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Milí čitatelia, pred sebou máte 
prvé číslo PPNka v akademickom 
roku 2017/2018. Aj keď ho priná-
šame trošku neskôr, verím, že v ňom 
nájdete o to viac zaujímavých člán-
kov, informácií a inšpirácií. Opäť 
máme pre Vás množstvo noviniek 
z uplynulých mesiacov, medzi inými 
predstavujeme nových doktorandov 
Patrika Pavlovského a Tomáša 
Michaleka, či nového odborného 
asistenta ÚVP. Tým nie je nikto iný 
ako náš absolvent Matúš Sloboda, 
ktorého som zároveň vyspovedal 
v rozhovore, ktorý taktiež nájdete 
na stránkach tohto čísla. Tomáš 
Malec sa zas porozprával s našou 
absolventkou Luciou Pientkovou, 
ktorá si z rúk riaditeľky ústavu 
prebrala aj cenu za vynikajúcu 
diplomovú prácu. Nechýba ani 
tradičný komentár doc. Staroňovej 
k štátniciam, doplnený o štatistiky 

úspešnosti študentov. Doc. Beblavá 
a Matúš Sloboda prinášajú zhrnutie 
7. stretnutia Public Policy Book 
Clubu, ktorý sme tentokrát poňali 
netradičným spôsobom – namiesto 
prečítania knihy sme si spoločne so 
študentami pozreli film a následne 
o ňom aj s odborníkmi diskutovali. 
Matúš Sloboda v tomto čísle hovorí 
aj o skúsenostiach a ponaučeniach 
z prednášok na stredných školách 
o propagande, konšpiráciách a ove-
rovaní faktov na internete. Na záver 
nemôže chýbať naša obľúbená 
sekcia Čítali sme, videli sme, kde 
Vám členovia nášho tímu v krátkosti 
predstavujú knihy, seriály, či 
filmy, ktoré ich v poslednej dobe 
oslovili. V odbornej prílohe potom 
nájdete článok od Clarissy Tabosy, 
doktorandky na Ústave európskych 
štúdií FSEV, o postoji krajín V4 voči 
migračnej politike EÚ, či recenziu 

knihy Why Nations Fail? od Matúša 
Slobodu. Verím, že si každý v tomto 
čísle nájde to svoje a zároveň týmto 
kormidlo PPNka odovzdávam do 
rúk kolegu-doktoranda Patrika 
Pavlovského, ktorému želám pri 
prípravách jeho nasledujúcich čísel 
všetko dobré, aby Vám PPNko naďa-
lej prinášalo zaujímavosti z diania 
na našom ústave a zo sveta verejnej 
politiky vo všeobecnosti.
No a na záver Vám chcem spoločne 
s celým tímom Ústavu verejnej 
politiky zaželať krásne prežitie via-
nočných sviatkov a aby ste rok 2018 
odštartovali s novou energiou a bol 
pre Vás úspešný a plný zaujímavých 
skúseností a zážitkov!

Martin Kollárik, šéfredaktor ÚVP
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V novembri sa uskutočnilo ďalšie 
zo série diskusných fór s externými 
hosťami, tentokrát v spolupráci 
s Transparency international Sloven-
sko. Pozvanie prijali bývalí či súčasní 
štátni zamestnanci, ktorí svojim posto-
jom nekompromisne vyjadrili či stále 
hovoria o veciach, ktoré by sa v profe-
sionálnej štátnej správe nemali vysky-
tovať. A sú teda tak trochu rebelmi. 
A v tomto duchu sa niesla i celá disku-
sia – čo znamená profesionalizácia štát-
nej služby, aká je motivácia mladých 
ľudí vôbec do štátnej služby vstúpiť či 
v nej zotrvať a či skutočne existuje niečo 
ako verejné blaho. Pozvanie diskuto-
vať prijali Monika Filipová – vedúca 
zamestnankyňa v štátnej správe, Oto 
Pisoň – senior konzultant odboru inves-
tičných projektov SARIO (Minister-
stvo hospodárstva), Juraj Beňa – bývalý 
case handler odboru kartelov (Proti-
monopolný úrad), Zuzana Hlávková – 
bývalá odborníčka na kultúrnu prezen-
táciu na sekretariáte predsedníctva SR 
v Rade EÚ (Ministerstvo zahraničných 
vecí). Diskusia sa mohla uskutočniť aj 
vďaka 353 darcom v crowdfundingovej 
kampani Tvorme štátnu správu odolnú 
voči korupcii. ▪

Diskusia: Rebeli 
v štátnej správe

deceMber 2017

Na kurzoch Ústavu verejnej politiky 
sme aj v uplynulých týždňoch privítali 
viacero zaujímavých hostí. MIchAl 
PIškO z Transparency international 
Slovensko študentom kurzu Etické 
otázky, transparentnosť a korupcia vo 
verejnej politike porozprával 16. novem-
bra nielen o úlohe mimovládnych orga-
nizácií, ale vďaka svojim dlhoročným 
skúsenostiam z denníka SME aj o úlohe 
médií v boji proti korupcii. V rámci 
rovnakého kurzu 9. novembra študen-
tom prednášal a diskutoval s nimi aj 
MARtIN SMAtANA z inštitútu zdra-
votnej politiky, ktorý pre zmenu hovo-
ril o práci IZP, ako aj o výzvach, ktorým 
zdravotnícky sector na Slovensku čelí 
Predmet Riadenie ľudských zdrojov vo 
verejnom sektore obohatil svojou účasťou 
hosť zo Slovinska – dekan Fakulty verej-
nej správy univerzity v Ljublane JANEZ 
StARE, ktorý študentom 15. novem-
bra priblížil systém vyššej štátnej služby 
v Slovinsku. Na Nástrojoch verejnej poli-
tiky sme zas prívitali jedného zo spolu-
zakladateľov Slovensko.Digital JáNA 
SuchAlA. Jeho prednáška a následná 
diskusia bola zameraná na význam 
zverejňovania dát o hospodárení v štát-
nej a verejnej správe. ▪

Európsky dvor audítorov usporiadal 
22. – 24. novembra dvojdňovú konfe-
renciu k téme posudzovania vplyvov, na 
ktorej sa zúčastnili tak poprední európ-
ski akademici v danej problematike 
(napr. Claudio Radaelli, Andrea Renda, 
Fabrizio de Francesco), ako i praktici 
z analytických jednotiek na posudzo-
vania vplyvov alebo kontroly kvality 
posudzovania vplyvov Európskej komi-
sie, Európskeho parlamentu, Nemecka, 
Švajčiarska, Francúzska, atď. Pozva-
nie prednášať dostala aj Doc. Staro-
ňová, ktorá sa už niekoľko rokov venuje 
tejto téme a v oblasti inštitucionalizá-
cie kontrolného orgánu a jeho funkcií je 

Hostia na kurzoch ÚVP

ÚVP na konferencii 
Európskeho Dvora 
audítorov k posudzova-
niu vplyvov

Diskusia rebeli v štátnej správe

priekopníčkou v akademickom výskume. 
Jej príspevok analyzoval úlohu a funk-
cie kontrolných orgánov kvality dolo-
žiek vplyvov v piatich krajinách strednej 
a východnej Európy: Česka, Estónska, 
Maďarska, Slovenska a Slovinska. ▪
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Od 24. októbra môžete na ÚVP vzhliad-
nuť výstavu osobností, ktoré menili či 
menia štát a verejný sektor k lepšiemu. 
Chceme študentov motivovať k práci pre 
štát, aby mohli budovať kvalitný verejný 
sektor, skúmať ho a meniť k lepšiemu. To 
môžu urobiť len ľudia, takí ľudia, ako 
sú aj oni, hovorí doc. Emília Sičáková-
-Beblavá, riaditeľka ÚVP.
ktoré osobnosti môžete na výstave 
vidieť? Z historickej perspektívy na 
myšlienky viacerých politických filo-
zofov, ako boli napríklad John Locke 
a Montesquieu, o usporiadaní spoloč-
nosti a republiky, nadviazal JAMES 
MAdISON, ktorý sa roku 1787 zasadil 
o uvedenie daných koncepcií do Ústavy 
uSA a to pri formovaní prvej demok-
racie v novoveku. Po francúzskej revo-
lúcií sa pokusy vytvoriť republiku 
a demokraciu prenášajú aj na európ-
sky kontinent. V súčasnosti sa celosve-
tovo diskutuje o kvalite poskytovaných 
verejných služieb, obzvlášť nad kvali-
tou zdravotníckych služieb. A hoci sa 
diskusia primárne viaže na zavádzanie 
trhových prvkov do verejných služieb, 
ktoré majú skvalitniť služby, úvahy sú 
staronové. Medzi priekopníkov vedec-
kého bádania o tom, prečo určitý typ 
služby nedosahuje predpokladanú 
kvalitu, patrí aj IgNAZ SEMMElwEIS 
pôsobiaci v štyridsiatych rokoch devät-
násteho storočia vo viedenskej nemoc-
nici. Svojou húževnatou prácou a vytr-
valým výskumom v oblasti pôrodníctva 

