prínos tejto dosiaľ hlavne
vednej disciplíny pre štát.
Behaviorálnej verejnej politika napríklad pomáha nastaviť verejné služby
účelnejšie tak, aby priniesli väčšiu hodnotu za peniaze. Do centra verejných
služieb stavia občana a jeho správanie
počas využívania služby. Na základe
presných pozorovaní tohto správania
priebežne nastavenie verejnej služby
modifikuje, čo sa už vo viacerých krajinách ukázalo ako výrazne prínosné
a relatívne nenákladné pre štát.
Zahraničné skúsenosti taktiež naznačujú, že politika informovaná správaním občana vie v konečnom dôsledku
dosiahnuť lepší výsledok než tá, ktorá
na pozorovaní a analýze správania ľudí
postavená nebola. Správne nastavená
behaviorálna verejná politika môže
navyše skrz malé ale kľúčové zmeny pomôcť občanovi k lepším rozhodnutiam.
ÚVP sa v rámci spomínaného projektu
snaží dokázať, že behaviorálna verejná
politika môže priniesť hodnotu za
peniaze i na Slovensku. Dôkazy budú
mať rôznu formu.
V rámci projektu napríklad priebežne
zbierame čo najviac praktických

a teoretických poznatkov zo zahraničia.
Identifikované skúsenosti následne
konfrontujeme s praxou. Od mája
komunikujeme s tvorcami politík na
mestskej úrovni v Prievidzi. Pýtali sme
sa ich na verejné služby mesta, nastavenie ich služieb a najmä problémy, ktoré
si na nich všimli. Cieľ rozhovorov bolo
vytvoriť čo najreprezentatívnejší obraz
o realite verejných služieb na mestskej
úrovni. Tento obraz sme následne
v priebehu letných mesiacov párovali
s nazbieranými a už testovanými
behaviorálnymi riešeniami. Výsledky
týchto aktivít si budete môcť prečítať už
začiatkom budúceho roka v pripravovanej publikácii.
Zbieranie a systematizácia už testovaných skúseností je však len prvou
fázou projektu. V jeho ďalších fázach
bude ÚVP testovať vlastné behaviorálne
riešenia. Testovať sa bude formou
experimentov a našim laboratóriom
bude znova mesto Prievidza. Behaviorálne riešenia sa budú napríklad
týkať komunikácie mesta na svojich
občanov. V rámci testovaní chceme
taktiež zisťovať, či ich je možné využiť
na zefektívnenie „vybavovačiek” na
miestnych úradoch. V neposlednom
rade sa zameriame na postrčenia, ktoré
by mohli pomôcť mestám na Slovensku
pomôcť predchádzať znečisteniu ulíc
a verejných priestranstiev.
Tešíme sa, až vás budeme môcť o našich
zisteniach informovať. ▪
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Letná škola v Splite
Matúš Sloboda, autor je odborný asistent ÚVP

Ako odborný asistent Ústavu verejnej
politiky sa aktuálne výraznejšie zaoberám problematikou veľkých dát (big
data) a konceptom inteligentných miest
(smart city). Zberom a následnou analýzou veľkých dát vieme zistiť dôležité
informácie o správaní ľudí, ich potrebách a možných chybách v nastavených
verejných politikách. Inteligentné
mesto je teda také, ktoré dáta využíva na
lepšie rozhodovania a na „doručovanie“
kvalitnejších služieb občanom.
Keďže som sa chcel o tejto téme
dozvedieť viac od expertov z Holandska,
Portugalska, Talianska, Veľkej Británie,
či USA, koncom júna som sa zúčastnil
na letnej škole v Splite s názvom „From
Smart Cities to Intelligent Cities“. Po 15
hodinovej (na prekvapenie čarovnej)
ceste vlakom z Budapešti do Splitu, som
sa okamžite zaradil k účastníkom do
aktivít na letnej škole. Tie pozostávali
z prednášok, diskusií, ale aj skupinových prác. Práve rôznorodosť skupiny
a rozličná miera ich expertízy poskytla
pekný priestor na debaty, ktoré

