
Public Policy News

Milí čitatelia, pravidelne v Public 
Policy News uverejňujeme články od 
našich študentov o ich skúsenosti 
so štúdiom či stážou v zahraničí. 
Všetci sa vedeli zhodnúť na tom, že 
išlo o nenahraditeľnú a výnimočnú 
skúsenosť, ktorá priniesla množ-
stvo zážitkov a priateľstiev. A samo-
zrejme aj množstvo vedomostí.
Aj v tomto čísle študent ÚVP Róbert 
Repka, ktorý stážoval cez Erazmus 
vo Švédsku v Agentúre pre verejné 

umenie, hovorí o úžasnej pracovnej 
skúsenosti (str. 12). 
Jozef Šlachta si zase vyskúšal na 
jeden semester ako chutí život Eraz-
máka na Univerzite Marie-Curie 
Sklodowskej v Poľsku (str. 8). 
O tom, že nie vždy musí ísť len 
o Erazmus program píše Ján Stano, 
ktorý išiel cez CEEPUS taktiež na 
semester do Záhrebu študovať poli-
tické vedy (str. 10).
 

Na druhej strane, mnohí vidia zahra-
ničné výmeny ako skôr kontrapro-
duktívne mrhanie časom mladých 
ľudí a peniazmi daňových poplat-
níkov na výlety a študentské párty. 
Pozrite sa teda čo hovoria čísla na 
str. 6.
Hoci naša bývalá študentka Lenka 
Koprivová Erazmus neabsolvovala, 
našla si prácu takpovediac vo fachu 

– pracuje pre Splnomocnenca 
vlády SR pre výstavbu a prevádzku 
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NOViNKy & AKtUALity

Cena za najoriginálnejšiu 
diplomovú prácu na ÚVP

Cenu riaditeľky ÚVP za najoriginálnej-
šiu diplomovú prácu dostal tento rok 
Oskar Dvořák. témou jeho práce bola 
Analýza vplyvu zavedenia generickej 
preskripcie na výdaj liekov na Slovensku. 
Školiteľkou práce bola doc. Sičáková-
-Beblavá, oponentom Martin Filko. 
téma práce si získala pozornosť najmä 
vďaka jej aktuálnosti a originalite. 
Venovala sa nakladaniu s verejnými 
zdrojmi v zdravotníctve. Originalita 
spočívala najmä vo vysvetľovaní zistení 
cez koncepty behaviorálnych vied 
a testovanie hypotéz založených na 
behaviorálnom poznaní. Zistenia 
z diplomovej práce Oskara Dvořáka 
boli spracované v článku Denníka N 
a môžete si ich prečítať aj na našom 
blogu. Medzi ďalšími nominovanými 
študentmi boli: Róbert Repka, Barbora 
Virágová a Nikola Gurgoľová. Všetkým 
srdečne blahoželáme. ▪

Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagy-
maros. Ako sa jej to podarilo a čo jej 
štúdium na ÚVP dalo sa dozviete na 
str. 4. Pred dvermi máme leto a vy 
určite hľadáte dobrú knihu alebo 
film na spríjemnenie voľných chvíľ. 
Ak chcete spojiť príjemné s užitoč-
ným a čítať niečo, čo možno využijete 
aj v rámci štúdia na ÚVP prečítajte si 
krátke recenzie na knihy a filmy, ktoré 
odporúčajú členovia kolektívu ÚVP na 
str. 16. 

No a nám už neostáva nič iné len sa 
s Vami na leto rozlúčiť, popriať vám 
pekné prázdniny a príjemné čítanie 
PPNka! 
Ľudmila a Matúš

ÚVP na konferencii 
v Gruzínsku

jún 2015

Na 23. NIPSACEE konferencii, ktorá sa 
konala na Caucasus univerzite v gruzín-
skom tbilisi sa zúčastnil takmer celý 
kolektív ÚVP. Na jednotlivých paneloch 
prezentovali svoje práce všetci členovia 
našej výpravy. Emília Sičáková-Beblavá 
hovorila o kariérnych dráhach politikov, 
Katarína Staroňová sa venovala formál-
nym a neformálnych štruktúram v štát-
nej službe v strednej Európe a Ľudmila 
Staňová prezentovala svoju prácu 
o rôznych spôsoboch plánovania štát-
nozamestnaneckých miest. Riaditeľka 
ÚVP spolu s Danielom Klimovským 
prezentovala analýzu na lokálnej úrovni 
o dileme medzi efektívnosťou a demo-
kratickosťou systému. Doktorandka 
Janka Kubíková hovorila o politizácii na 
úrovni miest a Matúš Sloboda prezen-
toval počiatočnú fázu výskumu merania 
výkonnosti primátorov. ▪

QAK opäť na FSEV

Pätnásty ročník konferencie Kvali-
tatívny prístup a metódy vo vedách 
o človeku sa bude konať 1. – 2. 2. 2016 
na našej fakulte (po štyroch rokoch) 
a zameria na otázky súvisiace so 
zmenami v oblasti kvalitatívneho 
výskumu za toto obdobie. Kam sa 
medzičasom posunulo naše chápanie 
kvalitatívneho výskumu? Ako sa čoraz 
širšia akceptácia tohto prístupu odra-
zila na kvalite výskumov a ich výstupov? 
Kto sú výskumníci a výskumníčky, 
ktorí sa kvalitatívnemu výskumu 
venovali pred 15 rokmi a dnes: možno 

povedať, že sa tu vytvárajú kvalitatívne 
výskumnícke školy, ktoré by systema-
ticky rozvíjali určité témy? Dochádza 
k výmene generácií? Ako sa od seba 
učíme, ako spolupracujeme, ako si 
vymieňame skúsenosti? Robíme dnes 
kvalitnejší kvalitatívny výskum ako 
pred 15 rokmi? Ústav verejnej politiky 
bude mať svoje symposium na tému 
(Ne)využitie poznania v tvorbe verej-
nej politiky pod vedením Doc. Kataríny 
Staroňovej a Andreja Findora. ▪
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Hosť z Harvard University

ÚVP navštevujú zaujímaví hostia. Dôka-
zom je prednáška 14. mája 2015 Mareka 
Hlaváča z John F. Kennedy School of 
Government, ktorý hovoril o formách 
kapitalizmu vs. dopyt po prerozdeľovaní 
obmedzených, pričom si kládol otázku 
či je malý štát vždy najlepším riešením. 
Marek Hlaváč sa okrem odborných 
znalostí podelil so študentmi predmetu 
Viacúrovňového spravovania vedeného 
Emíliou Sičákovou-Beblavou a Jankou 
Kubíkovou, o svoje skúsenosti, ktoré 
získal pri ceste na jednu z najprestížnej-
ších univerzít na svete. ▪

Letná škola energetiky

Letné školy sú za dverami a stále je tu 
šanca prihlásiť sa na jednu z nich. Na 
letnej škole energetiky sa bude hovoriť 
o tvorbe politík v energetike, v EU aj 
na Slovensku, je určená pre laikov so 
záujmom. Prvý ročník projektu Sloven-
ských elektrární a ďalších partnerov sa 
koná pod záštitou Maroša Šefčoviča, 
podpredsedu Európskej komisie pre 
energetickú úniu. Náklady sú hradené 
a môžete získať aj stáž. Prihláste sa na 
www.seas.sk/letnaskola. ▪

Obhajoba dizertačnej 
práce na ÚVP

V študijnom programe Európske štúdiá 
a politiky bude čoskoro obhajovať naša 
doktorandka  Veronika Střelcová dizer-
tačnú prácu s názvom Community Work 
in Urban Neighborhoods: Case study 
of neighborhood Sásová in Slovakia and 
Telheiras in Portugal (Komunitná práca 
v mestských susedstvách: Prípadová 
štúdia sídliska Sásová na Slovensku 
a telheiras v Portugalsku). Školiteľkou 
práce je prof. PhDr. Ľudmila Malíková, 
PhD. Veronika pôsobí ako doktorandka 
na Ústave verejnej politiky od šk. roku 
2012/2013. Bakalárske a magisterské 
štúdium absolvovala na FSEV v študij-
nom programe Európske štúdiá. 
Držíme jej pri obhajobe palce. ▪

tohtoročné štátnice sa niesli v znamení 
nového režimu, ktorý dôsledne uplat-
ňuje 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. Doteraz sme 
sa riadili neformálnymi pravidlami, 
ktoré znamenali, že si študenti mohli 
ľubovoľne kombinovať zo štyroch štát-
nicových predmetov a dvoch termínov 
(jún a august). Vzhľadom na to, že ÚVP 
má len magisterské štúdium, ktoré je 
náročné až do posledného semestra, 
trendom bolo nechať si diplomové 
práce na augustový termín a rozložiť si 
štátnicové predmety na dva termíny.
Od tohtoročných štátnic s platnosťou 
do budúcnosti je nový režim. Všetci 
študenti pokiaľ chcú ísť na štátnice 
v akademický rok, v ktorom končia, tak 
sa musia prihlásiť už na júnový termín 
na všetky predmety (čiže nie je možné 
rozloženie predmetov ako doteraz, 
resp. odloženie obhajoby diplomovej 
práce na augustový termín). K štátni-
ciam 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 štát-
nice sa prihlásilo 30 študentov z končia-
ceho ročníka, ostatní boli prenášajúci 
si predmet alebo obhajobu z minulého 
roka. Zvyšných cca 20 študentov si 
požiadalo o odklad vzhľadom na zmenu 
školiteľa odchodom Doc. Beblavého 
a Mgr. Veselkovej, PhD. Napriek 
sťaženým podmienkam, o ktorých sa 
študenti dozvedeli relatívne neskoro, 
musím priznať, že sme boli príjemne 
prekvapení vysokou úrovňou pripra-
venosti študentov. Samotná tabuľka 
ukazuje na veľký počet udelených A-čok 
(analytické pochopenie a aplikovanie 
učiva) – takmer 50%, v uplynulých 
rokoch sa toto číslo pohybovalo pri 
30%. Podobne, aj počet študentov, ktorí 
pôjdu na opravný termín je menej ako 
po minulé roky. Príjemne sme boli aj 
prekvapení vysokou úrovňou diplomo-
vých prác. Z 32 až 12 bolo hodnotených 
ako naštandardných (známkou A a B), 
čo v praxi znamená, že odporúčania 
a závery sú relevantné a využiteľné 
v praxi, resp. publikovateľné v odbor-
ných časopisoch po menších úpravách. 
Postupne budú zverejňované aj na 
blogu ÚVP a stránkach FB.

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 i druhej strane stojí za to. tešíme 
sa sledovať Vás aj v ďalšom profesnom 
živote a dúfame, že sa niekedy ukážete.

Náhradný a opravný termín štátnic sa 
uskutoční v dňoch 24. a 25. 8. 2015.

Štátnice 9. – 10. jún 2015
doc. Katarína Staroňová

prihláSení urobili fx a b c d e

predMet (teória)  32  31 1 16 4 4 1 6

predMet (KoMparatíva)  31  29 2 13 6 4 4 2

predMet (prípadovKa)  31  29 2 14 6 5 1 3

obhajoba  34  32 2 5 7 10 4 6

Spolu 128 121 7 48 23 23 10 17
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ROZHOVOR

Rozhovor s bývalou študentkou ÚVP Lenkou Koprivovou, ktorá pôsobí ako 
asistentka splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných 
diel Gabčíkovo-Nagymaros na ministerstve dopravy výstavby a regionálneho 
rozvoja SR.

ĽudMila Staňová, autorka je výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky

Čo ťa motivovalo študovať verejnú 
politiku? 
Verejnú politiku som sa rozhodla študo-
vať vzhľadom na možnosť pokračovať 
v štúdiu na vtedajšom Ústave verejnej 
politiky a ekonómie po absolvovaní 
bakalárskeho stupňa v odbore Apli-
kovaná ekonómia. Bolo to skôr také 
rozhodnutie z lenivosti, ale musím 
uznať, že nič lepšie sa mi stať nemohlo. 
Stretávať sa s docentmi, pani profesor-
kou a všetkými internými aj externými 
spolupracovníkmi ÚVP bolo pre mňa 
veľkou skúsenosťou a pomohlo mi to 
získať obraz o svete verejnej politiky 
nielen v teoretickej rovine, ale veľakrát 
z praktického hľadiska. Nikdy predtým 
som neverila, že ma môže škola tak 
baviť. Nebolo to vždy ľahké, a preská-
kali sme si všeličo – písanie a opravy 
prác do skorého rána, prípravy na 
simulácie rôznych situácií, keď sme 
museli spolupracovať ako tím. to 
človeka pripraví na rôzne životné situ-
ácie a ja som vážne rada, že som túto 
školu zažila.

Ktoré predmety patrili medzi tvoje 
najobľúbenejšie?
Asi najviac ma bavili Nástroje verej-
nej politiky. Považujem to za dosť 
ťažký predmet, ale ten ma bavil veľmi. 
Spoznávať rôzne spôsoby dosiahnutia 
určitého želaného správania bolo pre 
mňa niekedy až ohromujúce, pretože 
nikdy predtým som sa na to takto 
nepozerala. Pochopiť prečo a ako sa 
určité veci vo verejnej politike dejú 
bolo ďalšou motiváciou venovať sa tejto 
oblasti aj po škole.

