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Editorial
MILí ČITATELIA, pred sebou máte
prvé číslo PPNka v novom akademickom roku 2016/2017. verím, že
ste si všetci počas letných mesiacov
poriadne oddýchli a načerpali sily
do plnenia svojich študentských či
pracovných povinností. My sme
si ich užili, čo môžete vidieť aj na
titulnej fotke vyššie. v júni a auguste
sme sa na ÚVP pri štátniciach
rozlúčili s našimi čerstvými absolventmi - o tom, akí boli študenti pri
tohtoročných štátniciach úspešní
a aká na štátniciach panovala
atmosféra, si môžete prečítať
viac na nasledujúcich stranách
v príspevkoch od doc. Staroňovej
a doktoranda Jakuba variního. opäť
vám prinášame aj prehľad noviniek
na ÚVP z uplynulých mesiacov, či už
ide o informáciu o úspechoch našich

študentov, prednáškach, pracovných
cestách, či o našich nových doktorandoch. v rubrike Reportáž sa
dočítate o letnej škole v Brne, ktorú
absolvovali doktorandi Jakub varíni
a Matúš Sloboda, či o pracovnom
stretnutí Daniela klimovského
v rámci projektu locRef. v tomto
čísle prinášame aj rozhovor s našou
absolventkou nikol Bobčíkovou,
ktorá získala cenu riaditeľky za
najlepšiu diplomovú prácu v ročníku,
a s našim zahraničným študentom
Fitimom tmavom, ktorý na ÚVP
prišiel z kosovskej Prištiny. tešiť
sa môžete aj na bohatú odbornú
prílohu, v ktorej môžete nájsť vynikajúce odborné články od Gabriely
vacekovej z Ekonomicko-správnej
fakulty Masarykovej univerzity
v Brne a veroniky Miťkovej z Ústavu

aplikovanej ekonómie FSEV UK,
spracovanú diplomovú prácu našej
absolventky Simony nátanovej, za
ktorú získala cenu rektora UK, ako aj
recenziu Matúša Slobodu na knihu
od amy Cuddy venujúcej sa poznatkom behaviorálnych vied. verím, že
si každý z vás z bohatej ponuky článkov v našom PPNku nájde to svoje.
na záver by som chcel pogratulovať
všetkým študentom - magistrom,
ktorým sa podarilo úspešne zložiť
štátnu skúšku a zároveň privítať
našich prvákov, ktorým prajem pri
štúdiu na ÚVP veľa energie a snahy
o získanie nových vedomostí.
Martin kollárik, šéfredaktor a celá
redakcia ÚVP
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Študentom ÚVP sa darí
Naša absolventka Simona Nátanová
získala cenu rektora UK za svoju diplomovú prácu, v ktorej sa venovala generovaniu poznania na samosprávnej úrovni
a úlohe odborných komisií v mestských
zastupiteľstvách. Spracovanú diplomovú prácu si môžete vo forme článku
prečítať v odbornej prílohe tohto čísla
PPN. Cenu riaditeľky ÚVP za originalitu
získala za vôbec prvý experiment ÚVP
v rámci diplomovej práce Nikola Bobčíková, s ktorou prinášame v tomto čísle
rozhovor. Doktorand Matúš Sloboda
v júni úspešne obhájil svoju minimovku
a darilo sa aj doktorandom Romanovi
Mužíkovi a Katke Števove, ktorí úspešne
obhájili svoje dizertačné práce, k čomu
im blahoželáme a prajeme veľa úspechov
v ich ďalšom pôsobení! ▪

Noví doktorandi na ÚVP
V septembri na Ústav verejnej politiky
nastúpili dvaja noví doktorandi, v externej forme štúdia Martin Dubéci a v internej forme náš absolvent Tomáš Malec.
Dali sme im priestor v krátkosti sa predstaviť aj čitateľom PPNka.
MARTIN DUBÉCI. Študoval som politické vedy v Brne, Kodani a na London
School of Economics. Po návrate na
Slovensko som sa pohyboval vo verejnom a treťom sektore – na Ministerstve
financií, v Národnej rade SR, pracoval som aj na prezidentskej kampani či

viedol stranícky think-tank. Počas tohto
obdobia som sa snažil venovať čo najviac
aplikovanému výskumu verejnej politiky,
i keď bez akademického zázemia a výstupov. Zameriaval som sa hlavne na otázky
otvoreného vládnutia, manažmentu
ľudských zdrojov a národnej bezpečnosti. Poslednej menovanej téme sa
plánujem venovať aj v rámci dizertácie, ktorá by sa mala venovať konceptu
Hodnota za peniaze v kontexte národnej
bezpečnosti v prostredí slovenskej byrokracie. Otázkam národnej bezpečnosti
a jej presahov do iných oblastí verejnej politiky by som sa chcel venovať aj
v rámci širších aktivít ÚVP.

TOMÁŠ MALEC. Moje vysokoškolské
štúdium začalo odborom politológia
na TNUAD, ktoré som ukončil absolvovaním bakalárskeho stupňa. Nakoľko
ma tento odbor zaujal, no nepostačoval
mi po praktickej stránke, pokračoval
som na magisterskom stupni v odbore
verejná politika na FSEV UK, ktorý som
tento rok úspešne absolvoval. Toto
štúdium ma veľmi zaujalo, aj keď prvý
semester som potreboval viac úsilia pre
zorientovanie sa vo viacerých smeroch.
V druhom ročníku moje kroky smerovali na semestrálne zahraničné štúdium
v Litve, po ktorom som sa rozhodol, že
chcem pokračovať na doktorandskom
štúdium, nakoľko by som sa chcel stať

expertom vo vybranej sfére verejnej politiky. Konkrétne sa budem venovať téme:
Štrukturálne reformy verejnej správy
na Slovensku pod vedením školiteľky
doc. Ing. Emílie Sičákovej-Beblavej, Phd.
Táto téma má práve na Slovensku veľký
potenciál z dôvodu aktuálneho stavu
a potreby ďalšej reformy. Slovensko
sa podľa rôznych dostupných hodnotení, ako napr. podľa rebríčka Svetovej
banky, či hodnotenia Európskej komisie, radí medzi najmenej vyspelé krajiny
v oblasti verejnej správy, čoho dôkazom je napr. administratívna či správna
neefektívnosť. V mojom výskume by som
sa chcel zamerať na analýzu rôznorodosti regionálnych štruktúr v EÚ a ďalších
vybraných krajín Európy a následné
zaradenie VÚC SR do týchto štruktúr.
Prvotným cieľom by teda bolo zistiť, na
základe akých kritérií je možné vytvoriť
typológiu regionálnych štruktúr krajín
EÚ (NUTS 3) a jednotlivé regióny podľa
vybraných kritérií typologicky zadefinovať, pričom počiatočným bodom
bude spomínaná charakteristika plánovacích regiónov EÚ NUTS. Druhou
časťou mojej práce by bolo zadefinovanie
regiónov SR, a teda zaradenie VÚC SR do
vytvorenej typológie. Na základe jasného
zaradenia VÚC by bola možná ich ďalšia
bližšia skomparatívna analýza z pohľadu
vybraných kritérií, ako napr. efektívnosť,
fungovanie, ekonomické aspekty, historické aspekty, verejný záujem o regionálnu politiku atď., čoho výstupom by
malo byť odporúčanie s jasným návrhom
pre zlepšenie fungovania VÚC smerom
dovnútra aj navonok. Myslím si, že práve
kombinácia zaujímavej témy, skúseného
školiteľa a entuziazmu študenta, dokáže
priniesť potrebné zistenia v oblasti
výskumu a následnej tvorby policy reccomendations s pozitívnymi dopadmi na
verejnú správu v podmienkach Slovenskej republiky. ▪
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ÚVP na cestách
Emília Sičáková-Beblavá: Diskutovali
sme o protikorupčnej politike v Kyjeve.
Ukrajina sa borí s mnohými problémami a okrem verejného sektora návrhy
reforiem pripravujú aj mnohé mimovládne organizácie. Tie si za účelom
internej koordinácie vytvorili strešnú
organizáciu, občiansku platformu pod
názvom Reanimation – Package of
Reforms. Tá komunikuje s verejným
sektorom a diskutuje o konkrétnych
návrhoch zákonov. Zastrešuje 65 mimovládnych organizácií a jedným z jej
podporovateľov je bruselská nadácia
Martens Centre. Podarilo sa jej doteraz
presadiť mnohé nové pravidlá, príkladom sú zmeny v štátnej regionálnej politike, decentralizačnej politike či daňovej
politike.
Reanimation – Package of Reforms
sa však venuje aj protikorupčnej politike a tak nás spolu s doc. Miroslavom
Beblavým začiatkom júla 2016 pozvala
na niekoľkodňovú misiu. Cieľom tejto
návštevy bolo diskutovať s mimovládnymi organizáciami o konkrétnych
protikorupčných politikách, ich účinnosti a politickej ekonómií ich presadzovania a udržateľnosti. Stretli sme
sa nielen s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, ale mali sme aj diskusiu o reforme vysokého školstva na Kyiv
School of Economics.
Keďže Kyjev je bohatý na historické
pamiatky, voľný čas sme trávili ich
návštevou. Okrem Chrámu Sv. Sofie,
ktorý bol postavený po vzore Konštantinopolského chrámu Hagia Sofia, sme sa
zastavili v apartmáne spisovateľa Michaila Bulgakova (odporúčam napr. Majster
a Margaréta či Biela garda). Navštívili sme aj pamätník (predtým roklina)
Babin Jar venovaný viac ako 100 000
obetiam nacizmu.
Martin Kollárik: Náš výskum sme
prezentovali na World Congress of Political Science v Poznani. Na konci júla
sme spolu s kolegom Matúšom Slobodom mali možnosť zúčastniť sa veľkej
medzinárodnej konferencie World
Congress of Political Science, ktorú už
po 24.-krát organizovala International