Výstava na ÚVP – Ľudia, 
ktorí menia svet

zachránil mnoho životov, aj keď sa jeho 
myšlienky dostávali do praxe postupne. 
Začiatkom dvadsiateho storočia spolo-
čensko-vední vedci začínajú intenzívnej-
šie reflektovať aj na organizáciu verejnej 
správy a úlohu úradníctva ako profesie 
a nielen výsady šľachticov. V Nemecku 
napr. MAx wEbER a v uSA Wodroow 
Wilson. Max Weber prináša konceptu-
alizácie usporiadania verejnej správy 
a byrokracie a snaží sa o to, aby zlepšil 
metodológiu spoločenských vied a ich 

prínos pre spoločnosť. Na Slovensku 
sa v danom období, po 1. svetovej vojne, 
formuje nový moderný štát, 1. Česko-
slovenská republika. Ten vznikol aj 
vďaka práci húževnatého vedca, gene-
rála a diplomata MIlANA RAStISlAVA 
štEFáNIkA. Generál Štefánik štát 
založil, avšak je už na nás, ako k nemu 
pristupujme a ako ho rozvíjame. Medzi 
osobnosťami našli svoje miesto aj ďalší 
dvaja Slováci – ekonóm MARtIN FIlkO 
a odborníčka na verejný sektor ĽubA 
ZIMANOVá-bEARdSlEy. Okrem toho, 
že Martin Filko prednášal na Ústave 
verejnej politiky FSEV uk, ako riaditeľ 
inštitútu pre finančnú politiku sa zasa-
dil za presadenie konceptu hodnoty 
za peniaze do uvažovania o správe vecí 
verejných. Ľuba Zimanová-Beardsley 
je svetovo uznávanou odborníčkou na 
manažment verejného sektora. Svoje 
poznanie neuplatnila len na Sloven-
sku, ale pomohla meniť verejné politiky 
v mnohých krajinách sveta. Momen-
tálne na ukrajine. Slovensko je od roku 
2003 súčasťou Európskej únie a mnohé 
verejné politiky k nám prichádzajú práve 
z toho prostredia. Aj tu pôsobí mnoho 
inšpiratívnych ľudí, ktorí sa zasadzujú za 
zmeny fungovania súčasného verejného 
sektora. Jednou z nich je aj francúzska 
europoslankyňa, pôvodom Nórka, Eva 
Joly, ktorá presadzuje protikorupčnú 
agendu vo fungovaní Európskej únie.
Veríme, že výstava, ktorá si pripomína 
osobnosti, ktoré sa zasadili o súčasnú 
podobu štátu a verejného sektora, bude 
inšpiratívnou nielen pre študentov, ale 
aj pre širšiu odbornú verejnosť, dodáva 
doc. katarína Staroňová. ▪

„Chceme 
študentov 
motivovať 
k práci pre 
štát, aby 
mohli budovať 
kvalitný verejný 
sektor, skúmať 
ho a meniť 
k lepšiemu.“
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Noví doktorandi na ÚVP

V septembri na Ústav verejnej politiky 
nastúpili dvaja noví doktorandi, v exter-
nej forme štúdia Tomáš Michálek 
a v internej forme Patrik Pavlovský. Dali 
sme im priestor v krátkosti sa predsta-
viť aj čitateľom PPNka.

PAtRIk PAVlOVSkÝ. Ako odchovanec 
FSEVky som nemusel dlho váhať, či sa 
mi tu doktorantúra oplatí. už po skon-
čení bakalárskeho programu Európske 
štúdiá som všetkým, ktorí sa ma pýtali 
na kvalitu štúdia vravel, že FSEVka je 
najlepšia slovenská fakulta v tomto 
odbore. Páčil sa mi prístup učiteľského 
zboru, ako aj obsah štúdia. Jedinou 
neznámou premennou bolo pre mňa 
fungovanie Ústavu verejnej politiky – 
o ústave som na bakalárskom stupni 
veľa nevedel. Vtedy som vlastne ani 
netušil, že sa raz stanem jeho súčasťou.
Zatiaľ čo moje súčastné výskumné 
zameramie je prienikom ekonómie, 
psychológie, politológie a verejnej poli-
tiky, na bakalárskom stupni ma to viac 
ťahalo k čisto sociologicko-politickým 
témam. Je preto prirodzené, že mojim 

bakalárskym výstupom bola analýza 
sekularizmu na Slovenska. Šlo o teore-
tickú analýzu konceptu sekularizmu 
a následne kvalitatívny rozbor tohto 
konceptu na príklade Slovenska. V tejto 
práci som spájal modernú liberálnu 
politickú filozofiu Johna Rawlsa či etiku 
Roberta Audiho s Durkheimovskými 
myšlienkami v súčastnej sociologickej 
teórii. Jedným z mojich východiskových 
bodov bol predpoklad, že moderný štát 
definujú nie len v politológií už klasické 
prvy ako územie, ústavnoprávne zria-
denie či monopol sily, ale aj to, ako štát 
sám seba (symbolicky) reprezentuje. 
Preto som pri analýze sekularizmu na 
Slovenku hľadel nie len na de jure ale 
aj de facto vzťah štátú a cirkví. Počas 
bakalárskeho stupňa mi bolo umožnené 
absolvovať jeden štúdijný semester 
v Litve, kde ma život v medzinárodnom 
kolektíve v dovtedy mne neznámej 
krajine uchvátil na tolko, že som si 
pokračovanie svojich štúdií nevedel 
prredstaviť nikde inde, ako mimo 
Slovenska. Aj preto som sa (úspešne) 
pokúsil absolvovať magisterský stupeň 
na Stredoeurópskej univerzite v Buda-
pešti. Štúdium na tejto inštitúcií mi 
naplno ukázalo, ako presne vyzerá tá 
veda za odoborom spoločenské vedy. 
Počas štúdia v Budapešti som ostal 
verný svojej vášni pre politické teórie 
a vo svojej diplomovej práci som preto 
kriticky reagoval na filozogickú debatu 
medzi perfekcionistami a anti-perfeci-
onistami. Túto debatu som považoval 
za atraktívnu najmä preto, že vo svojej 
podstate z jej výsledku vyvstáva, čo 
všetko si mdoerné štáty môžu legitímne 
dovoliť voči svojim občanom bez toho, 
aby mali daný občania pádny legitímne 
nerešpektovať jeho autoritu. Výskum 
k tejto téme ma dosť intenzívne previe-
dol i akademickou literatúrou obklopu-
júcou koncept autonómie a inštitúcia 
na ktorej som pôsobil mi umožnila sa 
tejto téme hĺbkovo venovať. Práve báda-
nie o autonómii ma priviedla k témam, 
ktorá dnes reprezentujú jadro môjho 
doktorandského výskumu – k témam 
ako sú nudging, mentálne skratky 
a usudzovacie odchýlky a ich paternalis-
tické využitie štátom vis-a-vis jeho auto-
nómnym občanom. Mojim primárnym 
pohľadom na tieto témy je práve pohľad 
politickej autority – štátu – a preto 
pevne verím, že pod taktovkou doc. 
Emílie Sičákovej-Beblavej sa mi podarí 
Slovensku ukázať, že efektívne spôsoby 

riadenia nie len našej spoločnosti exis-
tujú i v soft podobách.