Aká bola téma tvojej diplomovej práce 
a kto bol školiteľ?
témou mojej diplomovky boli Kance-
lárie prvého kontaktu na mestských 
úradoch okresných miest. Bolo 
zaujímavé sledovať niektoré reakcie 
zamestnancov a hlavne prednostov 
pri získavaní vyplnených dotazníkov, 
ktoré slúžili ako databáza informá-
cií, z ktorých som vychádzala. týmto 
spôsobom som trochu nahliadla do 
organizácie a práce na samosprávnej 
úrovni, a preto mám čo porovnávať 
napríklad so súčasnou prácou. Musím 
poďakovať pani docentke Staroňovej, 
ktorá bola mojou školiteľkou a aj vďaka 
nej som diplomovku úspešne zvládla.

Keď sa spätne pozeráš na svoje 
štúdium na FSEV, čo by si na FSEV 
zmenila?
Počas štúdia som stretla veľa študen-
tov z iných univerzít a vysokých škôl 
a musím povedať, že vo veľa prípadoch 
som ďakovala, že študujem práve na 
FSEV. Je pravda, že občas sa dostavil 
pocit, že sa chce od nás až priveľa, a že 
nie je možné za dva roky vedieť všetko 
(narážam na štátnice). S odstupom 
času si však myslím, že vyučujúci vo 
väčšine prípadov vedeli posúdiť kto 
na čo má a snažili sa z nás dostať čo 
najviac. Zmenila alebo skôr zlepšila by 
som možno spôsob akejsi propagácie 
FSEV. Stále sa stretávam s tým, že veľa 
ľudí o nás nevie a to je škoda. Myslím 
si, že nielen ÚVP, ale aj napríklad 
Európske štúdia na FSEV sú na vyso-
kej úrovni a zaslúžia si, aby sa vedelo 
čo dokážu vyučujúci študentom dať 
a aké možnosti majú študenti našej 
fakulty. Mali by sme ukázať, akí sú naši 
vyučujúci, súčasní študenti a absolventi 
úspešní napríklad aj vo svete.

Stážovala si počas štúdia? Čo ti stáže 
dali?
Mala som možnosť vyskúšať si stáž 
v inštitúte pre verejné otázky (IVO). 
Stretla som rôznych zaujímavých ľudí 
z politického diania na Slovensku 
a robila som s nimi rozhovory na tému 
liberalizmu. Vďaka tejto skúsenosti 
som lepšie pochopila, že všetci máme 
právo mať svoj názor a mať možnosť 
ho povedať a presadiť je o šikovnosti 
a akomsi chcení niečo zmeniť a dosiah-
nuť. toto sa mi veľmi páčilo aj na 
ÚVP, že sme mali možnosť povedať čo 
si myslíme a vyučujúci nás počúvali 
a diskutovali s nami.

Bola som študentkou ÚVP



5Public Policy News Jún 2�15

A čo štúdium v zahraničí? Absolvovala 
si napr. Erazmus? 
Bohužiaľ túto možnosť som počas 
štúdia nevyužila. Sú chvíle kedy to 
veľmi ľutujem, najmä kvôli zlepšeniu 
komunikácie v anglickom jazyku. 
Aj keď k mojej práci štúdium v zahra-
ničí nie je potrebné, vedieť jazyky je 
v súčasnej dobe veľmi dôležité a človeku 
to otvára veľa dverí.

Povedz nám, kde pracuješ a v čom 
spočíva tvoja práca. 
Pracujem na ministerstve dopravy ako 
asistentka splnomocnenca vlády SR pre 
výstavbu a prevádzku Sústavy vodných 
diel Gabčíkovo-Nagymaros. Moja 
práca spočíva v príprave materiálov 
a podkladov na rokovania s maďar-
skou stranou, materiálov, ktoré idú 
na schvaľovanie a na vedomie vlády 
SR, v komunikácii s rôznymi štátnymi 
a medzinárodnými organizáciami, 
v zabezpečovaní a účasti na rôznych 
rokovaniach a zasadnutiach a v ďalších 
úkonoch potrebných pre fungovanie 
nášho útvaru v štruktúre ministerstva.

Prezradíš nám, ako si sa k tejto práci 
dostala? 
Bolo to niekedy koncom marca pred 
štátnicami kedy som si povedala, že je 
asi najvyšší čas poobzerať sa po neja-
kej práci, napriek tomu, že som už 
vtedy pracovala, ale nie v tejto oblasti. 
A tak ako asi každý som ako po prvom 
zdroji siahla po Profesia.sk. tu som 
našla inzerát, že hľadajú asistentku 
pre splnomocnenca vlády. V tom čase 
som akosi nevnímala situáciu ohľa-
dom Sústavy vodných diel Gabčíkovo-

-Nagymaros, ale povedala som si, že to 
ma nesmie odradiť a do pohovoru sa 
niečo o tom naučím. Výberové konanie 
trvalo pol roka, najskôr vyberali asi 
zo stovky životopisov, potom prišiel 
osobný pohovor s vedúcim služob-
ného úradu kde nás bolo dvadsať štyri 
a nakoniec osobný pohovor s pánom 
splnomocnencom, ktorý si vybral so 
šiestich uchádzačiek dve. A jednou 
z nich som bola ja. Bolo to určite šťastie, 
ale myslím si, že ich zaujalo najmä to, že 
študujem verejnú politiku, a že chcem 
zistiť aká je realita.

Využívaš dnes niečo z toho, čo si sa 
naučila počas štúdia na úvp? 
Áno. Niekedy sa až smejem, keď si 
spomeniem ako som sa to učila a ako 
sa mi ťažko dostávalo cez niektoré veci. 
Vtedy som si vravela, že načo mi toto 
v živote bude. A predsa. Vedieť ako 
funguje napríklad legislatívny proces 
mi veľmi uľahčuje moju prácu, keď už 
nemusím študovať postupy, lebo som 
sa to učila v škole. Veľa sa vraví o tom, 
že teória je jedna vec a prax druhá. 
Ale myslím si, že tým, že naši vyuču-
júci sú z praxe dali nám veľa potreb-
ných informácií ako to naozaj funguje, 
a preto aj ja môžem povedať, že veci, 
ktoré som sa učila v škole tak naozaj sú 
alebo sú aspoň veľmi podobné.

Čo by si odporučila dnešným študen-
tom v súvislosti so štúdiom na úvp?
Snažte sa, nasávajte informácie, ktoré 
dostávate. Ak sa chcete v tejto oblasti 
presadiť je to pre vás veľmi dobrý 
základ a štart. Či už v štátnej správe, 
samospráve alebo mimovládkach, 
všade sa stretnete s tým čo vás v tejto 
škole naučia. tak veľa šťastia! ▪

„Splnomoc-
nenca zaujalo, 
že študujem 
verejnú politiku.“
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Štúdium alebo stáž 
v zahraničí nie je len 
sranda a príjemné 
spoznávanie 
krajín európskeho 
spoločenstva. 
ide aj o niečo viac. 
Podľa Európskej 
komisie výmenní 
študenti nezískavajú 
len vedomosti 
v špecifických 
disciplínach, 
ale taktiež posilňujú 
svoje zručnosti, 
ktoré z nich robia 
vysoko cenených na 
trhu práce.

V čase kedy je nezamestnaný na 
Slovensku približne každý tretí mladý 
človek, pričom v niektorých krajinách 
EÚ je to dokonca každý druhý, nejde 
o zanedbateľnú výhodu. Čísla hovoria 
jasne. Erazmáci a Erazmáčky v prie-
mere čelia dlhodobej nezamestnanosti 
o polovicu menej často ako ich roves-
níci, ktorí sa vzdelávali len doma.
Pre toho kto by rád skúsil prácu 
v zahraničí je predchádzajúce štúdium 
alebo štáž mimo Slovenska veľkým 
plusom. Viac ako 85 % výmenných 
študentov si štúdiom alebo stážou 
podľa Európskej komisie zvýšilo svoju 
zamestnateľnosť v zahraničí. to z časti 
dokazuje fakt, že v priemere každý 
tretí stážujúci študent alebo študentka 
zostala v organizácii pracovať aj po 
stáži.

Podľa analytického materiálu Európ-
skej komisie o programe Erazmus, 
v priemere deväť z desiatich zamestná-
vateľov očakáva od budúcich zamest-
nancov zvedavosť, schopnosť riešiť 
problémy, tolerantnosť a sebavedo-
mie. teda všetky schopnosti, ktoré učí 
pobyt v zahraničí, kde sú ľudia v cudzej 
krajine odkázaní sami na seba, komuni-
kujú a myslia v inom jazyku, stretávajú 
mnohé kultúry, farby a vône.
Približne dve tretiny zamestnávateľov 
si dokonca myslí, že medzinárodná 
skúsenosť je dôležitá v procese náboru 
do budúce zamestnania. Rovnaký 
podiel zamestnávateľov uvádza, že 
vníma mladých ľudí so skúsenosťou 
mimo domácej krajiny ako ľudí z vyššou 
profesionálnou zodpovednosťou. 

Zahraničný pobyt nie je len o zvyšovaní 
ľudského kapitálu a šancí na profe-
sionálny úspech v budúcnosti, ale aj 
o rozširovaní obzorov a sociálnych 
väzieb. Každý tretí bývalý Erazmák 
alebo Erazmáčka má partnera inej 

Prečo ísť do zahraničia?
Matúš Sloboda, autor je doktorand Ústavu verejnej politiky

téMA
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Výskum taktiež ukázal, že študenti, 
ktorí dosahujú slabšie výsledky na 
škole by nemali byť odrádzaní od štúdia 
v zahraničí, ale práve naopak. Zahra-
ničný pobyt môže byť pre takýchto 
študentov veľmi dôležité a prospešne 
pre ich ukončenie štúdia. 

Poď von

Jedným semestrom či niekoľko mesač-
nou stážou v zahraničí si dokážete 
zvýšiť šance na úspech nielen v škole 
a budúcom zamestnaní, ale môžete 
dokonca stretnúť človeka, s ktorým 
možno strávite aj celý život. to všetko 
môžete absolvovať skoro zadarmo 
vďaka zaujímavým grantovým systé-
mom. Napríklad len v programovacom 
období 2014 – 2020 je vyčlenených na 
výmeny študentov takmer 15 miliárd 
eur, pričom za túto sumu vycestuje 
a tak výšiť svoje šance, nielen na trhu 
práce, približne štyri milióny mladých 
Európanov. tak čo, budete medzi 
nimi? ▪

Prečo ísť do zahraničia?
národnosti, pričom drvivá väčšina ich 
spoznala práve na Erazme.
Potom už neprekvapí informácia o tom, 
že Európska komisia odhaduje, že 
od roku 1987 kedy bola študentská 
výmena spustená prvýkrát, sa narodilo 
Erazmus párom približne jeden milión 
detí. 

Chceš byť šikovnejší?

Či už ste v minulosti prežili alebo len 
plánuje stráviť nejaký čas v zahraničí 
cez Erazmus, AIESEC, CEEPUS alebo 
napríklad kurz či populárnu letnú 
brigádu v USA, je takmer isté, že táto 
skúsenosť z vás spraví šikovnejšieho 
a múdrejšieho človeka. 
Výskum William Madduxa INSEAD 
Business School, ktorého výsledky boli 
publikované aj v prestížnom magazíne 
time ukazujú, že ľudia, ktorí sa majú 
zahraničnú skúsenosť alebo sa identifi-
kujú s viac ako jednou národnosťou sú 
kreatívnejší a lepší v riešení problémov. 

Ukazuje sa, že zahraničný pobyt je pre 
mnohých výraznou inšpiráciu a takýto 
ľudia relatívne častejšie vymyslia zaují-
mavý produkt a začnú podnikať.
Podobne aj Angela Leungová zo Singa-
púrskej univerzity manažmentu potvr-
dzuje, že ľudia, ktorí žili na určitý čas 
v zahraničí a okúsili odlišnú kultúru 
majú lepšiu schopnosť produkovať 
kreatívne nápady a netradičné spojenia 
medzi rôznymi ideami a konceptami.

Štúdium v zahraničí z vás vysoko prav-
depodobne spraví lepšieho študenta. 
Desať rokov trvajúci výskum na vzorke 
študentov z University of Georgia 
ukázal, že študenti po návrate z cudziny 
dosahovali lepšie študijné výsledky 
a relatívne častejšie ukončovali 
štúdium ako ich kolegovia bez zahra-
ničnej skúsenosti.
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REPORtÁž

Minulý zimný semester som strávil na Univerzite 
Marie-Curie Sklodowskej v Poľsku na poľské pomery 
relatívne malom meste Lublin s 350-tisíc obyvateľmi, 
nachádzajúcim sa na východe krajiny. Kúsok od  
Bieloruska, ešte menej od Ukrajiny, pár hodín vlakom 
od slovenských hraníc, no rozdiely vo vyučovacom 
systéme a prístupe sú značné.

Študenti musia hovoriť

Pedagógovia na fakulte, na ktorej 
som semester študoval, sa počas 
lekcií snažili motivovať študentov 
k predstaveniu a obhajovaniu svojho 
názoru. Diskusia, tak bola na prvom 
mieste a na nejaké zdĺhavé prednášky, 
počas ktorých neustále scrollujete 
Facebook na svojich smartphonoch 
môžete zabudnúť. Podľa môjho názoru 
sa v našom školstve stále nekladie 
dostatočný dôraz na tento aspekt 
vzdelávania. Pedagóg často vystupuje 
len ako moderátor alebo rozhodca 
a koordinuje účastníkov diskusie. 
Neuveriteľne tak dokážete zlepšiť 
nielen svoju angličtinu, ale hlavne 
vedomosti a fakty, ktoré ste nadobudli 
samoštúdiom odborných textov pred 
lekciou.