Political Science Association. Konferencia sa pôvodne mala odohrávať
v tureckom Istanbule, ale vzhľadom na
situáciu v krajine a obavy o bezpečnosť
zúčastnených bola nakoniec presunutá do poľskej Poznane. Že išlo naozaj
o veľkú konferenciu ukazuje aj počet
tzv. výskumných výborov, ktorých bolo
spolu viac ako päťdesiat, pričom každý
výbor organizoval minimálne dva panely
(drvivá väčšina ale aspoň päť a viac).
Spolu tak na konferencii zazneli stovky
príspevkov od výskumníkov z krajín
celého sveta. Boli sme veľmi radi, že náš
príspevok o faktoroch vplývajúcich na
transparentnosť samospráv, sa mohol
medzi ne zaradiť. Prezentovali sme ho
v rámci panelu s názvom Administratívna kultúra v programoch zameraných na zníženie nerovností a posilnenie
transparentnosti, ktorý organizoval
výskumný výbor pre Administratívnu
kultúru. Náš výskum poslucháčov zaujal
a pochválil nás zaň aj šéf panelu, profesor Jeremy Lewis z Huntingdon College
v Alabame. Samozrejme sme sa okrem
prezentácie vlastného príspevku snažili
zúčastniť sa čo najviac iných panelov, ktoré nás tematicky zaujali. Vzhľadom na obrovský počet simultánne
sa konajúcich panelov však bol výber
naozaj ťažký a tak nám neostávalo nič
iné, ako vyskúšať šťastie, vybrať si panel
a dúfať, že na ňom zaznejú kvalitné
a zaujímavé príspevky. Síce to nebol
prípad všetkých navštívených panelov, vo všeobecnosti sme však boli so
zážitkami ako aj s novými vedomosťami,
ktoré sme si z Poznane odniesli, veľmi
spokojní a tešíme sa na ďalšie príležitosti reprezentovať ÚVP v zahraničí. ▪
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ÚVP pripravuje
V posledných dvoch mesiacoch roka 2016
pripravujeme na ÚVP niekoľko stretnutí.
V novembri to bude už piate stretnutie
Public Policy Book Club-u, tentokrát ku
knihe The Smartest Kids in the World
od Amandy Ripley. Okrem toho nám
v novembri predstavitelia Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti prídu predstaviť koncepciu
rozvoja občianskej spoločnosti, aktuálny Akčný plán a s ním spojené prioritné témy, na ktorých v súčasnej dobe
pracujú. V decembri sa zas môžete tešiť
na diskusiu o kontrole a transparentnosti samosprávnych firiem, ktorých
dôležitosť pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb v slovenských
samosprávach neustále narastá. V priebehu decembra absolvujeme spolu so
študentami aj jednodňovú odbornú
exkurziu vo Viedni, v rámci ktorej sa
študenti zúčastnia prednášky venovanej
štruktúre a fungovaniu systému verejnej
správy v podmienkach Rakúskej federácie a navštívia rakúsky parlament. Viac
aktuálnych informácií o eventoch budete
môcť nájsť na fb stránke ÚVP. ▪

Profesor z Oxfordu prednášal na ÚVP

V júni nás na ÚVP navštívil vzácny hosť profesor Radoslaw Zubek, ktorý pôsobí
na Oxfordskej univerzite. V rámci
príjemného a poučného posedenia nám
predstavil svoj výskum o sile parlamentných výborov od roku 1945 v 14 krajinách Európskej Únie. Venoval sa taktiež
metodickým otázkam, ako merať vývoj
sily parlamentných výborov v čase. ▪
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Reprezentovať Kosovo na Slovensku
je pre mňa privilégiom
Rozhovor s Fitimom Tmavom, zahraničným študentom ÚVP
MARTIN KOLLÁRIK, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Prišiel si k nám na ÚVP z kosovskej
Univerzity v Prištine. Ako by si nám
Kosovo pár vetami predstavil?
Kosovo je nový, malý štát v juhovýchodnej Európe a patrí medzi kandidátov
pre ďalšie rozširovanie EÚ. Momentálne čelíme dôsledkom korupcie
a ekonomickej krízy a život obyvateľov
do veľkej miery ovplyvňujú aj rokovania
medzi Prištinou a Belehradom odohrávajúce sa v Bruseli. Najväčší dopad to
má samozrejme na srbskú komunitu.
Prečo si sa rozhodol práve pre štúdium
na ÚVP FSEV UK?
Najskôr som sa rozhodol, že chcem
študovať v zahraničí. Keďže som
chcel vyskúšať niečo nové, hľadal som
možnosti najmä v krajinách, o ktorých
som dovtedy nemal veľa informácií.
Keď sa ku mne dostala informácia, že
Slovensko ponúka možnosť štipendií
pre študentov z Kosova, našiel som si
o tom viac a zistil som, že by som mohol
byť prvým kosovským študentom,
ktorému by bolo udelené štipendium
od slovenskej vlády. Vzhľadom na politický postoj Slovenska k nezávislosti
Kosova sa mi zdalo byť privilégiom
reprezentovať Kosovo na Slovensku
a tak som sa rozhodol o štipendium
požiadať. Pri hľadaní konkrétnej
univerzity som zistil, že tou najstaršou
na Slovensku je práve Univerzita
Komenského a keďže ma zaujíma
verejná politika, rozhodnutie bolo jasné.
Ako zatiaľ hodnotíš štúdium na ÚVP?
Splnilo Tvoje očakávania?
Na škále od jedna do desať by som ho
zatiaľ ohodnotil sedmičkou. Veľmi
oceňujem interaktivitu prednášok,
ktoré mi pomohli doplniť si vedomosti
o preberaných témach. Moje očakávania sa naplnili a vo všeobecnosti som
spokojný, aj keď samozrejme vždy je
možné niečo vylepšovať. Napríklad
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systém AIS bol pre mňa veľmi ťažko
pochopiteľný a naučiť sa s ním pracovať
bolo naozaj ťažké.
Keby si mal porovnať štúdium na ÚVP
s bakalárskym štúdiom na univerzite
v Prištine, aké sú hlavné rozdiely a čo
sa ti zdá naopak podobné?
Rozdiel je predovšetkým v tom, že
na ÚVP je na seminároch množstvo
interaktívnych diskusií a je nutné
si k nim dopredu doma naštudovať
materiály. Núti to študentov byť
aktívnymi a sústrediť sa na preberané
témy. V Prištine, kde som študoval politológiu, sme mali omnoho viac teórie
a menej diskusie. Účasť študentov sa
nevyžadovala tak prísne, napríklad si
mohol kľudne vynechať množstvo prednášok a nebyť za to nijako potrestaný.
To je v podstate vcelku neférové, keďže
so študentami, ktorí počas semestra
poctivo pracovali, bolo nakoniec zaobchádzané rovnako ako s tými, ktorý sa
na prednáškach ani neukázali.
Odporučil by si štúdium na ÚVP aj
ďalším študentom z iných krajín?
Jasné, určite. Študentov z iných krajín
stretávam často a keď sa rozprávame
o možnostiach štúdia v zahraničí, vždy
im spomeniem aj ÚVP. Niektorí prejavili záujem študovať tu cez program
Erasmus, ale našli sa aj takí, ktorí by
sa chceli prihlásiť aj na celé štúdium.
Dokonca mám kamarátov z Kosova,
ktorí by tu chceli pokračovať ako
doktorandi.
Čo Ťa na štúdiu verejnej politiky baví
najviac? Akým témam sa venuješ?
Bavia ma najmä predmety, ktoré by
som označil za jadro celého programu,
najmä komparatívna politika a analýza
verejnej politiky.
Ako sa ti žije na Slovensku? Zvažuješ,
že by si po dokončení štúdia na Slovensku zostal?
Zatiaľ nad tým ešte stále uvažujem. Momentálne sa rozhodujem medzi
tým, že by som na Slovensku zostal, istý
čas tu pracoval a potom vyskúšal PhD.
štúdium v zahraničí a tým, že by som tu
rovno skúsil pokračovať na doktorandskom štúdiu.

Čomu by si sa chcel po skončení školy
venovať?
Určite by som chcel zostať pôsobiť
v oblasti verejnej správy, prípadne
vzťahov s verejnosťou.
V súčasnej situácii to na Slovensku
asi ľudia z iných krajín nemajú ľahké.
Stretol si sa niekedy s negatívnymi
reakciami len preto, že pochádzaš
z inej krajiny?
Zatiaľ som výraznejšie negatívne skúsenosti nemal. Stretol som sa síce s ľuďmi
s negatívnym postojom k Albáncom
a obzvlášť ku Kosovu, ale všetci boli
mierumilovní, povedali sme si svoje
argumenty a potom sa bez problémov
ďalej rozprávali. Ale viackrát som
počul od iných známych – cudzincov,
že sa dostali do nepríjemných
situácií len kvôli ich inej farbe pleti či
vierovyznaniu.
Prijali Ťa medzi seba spolužiaci napriek
istej jazykovej bariére bez problémov?
Áno, áno, nemal som v tomto ohľade
vôbec žiadne problémy. Naopak, všetci
ma aj napriek mojim ťažkostiam
so slovenčinou prijali a niektorí mi
dokonca pomohli sa v slovenskom
jazyku zlepšiť.
Ako najradšej tráviš svoj voľný čas?
Najradšej trávim čas so svojimi
priateľmi, či už rozprávaním sa o našich
zážitkoch z týždňa v škole, zájdením
si na kávu či, pokiaľ je vonku pekne,
prechádzkou pri Dunaji. ▪

„Veľmi
oceňujem
interaktivitu
prednášok,
ktoré mi
pomohli
doplniť si
vedomosti
o preberaných
témach. Moje
očakávania sa
naplnili a vo
všeobecnosti
som spokojný,
aj keď
samozrejme
vždy je
možné niečo
vylepšovať. “
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Projekt „LocRef“
Pracovné stretnutie výskumníkov vo Varšave
DOC. DANIEL KLIMOVSKÝ
Na prelome júna a júla tohto roku
sa vo Varšave na pôde Varšavskej
univerzity uskutočnilo ďalšie z plánovaných pracovných stretnutí v rámci
medzinárodného projektu COST IS
1207 „LocRef“. Hlavným hostiteľom
a organizátorom podujatia bol medzinárodne uznávaný a rešpektovaný
prof. Pawel Swianiewicz, ktorému
pomáhali jeho mladí spolupracovníci:
Joanna Krukowska, Marta Lackowska,