pokračovali aj pri neskoršom posedení
pri víne. A podnetov na debaty bolo
skutočne dosť. Tím z Holandska predstavil možnosti práce s dátami z Tripadvisoru, vďaka ktorým vieme porovnávať
mestá v kvalite služieb a poukázať na ich
nedostatky. Profesor z LSE Rodriguez-Pose ukázal na dátach stoviek miest na
svete, že na to, čo robí mesto úspešné,
nestačí samotná veľkosť mesta, ale
kľúčová je kvalita ľudského kapitálu.
Aj profesor Peter Nijkamp ukázal, že
ak chceme mať úspešné mesto, mali
by sme investovať do vzdelávania či
vytvorenia podmienok pre kreatívnych
ľudí – od vývojárov po umelcov.
Už len ťažko spätne porátam, koľká
v poradí bola táto letná škola v Splite.
A najneskôr o rok pôjdem opäť. Letné
či zimné školy sú skvelá príležitosť ako
spoznať zaujímavých ľudí, niečo sa
dozvedieť a aj sa zabaviť. Takže neváhajte a choďte aj vy! ▪
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Manifesto
Odporúča Eva Pavlovičová
réžia: Julian Rosefeldt
(Austrália/Nemecko 2015), 95 min.
„Good evening ladies and gentlemen.
All current art is fake.“
V prvom rade je Manifesto filmovou
inštaláciou napísanou, produkovanou a režírovanou Julianom Rosefeldtom, profesorom pre digitálne
a časovo založené médiá na nemeckej Akademie der Bildenden Künste
v Mníchove. V druhom rade je
Manifesto film, ktorý mal premiéru
na prestížnom Sundance film festivale, Cate Blanchett v ňom podáva
nadľudský herecký výkon a práve ho
môžete vidieť v kinách.
„Nothing is original.“
Manifesto vznikol ako inštalácia.
Predstavovala návštevníkovi galérie (napr. Národnej galérii v Prahe,
Kunstahalle Helsinki alebo Maďarskej národnej galérii v Budapešti)
trinásť najmä umeleckých manifestov a Cate Blanchett v trinástich
rôznych rolách naraz, v jednej miestnosti v časovej i obrazovej slučke
na trinástich plátnach. Prvotným
zámerom inštalácie (a neskôr aj
filmu) bolo vzdať hold rôznorodej
tradícii a literárnej kráse umeleckých manifestov a kriticky preskúmať úlohu umelca v (nielen) dnešnej
spoločnosti. Manifesto čerpá z textov
písaných futuristami, dadaistami,
členmi hnutia Fluxus, suprematistami, situacionistami, príslušníkmi
hnutia Dogma 95 a ďalších umeleckých skupín a tiež z úvah jednotlivých umelcov, architektov, tanečníkov a filmárov z rôznych časových
období. Texty jednotlivých manifestov sú vsadené do súčasných kontextov a držiteľka oscara – Cate Blanchett ich interpretuje ako učiteľka,
robotníčka, choreografka, punkáčka,
moderátorka, vedkyňa, bábkarka,
vdova a bezdomovec. Dielo má 13
častí, pričom každá je dlhá presne

vymedzený čas. Presne desať minút
a tridsať sekúnd trvajúce jednotlivé
časti odovzdávajú myšlienky tvorcov,
ako sú Claes Oldenburg, Yvonne
Rainer, Kazimir Malevič, André
Breton, Sturtevant, Sol LeWitt, Jim
Jarmusch a ďalší. Rosefeldt prostredníctvom hereckého výkonu Cate
Blanchett odhaľuje performatívnu
zložku ako aj politický význam
predstavených manifestov. Blanchett recituje manifesty v rôznych
neočakávaných kontextoch – v úvode
bezdomovec cituje komunistický
manifest, Manifest Dada sa stáva
pohrebnou rečou, zatiaľ čo Claes
Oldenburg, "Ja som za umenie …"
slúži ako modlitba pred rodinnou
večerou.
„Art requiers truth not sincerity.“
Kde sa umenie nachádza dnes?
Umenie ako konkrétny súbor myšlienok a inštitúcií, tak ako ich poznáme
dnes, bol vytvorený v 19. storočí
v Európe. Kapitalistická priemyselná organizácia spoločnosti vytvorila skupinu obyvateľstva – buržoáziu – ktorá disponovala a disponuje

dostatočným príjmom ako aj voľným
časom pre novú formu konzumu
umenia – v umeleckej galérii.
(BREADLY, s. 9). Práve táto transformácia umožnila umelcom pracovať
inak a slobodnejšie, ale naproti tomu
sa umenie ocitlo oddelené od spoločnosti ako aj od spoločenského života
– uzavreté v umeleckej galérii / kine /
divadle. „Umiestňovaním umenia
mimo alebo nad zmysluplnú politickú
angažovanosť a tiež jeho závislosť
od pretrvávania existujúcich hospodárskych podmienok a sociálnych
vzťahov slúži konzervatívnym spoločenským a politickým silám. Umelci
sa však vždy snažili o zapájanie sa do
možnosti skutočnej sociálnej zmeny
považovali za potrebné pracovať
spôsobom, ktorý je v rozpore s dominantnými paradigmami a zavedenými inštitúciami moderného
umenia. Práve v situáciách konfliktu
medzi umelcami a inštitúciami alebo
v okamihoch, keď sa umelci pozerali
nad rámec systému galérie, aby sa
spojili so širšími sociálnymi hnutiami
vznikali manifesty.“ 1
Samotné manifesty vznikali najčastejšie v záchvate rozhorčenia. Vyjadrovali túžbu zmeniť svet prostredníctvom umenia. Boli a sú hlasom svojej
generácie. Dielo Manifesto audiovizuálne skúma a predstavuje naliehavosť týchto vyhlásení a overuje či
odolali plynutiu času. Kladie nám
otázky, či majú manifesty ako také
univerzálnu platnosť. Skúma posun
v dynamickom vzťahu medzi politikou, umením a životom. ▪
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