Rozdiel, ktorý považujem za najpod-
statnejší oproti systému na našej 
fakulte je to, že študent si zoznam 
predmetov, ktorý bude navštevovať 
počas semestra zostavuje počas prvého 
vyučovacieho týždňa. Počas neho 
mohol študent navštíviť všetky pred-
mety a vybrať si z nich tie, v ktorých 
chce pokračovať. Pedagóg jednoducho 
na prvej hodine predstaví svoju víziu, 
formu hodnotenia a až následne 
prebehne prvá prednáška a diskusia. 

Potom je na rozhodnutí študenta, či 
bude daný predmet aj naďalej navšte-
vovať a zapíše si ho. to považujem za 
lepší systém ako záväzný zápis pred-
metov pred začiatkom semestra, keď 
sme odkázaní len na slabé informácie 
zo sylabov.

Dôraz na priebežnú prácu

Systém mojej hosťovskej univerzity 
kládol dôraz skôr na prácu a aktivitu 
študenta počas semestra. Potom však 
skúška spĺňala len určitú záverečnú 
formalitu, ktorou študent musel 
prejsť. Za zmienku stojí však fakt, že 
na skúšku sme mali iba jeden pokus. 
Neexistuje niečo podobné ako prvý, 
prípadne druhý opravný termín. 
Ak študent test neurobil, opakoval ho 
v ďalšom roku. 
Väčšina skúšok, ktoré som absolvoval 
na Fakulte politických vied mi bola 
uznaná v záverečnom hodnotení a na 
Slovensku som musel absolvovať len 
dva povinné predmety. Nutnosť absol-
vovania týchto predmetov, počas môjho 
zahraničného pobytu, beriem ako veľké 
mínus výmenného programu. Často 
som sa stretával s prekvapeným výra-
zom mojich spolužiakov a kamarátov, 
ktorý nevedeli pochopiť, ako je možné, 
že musím absolvovať predmety aj na 
domácej fakulte. 

Stretnutie množstva kultúr a náro-
dov na jednej chodbe internátu

Prvý mesiac som býval na izbe s Číňa-
nom. Jeho angličtina pripomínala 
skôr kašeľ ako komunikačný nástroj. 
Nejakým spôsobom sme sa ale vždy 
dohovorili a ja som sa naučil používať 
google translator v čínskej verzii na 
úrovni expert. to bola však výnimka, 
pretože študenti, ktorí sa chcú vzdelá-
vať v zahraničí musia ovládať angličtinu 
alebo iný cudzí jazyk na veľmi dobrej 
úrovni. Erazmus v Poľsku nebol 
v tomto smere iný.

Erazmus študenti dotiahli párty na 
novú úroveň. Jedenkrát organizuje 
párty sused, potom spolužiak, potom 
susedov spolužiak a nakoniec organi-
zovala pre Erazmus študentov party 
ešte aj vrátnička na internáte – a to 
bola akcia! Jednoducho povedané, 
nevyhnete sa tomu. Ale kto by sa tomu 
vlastne chcel vyhnúť? 

jozef šlachta, autor je študent Ústavu verejnej politiky, ktorý strávil zimný semester na univerzite v Lubline

Lublin

Erazmus v Poľsku
Veľké rozdiely len kúsok od hraníc (a nie na západ)
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Veľká byrokracia? Dá sa to

Často sa stretávam s názorom, že 
program Erazmus zaťažuje študentov 
nezmyselnou byrokraciou. Môj pobyt 
však neprinášal veľa papierovačiek. 
išlo skôr len o pár nevyhnutných 
vecí, ktoré bolo potrebné vybaviť 
a podpísať. Nebolo to však nič čo by sa 
nedalo zvládnuť. Na FSEVke som sa 
stretol iba s profesionálnym prístupom 
študijných koordinátorov a na moje 
prekvapenie aj s rýchlou komunikáciou 
a spätnou väzbou. Nedá sa mi nepoďa-
kovať vtedajšej koordinátorke Erazmu 
a dnešnej dekanke Lucii Mokrej 
a tomášovi Jackovi za ich prístup. 

Nemali by ste sa báť papierov, tie 
predsa nemôžu byť prekážkou. 
Erazmus je šanca pre študentov, ako 
získať cenné skúsenosti zo zahraničia, 
cestovať a spoznávať nových ľudí. 
Netreba sa báť nového, treba sa chytiť 
možností, ktoré máme k dispozícii. 
tak neseď doma a vyplň prihlášku! :) ▪

Lublin
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ján Stano, autor je študent Ústavu verejnej politiky, ktorý strávil semester štúdia politických vied na univerzite v Záhrebe

Záhreb nie je mesto, ktoré by sa preslávilo svojou 
univerzitou, či študentskou atmosférou. Chorvátsko 
si väčšina ľudí spája predovšetkým s morom, letom 
a dovolenkou na pláži, pričom hlavné mesto ležiace 
vo vnútrozemí len málokedy pritiahne pozornosť 
návštevníkov. Do jesene minulého roka som sám patril 
do tejto kategórie. Avšak môj postoj sa zásadne zmenil 
po absolvovaní semestra na miestnej univerzite.

Nemusí to byť len Erazmus

Výber Záhrebu za miesto zahraničného 
pobytu podmienili viaceré faktory. 
Po prvé, sprostredkovateľskou 
organizáciou nebol tradičný program 
Erazmus, ale menej známy program 
CEEPUS (Central Europe Exchange 
Program for University Studies) zastre-
šený agentúrou SAIA. táto skutočnosť 
mi následne obmedzila výber poten-
ciálnych miest, čo umocnil aj fakt, že 
FSEV UK nie je zmluvne zasieťovaná 
v štruktúrach CEEPUS. Napriek tomu, 
bola možnosť využiť služby programu, 
aj keď v obmedzenej miere. 

Ako tzv. freemover som si musel sám 
nájsť univerzitu, ktorá by ma bola 
ochotná a najmä schopná vziať. Univer-
zity akceptujú prihlášku freemovera 
(okrem iného) v prípade, že im ostanú 
nadbytočné finančné prostriedky 
v rámci programu na konkrétny rok. 
Z následného značne obmedzeného 
výberu miest som si vybral za miesto 
zahraničného štúdia práve Zahreb, čo 
sa v konečnom dôsledku ukázalo ako 
výborná voľba.

Mesto 

Pred príchodom do Záhrebu v septem-
bri 2014, som nikdy predtým hlavné 
mesto Chorvátska nenavštívil. Ako som 
po veľmi krátkej dobe zistil, bola to 

chyba. Záhreb je vskutku krásne mesto 
s bohatou históriou a kultúrou. 
Architektonicky pripomína zmes 
pražských Hradčian a Malej strany 
situovanej v hornom meste na kopci, 
ktoré predstavuje najstaršiu časť 
mesta a viedenského dolného mesta 
kreovanom primárne počas obdobia 
národného obrodenia v 19. storočí. 
to, čo dáva mestu osobité čaro, je jeho 
čiastočne balkánsky charakter. 
Ľudia majú radi svoj čas, užívajú si 
chvíle s priateľmi na terasách, odkiaľ 
ich nevyženie, ani zima. Príležitostne 
vládne v uliciach chaos a nie vždy 
všetko funguje, hoci z toho sa veľká vec 
nerobí.

Voľba univerzity

Univerzita v Záhrebe predstavuje 
najstaršiu a najväčšiu univerzitu v juho-
východnej Európe, ktorá bola založená 
už v roku 1669 pôvodne ako jezuitská 
akadémia slobodného kráľovského 
mesta Zahreb. V súčasnosti zastrešuje 
29 fakúlt, medzi nimi aj moju hosťovskú 
fakultu politických vied. 

Fakulta politických vied sa v tej dobe 
môjho príchodu nachádzala v štádiu 
rozbiehania mierne zaspatého systému 
poskytovania štúdia pre zahraničných 
študentov. Nové vedenie fakulty, ako 
aj administratívny útvar sa zhostil 
tejto úlohy bravúrne. ich komunikácia, 

ochota a spolupráca bola na vysokej 
úrovni, bezproblémová a veľmi ľudská.

Ponuka anglicky vyučovaných 
predmetov bola skôr malá, avšak 
kompenzovaná značnou kvalitou. 
Obrovskou pridanou hodnotou štúdia 
na univerzite v Záhrebe bol učiteľský 
zbor. V rámci vládnej politiky návratu 
mozgov zo zahraničia sa podarilo 
pritiahnuť mnohých renomovaných 
akademikov chorvátskeho pôvodu 
späť domov zo zahraničných univerzít, 
pričom niektorí našli svoje nové 
pôsobisko práve na fakulte politických 
vied, čo významne ovplyvnilo kvalitu 
vzdelávacieho procesu.

Spoločne s domácimi

Druhým dôležitým faktorom, ktorý 
podporil úroveň kurzov vedených 
v angličtine, bol ich neselektívny 
charakter. Na mnohých univerzitách 
sú kurzy určené vyslovene pre eraz-
mákov. Následne, ich kvalita je často 
na stredoškolskej úrovni. to neplatí 
pre univerzitu v Záhrebe. Kurzy 
v angličtine na mojej hosťovskej fakulte 
boli určené aj pre miestnych študentov. 
Dokonca niektoré boli pre nich 
povinné, čo znamenalo zvýšené nároky 
na predmet a integráciu miestnych 
študentov so zahraničnými. takéto 
nastavenie systému považujem, aj 
vzhľadom na skúsenosť, za veľmi dobré. 

Dobro došli u Zagrebu
REPORtÁž

Záhreb
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Navyše, zdieľanie kurzov s miestnymi 
študentmi znamenalo vytvorenie 
lepších vzťahov. 

Musím povedať, že nasadenie a záujem 
miestnych študentov o preberané témy 
bola v porovnaní s domovskou fakultou 
neporovnateľná. Študenti boli aktívni, 
sami sa pýtali a zapájali do debaty, 
diskutovali a konfrontovali jeden 
druhého. Navyše ich znalosť jazyka 
bola na relatívne vysokej úrovni. Vďaka 
južanskej otvorenosti sa o nás miestni 
študenti úprimne zaujímali. Neboli 
sme tak vytlačení do kúta s nálepkou 
erazmákov. 

Bez úľav

Kritériá absolvovania predmetov boli 
rovnaké pre erazmákov, ako aj pre 
regulérnych študentov. Neplatil pre 
nás iný meter. Náročnosť predmetov 
bola vysoká – množstvo povinnej lite-
ratúry týždenne, vyžadovaná aktivita 
a zapájanie sa, rozsiahle seminárne 
práce, prezentácie a záverečné ústne 
aj písomné skúšky. Na ilustráciu toho, 
že to nebol iba môj subjektívny pocit, 
použijem vyjadrenie kamarátky študu-
júcej v Augsburgu, ktorá opakovane 
zdôrazňovala túžbu vrátiť sa čím skôr 
na domovskú univerzitu naspäť do 
normálnych koľají.

Aj napriek skutočnosti, že semester na 
univerzite v Záhrebe pre mňa pred-
stavoval najnáročnejšiu časť môjho 
doterajšieho štúdia, ktorá prekonala 
aj obtiažnosť štúdia na Karlovej 
univerzite v Prahe, tak s odstupom času 
hodnotím pobyt v Záhrebe za najlepšie 
investovaný čas a najlepšiu skúsenosť 
v oblasti štúdia, ktorú som mohol dopo-
siaľ zažiť.  Okrem výrazného zlepšenia 
sa v odbornej angličtine a celkového 
značného prehĺbenia vedomostí 
a akademických zručností, mi štúdium 
v Záhrebe dodalo aj sebadôveru vo mňa 
samého. ▪
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Škandinávske krajiny sú glorifikované vysokou kvali-
tou života, závideniahodným sociálnym systémom, 
vysokou mierou rodovej rovnosti, nežným prístu-
pom k prírode a funkčným sociálno-demokratickým 
štátom. Okrem rodovej rovnosti však nebol ani jeden 
zo spomenutých atribútov motiváciou zvoliť si Škandi-
náviu za miesto mojej stáže.

Pracovná stáž v Štokholme

róbert repKa, autor je študent, ktorý absolvoval Erazmus štáž v Agentúre pre verejné umenie v Štokholme

REPORtÁž

Šťastie

Výber miesta súvisel iba s mierou šťas-
tia (alebo skôr náhody), vďaka ktorej 
sa mi práve z jednej z oslovených praco-
vísk ozvali. Čo ma ale reálne lákalo, 
bol prístup, správanie a kolektívne 
vedomie ľudí práve v takomto ideálnom 
(pre mňa až zidealizovanom) prostredí. 
Zaujímalo ma, či sa ozaj kvalita života 
prejavuje v počte úsmevoch, otvore-
nosti, obligátnej, no príjemnej sociálnej 
interakcii a celkovom prístupe ľudí 
k svojmu sociálnemu a fyzickému 
prostrediu. 