„Hlavným
predmetom
stretnutia bola
prezentácia
spoločných
výskumných
aktivít
zameraných na
medziobecnú
spoluprácu…“
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Katarzyna Szmigiel-Rawska a Adam
Gendžwiłł. Okrem nich sa tohto
podujatia zúčastnila desiatka
pozvaných výskumníkov z rôznych
európskych krajín: Joana Ferreira,
Patrícia Silva, Filipe Teles a Antonio
F. Tavares (Portugalsko), Pekka
Kettunen (Fínsko), Grétar Þór Eyþórsson (Island), Esther Pano-Puey
(Španielsko), Pieter-Jan Klok (Holandsko), Nikos Hlepas (Grécko), Norbert
Kersting (Nemecko), Jakub Lysek
(Česká Republika), Jana Gašparíková
a Daniel Klimovský (Slovensko).
Hlavným predmetom stretnutia bola
prezentácia spoločných výskumných
aktivít zameraných na medziobecnú
spoluprácu a na postavenie a pôsobenie sub-obecných (samo-) správnych
jednotiek. Jednotlivé krajiny boli zapojené do medzinárodne koordinovaného
výskumu, pri ktorom boli využité
jednotné metodiky. Každý z pozvaných
hostí vo Varšave prezentoval svoje
výsledky a následne sa rozprúdila živá
a plodná diskusia, v rámci ktorej boli
nielen komparované získané výsledky,
ale tiež boli formulované viaceré tézy,
ktoré by mohli už v blízkej budúcnosti
ovplyvňovať smerovanie ďalšieho
európskeho výskumu v danej oblasti.
Neodmysliteľnou súčasťou výskumu je
aj publikačná aktivita a v rámci tohto
podujatia sa dohodli hneď viaceré
publikačné výstupy. Jedným z nich
by mala byť aj monografia zameraná
na doterajšie skúsenosti európskych
krajín s postavením a fungovaním sub-obecných (samo-) správnych jednotiek.
Ukázalo sa totiž, že ide o výskumne
dlhodobo zanedbávanú sféru a príslušným decízorom pri rozhodovaní
o takýchto jednotkách neraz chýbajú
relevantné empirické dáta či aspoň
prehľad zahraničných skúseností.
ÚVP FSEV UK na tomto podujatí
reprezentoval už spomínaný Daniel
Klimovský. V rámci tohto projektu sa
venuje obom uvedeným témam, pričom
úzko spolupracuje aj s prof. Jurajom
Nemcom z Masarykovej univerzity
v Brne. ▪

8

boli sme študentmi úvp

Vyberte si tému, ktorá vás baví
a nenechajte sa odradiť problémami
Rozhovor s Mgr. Nikol Bobčíkovou, absolventkou magisterského štúdia na ÚVP
Jana Kubíková, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

Nikol sa v rámci svojej diplomovej práce ako prvá na našom ústave venovala
experimentu a získala ocenenie za najlepšiu prácu v ročníku.
Veľmi rada som chodievala taktiež na
hodiny doc. Klimovského, ktorý popri
preberaní nejakej témy rád taktiež
zavtipkoval a doslova rozdával pozitívnu energiu.

Na úvod si skús trochu zaspomínať
a povedz nám, prečo si sa rozhodla pre
štúdium verejnej politiky a prečo práve
na Ústave verejnej politiky?
Počas posledného ročníka môjho
bakalárskeho štúdia, kde som
študovala verejnú správu, som zistila,
že potrebujem zmenu. Na internete
som narazila zrazu na odbor verejná
politika, ktorý ponúka Univerzita
Komenského na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied. Postupne som sa
preklikala k nemalým úspechom tejto
fakulty, jej mnohokrát spomínaným
kvalitám, neskôr k blogom jej študentov a absolventov, ktorí študovali práve
na ÚVP. Preto už začiatkom jari pri
dokončovaní bakalárskej práce som
bola rozhodnutá magisterské štúdium
absolvovať na ÚVP, kam som si poslala
prihlášku ako jedinú.
Aké máš spomienky na svoje magisterské štúdium? Aké boli tvoje obľúbené
predmety či obľúbení učitelia?
Musím sa priznať, že štúdium najmä zo
začiatku nebolo pre mňa vôbec jednoduché. Musela som sa preorientovať
na úplne iný a pre mňa nový systém
učenia. Prišli pravidelné úlohy takmer
zo všetkých predmetov, ktoré boli
častokrát náročné nielen obsahovo, ale
aj časovo. Postupom času som si na
systém zvykla a prišla som dokonca aj
na to, že mi oveľa viac vyhovuje. Vyučujúci nechceli od nás žiadne memorovanie a ovládanie poučiek, ale naopak
chceli, aby sme chápali tomu, čo do
nás vštepujú, boli sme prinútení zrazu
veľa čítať najmä zahraničnú literatúru
a niečo si aj z prečítaného odniesť.
Obzvlášť rada som mala štýl výučby

Podarilo sa ti po skončení štúdia už
zamestnať? Pomohli ti pritom aj vedomosti získané počas štúdia na ÚVP?
Zamestnaná ešte nie som, nakoľko
som sa len pred pár dňami vrátila zo
zahraničia, kde som sa rozhodla stráviť
ešte svoje posledné študentské leto.

doc. Sičákovej-Beblavej, ktorá dokázala
študentov vždy zaujať nielen štýlom
jej rozprávania a vysvetľovania, ale aj
neustálou komunikáciou so študentmi
počas hodiny k preberanej téme. Vždy
sa nás veľa pýtala, pretože chcela vedieť,
či tomu rozumieme a pokiaľ zistila opak,
dostali sme napríklad domácu úlohu,
pri ktorej sme sa to určite naučili.
Nie vždy to bolo jednoduché, och,
spomínam si ako som nestíhala nejeden
deadline, ale v konečnom dôsledku
som sa tak veľa naučila. Som si istá, že
oveľa viac mi dalo zadanie, na ktorom
som pracovala ako učenie sa teórie.
Na to obzvlášť dbala doc. Staroňová.

Vyhrala si cenu za najlepšiu diplomovku. V skratke popíš o čom bola
tvoja práca.
Na ÚVP som sa vlastne prvýkrát
dostala k pojmom ako behaviorálna
politika a ekonómia. Táto oblasť ma
zaujala, preto som sa jej rozhodla
venovať v rámci mojej diplomovej práce,
v ktorej som prostredníctvom experimentu otestovala účinnosť nástroja
nudge (resp. postrčenia). V zahraničí sa
už veľakrát dokázala úspešnosť postrčenia, tak som sa rozhodla vyskúšať
konkrétny experiment i na Slovensku,
a to priamo na verejnom a veľmi frekventovanom mieste v našom hlavnom
meste. Dohodla som sa so ŽSR a postrčenie som aplikovala na predstaničné
námestie v Bratislave, kde pretrvával
problém s fajčením v zakázaných
zónach. Umiestnila som výrazné zelené
stopy vedúce do fajčiarskej zóny, ktorú
som taktiež farebne vyhradila. Napriek
tomu, že v priestoroch boli umiestnené
informácie o zákaze fajčenia a taktiež
polícia neustále rozdávala pokuty,
v zakázanej zóne fajčilo priemerne 17 %
fajčiarov. Po umiestnení postrčenia
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som odpozorovala, že toto percento
kleslo zrazu na 4 %. Ukázalo sa teda,
že použité postrčenie bolo napokon
účinné a situáciu výrazne zmenilo
k lepšiemu.
Ako prvá si sa v rámci svojej diplomovej práce venovala experimentu. Prečo
si sa preň rozhodla a aká bola tvoja
inšpirácia?
Postupne som sa dozvedala o mnohých
experimentoch, ktoré sa uskutočňovali
neustále v zahraničí a na Slovensku
zatiaľ veľmi málo, čo je škoda.
O mnohých som sa dozvedela od
Mateja Šuchu z MINDWORX, ktorý sa
venuje aplikácií behaviorálnych vied.
Kontakt na neho som dostala od mojej
školiteľky, doc. Sičákovej-Beblavej,
a následne sme si s Matejom dohodli
pravidelné stretnutia. Práve na jednom
z nich som prišla s nápadom na experiment so zelenými stopami a vyhradením fajčiarskej zóny na Hlavnej stanici
v Bratislave. Niečo podobné už bolo
zorganizované na kodanskom letisku
tímom z iNudgeyou a práve to bolo
mojou inšpiráciou. Napokon sa ukázalo,
že experiment na bratislavskej stanici
bol dokonca o niečo účinnejší, čo je pre
mňa nečakaný úspech.
Ako ťa pri písaní práce ovplyvnila
tvoja školiteľka a ako sa ti s ňou
spolupracovalo?
Vďaka doc. Sičákovej-Beblavej vlastne
vôbec poznám behaviorálne vedy a ich
silu. Keď vypísala tému na diplomovú
prácu Behaviorálna politika na Slovensku, bola som rozhodnutá. Spolupracovalo sa mi s ňou veľmi dobre, dala mi
úplný priestor pri výbere konkrétneho
zamerania mojej diplomovej práce
a nápad s experimentom sa jej veľmi
páčil. Od začiatku ma v ňom podporovala a tešila sa z jeho úspešnosti. Pravidelne som za ňou počas písania chodila
po rady a odkonzultovať ďalšie a ďalšie
kroky. Jednoznačne má veľkú zásluhu
na tom, že sa experiment vlastne takto
podaril.
Čo bolo najťažšie pri písaní tvojej diplomovej práce a naopak, ktorá časť sa ti
písala najjednoduchšie?
Ako prvé ma hneď napadajú hodiny
a hodiny strávené na stanici pozorovaním fajčiarov. Mám na to, samozrejme,
aj veľa úsmevných spomienok, ale
bolo to častokrát náročné. Počasie