tOMáš MIchAlEk. V súčasnosti pra-
cuje ako manažér výskumných projek-
tov v Slovenskej akadémii vied (SAV), 
konkrétne na oddelení vedy a výskumu. 
Je napr. hlavným slovenským riešiteľom 
projektu h2020 s názvom cIMulAct 
(Viacúrovňová občianska konzultácia 
programu Horizont 2020), ktorý sa 
zaoberá zapojením občanov do tvorby 
výskumnej agendy. Tento projekt vyu-
žíva niekoľko participatívnych metód, 
ktoré občanom umožňujú ovplyvňo-
vať budúce témy výskumu. Podieľa sa aj 
na organizácii občianskych konzultá-
cií v rámci vlajkového projektu h2020 
s názvom Projekt ľudského mozgu 
(Human Brain Project), ktorý venuje 
výskumu v oblasti neurovedy, výpoč-
tovej techniky a medicíny v súvislosti 
s fungovaním mozgu. Okrem toho je 
na Slovensku zodpovedný za podujatie 
Veda v parlamente (Science meet par-
laments), ktoré pochádza z dielne Spo-
ločného výskumného centra Európskej 
komisie. V roku 2016 sa v rámci neho 
v Národnej rade Slovenskej republiky 
zorganizovala panelová diskusia o kva-
lite sekundárneho vzdelávania na Slo-
vensku za účasti vybraných odborníkov 
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Matúš Sloboda dokto-
rom filozofie a novým 
odborným asistentom 
na ÚVP

Matúš Sloboda v júni úspešne absolvoval 
obhajobu dizertačnej práce, v rámci 
ktorej sa venoval kandidátom a víťazom 
vo voľbách na primátorov slovenských 
miest. konkrétne išlo o kvantitatívnu 
analýzu faktorov úspechu vo voľbách, 
Matúš sa pritom zameral najmä na 

Aj v tomto akademickom roku na ÚVP 
pokračujeme v tradícií pravidelných 
stretnutí, na ktorých predstavujeme naše 
výskumy, výskumné plány, či akademické 
práce, ktoré nás zaujali a diskutujeme 
o nich. V septembri sme napr. diskutovali 
o článku Hala Colebatcha Policy, learning 
and regime change: Western concepts and 
CEE experience, v októbri sme sa rozprá-
vali o príprave projektu Účinné učenie či 
o projekte H2020 – Citizens and Multi-

-Actor Consultation on Horizon 2020, 
v novembri medzi iným aj o pripravova-
nom článku Matúša Slobodu a Emílie 
S. Beblavej Public appointments of CEOs 
in local-government companies in Slova-
kia. V stretnutiach budeme pokračovať aj 
v priebehu budúceho kalendárneho roka 
a radi vás na nich privítame. ▪

Pokračujeme v tradícii 
výskumných jourfixov

Doc. katarína 
Staroňová si prevzala 
ocenenie rektora 

Rektor univerzity uk každoročne pri 
príležitosti osláv Medzinárodného dňa 
študentstva udeľuje ocenenia pre výni-
močných študentov a pedagógov jednot-
livých fakúlt. Za Fakultu sociálnych a eko-
nomických vied si toto ocenenie tento 
rok prevzala Doc. Staroňová za výnimoč-
ne bohatú vedeckú činnosť publikovanú 
v renomovaných časopisoch, inovatív-
ne pedagogické postupy (napr. simulá-
cia zastupiteľstva, práca s prípadovými 
štúdiami), popularizačné aktivity (napr. 
prednášky v klube úradníkov dobrej vôle, 
organizovanie diskusných fór na témy 
štátnej služby, posudzovania vplyvov, pub-
lic policy book club, atď.), ako i aplikova-
né analýzy. Doc. Staroňová bola členkou 
pracovnej skupiny pri Úrade vlády, ktorá 
pripravovala Nový Zákon o štátnej služ-
be (55/2017), ktorý vstúpil do účinnosti 
1. Júna 2017, podieľaľa sa i na Stratégii ria-
denia ľudských zdrojov v štátnej správe 
2015-2020, Stratégii RIA 2020 pri Minis-
terstve hospodárstva. Počas predsedníc-
tva SR v Európskej komisii, doc. Staro-
ňová vypracovala pre pracovnú skupinu 
EuPAN (European Public Administra-
tion Network) analýzu služobného hod-
notenia v 30 krajinách EÚ a asociovaných 
krajinách (Švajčiarsko, Srbsko, Nórsko). 
Analýza výberových konaní na predse-
dov súdov v SR viedla k zmene Vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o výberovom 
konaní na funkciu sudcu. ▪

a poslancov NR SR. Rovnako prebehlo 
aj párovanie poslancov s odborníkmi 
na témy definované samotnými poslan-
cami. V roku 2017 sa zase diskutovalo 
na tému vytvorenia komisie pre otázky 
budúcnosti pri Výbore NR SR pre vzde-
lávanie, vedu, mládež a šport. Tomáš je 
tiež členom inštitútu strategických ana-
lýz Slovenskej akadémie vied, ktorý sa 
zaoberá interdisciplinárnymi projektmi 
zameranými na veľké spoločenské témy. 
Úlohou tohto inštitútu je úzko spolupra-
covať s ostatnými výskumnými ústavmi 
Slovenskej akadémie vied a pripravovať 
sumáre pre vedu a politiku o aktuálne 
diskutovaných témach na Slovensku. 
Počas svojho pôsobenia v Technolo-
gickom centre Akadémie vied Čes-
kej republiky bol v rokoch 2012 – 2015 
výskumným pracovníkom projektu 
7. rámcového programu s názvom PAcI-
tA (Parlamenty a občania v procese 
hodnotenia technologických dopadov). 
V rámci neho sa organizovali európske 
konferencie o hodnotení technologic-
kých dopadov (Praha 2013, Berlín 2015) 
a pilotné aktivity v oblasti starnúcej spo-
ločnosti a udržateľnej spotreby. Tomáš 
Michalek je absolventom odboru medzi-
národné vzťahy na inštitúte politolo-
gických štúdií Fakulty sociálnych vied 
univerzity karlovej v Prahe, kde získal 
svoj magisterský a rigorózny titul. Baka-
lársky titul získal na Fakulte politických 
vied a medzinárodných vzťahov uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
v odbore medzinárodné vzťahy a diplo-
macia. V súčasnosti pokračuje v štúdiu 
na Ústave verejnej politiky Fakulty soci-
álnych a ekonomických vied univerzity 
komenského v Bratislave, kde sa venu-
je využitiu poznania v tvorbe verejnej 
politiky. ▪

fenomén nezávislého kandidáta, efekt 
funkcionára, či rodový aspekt. Hodno-
tiaca komisia ocenila vysokú kvalitu 
dizertačnej práce a bez výhrad spravila 
z Matúša doktora filozofie. V septembri 
sa Matúš zároveň stal novým odborným 
asistentom Ústavu verejnej politiky. 
Viac si môžete prečítať v rozhovore 
s Matúšom v tomto čísle PPN-ka. ▪ 
 rozhovor na str. 10 ►►
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V júni 2017 úspešne absolvovala magisterské štúdium na Ústave verejnej politiky.

tOMÁŠ Malec, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Rozhovor s Luciou Pientkovou, absolventkou štúdia na ÚVP

Ahoj, Lucka, v prvom rade by som sa 
ťa teda chcel spýtať, čo ťa motivovalo, 
resp. prečo si sa rozhodla študovať 
práve odbor verejná politika? 
Na bakalárskom štúdiu som študovala 
na uk sociológiu. Toto štúdium bolo 
zaujímavé, no využila som možnosť, že 
sa vysokoškolské štúdium delí na dva, 
resp. tri stupne a chcela som si rozšíriť 
obzory aj z iného vedného odboru. 
Pred nástupom na ďalšie štúdium som 
pozerala predovšetkým študijné plány 
iných odborov a príslušné informačné 
listy a keďže ma zaujali práve na odbore 
verejná politika, rozhodla som sa podať 
si prihlášku na tento odbor.