Po mojom príchode sa racionálne 
uvažovanie stalo väzňom dojmov 
a emócii. Letisko, ktorého interiéru 
dominuje drevo a nádherná príroda. 
žiadne popové rádiá snažiace sa 
navodiť atmosféru na každom mieste, 
kde sa vyskytujú ľudia. Otvorené služby, 
kde vám nedávajú úradníci pocítiť, 
ako sú zo svojich životov a mizerného 
platu frustrovaní. Vodiči, pre ktorých 
je priorita chodec a cyklista, a mesto, 
pre ktoré je priorita spokojný občan, 
verejný priestor uspôsobený chodcom 
a zeleni (čím viac zelene, tým lepšie) 
a mnoho iných detailov. 

Mentálny rozdiel medzi Švédmi 
a Slovákmi bol evidentný v prístupe 
ku kvalite života, spôsobe uvažovania 
v dlhodobých dôsledkoch a snahe vidieť 
mesto ako vlastnú obývačku. A keď 
sme už pri zovšeobecneniach, budem 
hovoriť o Švédoch, nie o Štokholmča-
noch, keďže Štokholmčania sú Švédi 
a Švédi sa píše rýchlejšie. 

Otvorenosť na požiadanie

Časom, keď dojmy opadli, bolo stále 
jasné, že žijem v krajine, v ktorej ľudia 
pristupujú k sebe samým a k svojmu 
priestoru úplne inak ako ľudia na 
Slovensku. Prejavom sociálnej inte-
rakcie na Slovensku je prinajlepšom 
zamumlanie a štandardné ignorovanie. 
V Štokholme je to najprv expozícia do 
vzájomného si uvedomenia dôvodu 
sociálnej interakcie, potom vyriešenie 
a nakoniec záver a rozlúčka, aj keď ide 
len o kontakt vo dverách metra, keď 
Vám niekto napr. stúpi na nohu. takéto 
správanie by mohlo implikovať ich 
otvorenosť, no pravdou je, že Švédi 
sú veľmi uzavretí silní individualisti, 
pôsobiaci neprístupne a nikdy neini-
ciujúci dialóg a kontakt, pokiaľ to nie 
je nevyhnutné. 

Na druhej strane, ako náhle ste vy prvý, 
kto ich osloví, sú to tí najnápomocnejší, 
najotvorenejší ľudia, ktorí vám pomôžu, 
aj keby ich to malo stáť veľa času a veľa 
energie a s lepšou angličtinou, ako mal 
váš univerzitný profesor angličtiny.

Ďalším pozitívom bol prístup k zeleni, 
prírode a všetkým eko-bio-enviro 
otázok. Nebol verejný priestor, 
v ktorom by absentovala zeleň. Potra-
viny nemuseli mať nápis eko-bio, keďže 

Štokholm
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Pracovná stáž v Štokholme
tie, ktoré mohli byť lokálne, aj boli 
lokálne, lebo to tak skrátka Švédi chcú 
(a môžu si aj dovoliť zaplatiť). A to je 
asi moje zásadné zistenie – vo Švédsku 
ľudia chcú kvalitu, sú ochotní si za ňu 
platiť, nechcú lacný a rýchly konzum, 
investujú do kvality, ktorá sa premietne 
do ich spokojnosti.

Byť členom tímu

Absolvovaná stáž bola len taká 
čerešnička. išlo o stáž v Agentúre pre 
verejné umenie (Public Art Agency 
Sweden). Vládna organizácia, ktorá sa 
starala o tému umenia vo verejnom 
priestore v spolupráci s rôznymi 
umelcami, univerzitami, profesormi 
a občanmi s cieľom aktivizovať 
spoločenský záujem o verejný priestor, 
umenie a cez neho reflektované 
aktuálne spoločenské témy. Ďalšou 
agendou bol urbánny rozvoj, rozvoj 
verejného priestoru a využitie parti-
cipatívneho plánovania. Porovnanie 
so Slovenskom si urobte sami – je 
viac než jasné (a poľutovaniahodné). 
Na porovnanie môže slúžiť aj prístup 
organizácie ku mne, ako stážistovi, 
kde som mal okamžite dojem, že som 
relevantným kolegom svojej superví-
zorky (kurátorky), ktorá ma pozitívne 
motivovala k práci cez to, že každý môj 
výstup reálne videla, čítala, reflektovala 
a hodnotila.

Štokholm trpí na Štokholm-centrizmus 
(ako Bratislava a jej kaviareň), na 
rozpor medzi pro forma deklarovaním 
spoločenskej tolerancie a reálnym 
uvažovaním občanov s latentnou 
averziou voči cudziemu (či už nešvéd-
sky dizajn, alebo problém s imigráciou 
a rasizmus), alebo na prienik extré-
mistických prejavov v politike, či vo 
verejnom priestore. No napriek tomu 
je to unikátne mesto, ktoré je v uvažo-
vaní, prístupe a vôli robiť veci účinne 
a transparentne ďaleko pred nami. ▪
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BLOG

Prírodné zdroje ako lesy, pasienky či vodné zdroje sú z pohľadu ekonómie 
príkladom spoločných zdrojov. tie sú charakteristické rivalitou v spotrebe, 
čo v praxi spôsobuje ich nadmerné užívanie až úplné vyčerpanie. Riešenia tejto 
hrozby sú tradične dve: obmedzenie prístupu k nim prostredníctvom štátnej 
regulácie alebo prenechanie ich správy na trh.

niKola GurGoĽová, autorka je študentka Ústavu verejnej politiky

Alternatíva v kolektívnej správe

Elinor Ostrom, autorka konceptu 
kolektívnej správy spoločných zdrojov 
(Nobelova cena), skúmala rôzne podoby 
kolektívneho spravovania, v rámci 
ktorých miestni obyvatelia dokázali 
čerpať, ale zároveň aj zachovať spoločné 
zdroje niekoľko generácii vďaka systému 
vlastných pravidiel. Ostrom ich nazvala 
inštitúciami, ktoré sú schopné zmeniť 
oportunistické konanie spočívajúce 
v snahe maximalizovať svoj úžitok na 
úkor vyčerpania zdrojov. Poukázala 
na účinnosť takých mechanizmov ako 
je komunikácia, budovanie dôvery či 
reciprocita, vďaka ktorým nebol nutný 
externý zásah štátu ako vynútiteľa 
ochrany prírodných zdrojov. 

Pomenovala osem všeobecných princí-
pov kolektívnej správy zdrojov, ktorých 
prítomnosť v systéme pravidiel vedie 
k zachovaniu prírodných zdrojov aj do 
budúcna. V zmysle týchto princípov 
by mali pravidlá kolektívnej správy 
reflektovať potreby spoločne užívaného 
zdroja a súčasne i preferencie užívate-
ľov, t. j. možnosť plnohodnotne čerpať 
úžitky z týchto zdrojov. Pravidlá by mali 
spĺňať požiadavku ohraničenia zdroja 
a užívateľov, samosprávnosti a ich uzna-
nia externou autoritou. Ďalšie princípy 
obmedzujú oportunistické konanie 
členov prostredníctvom vytvorenia vlast-
ného vnútorného sankčného a monitoro-
vacieho mechanizmu a mechanizmu na 
zmierovanie prípadných konfliktov. 

Pozemkové spoločenstvá – histo-
rický prežitok či úspešný príklad 
kolektívnej správy?

Vznik pozemkových spoločenstiev sa 
datuje do čias Uhorska. Keďže podaní 
nemali právo vlastniť pôdu, panovník 
im vymedzil časť svojej pôdy a lesov na 
obhospodarovanie. tá ich živila a odvá-
dzali mu z nej naturálie. V roku 1769 
vznikol lesný poriadok, ktorého mnohé 
súčasti sú aj dnes základom lesného 
manažmentu. tento kolektívny spôsob 
správy sa zachoval až dodnes s tým 
rozdielom, že vlastníkom nie je panovník 
či štát, ale jednotlivci. Obdivuhodné je, 
že táto kolektívna správa sa obnovila aj 
napriek jej prerušeniu socialistickým 
režimom. Avšak toto prerušenie malo 
i svoje následky. Počas tohto režimu bola 
nedostatočná až absentujúca evidencia 

pozemkov, a tak po páde režimu v rámci 
procesu návratu majetkov pôvodným 
vlastníkom trojgeneračná výmena 
spôsobila rozdrobenosť týchto pozem-
kov a náročnosť identifikácie pôvodných 
vlastníkov. 

Z analýzy vyplýva, že pozemkové spolo-
čenstvá sú spravované udržateľným 
spôsobom a plnia i svoje mimopro-
dukčné funkcie. Nástrojom, ktorým 
sú tieto ciele napĺňané, sú Programy 
starostlivosti o lesy (PSL). Aj keď ich 
bezprostredne nevytvárajú spoločenstvá, 
majú však právo vyjadrovať sa k ich 
podobe či možnosť sa od nich odchýliť.. 
Mnohé pravidlá v prvých lesných poriad-
koch sú funkčné aj dnes a aj preto možno 
PSL ako štátom ustanovený nástroj 
považovať za výsledok dlhoročnej lesníc-
kej tradície.

Sporné body

Podľa Ostrom pravidlá okrem reflekto-
vania miestnych podmienok by mali byť 
v súlade s hospodárskymi požiadavkami 
majiteľov. Na rozdiel od spoločenstiev, 
ktoré skúmala Ostrom, užívatelia 
lesov nie sú na nich ekonomicky závislí. 
V analýze sme u niektorých spoločen-
stiev zistili intenzívnejší záujem spolu-
vlastníkov o zisk (zároveň nespokojnosť 
s jeho výškou) či vytrácanie sa vzťahu 
k pôde, najmä v prípade mladých členov. 
taktiež nároky plynúce z PSL pre niekto-
rých znamenali obmedzenie slobodného 
výkonu vlastníckych práv bez kompen-
zácie. inými slovami, na jednej strane 
pravidlá reflektujú miestne podmienky 

Kolektívne spravovanie
Je kolektívne spravovanie na Slovensku rovnocenný partner trhu a štátu?

„Ľudstvo má obrov-
ský potenciál. 
Sami seba sme však 
presvedčili o gene-
tickom predurčení 
politikov k vyšším 
schopnostiam.“
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zdroja, náročnejšie je však vyhovieť 
preferenciám vlastníkov.

Ďalším sporným bodom bolo zapájanie 
sa členov do starostlivosti o les. V pozem-
kových spoločenstvách dochádza k dele-
govaniu správy lesa na členmi zvolené 
orgány. Zistili sme, že lesohospodárske 
činnosti sú vykonávané externými 
subjektmi a priama účasť členov, okrem 
rozhodovania (v podstate len raz za 
rok) a získavania konečných úžitkov, je 
minimálna. Ostrom však ilustrovala 
také príklady správy, kde sa členovia 
spoločenstva intenzívnejšie a dokonca 
priamo zapájali do týchto činností. Práve 
s touto skutočnosťou podľa nás súvisí 
i uplatňovanie monitorovacieho, sankč-
ného či zmierovacieho mechanizmu. 
Spoločenstvá vypovedali, že majú málo 
skúsenosti s porušovaním pravidiel 
členmi a aj preto ich použitie nie je nutné. 
to je výsledkom toho, že sami vlastníci sa 
z dôvodu práce a bydliska v inej lokalite 
do lesohospodárskych aktivít takmer 
vôbec nezapájajú.

Funkčnosť Ostromovej princípov

Podľa nášho názoru právne prostredie, 
rozdrobenosť pozemkov či rôznorodé 
ekonomické aktivity a charakter zdroja 
robia výhodným spoločné spravovanie 
lesov prostredníctvom pozemkových 
spoločenstiev a delegovaním právomoci 
na ich orgány. Nie sme si istí, či práve 
prítomnosť inštitúcií je dôvodom efektív-
nej správy lesov na Slovensku, nakoľko 
členovia, t. j. vlastníci zdroja, nie sú spra-
vidla v priamom kontakte so zdrojmi. 
Podľa nás práve bezprostredný kontakt 
so zdrojom a s ostatnými vlastníkmi 
súvisí s princípmi Ostrom ako monitoro-
vanie a sankcionovanie či riešenie sporov, 
ktoré neboli v prípade našej výskumnej 
vzorky intenzívne uplatňované.

Na druhej strane mnohé z princípov sú 
v spoločenstvách prítomné. Spoločen-
stvá sami riadia správu svojich zdrojov, 
prostredníctvom PSL užívajú zdroje 
tak, aby boli udržateľné i do budúcna. 
Členovia sa zapájajú do užívania zdroja, 
hoci nepriamo a menej intenzívne. 
Mechanizmy na monitorovanie, sank-
cionovanie a riešenie konfliktov sú vo 
viacerých spoločenstvách prítomné, no 
nebolo zaznamenaných veľa príležitostí 
na ich uplatnenie. 

Pozemkové spoločenstvá spravujúce 
lesy na Slovensku sa veľmi približujú 
kolektívnej správe v zmysle Ostrom. 
Uplatňovanie princípov v skúmaných 
spoločenstvách sme identifikovali, 
avšak nedokázali sme jednoznačne 
potvrdiť také uplatňovanie, ktoré by 
z pozemkových spoločenstiev robilo 
čistý prototyp kolektívnej správy podľa 
Ostrom. Súhrne, dôvodom je podľa nás 
to, že výnosy získané z užívania lesov 
nepredstavujú hlavné ekonomické 
príjmy členov. taktiež PSL sleduje 
predovšetkým trvalo udržateľné obhos-
podarovanie lesa, čo môže byť niekedy 
v nesúlade s preferenciami vlastníkov. 
Členovia sa tiež nezapájajú do priamych 
aktivít súvisiacich s obhospodarovaním 
lesov, v dôsledku čoho skôr nedochádza 
k problémom týkajúcich sa odhaľovania 
porušovania pravidiel členmi (monito-
ring) a trestania prípadných porušení 
(odstupňovanie sankcií). 