„Na ÚVP som

sa vlastne prvýkrát dostala
k pojmom ako
behaviorálna
politika a ekonómia. Táto oblasť
ma zaujala,
preto som sa jej
rozhodla venovať v rámci
mojej diplomovej
práce…“

bolo nevyspytateľné, trávila som tam
čas i počas chladného počasia, vetra
a dažďa, pričom som si zaznamenávala
čiarkami každého spozorovaného
fajčiara pred a po aplikovaní postrčenia.
Avšak následne, keď už som mala
zozbierané všetky výsledky, a teda
som vedela ako vlastne experiment
dopadol, začalo sa mi písať veľmi dobre
a jednoducho.
V rámci tvojho experimentu si spolupracovala aj so Železničnou spoločnosťou Slovenska. Ako vyhodnocuješ túto
spoluprácu? Mala Železničná spoločnosť Slovensko záujem o výsledky
tvojho experimentu?
Áno, vyhoveli mi na moju žiadosť
a dostala som povolenie na dočasné
úpravy na predstaničnom námestí.
Komunikovala som s pánom prednostom, ktorému sa nápad páčil
a v podstate mi dal takmer úplne voľnú
ruku v tomto experimente. Taktiež
zamestnanci ŽSR, ktorý sa starajú
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o čistotu stanice, boli ku mne veľmi milí
a napríklad mi požičiavali značky, aby
čerstvý náter ľudia nepošľapali. Problémom však bol výber vhodnej farby,
keďže náter bol povolený len s dočasnou viditeľnosťou a tak sa mi stalo, že
prvá aplikácia sa dažďom hneď zmazala.
Napokon mi dal pán prednosta súhlas
na použitie trvácnejších sprejov, ktoré
vydržali cca 4 mesiace. Na ďalšej spolupráci sme sa nedohodli a v podstate
sme o nej ani nekomunikovali.
Myslíš si, že tvoje „poštuchnutie“
pomohlo zmeniť správanie fajčiarov na
Hlavnej stanici v Bratislave? Zaviedla
by si takéto „poštuchnutie“ aj na iných
verejných priestranstvách kde je zakázané fajčiť?
Myslím, že pomohlo. To dokazujú aj
percentá, ktoré som dostala. I keď
už momentálne z náteru takmer
nič nevidno, možno by nebolo zlé
otestovať, či to minimálne ľudí naučilo
lepšiemu správania a už možno chodia
fajčiť pravidelne do vyhradenej zóny,
pretože si na to vďaka postrčeniu zvykli.
Neviem, ale priznávam, trošku chcem
veriť tomu, že to tak naozaj je. Určite
by som zaviedla minimálne podobné
postrčenia, ale každé miesto a situácia
je špecifická. Je veľmi dôležité podľa
mňa odpozorovať a poznať správanie,
ktoré chceme meniť, a až tak môžeme
postrčenie nastaviť správne.
Čo by si odporučila súčasným študentom, ktorý momentálne píšu svoje
diplomovky, aby ich práce boli tak
prínosné a kvalitné ako tá tvoja?
Ďakujem veľmi pekne za prívlastky pre
moju diplomovú prácu. Jedno, čo by
som odporúčala súčasným študentom
je, aby si hlavne a v prvom rade vybrali
tému, ktorá ich bude baviť, nekládli
medze svojej fantázii a nenechali sa
odradiť neúspechmi alebo problémami,
na ktoré natrafia. Potom pre nich určite
písanie nebude tak zložité a verím, že
práce budú kvalitné. ▪
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reportáž

Letná škola v Brne
JAKUB VARÍNI, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Absolvovanie letnej školy je skvelou
príležitosťou zdokonaliť sa vo veciach,
ktorým sa počas akademického roka
nestihneme venovať naplno. Je to
zároveň priestor na spoznanie miest
a nových ľudí, zväčša kolegov, ktorí
pôsobia na iných univerzitách. Na
týždeň v Brne sme sa spolu s Matúšom
Slobodom vybrali s malými kufríkmi
a počítačmi vo vakoch.
Jubilejný desiaty ročník letnej školy
štatistických metód začínal inštaláciou
softvéru, v ktorom sme mali počas
celého týždňa pracovať, kopírovaním
dát a rozdaním študijných materiálov.
Program bol nabitý a stihnúť bolo
treba pomerne veľa. Práca s dátami
je pri výskumoch, v článkoch, ako aj
v záverečných prácach dôležitá a preto
ich očistenie a lepšia prehľadnosť nie
je nikdy na škodu. Analýzu dát preberáme a prakticky testujeme na rôznych
príkladoch z praxe nielen sociálnych
vied, ale aj fabriky zaoberajúcej sa
výrobou automobilových súčiastok.

Správne využitie softvéru Minitab
s pripomienkami lektora prináša
výraznú časovú úsporu. Grafické
prvky nám ponúkajú viacero možností
vizuálneho zobrazenia a interpretácie
podkladov týkajúcich sa našich
výstupov. Sme tak schopní použiť ich
v jasnejších finálnych prezentáciách.
Voľného času nie je veľa, keďže
začíname každý deň o deviatej ráno
a končíme pred šiestou hodinou
podvečer. Avšak bolo by asi hriechom,
aby sme si spoločne nenašli v teplý
augustový týždeň čas na dobré jedlo
a český ležiak.
Záverečnú piatkovú prezentáciu zakončujeme kalibráciou drevených katapultov, kedy sme rozdelení do malých
skupín, pričom za úlohu dostaneme na
určitú vzdialenosť zasiahnuť plastovou
guličkou „nepriateľské“ mesto. Najlepšia skupina síce nič nevyhráva, no bolo
prijemné vrátiť sa do detských čias lega
bionicle. ▪
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Štátnice 2016

Štátnice 16. – 17. jún 2016
a štátnice 22. – 23. august 2016
DOC. KATARÍNA STAROŇOVÁ
Tohtoročné štátnice (júnové i augustové) sa niesli v znamení nového
režimu, dôsledne uplatňujúceho už
staršie nariadenie, ktoré platí od prijatia študijného poriadku v roku 2008
a je aj súčasťou aktuálneho študijného poriadku z roku 2013 v znení
jeho dodatkov. Všetci študenti, pokiaľ
chcú ísť na štátnice v akademickom
roku, v ktorom končia, sa musia prihlásiť už na júnový termín na VŠETKY
PREDMETY (čiže nie je možné rozloženie predmetov ako tomu bolo doteraz,
resp. odloženie obhajoby diplomovej
práce na augustový termín). K štátniciam nie sú pripustení, pokiaľ nemajú
odovzdanú záverečnú prácu. Augustový
termín je IBA náhradný a opravný. To
znamená, že ho dostane a môže naň ísť
len ten študent, ktorý sa riadne ospravedlni z júnového termínu (akceptovateľné dôvody sú určené v študijnom
poriadku) ALEBO dostane na riadnom
júnovom termíne FX z jedného z predmetov alebo obhajoby práce. V praxi
to znamenalo, že na júnové štátnice sa

prihlásili takmer všetci študenti (t. j. 34
študentov z končiaceho ročníka a na
augustové štátnice sa prihlásili iba
študenti, ktorí si na opravných augustových štátniciach opravovali predmety,
ktoré sa im nepodarilo urobiť v riadnom
termíne.
Pri pohľade na štatistiky musím
konštatovať, že išlo o jednoznačne
najúspešnejšie štátnice – takmer 90 %
študentov štátnice aj úspešne absolvovalo. Dokonca až 30 % získalo
známku A a len 10 % si muselo prísť
v auguste v opravnom termíne predmety nanovo urobiť. Vysoká úspešnosť
bola aj pri obhajobách diplomových
prác, dokonca až šesť z nich získalo
najlepšiu známku A, kedy odporúčame
študentom výstupy z diplomovej práce
aj publikovať. Jedna diplomová práca
– Simony Natánovej pod vedením školiteľky doc. Staroňovej – získala aj cenu
rektora. Časť z tejto diplomovej práce
Vám prinášame na stránkach PPN.

Augustové štátnice už neboli také
úspešné ako júnové – štvrtina študentov, ktorí štátnicovali po prvýkrát, bude
musieť prísť na ďalší opravný termín,
ktorý bude až v budúcom roku v júni,
teda prídu spolu s novým ročníkom
študentov. Januárový opravný termín je
už zrušený. Naopak, všetkým tým, ktorí
prišli na opravný termín, sa aj podarilo
štátne skúšky zložiť a stali sa čerstvými
absolventami študijného odboru
Verejná Politika.
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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A

B

C

D
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Predmet (Teória)

34

31

3

14

6

7

3

1

Predmet (Komparatíva)

35

34

1

13

5

7

4

5

Predmet (Komparatíva)

37

33

4

16

8

3

3

3

Obhajoba

39

32

7

6

7

13

3

3

Spolu

145

130

14

49

26

30

13

12

Predmet (Teória)

4

3

1

0

1

0

2

0

Predmet (Komparatíva)

2

1

1

1

0

0

0

0

Predmet (Komparatíva)