Vedela by si mi povedať najväčšie 
rozdiely medzi jednotlivými stupňami 
v rámci tvojho štúdia?
Na bakalárskom štúdiu hodnotím 
pozitívne o niečo väčšie zameranie na 
kvantitatívne metódy výskumu, ktoré 
sú v prípade sociológie (i verejnej poli-
tiky) nevyhnutné. Taktiež sa do istej 
miery preberala aj filozofia a aj keď som 
to v tej dobe nevedela patrične oceniť, 
myslím, že v konečnom dôsledku to 
bolo pre môj ľudský kapitál prospešné. 
V prípade magisterského štúdia pozi-
tívne hodnotím implementáciu prípa-
dových štúdií do učebných osnov, 
pretože vďaka tomu neboli preberané 
okruhy vytrhnuté z kontextu, ale práve 
naopak, vďaka nim bola skúmaná prob-
lematika vysvetlená jednoznačnejšie. 
učenie sa formou prípadových štúdií by 
som v spoločensko-vedných odboroch 
(tam, kde to je možné) osobne využívala 

BOLi SME ŠTuDENTMi ÚVP

učenie sa formou prípadových 
štúdií by som v spoločensko-vedných 
odboroch využívala čo najviac
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čo najviac, aby dostali študenti holis-
tický pohľad na preberanú tému. 

Môžeš povedať, že štúdium verejnej 
politiky splnilo tvoje očakávania?
Na tomto štúdiu by som ocenila, ako 
som spomenula skôr, intenzívnejšie 
zameranie sa na kvantitatívne metódy 
výskumu. Okrem uvedeného som so 
štúdium verejnej politiky spokojná, čo 
dokazuje aj fakt, že pred nástupom na 
tento odbor som absolútne nemala 
záujem zamestnať sa v štátnej správe, 
no toto štúdium môj názor zmenilo 
a zistila som, že aj v štátnej správe sa 
nájdu príťažlivé pozície. 

Mnoho študentov popri štúdiu taktiež 
pracuje. Niektorí z dôvodu, aby si 
zabezpečili finančne lepší študentský 
život, iní sa snažia pracovať v odbore, 
ktorý študujú. Patrila si počas tvojho 
štúdia do jednej z týchto skupín?
Áno, popri štúdiu som aj pracovala.

Dala sa práca popri štúdiu verejnej 
politiky v pohode stíhať, alebo si mala 
občas so štúdiom problémy?
Ja osobne som nemala problém stíhať 
aj zamestnanie aj školu, no je pravda, že 
moje zamestnanie bolo časovo flexibilné. 

Skúsila si počas svojho štúdia aj 
možnosti, ktoré ponúka fakulta, ako 
napr. Erasmus pobyty, či už študent-
ské, alebo pracovné?
Nie, nevyužila som ani jednu z uvede-
ných možností. Avšak myslím si, že 
by bolo vhodné ísť aj na Erasmus či 
prípadne využiť nejakú pracovnú 
ponuku – napr. vo forme stáže. Asi by 
som študentom odporučila navštíviť 
aj Erasmus ako aj stáže ak si to môžu 
dovoliť, lebo je to investícia, ktorá sa 
v budúcnosti vráti niekoľkonásobne 
(v prípade, že si človek uvedomelo 
vyberie z oboch možností). 

O ktorých predmetoch by si mohla 
povedať, že to boli NaJ predmety? 
Z akého pohľadu už nechávam na teba.
Pozitívne hodnotím väčšinu navštevova-
ných predmetov. Oceňujem predovšet-
kým výber študijnej literatúry, ktorý 
bol aktuálny a často prispôsobovaný 
ad hoc. Taktiež oceňujem, že sa nám 
vyučujúci snažili častokrát poskytnúť 
viacero uhlov pohľadov na skúmanú 
problematiku a nevideli svet len 
čierno-bielo. 

Keď sme pri predmetoch a štúdiu, 
k tomu neodmysliteľne patrí aj záve-
rečná práca. Mohla by si nám pove-
dať, o čom si písala diplomovú prácu 
a prečo si si danú tému vybrala?
Písala som prácu, ktorej cieľom bolo 
prostredníctvom poznatkov behaviorál-
nych vied zmeniť prispievanie na chari-
tu. Danú tému som si vybrala z dôvodu, 
že ma behaviorálne vedy veľmi výrazne 
zaujali a ich štúdium mi išlo pomerne 
dobre – ľahko som chápala uvedenú 
problematiku a zároveň to, ako už bolo 
spomenuté, bolo aj veľmi zaujímavé. 

Aké boli najzaujímavejšie zistenia 
v rámci tvojej diplomovej práce?
Najzaujímavejšími zisteniami je, že 
v experimentoch sa nejavil ako efek-
tívny sociálny dôkaz správnosti (pozn. 
autora: ide o prispôsobovanie rozhod-
nutia podľa rozhodnutí ostatných ľudí/
členov soc. skupiny) a to ani v jednom 
experimente (v rámci práce boli 
zrealizované dva) a osvedčil sa princíp 
reciprocity. Dôležité je ale reflektovať 
kontext použitia experimentu, čo 

znamená, že v tomto prípade nemusí 
byť sociálny dôkaz správnosti efektívny, 
no v iných experimentoch alebo prípa-
doch to môže byť už inak. 

Keď sa pozrieš teraz za seba na svoje 
štúdium, ako by si ho zhodnotila v pár 
vetách?
So svojim štúdiom som spokojná. 
Vzhľadom na to, že sa jedná o multi-
disciplinárny vedný odbor, poskytlo 
mi štúdium pomerne široký rozhľad. 
Dôraz sa kládol aj na analytické mysle-
nie, ktoré nie je využiteľné len v škole, 
ale aj v pracovnej oblasti. Pozitívne 
hodnotím aj vyučovanie behaviorálnej 
verejnej politiky, ktorá čerpá poznatky 
z oblasti behaviorálnych vied. 

Každoročne sa z množstva študen-
tov nájde niekoľko nerozhodnutých 
uchádzačov, možno by si preto mohla 
uviesť zopár odporúčaní, prečo by mali 
študenti ísť práve na tento odbor a čo 
môže človeku dať?
Myslím si, že tento odbor si môže 
vybrať ktokoľvek so záujmom o verejnú 
politiku, resp. ktokoľvek, kto by chcel 
pracovať v štátnej sfére. Odbor je multi-
disciplinárny, takže ponúka študentom 
široký rozhľad na rôzne situácie 
a spoločenské problémy. Myslím si, že 
na ÚVP je prítomná snaha poskytnúť 
študentom najlepšie vzdelanie pros-
tredníctvom odborníkov z mnohých 
oblastí, ktorí nepôsobia len na 
akademickej pôde, ale taktiež aktívne 
vystupujú v oblastiach, o ktorých 
prednášajú, čo znamená, že študenti 
dostanú informácie z tzv. prvej ruky. Na 
prednášky sú často pozývaní aj externí 
hostia, čo hodnotím ako veľké plus. 

Ešte by som mal na teba posledné 
dve otázky, a teda čo aktuálne robíš 
a trošku „pohovorovú“ otázku, avšak 
o to úprimnejšiu, aké máš plány na 
najbližšie obdobie, či už po pracovnej 
alebo osobnej stránke?
Aktuálne som zamestnaná v jednej 
spoločnosti so zameraním na prieskum 
trhu. Momentálne som v pracovnej aj 
osobnej oblasti veľmi spokojná, takže 
mojím plánom je udržať tento stav. ▪

„…na ÚVP 
je prítomná 
snaha poskyt-
núť študentom 
najlepšie vzdela-
nie prostredníc-
tvom odborní-
kov z mnohých 
oblastí, ktorí 
nepôsobia len 
na akademickej 
pôde…“ 
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PuBLiC POLiCy BOOk CLuB

Rozhodnutia vo verejnom 
sektore, morálka, spravodlivosť 
a boj s terorizmom

dOc. eMília SičÁkOvÁ-beblavÁ, Phd. a Mgr. MatÚŠ SlObOda, Phd.

Poznámky zo 7. stretnutia Public Policy Book Club-u ÚVP

Začiatkom októbra Ústav verejnej 
politiky usporiadal už siedme stretnu-
tie 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 Jaro-
slav Naď, riaditeľ Slovenského inštitútu 
pre bezpečnostnú politiku. 