Avšak, pripúšťame protiargument, že 
v dôsledku spoločenských zmien došlo 
i k zmenám spoločnej správy v podobe 
delegovania zabezpečenia lesohospodár-
skych aktivít na poverené orgány, čo je 
samotným výrazom uplatnenia možnosti 
členov meniť a prispôsobovať si pravidlá, 
a teda i v zhode s Ostromovej kolektív-
nou správou zdrojov.

Životaschopnosť pozemkových 
spoločenstiev a konceptu kolektív-
nej správy

Pozemkové spoločenstvá na Slovensku 
majú silný potenciál i naďalej konku-
rovať štátnemu či trhovému sektoru 
v správe lesov. Naším skúmaním, ale 
i výsledkami výskumov Kluvánkovej-

-Oravskej či projektu VYNALES sme 
identifikovali prítomnosť princípov, 
ktoré podľa Ostrom podmieňujú 
úspešné spravovanie spoločných zdrojov 
a ich udržateľnosť. Potenciálne prob-
lémy, ktoré by ich mohli ohroziť, by bolo 
možné odstrániť väčším záujmom 
štátu o neštátny lesný sektor, a teda 
vzájomnou spoluprácou, ktorú by mohlo 
posilniť i združovanie vlastníkov či 
obhospodarovateľov lesov. ▪

Blog je napísaný na základe výsledkov 
diplomovej práce pod vedením 
doc. Emílie Sičákovej-Beblavej

V druhej polovici júna prezident na 
pôde Národnej rady SR predniesol 

svoju prvú správu o stave republiky. 
Pri jej počúvaní, resp. čítaní som si 
uvedomil dve skutočnosti: (1) latka 
nebola vysoko nastavená a (2) prezident 
má slabosť na transparentnosť a v zdra-
votníctve obzvlášť. Obe skutočnosti mi 
boli známe skôr ako sa Andrej Kiska stal 
prezidentom.
Kiska sa v prejave venoval najmä oblas-
tiam zdravotníctva, školstva, justície 
či ozbrojeným silám. Prezidentov prejav 
nebolo iba všeobecné konštatovanie. 
Minimálne v zdravotníctve to bolo 
menovanie konkrétnych výhrad či odpo-
rúčaní, s ktorými sa do veľkej miery 
stotožňujem. K otázke vytvorenia jednej 
poisťovne či zisku zdravotných poisťovni 
sa prezident postavil priam akademicky, 
keď ich označil za ideologicky podfar-
bené bez jednoznačne správnej odpo-
vede, s čím sa tiež plne stotožňujem. 
Prezident kritizoval vágnu úpravu poplat-
kov, ktorá nenapĺňa svoj účel. Ako uviedol 
vo svojom prejave „vyberané poplatky 
majú pritom taký rozsah, že emócie okolo 
dvadsaťkorunáčky spred niekoľkých rokov, 
dnes v hodnote 70 centov, vyzerajú nepo-
chopiteľne.“ V prejave pokračoval kritizo-
vaním nevyužívania regulačných možností 
štátu prostredníctvom štátnej Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne. Na túto inštitúciu 
prezident obzvlášť upozornil z dôvodu jej 
bohužiaľ len „formálnej“ transparentnosti, 
pričom ako uvádza vo svojom prejave 

„Je to len otázka vôle a ochoty ľudí, ktorí 
rezort riadia.“ Ďalej pokračoval s kritikou 
sklzu pri zavádzaní platby za diagnózu 
(DRG), eHealthu či absenciu štandardných 
liečebných postupov a benchmarkingu pri 
porovnávaní cien.

„Ak by kompetentní chceli, toto všetko 
dokážeme urobiť“, konštatuje prezident. 
Bohužiaľ má pravdu. Do parlamentných 
volieb nám ostáva 9 mesiacov. Za týchto 
9 mesiacov sa však už podľa mňa nič 
prelomové nenarodí. Pritom zavedenie 
akéhokoľvek menovaného opatrenia 
by mohlo priniesť benefit pre nás všet-
kých. Pre nás všetkých, ktorí veríme, že 
najbližšia správa o stave republiky bude 
k zdravotníctvu menej kritická. ▪

Zdravotníctvo: keď sa 
udrie klinec po hlavičke

KoMentár roMana MužíKa
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ČítALi SME, ViDELi SME

Spencer Johnson: 
Kam se poděl můj sýr?

ODpORúča ĽudMila MalíKova

Spencer Johnson je obľúbeným auto-
rom snáď všetkých vekových skupín 
pre svoj talent jednoducho a zrozu-
miteľne odhaľovať hlboké pravdy 
o zmenách v živote človeka. Napísal 
mnoho obľúbených bestsellerov, napr. 
The precious present alebo Yes or No. 
U nás sa stal známym najmä knihou 
Minútový manažér v spoluautorstve 
s Kennetom Blanchardom. Chcem 
vám odporučiť najmä útlu knižôčku 
Who moved my cheese?, ktorá vyšla 
v češtine vo vydavateľstve Pragma 
(Kam se poděl můj sýr?). Je to príbeh 
o našom hľadaní miesta, organizácie, 
rodiny, spoločnosti, kde sa môžeme 
cítiť dobre a súčasne sa vyrovnať so 
zmenami, ktoré nás obklopujú. Štyri 
postavičky, usilovne hľadajúce svoj 
vytúžený syr vám postupne odhalia 
základné životné pravdy. Syrová 
metafora, ktorú autor majstrovsky 
využíva, poskytuje súčasne nový 
zábavný spôsob pre diskusiu o rizi-
kách a zmenách v súčasnej dobe 
a motivuje k úspešnému riešeniu 
nových životných situácií. ▪

Jón Gnarr: Ako som sa stal staros-
tom Reykjavíku a chcel zmeniť svet

ODpORúča jana KubíKová

Od problematického školáka cez 
taxikára, komedianta až po starostu 
hlavného mesta islandu. V auto-
biografickom príbehu Ako som sa 
stal starostom Reykjavíku a chcel 
zmeniť svet, opisuje autor založenie 
Najlepšej strany, ktoré malo byť 
najskôr recesistickým skečom paro-
dujúcim politický život v krajine až to 
vyvrcholilo k výhre v komunálnych 
voľbách. Jón Gnarr v tejto knihe 
prezentuje myšlienku, že nastal čas, 
aby kormidlo v Reykjavíku prevzali 
umelci a je najvyšší čas, aby sa island-
ským kreatívcom dostalo uznania, 
aké si zaslúžia. V knihe popisuje ako 

sa najskôr v televíznych rozhovoroch 
snažil trepať čo najväčšie nezmysly. 
K téme nezamestnanosti napríklad 
navrhol, aby v Reykjavíku postavili 
niečo ako Disneyland, čo by vytvorili 
množstvo nových pracovných miest. 
Svojou kreativitou a zosmiešňovaním 
tradičných politických strán sa mu 
podarilo v roku 2010 vyhrať voľby 
a stať sa starostom. Počas obdobia, 
kedy Jón Gnarr pôsobil na tomto 
poste sa na jednej strane snažil 
udržiavať svoj povestný humor, na 
strane druhej však zobral svoju 
úlohu vážne a snažil sa riadiť mesto 
najlepším možným spôsobom. Kniha 
je písaná ľahkým a vtipným jazykom, 
takže ju človek zhltne na jedno 
posedenie. Odporúčam pre všetkých, 
ktorí majú chuť sa pozrieť do fungo-
vania netradičnej politickej strany. ▪

Zygmund Bauman: Tohle není deník

ODpORúča Matúš Sloboda

Asi najzásadnejší sociológ súčasnosti 
Zygmund Bauman napísal knihu 
Úvahy o dnešnom bytí a spoločnosti. 
Pôvodom poľský filozof a emeritný 

profesor na univerzite a anglickom 
Leeds zachytáva zaujímavé momenty 
z dennej tlače, politiky a kultúry 
od jesene 2010 do jari 2011. tie 
dopĺňa svojimi postrehmi a úvahami 
o spoločnosti a jej vývoji a budúcnosti. 
Kniha je presiaknutá kritickým 
myslením o témach, o ktorý často 
z pohodlnosti, spoločnosť a politici 
nechcú otvorene kriticky a slobodne 
diskutovať. Obdivuhodné na celom 
diele je aj fakt, že Bauman mal v čase 
písania 85 rokov, no jeho vitalita 
a sviežosť myšlienok je nielen veľmi 
poučná, ale aj inšpirujúca. ▪

The Super Rich and Us 
dokumentárny film bbc

ODpORúča ĽudMila Staňová

Britská verejnoprávna televízia BBC 
priniesla v marci tohto roku dvoj-
dielny dokument o nerovnomernom 
rozložení bohatstva v spoločnosti. 
Dokumentom diváka sprevádza 
moderátor a novinár Jacques 
Peretti, ktorý v mnohom vychádza 
z myšlienok thomas Pikettyho – 
svetoznámeho ekonóma a autora 
knihy Kapitál v 21. storočí. Kľúčovou 
myšlienkou knihy je, že vo vyspelých 
demokraciách bohatí bohatnú rých-
lejšie než rastie ekonomika. Priepasť 
medzi bohatými a normálnymi ľuďmi 
sa tak zväčšuje, čo môže predstavovať 
politický, ale aj ekonomický problém 
pre spoločnosť. Piketty preto navr-
huje progresívne zdaňovanie. Autor 
dokumentu sa snaží tieto myšlienky 
priblížiť a zároveň vyvrátiť hlavný 
argument oponentov progresívnej 
dane, ktorým je tzv. trickle down 
economics – to, že z bohatstva boha-
tých vlastne profitujú aj chudobní. 
V dokumente si môžete pozrieť rozho-
vor s Pikettym, ako aj s inými ekonó-
mami a analytikmi, ale aj obyčajnými 
ľuďmi, či naopak so samotnými super 
rich a ich postoju k bohatstvu, daniam 
a k sebe navzájom. Dokument nájdete 
aj na Youtube. ▪



Mária Czapská: Európa v rodině a 
Norman Davies: Vanished Kingdoms

ODpORúča doc. SičáKová-beblavá

Z viacerých diskusií so študentmi 
mám pocit, že majú pomerne slabý 
prehľad o histórii Európy, vrátane 
histórie strednej a východnej Európy. 
Preto odporúčam dve knihy, ktoré 
sa navzájom dopĺňajú a hovoria 
zaujímavým a pútavým spôsobom 
nielen o území dnešného Slovenska, 
ale aj dnešnej Ukrajiny, Poľska, Litvy 
či Bieloruska. Nájdete v nej napríklad 
odpoveď na to, či je Mickiewicz poľský, 
bieloruský alebo litovský spisovateľ 
alebo či je to vôbec možné prípadne 
potrebné národnostne pomenovávať. 
Nájdete v ich aj prekvapujúce pohľady 
na vzťah Ruska, Poľska a Ukrajiny, 
ktorá v preklade znamená hranica, 
a možno tak lepšie pochopíte 
konflikty, ktoré sa na dnešnom území 
Ukrajiny v súčasnosti odohrávajú. 
Prvou odporúčanou knihou sú tak 
osobné spomienky zo života vo 
východnej Európe od Márie Czapskej: 
Európa v rodině a druhá od Normana 
Daviesa: Vanished Kingdoms. ▪

tv seriál: 24

ODpORúča roMan MužíK

Seriál 24 je akčná politická dráma 
s prvkami trileru. Každá séria 
zobrazuje jeden deň v živote federál-
neho agenta Jacka Bauera (Kiefer 
Sutherland) a jeho spolupracovníkov 
v protiteroristickej jednotke. Napriek 
možnému dojmu, že môže ísť o jedno-
duchú strieľačku so superhrdinom 
po vzore Stevena Segala, opak je 
pravdou. Každá séria odzrkadľuje 
špinavú stránku tvorby politiky 
na najvyššej úrovni. Dej opisuje 
zákulisie prezidentských volieb, 
teroristických útokov nukleárnou 
bombou či smrtiacim vírusom alebo 
kuloárne hry vodcov z Ruska, Číny 
či islamistických krajín. Divák často 
ostáva v nemom úžase ad tým, ako 
špinavá dokáže byť politika a ako sa 
zo zaručene dobrých postáv stávajú 
bezcharakterní zradcovia. Seriál má 
8 sérií (2001 – 2010), pričom každá 
z nich má 24 epizód po 45 minút. 
Fanúšikov potešilo jeho celovečerné 
spracovanie (2008) a návrat v podobe 
mini-série (2014). Samotný seriál 
alebo jeho hrdinovia či crew získali 
viac ako 50 ocenení (medzi nimi 
niekoľko Zlatých glóbusov či Emmy) 
a viac ako 170 nominácií. ▪

tv seriál: TheWire

ODpORúča doc. Katarína Staroňová

Nejde o žiadnu novú fantasy sériu, 
ale ani odborný dokument. ide 
o fikciu v televíznom priemysle, 
ktorý má baviť milióny divákov, čiže 
dej i postavy sú vymyslené a akčné. 
Dokonca ide o starú sériu (2002-
2007). Ale pozor, ide o sériu (pres-
nejšie päť sérií) aká tu ešte nebola. 
Neuveriteľne realistická s plastickými 
postavami (nikto nie je dobrý alebo 
zlý) a vykreslením prostredia, ktoré 
postavy formovali do takých akých 
sú, alebo budú. A o čo ide? Zdanlivo 
jednoduchý dej, ktorý sleduje prácu 
policajtov v meste Baltimore v ich boji 

proti drogovým gangom. Ale to len 
zdanlivo. V skutočnosti ide o sondu 
do kultúrno-spoločensko-politic-
kých faktorov, ktoré vytvárajú getá 
chudoby. A snahu prežiť. A zároveň 
o človeku, ktorý je chytený do osídiel 
dysfunkčnej spoločnosti a sám si 
nedokáže pomôcť. A o sile (či chuti 
alebo cene) moci – moci v drogových 
gangoch, v policajnej hierarchii, 
samosprávnej politike, odboroch, 
školstve, v médiách. Komplexný nara-
tív, príťažlivý hĺbkou jednotlivých 
postáv a zároveň kritikou spoločnosti. 
A snaha pochopiť. A už len rada na 
záver. Musíte vydržať jednu celú sériu, 
aby ste sa nevedeli dočkať ďalších 
dielov. A musíte si dať titulky, aj keď 
viete lepšie po anglicky. Game is the 
game. ▪
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Metodologické nedostatky 
diplomových prác 
(metodologická kapitola)