3

2

1

2

0

0

0

0

Obhajoba

7

6

1

0

0

0

2

4

Spolu

16

12

4

3

1

0

4

4
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Štátnice 2016

Štátnice očami Jakuba Varíniho
Horúce letné dni 16. a 17. júna znamenali pre viacerých študentov Ústavu verejnej
politiky odpoveď na otázku, či sa im podarí úspešne zakončiť svoju dvojročnú
snahu na magisterskom štúdiu alebo sa o to budú musieť pokúsiť v opravných
termínoch na konci augusta.
JAKUB VARÍNI, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Horúce letné dni 16. a 17. júna znamenali pre viacerých študentov Ústavu
verejnej politiky odpoveď na otázku, či
sa im podarí úspešne zakončiť svoju
dvojročnú snahu na magisterskom
štúdiu alebo sa o to budú musieť pokúsiť v opravných termínoch na konci
augusta.
Pri rannom odomykaní miestnosti,
v ktorej sa to všetko odohrá, nie je
núdza stretnúť v kreslách na chodbe
upravených študentov, listujúcich vo
vytlačených materiáloch a knihách
opakujúc si navzájom odpovede na
štátnicové otázky. Oficiálny začiatok
je o 9-tej hodine, kedy skúšajúci
príhovorom otvoria štátnice. Poprajú
študentom veľa šťastia, vyhnutie sa

stresu a môže sa začať. Do vnútra sa
na základe abecedného poradia volajú
prví traja študenti. Každý z nich si
vytiahne svoju trojkombináciu otázok
z jednotlivých oblastí štátnej skúšky.
Tá je členená do troch predmetov,
resp. blokov a to na: Teóriu a metodológiu verejnej politiky, Komparatívnu
verejnú politiku a Špecializáciu, ktorej
hlavnou doménou je práca a analýza
s prípadovými štúdiami. Po tom, ako
sa študenti posadia k svojim stolom,
nastáva 15 minútové ticho určené
na prípravu, kedy počuť len šuchot
papiera a škripot pier. V komisii sedí
vpravo za stolom skúšajúcich docentka
Katarína Staroňová, po jej ľavici riaditeľka Ústavu verejnej politiky docentka
Emília Sičáková-Beblavá, úplne vľavo

docent Daniel Klimovský a medzi nimi
hosťujúci pán profesor Miroslav Kusý.
Odpoveď prvého študenta sa začína
obhajobou diplomovej práce, ktorá je
taktiež súčasťou celej štátnej skúšky.
Viacerí prácu predstavujú pomocou
powerpointu, ktorý prenášajú cez
projektor na plátno za ich chrbtom.
Dotknú sa metodológie, dát, s ktorými
pracovali, priblížia členom komisie
zistenia a hlavné prínosy svojho textu.
Nasleduje prečítanie posudkov školiteľa práce a oponenta spolu so známkami, ktoré by práci udelili a prípadné
doplňujúce otázky členov komisie,
ktoré majú napomôcť v rozhodovaní
o konečnej zámke, aká bude práci vo
finále udelená. Plynule sa prechádza
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Sú prípady,
kedy sa zhodnú
jednoznačne,
no nájdu sa aj
také, keď majú
odlišné názory
a aj preto trvá
istý čas, pokiaľ
nájdu konsenzus.

k prečítaniu jednotlivých otázok, ktoré
si študent vytiahol a určeniu poradia,
v akom bude tieto otázky zodpovedať.
Dôraz sa kladie na plynulosť a vecnosť
študentovej odpovede, ako aj schopnosť
reagovať na prípadné dolpňujúce
otázky. Indikátorom skutočného pochopenia problematiky sú odpovede na
otázky tykajúce sa prípadových štúdií,
ktoré sú tvorené v danom momente
a sú zo strany skúšajúcich reakciou
na odpoveď študenta. Po skončení
voláme do miestnosti ďalšieho v poradí,
ktorého čaká rovnaký proces, pokiaľ
jeho kolegovia pred ním zodpovedajú
svoju sériu. Takto súvisle pokračujeme
počas celého dňa s výnimkou obedného
občerstvenia obloženými chlebíčkami
a keksíkmi s kávou, ktoré bolo zabezpečené študentami. Spraviť so študentom
rozhovor o svojich dojmoch zo štátnic
po tom, ako vyjde z miestnosti, nie
je vôbec jednoduché. Na chodbe ho
obklopí skupina spolužiakov, ktorí sa
ho vypytujú na otázky, ktoré si vytiahol, akí boli skúšajúci, čo sa ho pýtali
a pod. Keď sa po pár minútach dostane
z obkľúčenia, vyťahuje mobil a telefonuje rodine, priateľom alebo odchádza
na cigaretu. V horšom prípade, aj keď
je potrebné dodať, že toho roku ojedinelom, sa po pokazenej odpovedi nemá
chuť vôbec rozprávať.
Po tom, ako približne o pol štvrtej
poobede ukončí svoju odpoveď
posledný kandidát na získanie titulu
magister, nasleduje radenie sa členov
komisie o záverečnom hodnotení.
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V tomto procese si jednotliví vyučujúci
porovnávajú svoje hodnotenia a diskutujú o udelených známkach pre jednotlivých študentov. Sú prípady, kedy sa
zhodnú jednoznačne, no nájdu sa aj
také, keď majú odlišné názory a aj preto
trvá istý čas, pokiaľ nájdu konsenzus.
Podobný scenár sa opakuje aj nasledujúci deň. Medzi čakajúcimi sa mihnú
tváre tých, ktorí majú túto skúsenosť
už úspešne za sebou a prišli podporiť,
možno poradiť svojim kolegom a kamarátom z ročníka.
Po skončení porady o hodnotení
a prizvaní študentov do miestnosti sa
záverečného slova ujíma riaditeľka
ústavu doc. Sičáková-Beblavá, ktorá
všetkým zúčastneným poďakuje za
prítomnosť a vynaloženú energiu počas
prvého a druhého štátnicového dňa.
So sumarizáciou výkonov pokračujú
taktiež ďalší členovia komisie. Po
vyhlásení výsledkov sa viacerí študenti
spokojne usmievajú, iní sú zamyslení.
Prevláda však spokojná nálada, kedy
za dobre vykonanú prácu nasleduje
odmena v podobe zaslúženého
oddychu. ▪
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ČÍtali SME, viDEli SME

Robert Merle: Malevil
ODPORÚČA JAKUB VARíNI
aké by to bolo po výbuchu atómovej
bomby? téme preživších sa venuje
spoločenská fikcia francúzskeho
autora Roberta Merleho. Dej je
situovaný do sedemdesiatych rokov
minulého storočia na hrad Malevil,
v ktorého pivniciach pri ochutnávke
vína je v inkriminovaný moment
skupina priateľov. vďaka hradným
múrom a podzemným priestorom sa
im podarí prežiť. Hlavným problémom sa stála otázka: ako začať, aby
sme mohli pokračovať? technické
vymoženosti sa stratili, zostalo pár
pušiek a nábojov, zvieratá v jaskyni
a zásoby minuloročnej úrody.
Dôležitým sa stáva usporiadanie
života, deľba práce a času. tento
futurologický román poukazuje
nielen na hrozby moderných technológií, ale aj odlišné charakterové
vlastnosti ľudí ich politické, či
náboženské idey, ktoré charakterizujú hlavných hrdinov príbehu. ▪

Seriál: Narcos
ODPORÚČA MARTIN KOLLÁRIK

šate. narcos diváka zavedie do
kolumbie v 80. rokoch, do čias
drogového baróna Pabla Escobara.
Seriál výborne vykresľuje vzostup
a pád Escobarovho kokaínového
impéria a všetky nechutné zločiny,
ktoré Escobar počas svojho
pôsobenia napáchal – výbuch
lietadla, zorganizovanie obliehania
budovy najvyššieho súdu, množstvo
výbuchov v mestách s desiatkami
civilných obetí a mnoho ďalších.
ako silnú tému na zamyslenie seriál
ponúka kontrast Escobarových
zločinov s jeho harmonickými
rodinnými vzťahmi. Pri sledovaní
seriálu sa divák nevyhnutne musí
zamyslieť, akých zverstiev je človek
schopný a ako si ich sám dokáže
ospravedlniť. ▪
Tomáš Galis sa pýta Alexandra
Dulebu: Rusko, Ukrajina a my
ODPORÚČA MATÚŠ SLOBODA
od konca roka 2013 počujeme
o ukrajine viac ako kedykoľvek predtým, keďže len niekoľko desiatok
kilometrov od východných hraníc
Slovenska sa v priebehu pár mesiacov odohrala revolúcia, anexia ukrajinského územia a následný vojenský
konﬂikt. napriek tomu o ukrajine,
jej histórii a politike, vie väčšina
Slovákov len veľmi málo. novinár
Denníka n spravil sériu rozhovorov
o ukrajine a Rusku s alexandrom
Dulebom, jednoznačne najväčším
expertom v našom regióne na Rusko
a krajiny bývalého sovietskeho
zväzu. výsledkom je výborne
čitateľná a zrozumiteľná kniha, po
ktorej čitateľ nadobudne aspoň
základnú predstavu o prapôvode
napätia na ukrajine. ▪

Harper Lee: Postav hliadku
ODPORÚČA JANKA KUBíKOVÁ
v marci tohto roku prišla na pulty
slovenských kníhkupectiev dlho
očakávaná kniha americkej spisovateľky Harper lee s názvom Postav
hliadku. Harper lee je známa najmä
vďaka jej románu Nezabíjajte vtáčika,
za ktorý bola ocenená Pulitzerovou
cenou. Po vydaní tejto knihy sa na
dlhý čas odmlčala a až v roku 2014 sa
v jej trezore našiel rukopis druhého
diela (Postav hliadku), ktoré bolo
vlastne jej literárnou prvotinou.
Príbeh sa odohráva niekoľko rokov
po udalostiach z knihy Nezabíjajte
vtáčika. Hlavná hrdinka Scout žije
a pracuje v new yorku a do rodného
mestečka sa sporadicky vracia
najmä kvôli otcovi. Počas jednej
z návštev s prekvapením zisťuje, že
jej otec atticus, ktorý bol v minulosti
obhajcom mladého černocha
v súdnom procese, sa teraz angažuje
v rasistickej Rade občanov, čo je pre
Scout obrovským sklamaním. Dej
knihy Postav hliadku sa odohráva
v pozadí širšieho historického
kontextu a vykresľuje vtedajšiu
spoločenskú situáciu v amerike.
určite však odporúčam prečítať obe
knihy Harper lee, nakoľko majú
obrovskú myšlienku a nesú v sebe
veľké posolstvo. ▪

Seriál narcos z dielne netﬂixu patrí
do žánru tzv. dokudrámy, ktorá
spracováva historické udalosti
v atraktívnom zdramatizovanom
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Metodologické okienko: Kódovanie
v textovej analýze – Computer
Assisted Qualitative Data Analysis
Software (MAXQDA)
Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D. autorka spolupracuje s ÚVP a pôsobí na Ekonomicko-správnej fakulte MU v Brne

Voľné pokračovanie metodologického okienka
venovaného kódovaniu v textovej analýze sa
zameriava na priblíženie možností využitia
tzv. qualitative data analysis software packages,
ktoré zjednodušujú textovú analýzu vo fáze od
transkripcie verbálnych dát až po vizualizáciu
výsledkov. Konkrétne možnosti využitia plynúce
z vlastnej vedecko-výskumnej praxe ilustrujeme
na príklade programu MAXQDA, ktorý sa
teší popularite práve v spoločensko-vedných
odboroch.