Téma našej diskusie nebola jedno-
duchá, 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 zodpove-
dania 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 Jaro-
slava Naďa má minister byť schopným 
robiť rozhodnutia na základe informá-
cii a faktov, ktoré sú mu schopní dodať 
experti. Aj preto Naď, ktorý má skúse-
nosť 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 rozhod-
nutia 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 aten-
tátnika. Našli sa v diskusii aj podpo-
rovatelia 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 depersonalizo-
vaný útok, kde sa pracuje s technikou 
ako sú napr. drony. Viaceré nové útočné 
či obranné systémy pracujú automa-
ticky na princípe vopred definovaného 
algoritmu. Aj keď daný algoritmus 
definuje človek, sú namieste otázky 
rizík spojených s použitím depersona-
lizovaných 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 intu-
ícia, hlavne v situácií, keď je potrebné 
rozhodovať sa rýchlo. 

Na siedmom stretnutí PPbc sme otvo-
rili 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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V roku 2015 vycestoval Demagog.Sk 
prvýkrát na strednú školu s pred-
náškou o propagande, konšpiráciách 
a overovaní faktov na internete. 
A nemohlo to dopadnúť horšie. 
Študenti z Tisovca ovládli stretnutie 
a ja som nestačil odrážať konšpiračné 
teórie a názory. Od vtedy sme sa 
zúčastnili viac ako dvadsiatky ďalších 
prednášok a diskusií po Slovensku. 
Vždy sme istým spôsobom zlyhali, no 
vždy lepšie. V spolupráci so Stratpolom 
naďalej pokračujeme vo voľnom čase 
v cestovaní po stredných školách 
a v komunikácii so stredoškolskými 
učiteľmi. A niečo sme sa naučili.

NePOdceňuJMe Mladých. Mladí nie 
sú hlúpejší, neprejavujú výrazne 
menej záujmu ako my v ich veku. 
Zároveň stredoškoláci nemajú 
zľutovanie, veľmi rýchlo sa začnú nudiť 
a stratia záujem. Sotva sme však my 
boli iní. Pravdou však je, že ich myseľ 
rozrušuje viac podnetov ako študentov 
v minulosti. O to viac treba byť jasný, 
zrozumiteľný a dostatočne rýchly.

NezOMieraJMe Na krÁSu. Prednáška 
nikdy nebude dokonalá, fakticky 100 
% presná a účinná. Cieľ prasknúť 
nepreniknuteľnú názorovú bublinu 
a naučiť zdravej skepse aspoň 
niekoľkých študentov, sa môže zdať 
ako málo ambiciózny. Pri vyšších 
cieľoch sa však môže stať, že sa už pred 
katedru nikdy nepostavíte. Nemusíme 
byť perfektní, len stále lepší. 

uNikaJÚ NÁM Preč. Spýtali ste sa 
niekedy stredoškoláka, odkiaľ čerpá 
informácie? Skúste, a možno strávite 
čas googlením týchto zdrojov, tak ako 
aj my. Aj Facebook je už v mnohých 
prípadoch len sekundárnym zdrojom. 
Nevieme, čo pozerajú, čítajú = nevieme 
o čom a ako uvažujú. Skúsme, aspoň 
platonicky, s nimi držať krok.

konšpirácia a propaganda: 
10 + ponaučení zo stredných škôl
Mgr. MatÚŠ SlObOda, Phd. odborný asistent na ÚVP a lektor projektu Demagog.Sk

daJMe učiteľOv dOkOPy. Na každej 
škole je viacero osvietených učiteľov, 
ktorí pracujú nad rámec svojich 
povinností. Povzbuďme ich. A čo 
možno ešte dôležitejšie, prepojme 
ich. Oni najlepšie vedia, čo je kritické, 
v čom potrebujú pomôcť. Preto 
testujeme prvé pracovné stretnutia 
stredoškolských učiteľov a učiteliek 
s profesionálnym lektorom Dávidom 
králikom, s cieľom vytvoriť metodiku 
učenia o téme dezinformácií, konšpi-
rácií a overovaní faktov na internete.

zOdvihNiMe zadky z bratiSlavy. Je 
naivné očakávať vysokú mieru dôvery 
v prácu neziskoviek, keď len minimum 
mladých ľudí niekedy niekoho z nás 
počulo a videlo. Je to náročné rozhod-
nutie ukrojiť zo svojho voľného času, no 
ak niečomu veríme, mohli by sme to 
spraviť aspoň párkrát za rok. Vyjadrená 
vďačnosť stredných škôl za náš čas 
rastie vzdialenosťou od Bratislavy.

PýtaJMe Sa, POčÚvaJMe a buďMe 
POkOrNí. Ak sú stredoškoláci trochu 
viac odlišní od našej generácie, tak 
možno aj preto, že len málokto s nimi 
skutočne komunikuje a pýta sa ich. 
Diskutujme, neprednášajme. Buďme 
pripravení počúvať ich odpovede 
a nebojme sa povedať, že nepoznáme 
na všetko jednoznačnú odpoveď.

zaStaňMe Sa tradičNých Médií. 
Priznajme, že tradičné médiá majú 
svoje chyby, no majú nenahraditeľnú 
úlohu. Vysvetlime, že o zlyhaniach 
vieme vďaka kontrolným a korekčným 
mechanizmom, ktoré v slušných 
médiách fungujú. Hovorme o potrebe 
skeptického postoja k informáciám 
a udalostiam, no upozornime na nebez-
pečenstvo cynizmu a ľahostajnosti.

PriPravMe Sa, NePOdceňuJMe 
StredOŠkOlÁkOv. určite si pamä-
táte, ako ste v tínedžerskom veku 

nekompromisne zrušili hocikoho, ak 
ste nadobudli pocit, že vám len kradne 
čas. Nácvik a príprava prednášky je 
nekončiaci cyklus a musí byť poctivá. 
Neexistuje dokončená prednáška, len 
prednáška, ktoré potrebuje vylep-
šenie. Abstraktné pojmy a neurčité 
referencie vypínajú pozornosť publika. 
Buďme konkrétni a vecní – použí-
vajme príklady z reálneho sveta.

POkÚSMe Sa OdOvzdať kONkrétNu 
zručNOSť. Skúsme zanechať v hlavách 
študentom jednu použiteľnú zručnosť. 
ukážke im napríklad, ako jednoducho 
vedia v Google overiť, či obrázok 
súvisí s textom. Je to mnohokrát prvá 
indícia, že zámerom obrázka v texte 
je zavádzať a útočiť na naše emócie.

NeigNOruJMe PreJavy raSizMu 
a NekritickéhO MySleNia. Využime 
každú možnosť diskutovať o pochyb-
nosti či dezinformácii z publika. 
Nepresviedčajme my, prenesme 
argumentačné bremeno na žiakov, 
vytvorme polemiku. Tá je často 
najúčinnejšou metódou, ako vyvrátiť 
jasné presvedčenie, ktoré nie je 
založené na presných informáciách.

A spájajme sily. Sami to 
nikdy nezvládneme. ▪
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ROZHOVOR

Matúš Sloboda doktorom 
filozofie a novým odborným 
asistentom na ÚVP
Matúš, si čerstvým absolventom 
doktorandského štúdia a od septem-
bra odborným asistentom na ÚVP. Ako 
by si spätne zhodnotil doktorandské 
štúdium, naplnilo tvoje očakávania?
Bolo krátke, aj preto veľmi intenzívne. 
Hodnotím to ako veľmi pozitívne obdo-
bie, pretože som mohol veľa cestovať, 
stretávať sa s novými ľuďmi, vzdelávať 
sa a vyskúšal som si aj učenie. 