Každý člen štátnicovej komisie si 
totiž každú diplomovú prácu pri 
obhajobách prelistuje a i keď nie je 
priestor na jej dôkladné prečítanie, 
minimálne sústredí svoju pozornosť 
na to, ako sa diplomant popasoval 
s dvomi základnými aspektami:

Čo je výskumná otázka a ako bola 
odvodená z predchádzajúcej 
teoretickej kapitoly? (čo je teda 
added value zvoleného výskumu?)

Aké postupy diplomant(ka) zvolil(a) 
na zodpovedanie výskumnej 
otázky? t. j. čo je zdrojom dát, 
aké sú metódy ich zberu a analýzy, 
prípadne aké sú obmedzenia 
takto nastaveného výskumu.

Základným pravidlom je, aby ktokoľvek 
mohol na základe metodologickej kapi-
toly replikovať výskum, ktorý diplo-
mant(ka) uskutočnil(a). Čiže by mala 
byť možnosť na základe podobných dát 
a postupov dospieť k podobným výstu-
pom a záverom (zabezpečiť reliabilitu 
výskumu). V praxi to znamená, že pri 
akomkoľvek rozhodovaní diplomanta, 
musí byť spôsob rozhodovania popí-
saný v metodologickej kapitole. Prečo 
práve táto výskumná otázka? Prečo 
takto formulované hypotézy? Prečo 
práve táto prípadová štúdia? Prečo tieto 
dáta? Ako ich získam? Ako ich analyzu-
jem? Všetky odpovede, vrátane kritérií 
rozhodovania a zdôvodnenie výberu 
musia byť zachytené v metodologickej 
kapitole. Nestačí však abstraktné 
všeobecné konštatovanie, každý krok 
musí byť detailne a konkrétne pokrytý.

doc. Mgr. Katarína Staroňová, Phd., autorka je pedagogická a výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky

Public Policy News

9. – 10. júna sme mali prvé kolo štátnic, v rámci ktorých odzneli aj obhajoby 
diplomových prác. Spracovanie diplomových prác bolo na rôznych 
úrovniach, ako už naznačuje štatistika v inom príspevku tohto čísla PPN. 
V tomto metodologickom okienku sa zameriame na najtypickejšie chyby 
pri spracovaní metodologickej kapitoly, keďže jej nastavenie má priamy 
vplyv na spracovanie empirickej časti a výrazne ovplyvňuje celkový dojem 
z diplomovej práce. Každý diplomant musí svojou metodologickou kapitolou 
presvedčiť školiteľa, oponenta a členov štátnicovej komisie, že zvláda základné 
metodologické postupy a dokazuje, že podľa týchto postupov aj svoj výskum 
vykonal/a. Mnoho diplomových prác malo vážne metodologické nedostatky, 
ktoré nielenže bránia prispieť k skúmanej oblasti po vedeckej stránke, 
ale bránia i úspešnému obhájeniu diplomovej práce.
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Ide o zdanlivo jednoduchú logiku 
metodologickej kapitoly, napriek 
tomu sa každoročne stretávame 
s niekedy banálnymi, inokedy zásad-
nými chybami, ktoré svedčia o miere 
zvládnutia práce diplomanta s teóriou 
či empirickým nastavením. V nasle-
dujúcich riadkoch predstavujeme 
najzásadnejšie chyby, aby sa ich ďalšie 
generácie diplomantov mohli vyvarovať.

Výskumná otázka
Ako už naznačuje samotný názov ide 
o otázku, kde jasne sformulujeme 
predmet nášho skúmania vo vzťahu 
k teóriám, ktoré sme predstavili na 
začiatku. Mnohokrát je však výskumná 
otázka postavená priúzko, t. j. je vhodná 
skôr pre seminárnu prácu alebo 
bakalársku prácu, alebo naopak má 
deklarovaných viac ambícií ako môže 
v záverečnej práci seriózne, kredibilne 
naplniť. Je absolútne nereálne, aby 
diplomová práca vedela odpovedať na 
výskumnú otázku aká je kvalita pracov-
ných miest v SR. Podobne je nemožné 
zistiť či majú absoloventi, ktorí absolvo-
vali vyučovanie s rozšírenou praktickou 
výučbou u zamestnávateľa lepšie 
možnosti uplatnenia sa na trhu práce, 
ak daný zákon bol schválený len v čase 
písania diplomovej práce a prvý pilot 
(ktorý autor chcel sledovať) bol spus-
tený v akademickom roku odovzdáva-
nia diplomovej práce a teda absolventi 
ešte v danom čase jednoducho neboli. 
Platí, že menej je niekedy viac. 

Ďalšou problematickou oblasťou je, 
že položené otázky na seba logicky 
nenadväzujú – to, čo práca nazýva 
podotázkami, sú v skutočnosti 
úplne nesúvisiace otázky s hlavnou 
výskumnou otázkou, resp. nesúvi-
siace otázky s teóriou či dokonca 
názvom diplomovej práce.

Hypotézy
Stáva sa, že formulované tézy, 
resp. hypotézy by si vyžadovali inú 
metodiku. Napríklad odpovedať 
spoľahlivo na otázku, či prijaté Plány 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
zodpovedajú potrebám občanov by 
si najprv vyžadovali metodiku na 
zistenie skutočných potrieb občanov, 
čo nie je možné na základe štyroch 
rozhovorov s mestskými úradníkmi.
Najzávažnejším problémom formulo-
vaných hypotéz v diplomových prácach 
je absencia premenných, medzi 
ktorými sa skúma vzťah. Hypotéza 
predpokladá určitý vzťah (na základe 
teórie), ktorý sa snaží výskum potvrdiť 
alebo vyvrátiť. Absencia vzťahu 
znamená, že nejde o reálnu hypotézu.

Zdroje dát
Pri kvalitatívnom výskume je metodo-
logicky neobhájiteľné, ak sa autor(ka) 
opiera len o jeden zdroj dát a úplne 
tak odignoroval(a) trianguláciu dát, 
predovšetkým ak stratégiou výskumu 
je prípadová štúdia. Napríklad, ak 
sledujem administratívne zaťaženie 
podnikateľov a práca sa opiera len 
o 1–2 rozhovory s úradníkmi bez vkladu 
samotných podnikateľov (či už formou 
rozhovorov alebo dotazníkov), nielenže 
skresľuje výsledky, ale spochybňuje 
validitu celého empirického výskumu. 
O to viac ak iné zdroje dát úplne absen-
tujú. Podobne, ak predmetom môjho 
záujmu je kreatívna samospráva, ale 
pritom s predstaviteľmi samosprávy 
nevykonám rozhovor, znižuje to vali-
ditu celého výskumu, i keď vyžívam iné 
zdroje dát, ktoré samosprávy vyprodu-
kovali (primárne dokumenty v podobe 
rozhodnutí, povolení, podnetov, atď). 

Naopak, ak ide o kvantitatívny výskum, 
môžem mať jeden zdroj dát, ale 
musí ísť o dostatočne veľkú vzorku, 
aby bolo možné urobiť štatistické 
zovšeobecnenie. Hlavným problémom 
kvantitatívnych výskumov diplomových 
prác je veľmi obmedzený rozsah 
skúmanej vzorky (či už časovo alebo 
priestorovo). Z hľadiska štatistickej 
relevancie potom nie sú výsledky 
práce dostatočne robustné. 
Každý výskum musí predstaviť čo je 
zdrojom dát, pričom zdroje dát (doku-
ment, vzorka respondentov, stretnutie, 
existujúce štatistiky či analýzy) 
a spôsob zberu dát (vzorkovanie, 

polo-štrukturovaný rozhovor, pozoro-
vanie, kódovanie) sú dve rozličné veci. 
Veľmi často si ich diplomanti mýlia. 
Zdroje dát musia byť konkrétne: koľko 
respondentov a s akými charakteris-
tikami? Čo sú relevantné a primárne 
dokumenty? Aká je návratnosť dotaz-
níka? To znamená, že diplomanti musia 
uviesť prečo a ako vyberali a oslovili 
svojich respondentov (metóda snehovej 
gule, existujúci kontakt, odporúčanie), 
resp. získali určité dáta (verejné 
databázy, žiadosť o slobodnom prístupe 
k informáciám). Nestačí spomenúť, že 
išlo o primárne dokumenty, je nutné 
ich vymenovať a uviesť ako sme k nim 
prišli, predovšetkým ak ide o interné 
materiály. Súčasťou metodologickej 
kapitoly je tak informácia o výskumnej 
vzorke, návratnosť dotazníkov, 
charakteristika respondentov, ako 
i prehľad osôb, s ktorými bol prevedený 
rozhovor či identifikácia študovaných 
oficiálnych dokumentov. Samotný 
dotazník, protokoly rozhovorov, 
protokoly pozorovaní sú taktiež 
súčasťou, ale až v prílohovej časti.

Ďalšou dôležitou súčasťou je 
tzv. časo-priestorové ohraničenie. 
V praxi to znamená, že minimálne 
z metodologickej kapitoly musí byť 
zrejmé s akým časovým obdobím 
diplomant(ka) pracuje, prečo a s akou 
veľkou vzorkou (ide o prípadovú štúdiu, 
jednu/viac, prečo tá). Ak výskumná 
otázka skúma nárast občianskeho 
aktivizmu po zavedení sociálnych 
sietí, je nevyhnutné, aby autor(ka) 
skúmala dve časové obdobia – pred 
a po zavedení sociálnych sietí a nestačí 
sledovať súčasnosť. Čo vlastne súčas-
nosť znamená? Z vedeckého pohľadu 
nie je tento termín exaktný. Ide 
o obdobie od 1. 1. 2015 po odovzdanie 
diplomovej práce, t. j. 15. 4. 2015? 
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Osobitnou časťou je zdôvodnenie 
výberu skúmaného prípadu 
(výskumnej stratégii Prípadová 
štúdia som sa podrobne venovala 
v predchádzajúcom čísle PPN). Väčšina 
diplomantov využíva túto stratégiu 
výskumu, avšak nedostatočne si osvo-
jila jej prevedenie. Výber prípadu(ov) je 
kľúčovou otázkou, keďže len analytic-
kým zdôvodnením je možné dosiahnuť 
analytické zovšeobecnenie. Je až 
zarážajúce, že mnohí diplomanti neve-
nujú dostatočnú pozornosť nastaveniu 
kritérií výberu a ich zdôvodnením, a to 
ani pri komparatívnom výskume, kde 
musíme jednoznačne poukázať na to 
čo porovnávame a prečo, aby sa nám 
nestalo, že diplomová práca porovnáva 
neporovnateľné. Čo sú napríklad 
vybrané mestá (na základe čoho 
a ako?). Podobne, ak skúmam trans-
formáciu detských domovov na jednej 
prípadovej štúdii, aká bola stratégia 
výberu konkrétneho detského domova 
vzhľadom na ostatné detské domovy?

Operacionalizácia
Jedna z najproblematickejších oblastí 
diplomových prác je neschopnosť 
operacionalizovať čo a ako budem 
merať. O to zarážajúcejšie je, ak 
diplomanti plánujú vo svojich prácach 
skúmať účinnosť či hospodárnosť, ale 
pritom nie je zrejmé ako. Ak napríklad 
skúmam policy transfery, na základe 
akých indikátorov budem vedieť, že 
policy transfer vôbec prebehol a na 
základe čoho daný policy transfer 
zaradíme do určitých kategórií podľa 
miery prevzatia? Rozhodne nie preto, 
lebo mi tak povedali respondenti. 
K odpovediam respondentov sa musím 
stavať kriticky. Podobne pri skúmaní 
inovácií – ako autor(ka) vie z odpovedí 
respondentov určiť či ide alebo 
nejde o bariéru, resp. faktor, ktorý 
determinuje zavádzanie inovácie? Je 
preto dôležité si stanoviť teoretický/
analytický rámec, ktorý bližšie konkre-
tizuje indikátory merania jednotlivých 
premenných či jednotiek analýzy.