čítanie
a interprét

tvorba
kategórií

Obr.1 MAXQDA cyklus QUAL (www.maxqda.com)

prezentáciá
Výskumná
otázka

analýza

kódovanie

Zavedenie softwarových riešení
v kvalitatívnom výskume sa datuje
do 80. rokov minulého storočia
a v súčasnosti sú dostupné desiatky
rôznych programov na spracovanie
kvalitatívnych dát. Tzv. Computer
Assisted Qualitative Data Analysis
Softwares (známe pod akronymom
CAQDAS) predstavujú v súčasnom svete
moderných technológií neoddeliteľnú
a samozrejmú súčasť metodológie
kvalitatívneho výskumu (cf. Gibbs
2014; Guetterman et al. 2015; Kuckartz
2010; ibid 2014; Saldaña 2015). Často
sa v rámci výskumnej i pedagogickej
praxe stretávame s otázkou, ktorý
software je „najlepší“, aký by sme
odporučili a prečo. Odpovedáme
stále rovnako – výber závisí výlučne
od preferencií užívateľa a vytýčeného
cieľa, ktorý analýzou sleduje. Vývoj
CAQDAS dlhé roky nevenoval pozornosť
kombinácií QUANT a QUAL prístupov
(mixed methods approaches). V rámci
projektu H2020 „Industrial Innovation
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in Transition“ sme mali možnosť otestovať CAQDAS umožňujúcich práve
žiadúci „mixed methods approach“
– MAXQDA.

zakódovať 800 rozhovorov z jedenástich rôznych krajín EÚ, bola možnosť
širokej škály vizuálneho a obsahového
rozlíšenia jednotlivých kódovacích
kategórií (obr. 4) veľkým benefitom,
avšak za prísneho dodržania jednotnosti a konsenzu medzi výskumníkmi,
čo vyžadovalo veľkú disciplínu a nepretržitú komunikáciu.

Program MAXQDA je moderný nástroj
pre profesionálnu analýzu kvalitatívnych dát a organizáciu poznatkov.
Je používaný v akademických i aplikovaných odboroch, pričom umožňuje
systematicky kódovať, vyhodnocovať
a interpretovať texty, ako i multimediálne záznamy (audio, video) v širokej
rade formátov. S MAXQDA možno
importovať rôzne dáta, vytvárať
systémy kategórií, kódovať vybrané
časti dát, písať a organizovať poznámky,
používať širokou radu vyhľadávacích
funkcií, organizovať dáta a výsledky
analýzy prostredníctvom unikátnych
vizualizačných nástrojov, používať
premenné a postupy „mixed methods“.
Vyššie verzie programu ponúkajú
doplnkový modul pre kvantitatívnu
obsahovú analýzu textov a sofistikovaný nástroj pre vizualizáciu myšlienok,
konceptov a teórií.

Výrazným uľahčením výskumníckej
práce je možnosť priebežnej vizualizácie kódovaných dát pomocou širokého
spektra nástrojov (obr. 5). Využívali
sme predovšetkým kódovaciu maticu,
ktorá nám okrem prehľadu o početnosti použitých kódov a ich rozloženia
v rámci jednotlivých dokumentov
poskytovala i spätnú väzbu a možnosť
kontroly zakódovaných rozhovorov.
Samotné vyhodnotenie QUAL dát je
možné i transformáciou na QUANT
výstupy, rovnako je umožnené prepojenie s QUANT dátami s následným
štatistickým vyhodnotením v bežne
používaných programoch (SPSS,
STATISTICA, gretl, a pod.).

Užívateľské rozhranie sa skladá zo
štyroch okien (obr. 2), ktorých obsluha
je veľmi intuitívna a „user friendly“.
V rámci projektu IIT sme kódovali
štruktúrované rozhovory realizované
s vedúcimi pracovníkmi vybraných
organizácií na tému priemyselné
inovácie. V okne č. 1 sme mali k dispozícii zdrojové dokumenty (transkripty
jednotlivých rozhovorov) prehľadne
roztriedené do adresárov (predstavujúcich segmenty podľa NACE). V okne
č. 2 sme spravovali konzorciom H2020
vytvorený detailný kódovací systém, ku
každej otázke bola explicitne priradená
odpoveď s vlastným (vďaka programu
farebne odlíšeným) kódom (viď obr. 3).
Kódy sme veľmi jednoducho priradili
k vybranému textu (tap&drag), ktorý
sa zobrazoval v okne č. 3 a citované
segmenty v okne č. 4. Program umožňuje i doplnenie vlastných kódov
a poznámok (viď žltý štítok - „memo“ na obr. 3) k zvoleným sekvenciám textu,
ktoré sprehľadňujú prácu s textom.

Možnosti kódovania textových dát
prostredníctvom softwarových riešení
ponúkajú okrem MAXQDA (Windows,
Mac, iOS, Android) samozrejme i iné
platformy, ako napr. NVivo (Windows,
Mac in beta), Atlas.ti (Windows, iOS,
Android, Mac in beta), HyperRESEARCH (Windows, Mac), QDAMiner
(Windows), atď. Ako však znázorňujeme v úvode textu (obr. 1), bez ohľadu
na zvolený CAQDAS, stále je nevyhnutné
mať v pamäti výskumnú otázku
a metodologický postup. Možností na
odklonenie sa od primárneho účelu často na úkor kvality kódovania - nám
CAQDAS ponúkajú neúrekom, svoje
čaro má totiž i prokrastinácia pri
autotranskripcii audio a video súborov,
importovaní a analýze Twitter správ,
fascinujúcej vizualizácii dát, generovaní rôznych reportov a tabuliek, a pod.
Pri tejto spomienke sa automaticky
vynárajú nezabudnuteľné slová Petra B.
Duffy „I love the smell of coding in the
morning“ (Saldaña 2015). ▪

Samotné kódovanie textu je porovnateľné s tým, čo v odbornej literatúre
býva pejoratívne označované ako
„kódovací fetišizmus“ (cf. Saldaña 2015).
V rámci spomínaného výskumu (www.
iit-project.eu), keď bolo nevyhnutné
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Obr. 2 MAXQDA užívateľské rozhranie (www.maxqda.com)

Obr. 3 MAXQDA kódovanie textu (www.maxqda.com)

Obr. 4 MAXQDA správa kódov (www.maxqda.com)

Obr. 4 MAXQDA vizualizácia dát (www.maxqda.com)

3

4

Public Policy News Odborná príloha

Úryvok z diplomovej práce

Generovanie poznania
na samosprávnej úrovni:
Úloha odborných komisií v mestských zastupiteľstvách
SIMONA NÁTANOVÁ, autorka je absolventkou Ústavu verejnej politiky

V súčasnosti si všetky obce a mestá na Slovensku môžu
zriaďovať rôzne odborne zamerané komisie, ktoré
majú charakter poradných orgánov. Napriek tomu, že
zloženie odborných komisií môže mať rôznu podobu,
je zaujímavé, že slovenskí autori komisiám nevenujú
takmer žiadnu pozornosť. Povaha samotných komisií,
najmä z hľadiska ich činnosti, zloženia a kritérií
členstva preto zostáva otázna. Táto skutočnosť ma
priviedla k myšlienke napísať diplomovú prácu
zameranú na úlohu odborných komisií v mestských
zastupiteľstvách, pod vedením doc. Mgr. Kataríny
Staroňovej, PhD.
Aká je transparentnosť miest vo vzťahu
ku komisiám?
Na začiatku práce som skúmala,
aké informácie o komisiách sú pre
bežného občana dostupné na webových
stránkach väčších slovenských miest.
Výskumnú vzorku tvorili mestá Prešov,
Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Trnava,
Martin, Trenčín a Poprad. Zameriavala som sa najmä na zverejňovanie
základných informácií a dokumentov o činnosti komisií a ich členstve.
Jedným z kľúčových indikátorov pri
posudzovaní transparentnosti bol
faktor verejného zasadania komisií.
Verejné zasadnutia totiž umožňujú
nielen občiansku kontrolu, ale i vstup
širšieho poznania do procesu tvorby
verejnej politiky na miestnej úrovni.
Z celkovej vzorky ôsmich miest zasadajú komisie neverejne až v troch
mestách: v Martine, Nitre a niektoré
komisie aj v meste Trnava. Pri skúmaní