Aké zážitky, skúsenosti zo štúdia ti 
najviac utkveli v pamäti? Určite si sa 
zúčastnil mnohých konferencií a pred-
nášok, stretol si množstvo zaujíma-
vých ľudí a pod.
Posledných niekoľko mesiacov pred 
obhajobou dizertačnej práce bolo 
jednoznačne najzaujímavejších. Tri 
mesiace som trávil veľa času na Masa-
rykovej univerzite v Brne a pracoval 
na dizertácii. Hneď vzápätí som začal 
učiť úplné nový kurz, ktorý som si 
vytvoril – Politika a moc. učenie je 
veľmi náročné na prípravu nielen 
obsahovú, ale aj psychickú. Za veľmi 
príjemnú spomienku považujem aj 
obhajobu práce, ktorú som považoval 
za vyvrcholenie dlhodobého úsilia.

Popri štúdiu si pracoval aj ako 
projektový manažér a výskumník na 
projekte Demagog. Ako hodnotíš túto 
skúsenosť? 
Na tomto projekte som pracoval od 
roku 2011 a asi aj preto, že som prešiel 
všetkými fázami projektu, som ho 
vnímal ako dôležitú súčasť môjho 
pracovného života. Považujem za veľmi 
dôležité sledovať politikov a konfronto-
vať ich. Nehodnotím teraz, či sú politici 
pravdovravnejší vďaka Demagog.Sk, 
ale za tých takmer osem rokov prešlo 

projektom viac ako 200 mladých 
ľudí, ktorí si zlepšili svoje analytické 
zručnosti. Cítim sa viac ako obsahový 
človek než manažér, preto mojím 
hlavným cieľom bolo nájsť za seba 
takého človeka, ktorý bude mať dobré 
riadiace schopnosti a záujem o projekt. 
Za svoj najväčší manažérsky úspech 
teda považujem to, že som našiel skvelú 
novú manažérku Demagog.Sk. Dnes 
naďalej spolupracujem externe na 
projekte a pomáham s prednáškami 
na stredných školách o problematike 
overovania informácií na internete. Bez 
tejto niekoľkoročnej skúsenosti by som 
určite teraz nepôsobil na univerzite.

Počas svojho štúdia, či už magister-
ského alebo doktorandského, si sa 
zúčastnil aj erazmáckych študijných 
pobytov. Odporúčaš využiť tieto 
možnosti aj ďalším študentom? 
Jednoznačne, je to skvelá skúsenosť 
a dodnes mám množstvo priateľstiev 
a spomienok. uznávam, že pre aktu-
álnu generáciu nemusí byť cestovanie 
také vzácne, ako bolo a je pre mňa. 
Erazmus je však skvelým kompromi-
som pre študentov a študentky, ktoré 
chcú zostať na Slovensku, no radi by 
skúsili aj zahraničnú školu a získali 
novú skúsenosť.

V svojej dizertačnej práci si písal 
o charakteristikách kandidátov na 
starostov v komunálnych voľbách. 
Prečo si sa rozhodol pre túto tému 
a aké boli najzásadnejšie zistenia 
tvojej práce?
Mal som pocit, že debata o voľbách 
a ich výsledkoch je príliš postavená na 
agregovaných štatistikách, ktoré len 
málo hovoria o skutočnej úspešnosti 

MartiN kOllÁrik, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky



11Public Policy News Jún ��17

kandidátov a kandidátok na volenú 
funkciu. Analyzujú sa predovšetkým 
výsledky volieb a len minimálne sa 
pozerá aj na to, kto súťažil o funkciu. 
Strácame tak cenné informácie, ktoré 
nám môžu lepšie ukázať stav sveta. 
Ak sa pozrieme na voľby aj optikou 
všetkých kandidátov a kandidátok 
na primátora, uvidíme napríklad, že 
ženy nie sú výrazne menej úspešné 
ako muži. Nízke zastúpenie žien 
je skôr problémom nedostatočnej 
ponuky žien. ukázalo sa, že pohlavie 
významne neovplyvňuje šancu na 
úspech vo voľbách. Skôr rozhoduje 
politická skúsenosť a kandidatúra za 
jeden zo silných politických blokov – 
Smer-SD vs pravicové strany.

Na čo si treba dať pri písaní akade-
mických prác pozor a čo by si pri 
písaní teraz spravil inak?
Predovšetkým netreba podceniť 
časovú náročnosť. Nie je problém 
text napísať, zložité je precizovanie 
argumentácie s dôrazom na zrozumi-
teľnosť textu aj pre bežného čitateľa. 
Ak by som prácu robil opäť, určite by 
som množstvo vecí zmenil, no myslím, 
že ide o prirodzený stav. každý text by 
mal byť o niečo lepší, beriem to ako 
nikdy nekončiaci proces učenia sa.

Kedy si sa rozhodol, že ostaneš 
pracovať v akadémii a čo ťa k tomu 
viedlo?
Na doktorandské štúdium som 
nastupoval s ambíciou učiť a pracovať 
na univerzite. Skutočne som nemal 
ani plán B. Na univerzite ma baví, že 
je o neustálom vzdelávaní sa, nielen 
o vzdelávaní druhých. Podstatné je 
pre mňa tvorivé prostredie a podpora 
od inšpiratívnych kolegov a kolegýň. 

Ako hodnotíš svoje prvé mesiace 
v pozícii odborného asistenta na 
ÚVP?
Je to náročné, no krásne povolanie. 
Celotýždenná príprava na prednášky 
a úplné vyčerpanie po odprednášaní. 
Našťastie mi študenti veľmi pomáhajú 
svojou komunikatívnosťou a akti-
vitou na kurzoch. Snažím sa každú 
prednášku spraviť tak, aby ma bavila 
a bola uchopiteľná v kontexte. Preto 
kladiem veľký dôraz na príklady 
z praxe, na ktorých môžeme spoločne 
ilustrovať, ako fungujú či zlyhávajú 
teoretické koncepty a čo nás učí 

„Učenie je 
veľmi náročné 
na prípravu 
nielen 
obsahovú, ale 
aj psychickú. 
Za veľmi 
príjemnú 
spomienku 
považujem aj 
obhajobu práce, 
ktorú som 
považoval za 
vyvrcholenie 
dlhodobého 
úsilia.“

veda o politike a procesoch. Veľká 
vďaka patrí aj doktorandovi Patrikovi 
Pavlovskému, ktorý mi pomáha na 
kurze Verejná politika a prichádza 
so zaujímavými podnetmi. Do toho 
samozrejme pracujem na viacerých 
rozbehnutých výskumoch.

Aký „vysnívaný“ predmet by si chcel 
zostaviť a učiť? Nech vieme, na čo sa 
môžeme v budúcnosti tešiť. 
Asi ho už aj mám. Ako doktorand 
som dostal možnosť otestovať svoje 
schopnosti a vytvoriť si kurz. Vymyslel 
som si kurz Politika a moc, ktorý je 
takým základným prierezom teóriami 
o moci, organizáciách, rozhodovaní 
a politických procesoch. už uvažujem 
ako tento kurz vylepším a zdá sa, že 
budúci semester opäť privítam na 
kurze nových bakalárskych študentov 
a študentky. 

Na čom momentálne pracuješ?
Pokračujem v analýze komunálnych 
volieb, predovšetkým toho, aké 
vlastnosti kandidátov ovplyvňujú 
volebný výsledok. Zároveň sa pozerám 
na politickú súťaž v obciach. Skúšame 
s kolegom Tomášom Černěnkom 
z Ekonomickej univerzity zistiť, čo 
môže vysvetľovať mieru súťaživosti na 
funkciu starostu, ktorá je v približne 
tretine miest buď úplne nulová, alebo 
len veľmi malá. Zároveň s riaditeľkou 
ÚVP robíme výskum na politizáciu 
v mestských firmách. Zatiaľ sa ukazuje, 
že ide predovšetkým o funkčnú 
politizáciu. ▪
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ŠTÁTNiCE 2017

dOc. kataríNa StarOňOvÁ , Phd.

Štátnice 12 – 13. jún 2017 
a štátnice 21. august 2017

Tohtoročné štátnice (júnové i augus-
tové) sa niesli v znamení nového 
režimu, ktorý dôsledne uplatňuje už 
staršie nariadenie, ktoré platí od prija-
tia študijného poriadku v roku 2008, 
a je aj súčasťou aktuálneho študij-
ného poriadku z roku 2013 v znení 
jeho dodatkov. Všetci študenti, pokiaľ 
chcú ísť na štátnice v akademický rok, 
v ktorom končia, tak sa musia prihlásiť 
už na júnový termín na VšEtky PREd-
MEty (čiže nie je možné rozloženie 
predmetov ako bolo doteraz, resp. odlo-
ženie 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 obhaj-
oby 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 štátni-
ciach opravovali predmety, ktoré sa im 
nepodarilo urobiť v riadnom termíne. 

