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Začiatkom októbra Ústav verejnej politiky usporiadal už siedme stretnutie Public 
Policy Book Club-u a tento krát v inovatívnej podobe. Namiesto čítania knihy sme si 
totiž spolu pozreli britský film Eye in the Sky a následne sme o téme rozhodovania vo 
verejnom sektore, spravodlivosti a morálke diskutovali s našimi hosťami. Prišiel 
medzi nás Otakar Horák, filozof a redaktor Denníka N, ktorý je zároveň externým 
učiteľom na našom programe (kurz Behaviorálna verejná politika), a bezpečnostný 
analytik Jaroslav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.  
 
Téma našej diskusie nebola jednoduchá, tak ako nie sú ani jednoduché mnohé 
rozhodnutia robené vo verejnom záujme. Často sa totiž musia prijať rýchlo 
s nedostatočným množstvom informácií a vedomostí o predmete rozhodnutia. 
Zároveň sa uskutočňujú v prostredí, ktoré je pod drobnohľadom médií a aj to vplýva 
na to, ktoré konkrétne riešenie sa príjme. Film a naša diskusia tak poukazovali na 
rôzne kultúry práce a rozhodovania v samotnom verejnom sektore, kedy jednotliví 
aktéri zdôrazňovali odlišné faktory rozhodovania, prípadne im prikladali inú váhu. 
Okrem legálnosti sa do úvahy brala aj legitímnosť rozhodnutia, a to hlavne v prípade 
rozhodovania politických aktérov, ako boli ministri. Film poukazoval na odlišnosti 
v usudzovaní a rozdieloch v logike usudzovania vojakov, politikov a médií a otvoril 
otázky, ako nastaviť systém rozhodovania a zodpovedania sa v takých oblastiach ako 
je obrana. Prijíma minister-nevojak iné rozhodnutia ako minister-vojak? Sú kultúra 
práce v rezorte, kritéria a ich váhy iné v kontexte toho, či pochádza minister obrany 
zvnútra systému alebo nikdy predtým v armáde nepracoval? Podľa bezpečnostného 
analytika Jaroslava Naďa má minister byť schopným robiť rozhodnutia na základe 
informácii a faktov, ktoré sú mu schopní dodať experti. Aj preto Naď, ktorý má 
skúsenosť s prácou s mnohými ministrami obrany, hovorí, že ministrom by mal byť 
skôr skúsený manažér mimo armády ako vysoká hodnosť v ozbrojených zložkách. 
V reálnom svete sú expertíza a schopnosť rozhodovať rovnako dôležité, no odlišné 
zručnosti.  
 
Dotkli sme aj otázky spravodlivosti a morálky pri rozhodovaní. Otakar Horák nás 
upozornil, že veda nám pri posudzovaní morálky rozhodnutia nepomôže, keďže platí 
Humov zákon – veda len popisuje veci také, aké sú. Morálka je odpoveďou na to, aký 
chceme svet mať. Jedným z prístupov k uvažovaniu o spravodlivosti rozhodnutia je 
doktrína utilitarizmu, ku ktorej sa v diskusii prihlásila väčšina študentov 
a diskutujúcich. Tu bola pri rozhodovaní dôležitá informácia o počte potenciálnych 
civilných strát pri zásahu samovražedného atentátnika. Našli sa v diskusii aj 
podporovatelia doktríny libertarianizmu a teda ochrany individuálnych práv 
jednotlivca. V danom kontexte Otakar upozornil na tzv. situacionizmus a rolu emócií 
pri rozhodovaní, ktoré evolučne pomáhali človeku prežiť v prostredí, v ktorom sa 
nachádzal. Otakar Horák v uvedenej súvislosti diskutoval o morálnej intuícii tak, ako 
ju konceptualizoval napr. Jonathan Haidt, ktorý skúma morálne hodnoty 
ovplyvňujúce naše rozhodnutia, ďalej diskutoval o tendencii ľudí post-racionalizovať 
už prijaté rozhodnutia, ako aj o kognitívnej disonancií, tak ako ju definoval napr. 
Leon Festinger. Pozornosť upriamil aj na poznanie Josua Greena, ktorý skúma 
morálne usudzovanie a rozhodovanie, štruktúru mozgu a schopnosť človeka robiť 



zložité rozhodnutia. Diskutujúcich upozornil na aspekt posudzovania konzekvencií, 
teda dopadov jednotlivých rozhodnutí.      
 
Ďalšou témou bola zmena taktiky útočenia – z osobne zainteresovaného/personálneho 
útoku na depersonalizovaný útok, kde sa pracuje s technikou ako sú napr. drony. 
Viaceré nové útočné či obranné systémy pracujú automaticky na princípe vopred 
definovaného algoritmu. Aj keď daný algoritmus definuje človek, sú namieste otázky 
rizík spojených s použitím depersonalizovaných prístupov k rozhodovaniu 
a intervenciám vo verejnom sektore. Jaroslav Naď nás v diskusii odviedol do 
konkrétneho rozhodovania v kontexte Slovenska a NATO. Podľa neho je pri 
rozhodovaní dôležitá aj expertná intuícia, hlavne v situácií, keď je potrebné 
rozhodovať sa rýchlo.  
 
Na siedmom stretnutí PPBC sme otvorili mnohé zaujímavé témy z hľadiska verejnej 
politiky a veríme, že boli inšpiráciou nielen pre ďalšie diskusie a výskum na ÚVP, ale 
aj pre našich študentov pri uvažovaní nad témami záverečných prác.  
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