činnosti komisií som nahliadla aj do
zápisníc zo zasadnutí komisií. Drvivá
väčšina miest zápisnice zverejňuje, ale
s obsahom zápisníc je to oveľa horšie.
V mnohých zápisniciach sa nachádza
iba konečné odporúčacie stanovisko
bez zverejnenia výsledkov hlasovania
členov komisií. Za najväčší nedostatok
v otázke transparentnosti však považujem nedostatok informácií o členstve v komisiách. Hoci všetky mestá
zverejňujú členov komisií, v základných
dokumentoch miest nie je možné nájsť
takmer žiadne informácie o kritériách
členstva a spôsobe výberu členov do
komisií.
Sú členovia komisií skutočne odborníci?
Podľa súčasného znenia Zákona o obecnom zriadení môžu byť komisie zložené
z poslancov a z ďalších osôb, ktorých
samosprávy označujú ako neposlancov.
Viacero miest vo svojich základných
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dokumentoch definuje neposlancov
ako rôznych odborníkov na konkrétne
oblasti. Na základe akých kritérií je
však možné overiť odbornosť neposlancov? Základná dilema vychádza už
zo samotného pojmu odborník. Pod
týmto označením je možné predstaviť
si človeka s rôznym vzdelaním, praxou,
či skúsenosťami. Takisto je potrebné
zamýšľať sa nad tým, prečo sú poslanci
členmi konkrétnych komisií. Keďže
informácie o kritériách členstva v dokumentoch miest absentovali, požiadala
som mestá o zaslanie životopisov všetkých členov komisií. Mojim cieľom bolo
zistiť, či vzdelanie a profesia členov
korešponduje s príslušnými komisiami.
Mestá však moju žiadosť odmietli
s odôvodnením, že životopisy všetkých
členov komisií nemajú k dispozícii.
Úloha poznania pri výbere členov do
komisií
Pri skúmaní členstva v komisiách som
identifikovala prítomnosť zmiešaných komisií, teda komisií tvorených
z poslancov a neposlancov. S výnimkou
mesta Žilina dominovali vo všetkých
mestách poslanci nad neposlancami.
Je však potrebné položiť si otázku,
či prevaha poslancov v komisiách
znamená i prevahu politických poznatkov nad odbornými. Poslanci a neposlanci totiž môžu byť nositeľmi rôznych
typov poznania. Podľa teórie poznania
môže ísť o ľudí s politickými, laickými,
profesnými alebo vedeckými poznatkami (viď obrázok).
Pre lepšiu identifikáciu poznania členov
komisií som sa v druhej časti práce
venovala analýze komisií mesta Banská
Bystrica, kde som skúmala, aký typ
poznania bol pri výbere členov do komisií kľúčový. Na základe výskumných
zistení bolo možné skonštatovať, že
v prípade výberu poslancov do komisií
sa prihliadalo najmä na ich politické
poznanie. Spôsob výberu poslancov
do komisií totiž prebieha na základe
dohody v poslaneckých kluboch. Môže
sa však stať, že poslanec má k danej
problematike profesne blízko a preto
má záujem pôsobiť v konkrétnej komisii. V každej komisii sú však zastúpení
členovia všetkých poslaneckých klubov
a ich počet je limitovaný veľkosťou
konkrétneho klubu. Preto sa mnohokrát stáva, že poslanci z väčších klubov
sa nachádzajú vo viacerých komisiách.

Ich odbornosť však býva úradníkmi
často spochybňovaná.
Pri skúmaní výberu neposlancov do
komisií, ktorých samotné mesto označuje ako odborníkov, som sa snažila
zistiť, aký typ poznania mesto považuje
za kritérium odbornosti. Podľa výpovedí respondentov sú neposlanci rôzni
odborníci z verejného života, ktorých
si vytipovali poslanci. Je však zrejmé,
že životopisy nezohrávajú pri výbere
týchto politických nominantov kľúčovú
úlohu. Niektorí neposlanci posielali
Mestskému úradu svoj životopis
a niektorí nie. Všetci respondenti sa
však zhodli na tom, že pri výbere neposlancov sa kladie dôraz najmä na ich
profesné poznanie. To som následne
potvrdila získaním dokumentu o profesiách neposlancov, ktoré korešpondovali so zameraním komisie. V menšej
miere som však identifikovala aj neposlancov, ktorí sú nositeľmi laického
a vedeckého poznania.

Na základe výskumných zistení možno
konštatovať, že v komisiách mesta
Banská Bystrica sa nachádzajú ľudia,
ktorí sú nositeľmi všetkých štyroch
typov poznania: politického, vedeckého, profesného i laického. Napriek
rôznemu zastúpeniu poznania členov
v komisiách možno chápať túto diverzitu ako žiaducu. Pri tvorbe verejnej
politiky je totiž kľúčovým prvkom
riešenie problémov, ktoré si vyžaduje
rôzny uhol pohľadu. Je však otázne,
akým poznaním disponujú členovia
komisií v ďalších slovenských mestách,
prípadne obciach. Vzhľadom na
absenciu výskumov v oblasti odborných komisií ako poradných orgánov mestských, prípadne obecných
zastupiteľstiev, bolo mojou snahou
otvoriť diskusiu v tejto oblasti. Zistenia
poukazujú na to, že odborné komisie
si jednoznačne vyžadujú pozornosť
a ponúkajú obrovský priestor pre ich
ďalšie skúmanie. ▪
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O koľko menej nezamestnaných
bude v Rožňave, ak sa zvýši plat
primátora?
Ing. Veronika Miťková, PhD., autorka pôsobí na Ústave aplikovanej ekonómie FSEV UK
Prečo ekonometria?
Možno skúmate aj takúto otázku. Alebo
sa venujete problematike financovania
verejných výdavkov, porovnávaniu
výkonnosti regiónov v jednotlivých
sférach? Hľadáte kauzality a korelácie,
snažíte sa predpovedať budúci vývoj?
Ak disponujete dátami, svoje tvrdenia
môžete podložiť , alebo aj vyvrátiť
pomocou jednoduchého modelu.

Takýto model by však zmysel nemal,
napriek tomu s ním môžeme z hľadiska
ekonometrie pracovať. Po zodpovedaní
tejto otázky môžeme určiť, ktorý jav
bude reprezentovať závislú premennú,
napr. počet nezamestnaných v počtoch
osôb (y), a ktorý vysvetľujúcu
premennú, napr. výška platu primátora v Eurách (X1). Ich vzájomný vzťah
potom môžeme zapísať ako

Ak sa ma niekto spýta, čo robím,
odvetím, že ekonometriu. Nasledujú
oči navrch a otázka zo slušnosti, čo
to vlastne je? Veľmi jednoducho povedané, modelovanie ekonomických
javov, procesov pomocou matematických a štatistických nástrojov. Oči
navrch po druhý krát. Keďže som však
presvedčená, že ekonometria je krásna
a užitočná, rada by som Vám o nej niečo
napísala.

y = f (X1)

Vráťme sa k otázke z názvu článku.
O koľko menej nezamestnaných bude
v Rožňave, ak sa zvýši plat primátora?
Problému sa z pohľadu ekonometrie
môžeme venovať, ak máme k dispozícii dostatočné dáta, t.j. aspoň tridsať,
ideálne však nad sto pozorovaní v čase
(časové dáta), priestore (prierezové
dáta), prípadne ich kombináciu (panelové dáta). Časovou jednotkou môžu
byť dni (kalendárne, pracovné), týždne,
mesiace, štvrťroky, roky, či iné pravidelné obdobia. Prierezovou jednotkou
napríklad jednotlivé krajiny, regióny,
mestá, osoby a podobne. Prvá otázka,
ktorú si musíme položiť je, či medzi
dvomi javmi, ktoré chceme skúmať,
existuje súvislosť (korelácia). Ak áno,
či existuje aj príčinnosť (kauzalita)
– teda či jeden jav ovplyvňuje iný. Je
totiž ľahko možné, že ak sa zvýši počet
daždivých dní v Austrálii, na Slovensku
sa zvýši podiel výdavkov na školstvo.

čiže počet nezamestnaných je funkciou
výšky platu primátora, inými slovami,
že od neho závisí. Tento vzťah ešte
nepredstavuje model, ktorý by bolo
možné kvantifikovať a verifikovať.
Najjednoduchším tvarom modelu je
takýto lineárny vzťah
yi= β0 + β1 Xi1
kde β0 je úrovňová konštanta (môže sa
interpretovať ako počet nezamestnaných v prípade nulového platu primátora), β1 reprezentuje zmenu v počte
nezamestnaných, ak sa plat primátora
zmení o 1 Euro a index i označuje pozorovanie. Ak by sme vzťah ponechali
v tejto podobe, nebol by to ekonometrický model, pretože tu je vzťah medzi
dvomi premennými deterministický,
čo je v ekonomickom svete zriedkavo
reálne. Preto sa do modelu pridáva
náhodná zložka (u ), ktorá reprezentuje
vplyv ostatných javov, ktoré vplývajú
na hodnotu závisleji premennej. Ekonometrický model by potom vyzeral
nasledovne
yi = β0 +β1 Xi1 + u i
Úlohou ekonometrie je odhadnúť
hodnoty β0 a β1 a získať tak odpoveď
na otázku, čo sa stane, ak sa plat