Pri pohľade na štatistiky štátnice zodpo-
vedali bežnému trendu, aký sledu-
jeme už viacero rokov. Približne 20% 
si muselo prísť v auguste v opravnom 
termíne zopakovať niektorý z predme-
tov, ktorý v júnovom termíne nezvládli. 
už klasicky je najobtiažnejším pred-
metom na zvládnutie komparatívna 
verejná politika, v ktorej sa vyžaduje 
prepájanie medzi predmetmi a apli-
kácia na prax v podobe vlastných 
príkladov. V tomto roku si až polovica 
študentov musela predmet zopakovať 
v júnovom termíne. Oproti minulým 
rokom je však aj relatívne vysoká úspeš-
nosť v dosiahnutí najvyššej možnej 
známky A, už tradične je to hlavne 
v predmete Prípadová štúdia, kde 
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študenti pomocou prípadovej štúdie 
riešia dilemy decízora v rozhodovaní. 
Tento predmet obsahoval v tomto roku 
novú sadu prípadových štúdií, ktoré 
boli vypracované na Ústave verejnej 
politiky a preto nás teší, že i riešenie 
prípadoviek, ktoré boli na štátniciach 
po prvýkrát, dopadlo výborne.

Augustové štátnice boli úspešnej-
šie než júnové – len v jednom pred-
mete bude musieť študentka opakovať 
skúšku v nasledujúcom roku. 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. 

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na 
Vaše reakcie z profesného života. Pre 
učiteľa nie je pozitívnejšie, ako sledo-
vať 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 profes-
nom živote a dúfame, že sa niekedy 
ukážete. ▪

prihlásení urobili FX A B C D E

Predmet (Teória) 11 8 3 3 3 0 1 1

Predmet (komparatíva) 12 8 4 3 2 2 1 0

Predmet (komparatíva) 12 10 2 6 1 1 2 0

Obhajoba 11 10 1 1 1 2 3 3

Spolu 46 36 10 13 7 5 7 4

august

Predmet (Teória) 7 6 1 2 0 1 2 1

Predmet (komparatíva) 6 6 0 1 1 1 3 0

Predmet (komparatíva) 4 4 0 2 0 0 0 2

Obhajoba 5 5 0 0 0 3 2 2

Spolu 22 21 1 5 1 5 5 5
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ČÍTALi SME, ViDELi SME

obľúbené Mlčanie jahniat. Sle-
dujeme dvoch agentov FbI, ktorí 
prednášajú lokálnym policajným 
zborom po celom území Spojených 
štátov a začali sa venovať novému 
koníčku  – uskutočňovaniu a ana-
lyzovaniu rozhovorov s najhoršími 
masovými vrahmi. Seriál vynika-
júco vťahuje diváka do príbehu 
a tomu neostáva nič iné, ako sa 
spolu s hlavnými hrdinami snažiť 
vyhodnocovať nepochopiteľné sprá-
vanie, úchylky a motivácie vrahov. 
už teraz sa teším na druhú sériu. ▪

Daniel Kahneman:
Th inking, Fast and Slow

ODPORÚČA Patrik PavlOvSký

Daniel kahneman sa už dlhé desaťro-
čia snaží prinášať empirickú eviden-
ciu, ktorá by podložila jeho argument, 
že klasický ekonomický model 
jednotlivca ako racionálneho agenta 
neadekvátne reprezentuje realitu. 
Ľudia sú v skutočnosti prirodzene 
omylní, ich prirodzené nastavenie 
na efektívne rozhodovanie ich priam 
predurčuje k využívaniu mentálnych 
skratiek a keďže ich uvažovanie nie je 
dokonalé, nie je zložité pozorovať, že 
sa v mnohých životných situáciách 
odkláňajú od ideálu racionálneho 

Ljudmila Ulická: Zelený stan

ODPORÚČA eMília S. beblavÁ

Ljudmila ulická patrí k najvýznam-
nejším súčasným spisovateľkám 
Ruska a okrem Zeleného stanu 
som od nej čítala napr. Ženské lži 
a Medea a jej deti. Momentálne 
od nej čítam knihu Daniel Stein 

- prekladateľ. kniha Zelený stan 
čitateľovi približuje život v soviet-
skom Rusku od smrti Stalina (teda 
od roku 156) po deväťdesiate 
roky. Poukazuje na život priateľov, 
ktorých okrem blízkych vzťahov 
spája silný záujem o literatúru 
(aj vďaka vynikajúcemu učiteľovi 
literatúry) a hudbu, ako aj záujem 
o slobodu. Sú teda prepojení prácou 
na príprave a rozširovaní samizdatov 
a jednou nohou, a niekedy aj oboma, 
vo väzení. Silný príbeh Ljudmily 
ulickej umožňuje lepšie pochopiť 
život v disente, život spoločenských 
vydedencov. Veľmi odporúčam. P.S: 
V novembri bola Ljudmila ulická 
na Slovensku v rámci diskusie orga-
nizovanej Stredoeurópskym fórom 
a počúvať ju bol pre mňa silný ľudský, 
ako aj intelektuálny zážitok. ▪

Seriál: Mindhunter

ODPORÚČA MartiN kOllÁrik

Mindhunter je nový seriál z dielne 
HBO, ktorý sleduje začiatky krimi-
nálnej psychológie a profi lovania 
zločincov v rámci americkej FbI 
na konci 70. rokov. Seriál vychá-
dza z knižnej predlohy napísanej 
Johnom E.Douglasom a Markom 
Olshakerom Mindhunter: Inside 
the FBI's Elite Serial Crime Unit 
a producentom, dokonca aj reži-
sérom niektorých častí je famózny 
David Fincher. Nečakajte klasické 
detektívne zápletky, hektolitre krvi, 
či nesmrteľných drsných detektívov. 
Mindhunter stavia na odťažitej, dus-
nej atmosfére, chladných farbách 
obrazu a vynikajúcich dialógoch, 
čím mi miestami pripomínal moje 

správania. Ba čo viac, dalo by sa 
povedať, že musíme byť o niečo viac 
seba-kritickí a nedôverčiví najmä 
voči svojim intuitívnym úsudkom, 
o to viac v situáciách s neúplnými 
informáciami. Ak si toto uvedomíme, 
adekvátnou otázkou podľa kahne-
mana nie je to, či je táto skutočnosť 
dobrá alebo zlá, ale ako tento pozna-
tok vieme využiť vo svoj prospech. 
Jeho kniha Thinking, Fast and Slow 
je súborným sprievodcom desaťro-
čiami jeho výskumu. knihu veľmi 
odporúčam v prvom rade potenci-
onálnym laickým nadšencom pre 
tému behaviorálnej ekonómie a s tým 
spojenej psychológie, ktorí nevedia, 
kde začať. kniha je určite užitočná 
aj pre už zbehlejšie publikum, ktoré 
hľadá zdroj, v ktorom by bolo veľké 
množstvo relevantných informácií 
pokope. ▪

Erik Tabery: Opuštěná společnost –
Česká cesta od Masaryka po Babiše

ODPORÚČA MatÚŠ SlObOda

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery 
patrí medzi tých intelektuálov, ktorí 
sú schopní porozumieť fenoménom 
aj mimo svojej spoločenskej bubliny. 
Aj preto kniha Opuštěná společnost 
zachytáva toľko zaujímavých feno-
ménov vývoja českej cesty k demok-
racii, ktorá bola opakovane zahataná 
širšími udalosťami dejín. Zároveň 
jeho úvahy o populizme, sociálnych 
sieťach a úlohe historickej pamä-
ti sú široko uplatniteľné nielen 
v priestore krajín V4. Odporúčam 
kombinovať s novou knihou Martina 
M. Šimečku Medzi Slovákmi, ktorá 
tú Taberyho skvele dopĺňa. ▪
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Po dvoch rokoch: Ako sú na tom 
Vyšehradské krajiny  
so systémom prerozdeľovania 
migrantov?