Rozhovory, dotazníky
Väčšina diplomantov získava dáta 
pomocou rozhovorov a/alebo dotazní-
kov. Už som spomenula, že pri tomto 
type zberu dát je dôležitá tzv. dátová 
triangulácia. T. j. je neakceptovateľné 
mať jedného respondenta, resp. jeden 
typ respondentov. Mojou snahou musí 

byť získať čo najväčší rozsah dát, kým 
nenastane tzv. dátová saturácia (už sa 
nedozviem nič nové). Avšak okrem 
nedostatočnej dátovej bohatosti je 
pomerne rozšírený problém získavanie 
dáta zisťovaním vnímaní (percepcií) 
respondentov. Najvypuklejší typ tohto 
problému je ak sa respondentov pýtam 
priamo výskumnú otázku. Napríklad, 
skúmam úspešnosť ESO reformy a pýtam 
sa len strojcov ESO reformy na ich 
vnímanie úspešnosti. Tieto odpovede 
sú v prvom rade skreslené a sú len 
percepciami, nehovoria v skutočnosti 
nič o úspešnosti. Úspešnosť viem 
hodnotiť len na základe vopred 
stanovených faktorov (pozri časť 
o operacionalizácii), ku ktorým hľadám 
dáta vo viacerých zdrojoch (dokumenty, 
rozhovory s dotknutými stranami, 
pozorovanie, existujúce štatistické 
dáta). Podobne dotazníky, kde musíme 
formulovať otázky nepriamo vzhľa-
dom na indikátory a faktory, a nie 
položením hlavnej výskumnej otázky.

Záverom apelujem na študentov, aby 
si preštudovali existujúce metodolo-
gické príručky a riadili sa nimi. ▪
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Využitie poznania generovaného prostredníc-
tvom randomizovanej kontrolovanej štúdie 
v oblasti verejnej politiky

Úvod
Táto práca bola odovzdaná v rámci 
predmetu Analýza verejnej politiky 
II pod vedením doc. Staroňovej 
a doktorky Staňovej. Zadaním bolo 
prečítať povinné čítanie a na základe 
neho odpovedať na otázku ako došlo 
k využitiu poznania, ktoré vygenerovala 
randomizovaná kontrolovaná štúdia, 
vo verejnej politike.

Čo je randomizovaná kontrolovaná 
štúdia 
Randomizovaná kontrolovaná štúdia 
(ďalej RCT) je považovaná za robustný 
výskumný dizajn na určenie kauzality. 
Vysoká interná validita výskumu je 
zabezpečená náhodným rozdelením 
účastníkov výskumu do intervenčnej 
a kontrolnej skupiny (Christie, Donald-
son, Mark, 2009, s. 55). Ďalšia bežná 
prax v RCT zvyšujúca internú validitu 
je zvyčajne tzv. blinding alebo masking, 
ktorý znižuje skreslenie výsledkov 
tým, že hodnotitelia samotní nevedia, 
ktorí účastníci patria do ktorej skupiny 
(tamtiež). 

Príklad randomizovanej kontrolo-
vanej štúdie
Autori štúdie Improving Young Chil-
dren’s Social and Emotional Compe-
tence: A Randomized Trial of the 
Preschool PATHS Curriculum skúmali 
vplyv vzdelávacieho programu PATHS 
na použitím randomizovaného kontro-
lovaného dizajnu. PATHS (Promoting 
Alternative Thinking Strategies) je 
vzdelávací program zameraný na 
prevenciu násilia u detí od predškol-
ského veku do 6. ročníka základnej 
školy. Cieľom aktivít programu je rozví-
jať u detí spoločenské a emocionálne 
zručnosti sebaovládania, emocionál-
neho vedomia a riešenia problémov 
v medziľudských vzťahoch. V predmet-
nej štúdii bol program implementovaný 

asistentmi, ktorí hodnotili deti priamo 
počas individuálnych stretnutí 
v priestoroch centra (tamtiež, s. 73). 
Hodnotiace testy pozostávali z hodno-
tenia rozoznávania emócií, vizuálno-

-priestorovej pamäti a pozornosti, 
sebaovládania a zručností riešenia 
problémov v medziľudských vzťahoch. 
Ďalšie dáta pochádzali z dotazníkov 
vyplnených rodičmi detí v rámci 
pravidelných stretnutí s učiteľmi 
počas návštev domácností. Rodičia 
hodnotili u detí schopnosť regulovať 
emócie a zručnosti v oblasti medziľud-
ských vzťahov. Samotní učitelia žiakov 
hodnotili v dotazníkoch z hľadiska 
spoločenských zručností a problémo-
vého správania pomocou posudzo-
vacej stupnice (tamtiež, s. 73). Deti 
z intervenčných tried na konci roka, 
v ktorom prebehol program, vykazovali 
podľa hodnotenia učiteľov a rodičov 
lepšie výsledky v oblasti regulovania 
emócií a spoločenských zručností 
pri interakciách s rovesníkmi. Testy 
potvrdili pozitívny vplyv programu na 
úroveň emocionálnych zručností detí 
pri rozoznávaní emócií. Intervenčný 
efekt sa však na základe hodnotiacich 
testov nepotvrdil v oblasti sebaovláda-
nia, pozornosti a riešenia problémov 
v medziľudských vzťahoch. 

Autori štúdie deklarujú i obmedzenia 
svojho výskumu. Úspešnosť výsledkov 
podmieňujú overením jej výsledkov 
ďalšími štúdiami. Jednak považujú za 
silnú stránku použitie viacerých metód 
hodnotenia výsledkov, no na druhej 
strane vidia v nich i limity. Jedným 
je použitie hodnotenia správania 
pomocou percepcie rodičov a učiteľov 
namiesto priameho hodnotenia správa-
nia detí prostredníctvom pozorovania. 
Skutočnosť, že správanie hodnotili 
samotní učitelia, ktorí sa priamo 
zúčastnili intervencií, môže podkopať 

niKola gurgoľová, EStEr Magyarová, autorky sú študentkami Ústavu verejnej politiky v 2. ročníku štúdia

v triedach predškolského vzdelávania 
v dvoch regionálnych školách v Pensyl-
vánii. Keďže triedy sa nachádzali 
v rôznych budovách, randomizácia sa 
uskutočnila na úrovni budov, aby sa 
intervenčné a kontrolné triedy nena-
chádzali v tej istej budove (Domitro-
vich, Cortes a Greenberg, 2007, s. 71). 
V obidvoch školách bolo nevyhnutné 
zaradiť medzi intervenčné triedy tú 
triedu, ktorej učiteľ bol zapojený do 
pilotovania PATHS programu v pred-
chádzajúcom roku. K týmto dvom trie-
dam boli priradené dve kontrolované 
triedy. Dve triedy, v ktorej bola väčšina 
detí mentálne postihnutá, boli vyra-
dené. Zo zvyšných tried bolo z jednej 
školy do vzorky zaradených šesť tried 
a z druhej desať tried a intervenčný 
alebo kontrolný status im bol pridelený 
náhodne. Celková vzorka pozostávala 
z desiatich intervenčných tried a desia-
tich kontrolných tried.

Sformulované hypotézy predpokladali, 
že deti zúčastňujúce sa programu 
PATHS budú vykazovať v testoch 
uskutočnených na konci roka výrazne 
lepšie výsledky v oblastiach emocio-
nálneho poznania, pozornosti, riešenia 
problémov a sebaovládania (tamtiež, 
s. 70). Rovnako predpokladali, že deti 
z intervenčných skupín budú učiteľmi 
a rodičmi hodnotené ako spoločensky 
kompetentnejšie a vykazujúce menej 
problémov v správaní v porovnaní 
s deťmi, ktoré sa programu nezúčast-
nili (tamtiež). Výučba programu obsa-
hovala 30 lekcií vyučovaných jedenkrát 
týždenne a bola implementovaná počas 
jedného roka, na začiatku aj konci 
ktorého bolo uskutočnené hodnotenie 
detí z intervenčných ako aj kontrolných 
tried (tamtiež, s. 72). Pri hodnotení 
bolo použitých viacero metód. Jeden 
zdroj dát predstavovali hodnotiace 
testy uskutočnené výskumnými 
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internú validitu a tým kredibilitu 
hodnotenia prostredníctvom tzv. expe-
rimenter effects a allegiance effects 
(Christie, Donaldson, Mark, 2009, 
s. 55 – 56). Podľa autorov štúdie však 
tento nedostatok kompenzuje hodno-
tenie rodičov, ktoré sa zhoduje v dôle-
žitých zisteniach štúdie s hodnotením 
učiteľov. Samotní rodičia o vykonávaní 
výskumu boli informovaní, avšak 
nemali priame informácie o dizajne 
výskumu, čo predpokladáme pomohlo 
znemožniť prípadne skreslenie hodno-
tenia detí rodičmi. Obmedzením je 
i fakt, že samotná randomizácia sa 
uskutočnila na úrovní tried, zatiaľ čo 
analýza bola vykonaná na jednotlivcoch. 
Christie, Donaldson a Mark (2009, 
s. 63) upozorňujú na to, že jednotku 
analýzy by mali predstavovať jednotky, 
na ktorých úrovni sa randomizácia 
uskutočnila. Taktiež malý počet 
tried a teda zhlukovanie detí do tried 
znemožňuje použiť štatistické metódy 
na identifikovanie intervenčných 
efektov. Autori neuviedli, či výskumní 
asistenti, ktorí deti priamo hodnotili 
v testoch, boli blinded, avšak vzhľadom 
na charakter štúdie možno predpokla-
dať, že táto podmienka internej validity 
bola dodržaná. Celkovo však triangulá-
cia hodnotiteľov pomáha zvýšiť kredibi-
litu výskumu. 

Využitie randomizovanej 
kontrolovanej štúdie vo verejnej 
politike uSa
Predmetná štúdia je jedna z viacerých 
štúdií, ktoré testovali vplyv programu 
PATHS na spoločenské a emocionálne 
zručnosti detí. Greenberg a kol. (2006), 
ktorí poukazujú na možnosti zlepšenia 
implementácie programu, informujú 
o piatich RTC vykonaných počas obdo-
bia dvadsiatich rokov, ktoré preukázali 
účinnosť tohto programu v súvislosti 
s redukciou agresie a podporou sociál-
nych kompetencií u bežnej populácie 
ale i populácie so špecifickými potre-
bami, taktiež i u rôznych etnických 
skupín, v rámci mestskej i vidieckej 
populácie. Ako uvádza National Regis-
try of Evidence-based Programs and 
Practices (USA) program PATHS sa 
od svojho vzniku v 80. rokoch minu-
lého storočia začal postupne aplikovať 
vo všetkých krajinách USA v rámci 
rôznych škôl (vzdelávanie postihnutých 
detí, v predškolských zariadeniach, 
vzdelávanie detí z nízkoprijímových 

rodín a pod.). Bol implementovaný 
v rôznych krajinách sveta – v Európe 
napr. v Belgicku, Chorvátsku, Anglicku, 
Nemecku či v Českej republike, 
ale i v Japonsku či Izraeli, taktiež 
i v Austrálií. Ministerstvo školstvá 
a vzdelávania v Západnej Austrálii 
zabezpečuje kurzy pre školských peda-
gógov v rámci implementácie PATH 
programu na školách. Každý rok sa 
môžu Okresné školské úrady uchádzať 
o získanie tohto odborného kurzu, 
ktorý obsahuje i finančnú podporu 
realizácie programu. Kurz môže získať 
jedna škola v rámci jedného okresu. 
Cieľom tohto kurzu zameraného na 
deti v predškolskom veku (do 7 rokov) 
je zlepšiť ich schopnosti vysporiadať sa 
s frustráciou a nadobudnúť zručnosti 
efektívneho riešenia konfliktov. ▪
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Meranie vstupu laického poznania v tvorbe 
verejnej politiky (Úryvok z minimovky1 )

Expertízne verzus laické 
poznanie: pohľad na poznanie 
a jeho charakteristiky
Existuje viacero typov poznania vstu-
pujúcich do procesu tvorby verejnej 
politiky, pričom rozdielnosť je v nosi-
teľovi jednotlivého typu poznania 
a to od expertízneho, ktoré môže byť 
výsledkom analýz a vedeckých proce-
sov až po laické alebo bežné poznanie, 
ktoré môže byť založené napríklad na 
skúsenostiach a hodnotách, no jeho 
prínos pre verejnú politiku je rovnako 
významný. Poznanie (knowledge) je 
vo všeobecnosti termín, ktorý sa do 
českého a slovenského jazyka náročne 
prekladá, nakoľko má niekoľko 
rôznych významov, no z hľadiska tejto 
problematiky je podstatné vedieť ho 
správne uchopiť. V slovenskej a českej 
odbornej literatúre je možné stretnúť 
sa s prekladom najmä ako: poznatky, 
znalosti, vedomosti, poznanie, vzdela-
nie, múdrosť atď. (je možné sa stretnúť 
aj s inými, významovo podobnými 
výrazmi). Problematickosť prekladu 
vychádza z faktu, že v slovenskom 
jazyku nejde o synonymá a preto je 
dôležité uchopiť výraz vzhľadom na 
jeho kontext. Hranica medzi vedo-
mosťami, skúsenosťami, poznatkami 

Inak povedané, ide o komplexný súbor 
poznatkov a vedomostí, ktorými aktéri 
disponujú, pričom jeho členenie závisí 
od viacerých charakteristík t. j. kto 
je nositeľom poznania, čo je zdrojom 
poznania a ako bolo poznanie nado-
budnuté. Poznaniu vo verejnej politike 
sa venovalo viacero autorov a exituje 
viacero klasifikácii a typov poznania 
(pozri napríklad Linblom, Fischer, 
Flyvjberg a iní), pričom ďalej sa článok 
orientuje na uchopenie laického pozna-
nia a to prostredníctvom popísania 
vzťahu k expertíznemu poznaniu.