primátora zmení o jedno Euro. Pri
zmene o dvadsať Eur, tisíc Eur hodnotu
β1 jednoducho vynásobíme týmito
násobkami.
Ak by sme zobrazili vzťah týchto dvoch
premenných graficky, majúc na pamäti,
že na vodorovnú os nanášame vždy
hodnoty vysvetľujúcej (nezávislej)
premennej a na zvislú os hodnoty závislej premennej, dostali by sme napríklad
takýto graf.
Vidíme, že čím vyšší je plat primátora,
tým menej nezamestnaných je v danom
období – červená čiara na obrázku
(použité dáta sú len ilustračné). Našou
snahou je nájsť takú čiaru, ktorá
bude čo najlepšie vystihovať priebeh
červenej čiary a zároveň ju vieme
matematicky zapísať a odhadnúť jej
parametre (modrá čiara). V najjednoduchšom prípade môžeme priebeh
opísať lineárnou čiarou, teda priamkou,
inokedy môže byť priebeh exponenciálny, logaritmický, kvadratický, proste
nelineárny. Venujme sa teraz najjednoduchšiemu prípadu, ako sme to už
spomínali vyššie a opíšme priebeh
priamkou. Všeobecný zápis lineárnej
závislosti je y = a + bX, kde a je úrovňová konštanta a b je sklon priamky
(v ekonometrii používame parametre
beta: β0 a β1). Ako teda vyčíslime efekt
zvýšenia primátorského príjmu na
počet nezamestnaných, inými slovami,
aká je hodnota koeficienta β1?
Červenú čiaru na obrázku môžeme
preložiť priamkami s rôznym sklonom
(čiže rôznou hodnotou parametra β1).
Našou snahou je nájsť takú, ktorá
sa bude čo najmenej odlišovať od
priebehu skutočných hodnôt. Ako
sa k nej dopracovať? Môžeme hľadať
také hodnoty parametrov β0 a β1,
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aby bola celková odchýlka červenej
a modrej čiary čo najmenšia. Pri
takomto postupe sa však nadhodnotené
a podhodnotené body vzájomne eliminujú a aj veľké odchýlky sa nemusia
prejaviť. Môžeme teda skúsiť nájsť
minimum sumy absolútnych hodnôt
týchto odchýlok, čím odstránime problém „vynulovania sa kladných a záporných hodnôt“. Takýto postup sa už javí
ako lepší, ďalej ho však môžeme vylepšiť tak, aby sme veľké odchýlky penalizovali prísnejšie. To dosiahneme tak, že
ich umocníme na druhú, inými slovami
vypočítame ich štvorce a hľadáme minimum sumy štvorcov odchýlok. Z toho
je aj odvodený názov metódy, ktorá sa
nazýva Metóda najmenších štvorcov.
Bez zachádzania do podrobností, táto
metóda umožní vypočítať, odhadnúť,
hodnoty parametrov β0 a β1 a dopracovať sa tak k priebehu modrej čiary,
ktorá najlepšie vystihuje vzájomnú
závislosť dvoch premenných. Ak dáta
usporiadame vo forme matíc a vektor
závislej premennej označíme y, maticu
vysvetľujúcej premennej X (kde prvý
stĺpec tvoria jednotky), potom vzťah
na výpočet vektora beta (ktorý tvoria
v našom príklade parametre β0 a β1)
môžeme zapísať
β = f (XTX) X-¹ y
kde beta so strieškou označuje odhad
parametrov β0 = 6110 a β1 = -1,46. Ak by
vypočítané hodnoty boli a , znamenalo
by to, že ak sa plat primátora mesta
zvýši o jedno Euro, počet nezamestnaných by v priemere klesol o 1,46
človeka, za podmienky, že sa nič iné
nezmení (čo nazývame ceteris paribus).
Hodnotu parametra β0 väčšinou nemá
zmysel interpretovať. Pri každom
modeli sa sleduje jeho výpovedná
hodnota, čiže aké je percento vysvetlenej variability z celkovej variability
a koľko jej môžeme pripísať náhodným vplyvom. Cieľom je dosiahnuť čo
najvyšší podiel vysvetlenej variability,
aby model zachytával zmeny v závislej
premennej pomocou vysvetľujúcej
premennej.
Reálne ekonometrické modelovanie
si vyžaduje do modelu zahrnúť viac
faktorov, ktoré vplývajú na sledovaný
jav – viac vysvetľujúcich premenných.
V našom príklade na počet nezamestnaných môže vplývať mnoho
iných faktorov, ako napríklad celkové
množstvo pracovnej sily v meste, počet

zahraničných investorov v okrese,
štátne stimuly, veková skladba obyvateľstva a mnoho iných. Každú jednu, či už
kvantitatívnu, či kvalitatívnu premennú
môžeme zhodnotiť a do modelu zahrnúť. Ekonometrický model s viacerými
vysvetľujúcimi premennými potom
vyzerá nasledovne
yi = β0 + β1 Xi1 + β₂ Xi₂ + βnXin+ u i
Vplyv jednotlivých faktorov potom
kvantifikujeme ako hodnotu parametra
beta. Existujú aj modely s viacerými
závislými premennými, hovoríme im
viacrovnicové modely, ich parametre
odhadujeme zložitejšími metódami.
Získané výsledky následne podrobíme
rôznym testom, spomeniem štatistickú
významnosť parametrov ako aj modelu
ako celku, overenie splnenia predpokladov o náhodnej poruche, ktorých
porušenie môže viesť k autokorelácii,
heteroskedasticite, multikolinearite,
inému, než normálnemu rozdeleniu
a podobne. Overuje sa aj stacionarita,
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trendy, prítomnosť sezónnosti
pri jednotlivých premenných. Na
opísané procedúry existuje softwarová podpora, snáď najznámejším
programom je EViews,poznáme
R, alebo aj každému známy Excel
poskytuje základné ekonometrické
procedúry. Voľne dostupným
software je open source Gretl.
Zásadnou je však stále otázka
„Ovplyvňuje plat primátora
počet nezamestnaných?“ Ak sme
presvedčení o tom, že áno, môžeme
sa pustiť do modelovania. Ak nie,
akékoľvek dobré modely, procedúry nemajú zmysel. Ekonometria
však siaha omnoho ďalej, umožňuje
sledovať a modelovať rôzne aspekty
nášho života. Je to jednoducho
krásna veda. ▪
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Amy Cuddy: Presence – Bringing Your
Boldest Self to Your Biggest Challenges
MATÚŠ SLOBODA autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Kniha pojednáva o presence, teda
o prítomnosti alebo autenticite, ktorá je
nevyhnutá pri každodenných zložitých
rozhodnutiach, dôležitých pohovoroch,
skúškach, či osobnej komunikácii
s ľuďmi. Autorka brilantne popisuje
vedecké poznatky o našom tele, reči
a mozgu a na konkrétnych príbehoch
ukazuje, že nestačí veci technicky
vedieť, ale potrebná je aj dôvera vo
vlastné schopnosti.
Každý z nás pozná situáciu, keď sme
tvrdo pracovali a pripravovali sa na
ťažkú skúšku, prezentáciu či pohovor,
no napriek pripravenosti nepodáme
taký výkon, ako sme si predstavovali.
Amy Cuddy poukazuje na to, že za
náš neúspech môže často stres, ktorý
negatívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti, a tak znižuje schopnosť robiť
správne rozhodnutia. Ak je naše konanie ovplyvnené stresom či napríklad
nízkou sebadôverou, nie sme v dostatočnej miere autentickí a prítomní.
Stav prítomnosti a autentickosti nastáva
vtedy, keď sme schopní vyjadrovať naše
skutočné pocity, myšlienky a hodnoty.
Do takého stavu sa však dostaneme
len vtedy, ak sa cítime osobnostne silní.
To však nezmenená aroganciu, práve
naopak, mierna nervozita je úplne
v poriadku. Inými slovami, je nevyhnuté
veriť vo svoje schopnosti. Pretože ak
neveríme sami sebe, prečo by nám
niekto cudzí mal uveriť?

Amy Cuddy je americká
psychologička a sociologička, ktorá prednáša na
prestížnej Harvard
Business School.
Primárne sa zaoberá
výskumom stereotypov,
neverbálnej komunikácie a vplyvu sociálnych
stimulov na hormonálnu
hladinu človeka.
Amy Cuddy zdôrazňuje, že stav
presence je proces, dlhodobý tréning
založený na každodennom používaní.
Kým sa presence nestane našou prirodzenou súčasťou, musíme sa umelo
presvedčiť, že situáciu hravo zvládneme
(fake it, till you become it). Takto
vieme oblafnúť naše telo, avšak nikdy
to nemôže fungovať pokiaľ nemáme
potrebné vedomosti a obsah. Tie
treba poctivo odpracovať, no v istom
momente je nevyhnutné pracovať na
tom ako odprezentujeme pripravený
obsah.
Ako sa teda dostaneme do stavu
presence? Napríklad pripomínaním
si pozitívnych slov a vlastných úspechov (tzv. priming). Ak necvičíte jogu,
možno by ste mali začať. Sústredené
jogové dýchanie alebo dominantné
jogové pozície nás dokážu dostať do
stavu presence.
Výskumy tiež ukázali, že k stavu
presence nám pomáha aj postoj
tela, práca hlasom či gestami. Napríklad póza víťazstva slúži k zvýšeniu

hladiny testosterónu, ktorý nám dáva
odvahu, a tak nám umožňuje zvládnuť
konkrétnu situáciu. Už napríklad pár
minútový postoj v dominantnej pozícii pred zrkadlom (pred samotným
výkonom), nám dokáže výrazne znížiť
hladinu stresového hormónu a znížiť
tak aj stav úzkosti. Stojí to za vyskúšanie, pretože ak sa cítime silní, cítime sa
aj slobodní, v bezpečí, majúc život pod
kontrolou.
Výskumy taktiež ukazujú, že nestačí
mať obsah, schopnosti a talent. Ak
nedokážeme presvedčiť ľudí aby nám
dôverovali, neuspejeme. Z evolučného
hľadiska ľudia pri prvom kontakte
zisťujú, či dokážu inému človeku dôverovať. Až následne zisťujú jeho kompetentnosť a múdrosť. Kniha Amy Cuddy
nám tak pripomína potrebu budovania
dôvery k ľuďom a aj počúvania druhých.
Ak začneme počúvať, nielen že získame
viac informácii k robeniu lepších
rozhodnutí, ale budujeme aj dôveru
a umožňujeme hľadanie kompromisných riešení.
Kniha Amy Cuddy, alebo aspoň jej
známa TED prednáška, by mala byť
povinná jazda pre všetkých študentov.
Veľkou pridanou hodnotou je skutočnosť, že výskum o ľudskom tele a mysli
môže každému z nás pomôcť prekonať
stres či dokonca stav, v ktorom si
myslíme, že náš úspech je len dielom
náhody. ▪
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Je výborné, ak sú veda a vedecké
poznatky ľahko uchopiteľné a použiteľné v praxi a účinne dokážu zlepšiť
život každého z nás. Amy Cuddy,
výskumníčka behaviorálnych vied na
Harvard Business School, ukončila
TED prednášku o dôležitosti reči tela
so slovami „zdieľajte vedu ďalej“. Jej
prednášku o tom, že naše telo ovplyvňuje to, ako sa cítime, správame, či ako
prežívame stresové situácie, malo už
viac ako 36 miliónov pozretí.