Laické poznanie je možné chápať ako 
súbor vedomostí, poznatkov, zručností 
na laickej úrovni v zmysle občianskeho 
poznania, ktoré nie je založené na 
expertízach, konkrétnych analýzach, 
nemusí nevyhnutne vychádzať z výšky 
získaného vzdelania, ale naopak zo 
skúseností a poznatkov, pričom mnoho 
odborníkov (napr. Pateman, Mafesoli, 
Creighton a iní) prikladá občianskemu 
vstupu do tvorby verejnej politiky čoraz 
väčší význam. Odborné poznanie je 
koncipované na základe objektívnych 
meraní, používa overiteľné a mera-
teľné techniky a často krát vychádza 
z vopred určených hypotéz alebo 

Katarína ŠtEvovE, autorka je doktorandka Ústavu verejnej politiky2

a vzdelaním sa dá určiť najmä spôso-
bom ich získavania. Pod vzdelaním sa 
rozumejú také vedomosti, ktoré boli 
získané cielene vyučovacím procesom, 
majú rozličné stupne a s ich narastajú-
cim stupňom vzdelania sa zužuje jeho 
špecifikácia. Poznatky ako také, majú 
oveľa širší charakter a majú všeobecnú, 
vecnú a faktografickú podobu. Môže ísť 
o rôzne znalosti, či skúsenosti získane 
náhodne alebo cieleným procesom, 
nemusia byť však závislé na výške 
dosiahnutého vzdelania. Podľa Bhatta 
(2001) je poznanie určitý druh infor-
mácie, ktorým daná osoba disponuje, 
je potrebné však dodať, že to bez ohľadu 
na spôsob získania a overenia tejto 
informácie. Poznanie v sebe zahŕňa 
základné poznatky o javoch a faktoch, 
identifikovanie určitých schopností 
a informácií (Lehrer, 1999). Poznanie 
v sebe teda kombinuje, na základe 
vyššie uvedenej literatúry, súbor viace-
rých úrovní ako skúsenosť, hodnoty, 
kontext, expertízu, ale aj intuíciu. 
Nositeľmi poznania môžu byť obyčajní 
ľudia, t. j. laici, v kontexte verejnej 
politiky občania, ale na druhej strane 
vzniká poznanie z odborných expertíz 
t. j. od odborníkov, analytikov verejnej 
politiky (Gamble-Blackwell, 2011). 

Jedným zo súčasných trendov verejnej politiky je kladenie dôrazu na používanie 
dôkazov, čo vychádza z predpokladu, že takýmto spôsobom sa zabezpečí systema-
tickejšia, odbornejšia a transparentnejšia tvorba verejnej politiky. Pod dôkazmi 
je možné chápať poznanie pretvárané do konkrétnych, hmatateľných výstupov, 
ktoré sú pre verejnú politiku užitočné najmä z hľadiska posilnenia politiky a tvorby 
nových možností riešenia problému (Simon, 1957). Politické rozhodovanie je 
čoraz viacej orientované na vedeckú a politickú racionalitu, čo znamená, že využíva 
rozličné zdroje poznania. Cieľom tohto článku je ponúknutie základného teoretic-
kého rámca a popísanie metodológie merania vstupu laického poznania do tvorby 
verejnej politiky, ktoré vychádza z výskumu realizovaného v rámci dizertačnej práce.



OdbOrná prílOha

7Jún ���5

očakávaní, naopak laické poznanie je 
zakotvené vo svete okolo nás a vychá-
dza z konkrétnych zážitkov a situácii, 
ktoré sa občana priamo dotýkajú alebo 
ho ovplyvňujú (Lindblom – Cohen, 
1979). Ide teda o odlišné typy pozna-
nia, ktorých spoločným prvkom je 
fakt, že ide o informáciu (súbor infor-
mácii), ktorá má z hľadiska významu 
pre racionalizáciu procesu verejnej 
politiky v podstate rovnakú hodnotu. 
Zmysel vstupu laického poznania 
(v kontexte verejnej politiky poznania 
občanov) je podobný ako expertízne 
poznanie a Renn (1955) v tejto súvis-
losti identifikuje rovnaké úlohy oboch 
aktérov t. j. participovanie v diskusii 
o problémoch, výstupoch a riešeniach. 
Základným rozdielom medzi exper-
tíznym a laickým poznaním je nositeľ 
poznania. V prípade expertízneho 
poznania ide o vedecké poznanie 
(akademici, analytici verejnej politiky) 
alebo profesionalizované poznanie 
(úradníci), pričom pri laickom poznaní 
ide o laika, t. j. občana, ktorého sa 
daný problém týka. Zdrojom laického 
poznania je okolitý svet a spôsob 
jeho vnímania, hodnotová orientácia 
konkrétneho človeka, pričom takéto 
poznanie je získavané primárne z osob-
ných skúsenosti, zážitkov a pozoro-
vaní, čo sa v hovorovej reči označuje 
jednoducho ako zdravý sedliacky 
rozum. Pri expertíznom poznaní je 
naopak získavané prostredníctvom 
konkrétnych a merateľných metód, 
meraním a vyhodnocovaním dát bez 
hlbšieho vzťahu k prípadu. Ide o cielené 
získavanie dát. Pets a Brooks (2006) 
identifikujú v súvislosti s poznaním aj 
ďalšie charakteristiky ako uschovávanie 
poznania, sprístupňovanie poznania 
a presviedčanie ostatných. Pri laic-
kom poznaní je tento typ poznania 
uchovávaný u laikov, t. j. je to poznanie, 
ktorým disponujú, pričom na rozdiel 
od expertízneho poznania nejde 
o písomnú formu poznania vo forme 
výstupov. Základným rozdielom šírenia 
informácii je jeho formálnosť. K šíreniu 
laického poznania dochádza predovšet-
kým prostredníctvom ústneho podania, 
prípadne sociálnych sietí, pričom 
v tomto ohľade je možné s autormi 
polemizovať, či práve sociálne siete 
a formy blogov nie sú plnohodnotnými 
uchovávačmi laického poznania, t. j. 
výstupy laického poznania. Expertízne 
poznanie sa naopak šíri formálnou 

cestou a to prostredníctvom publiko-
vania výstupov a následného otvorenia 
diskusie v rámci vedeckej obce. 
Ide teda o dva typy odlišného poznania, 
ktoré rozdielne vznikajú, rozdielne sa 
šíria aj uchovávajú, no z hľadiska racio-
nalizácie procesu verejnej politiky sú si 
rovnocenné a navzájom sa nevylučujú, 
ale dopĺňajú. 

Laické poznanie a jeho prínos pre 
verejnú politiku
Laické poznanie je teda získavané od 
laikov, t. j. občanov a má v demokratic-
kých spoločnostiach čoraz stabilnejšie 
miesto, pričom občiansku participáciu 

– spôsob prenosu laického poznania 
– možno vnímať ako legitímny vstup 
do tvorby verejnej politiky. Zapájaniu 
občanov do procesov politického 
rozhodovania je pripisovaný veľký 
politický a občiansky rozmer a jej 
prínos a dôležitosť je možné vidieť na 
viacerých úrovniach (Paulíniová, 2005). 
Občianska participácia môže viesť 
k zvyšovaniu legitimity rozhodovania, 
pričom môže mať výrazný dopad aj na 
zmenu priebehu prijímania rozhodnutí. 
Diskusia medzi autoritami a občanmi 
vedie k nárastu informovanosti 
občanov, čo má veľký vplyv na transpa-
rentnosť samotného rozhodovacieho 
procesu (Beblavá, 2005). Zapojenie 
občanov do rozhodovacieho procesu 
predpokladá vytvorenie určitého 
tlaku na autority, ktoré sú tým pádom 
kontrolované a takto zapojení obča-
nia viac motivovaní sledovať dopady 
rozhodnutí a konkrétnej politiky. 

Prínosy laického poznania možno 
logicky odvodiť aj od vyššie uvedených 
rozdielnych charakteristík medzi 
expertíznym a laickým poznaním. Ide 
o poznanie, ktoré je založené nie len 
na skúsenostiach, či zážitkoch, ale 
aj na hodnotovej orientácii daných 
jednotlivcoch, ktoré takýmto spôsobom 
vstupujú do procesu verejnej politiky 
a môžu vytvoriť kontrast k expertíz-
nemu poznaniu. Wagle (2006) uvádza, 
že práve laické poznanie je v procese 
tvorby verejnej politiky podstatné, 
nakoľko expertné poznatky môžu 
v praxi podliehať akejsi nedostatoč-
nosti a to z viacerých hľadísk. Odborné 
poznatky môžu byť podľa neho kontex-
tovo závislé, čo v podstate znamená, 
že získavanie vedeckých poznatkov 
môže byť napríklad do značnej miery 

závislé a ovplyvnené na základe toho, 
kým a akým spôsobom je vedecká 
inštitúcia sponzorovaná (Wagle, 2006) 
Nie všetky expertné poznatky musia 
byť preto automaticky vždy správne, 
či politicky korektné a objektívne, no 
čo je podstatné najbližšie k problému 
a preto nemusia poskytovať vždy 
najvhodnejšie riešenie. Mafessoli 
(2006) vidí pozitívny dopad laického 
poznania práve v poskytnutí ďalšieho, 
iného možného riešenia či pohľadu, 
nakoľko občan je bližšie k problému. 
Pri laických poznatkoch však môže 
dochádzať k podobným problémom 
ako Wagle (2006) uvádzal v súvislosti 
s odbornými expertízami a to najmä 
z hľadiska ich správnosti a toho, že 
občania naopak nemajú prístup 
k takým informáciám ako experti a ich 
informácie môžu byť preto skreslené. 
Z tohto vyplýva, že laické poznatky 
teda nemožno označiť lepšími alebo 
horšími ako odborné, ale ako zdroj 
nových informácii, ktoré prinášajú do 
tvorby verejnej politiky nový rozmer 
a ich prínos možno vidieť vo viacerých 
úrovniach:

► Kontrast k expertíznemu poznaniu 
(dopĺňanie, overovanie)

► Blízkosť laika, t. j. občana k problému 
(konkrétne potreby, hodnotová 
orientácia)

► Zvýšenie legitimity a transparent-
nosti procesu tvorby verejnej politiky 
a posilnenie demokracie

Metodológia merania vstupu 
laického poznania do tvorby verej-
nej politiky
Napriek tomu, že sa teóriám poznania 
venovalo viacero zahraničných autorov, 
nie je koncepcia laického poznania 
v slovenských podmienkach dostatočne 
zmapovaná a absentujú výskumy 
zamerané na jeho vstup do tvorby 
verejnej politiky. Výskum realizovaný 
v rámci dizertačnej práce si kladie za 
cieľ zmapovať laické poznanie, ktoré 
sa do tvorby verejnej politiky dostáva 
prostredníctvom foriem občianskej 
participácie. Nejde o meranie dopadov 
a dôsledkov prijímania rozhodnutí, ale 
odmeranie a konkrétne popísanie toho, 
aký typ laického poznania (konkrétna 
informácia alebo súbor informácii) sa 
najčastejšie dostáva do tvorby verejnej 
politiky a za akých okolností, pričom 
vstupom do procesu verejnej politiky sa 
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rozumie odzrkadlenie v dokumente ako 
konkrétnom a hmatateľnom výstupe 
verejnej politiky. 

Toto zistenie je dôležité najmä 
z hľadiska poskytnutia pohľadu na to, 
ako sú dokumenty tvorené a akú úlohu 
hrá pri ich tvorbe laické poznanie ako 
jeden z typov poznania, t. j. racionali-
zácie tvorby verejnej politiky. Výskum 
prinesie ucelený pohľad na spôsob 
prenosu laického poznania, t. j. s akým 
typom informácii (v rámci laického 
poznania) prichádzajú občania, aký typ 
informácii (v rámci laického poznania) 
je najúspešnejší v zmysle prenosu do 
tvorby verejnej politiky a odzrkadlení 
sa v oficiálnom dokumente. V nasledov-
nej časti výskumu sa budú na základe 
získaných dát a charakteristík poznania 
analyzovať do hĺbky konkrétne prípady 
(vzťahy a javy), čím kombináciou kvan-
titatívnych, ale aj kvalitatívnych metód 
prinesie výskum komplexný pohľad 
na prenos laického poznania, ktoré na 
našom území v takomto rozsahu ešte 
nebolo zmapované. ▪

1 Teoretická a metodologická kapitola z dizertač-
nej práce

2 Tento článok vyšiel na základe projektu  
Využitie poznania pri príprave dokumentov 
v tvorbe verejnej politiky z grantu APVV-0880-12 
Ministerstva školstva.
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Prenos laického poznania d tvorby verenej politiky
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