Viac ako šesťdesiat rokov po vytvorení toho, 
čo sa neskôr stalo Európskou úniou (EÚ), sa 
stále diskutuje o jednej otázke: Prečo štáty 
do určitej miery umožňujú, aby rozhodnutia 
v oblastiach politiky, ktoré sú kľúčové pre 
národný záujem, boli prijaté na nadnárodnej 
úrovni (EÚ)? Najmä imigračná politika je stále 
považovaná za politickú oblasť, ktorá je pevne 
spojená s myšlienkami sebaurčenia a suverenity. 
Z tohto dôvodu sa otázka, prečo štáty presúvajú 
svoju rozhodovaciu právomoc na úroveň Únie 
v otázkach migrácie a azylu, diskutuje ešte oveľa 
častejšie.

Existujú dvE hlavné vysvEtlEnia, 
prečo štáty v kľúčových politických 
oblastiach presúvajú túto právomoc 
na Európsku úniu. Prvá hypotéza 
je spojená s teóriou globalizácie. Na 
základe tohto zdôvodnenia, EÚ, jej 
inštitúcie, prointegračné aktivity 
a nadnárodné pravidlá, ktoré sa v nej 
rozvíjajú, znižujú schopnosť štátov plne 
kontrolovať politické výsledky vytvo-
rené na úrovni Únie (Geddes a Schol-
ten 2016, Sassen 1998). Nadnárodné 
riadenie, ktoré vychádza z EÚ, môže 
viesť k konštitucionalizácii (Geddes 

ClaRissa taBOsa,  autorka je doktorandkou na Ústave európskych štúdií FSEV UK

a Scholten 2016, 147) – situácia, v ktorej 
sa právne predpisy EÚ stávajú nadra-
denými nad vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Základným predpokladom 
je, že vzájomná závislosť a fenomén 
globalizácie sú hnacou silou integrácie 
do EÚ, čo znížilo suverenitu členských 
štátov pri plnej kontrole politík, vrátane 
imigračných politík. Druhá hypotéza 
spočíva v tom, že členské štáty preniesli 
právomoci na úroveň Únie, aby unikli 
z vnútorných blokád a vyhli sa tak 
vnútorným právnym a politickým 
obmedzeniam (Lavenex 2006, Geddes 
a Scholten 2016). V tomto neskoršom 
scenári je prenos právomocí na úroveň 
Únie opätovným potvrdením suve-
renity štátov, a nie stratou kontroly. 
Štáty si tak opätovne potvrdzujú svoju 
kontrolu a zároveň plnia národný 
záujem (ekonomický, bezpečnostný).

Pokiaľ ide o imigračnú politiku, kombi-
nácia obidvoch hypotéz môže lepšie 
vysvetliť legitímnosť EÚ pri navrhovaní 
opatrení a pri rozhodovaní o azylovej 
a migračnej politike. Po zavedení 
voľného pohybu tovaru, služieb, osôb 
a kapitálu pre občanov EÚ, a neskôr, 
keď sa vytvoril schengenský priestor, 
stalo sa pre jednotlivé štáty takmer 
nemožné, aby sami riešili podmienky 
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prijatia a pobytu štátnych príslušníkov 
tretích krajín, pretože dôsledky týchto 
krokov by pocítili iné členské štáty. 
Okrem toho imigrácia je tiež otázkou, 
ktorá stále spôsobuje mnohé vnútorné 
konflikty. Presúvanie časti suverenity 
na úroveň Únie v určitých otázkach 
súvisiacich s azylom a migráciou by tiež 
znamenalo, že vždy, keď rozhodnutie 
nesplní národné očakávania, zodpoved-
nosť za prijímanie takýchto rozhodnutí 
je tiež presúvaná na EÚ, a tak štáty 
predchádzajú vnútorným blokádam.

Formálne vyjadrenie týkajúce sa azylu 
a migrácie na úrovni Únie možno dato-
vať od mája 1999, kedy nadobudla plat-
nosť Amsterdamská zmluva. Zmluva 
doplnila zmluvy o založení Európskych 
spoločenstiev, Zmluvu o Európskej 
únii z roku 1991 a ďalšie akty. Najmä 
v tejto zmluve sa členské štáty zaväzujú 
rozvíjať spoločnú azylovú a migračnú 
politiku. Prípad Vyšehradských 
krajín (a ostatných členských štátov, 
ktoré vstúpili do Únie po roku 2004) 
je odlišný, pretože neboli súčasťou 
procesu komunitarizácie tejto oblasti 
politiky. Namiesto toho, ako súčasť 
požiadaviek k pristúpeniu (Kodanské 
kritériá), tieto štáty museli prijať 
acquis, celý súbor zákonov EÚ, skôr než 
sa mohli pripojiť k Únii. Tie zahŕňali 
tiež ustanovenia o vstupe a pobyte štát-
nych príslušníkov tretích krajín.
Od Amsterdamskej zmluvy sa zaviedli 
rôzne zákony, ktoré pokrývajú širokú 
škálu oblastí súvisiacich s imigrač-
nou a azylovou politikou, ktoré však 
súčasne ovplyvňujú a obmedzujú sprá-
vanie sa štátov v súvislosti s imigráciou. 
Zákony EÚ pokrývajú napríklad azyl, 
zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov 
tretích krajín, návrat štátnych prís-
lušníkov tretích krajín do ich krajín 
pôvodu, práva cudzincov, ktorí majú 
dlhodobo pobyt v členských štátoch 
EÚ a mnoho ďalších oblastí. Môžeme 
tu tiež nájsť množstvo činností, ktoré 
vznikli na úrovni Únie, ako napríklad 
FRONTEX, Eurodac biometrickú data-
bázu a Visa Information System (VIS).

V roku 2015 však EÚ prijala najrele-
vantnejšie rozhodnutie v otázkach 
migrácie a azylu. Práve v tomto roku, 
počas vrcholu migrácie a utečeneckej 
krízy, sa odhaduje, že cez Stredo-
zemné more prišlo do Európy viac 
ako milión ľudí a takmer štyri tisíc 

ľudí bolo vyhlásených za mŕtvych 
alebo nezvestných (IOM 2016). Práve 
v tomto čase, presnejšie v septembri 
2015, navrhla Únia premiestniť 120 000 
žiadateľov o azyl z najviac postihnutých 
krajín (najmä Grécka a Talianska) do 
iných členských štátov EÚ na základe 
systému kvót. Systém premiestňovania 
zohľadnil vnútornú schopnosť každej 
krajiny vyrovnať sa s migrantmi: berie 
do úvahy HDP, mieru nezamestnanosti, 
veľkosť obyvateľstva a počet žiadateľov 
o azyl spontánne prijatých medzi rokmi 
2010 a 2014. Bol schválený kvalifikova-
nou väčšinou, napriek tomu, že Rumun-
sko, Slovensko, Maďarsko a Česká 
republika jednoznačne nesúhlasili 
s navrhovaným opatrením.

Poľsko bolo najprv v prospech systému 
premiestňovania, ale čoskoro sa 
uskutočnili národné voľby, k moci sa 
dostala strana Právo a Spravodlivosť, 
a nová vláda sa zosúladila s ostatnými 
Vyšehradskými krajinami proti opat-
reniam navrhnutým Úniou. Slovensko 
a Maďarsko boli nielen proti systému 
premiestňovania, ale po tom, ako 
boli prehlasované, podali sťažnosť 
na Európsky súdny dvor, kde tvrdili, 
že navrhovaný núdzový plán bol 

nezákonný. Takmer dva roky po navrh-
nutí systému premiestnenia, Európsky 
súdny dvor rozhodol, že Európska 
rada konala zákonným spôsobom a na 
základe svojho mandátu podľa platných 
zmlúv. Legálnosť systému premiest-
ňovania bola možná len vďaka inšti-
tucionálnym zmenám obsiahnutým 
v Lisabonskej zmluve, ktoré dali väčšiu 
rozhodovaciu právomoc inštitúciám EÚ 
(predovšetkým súdu), aby sa zaoberali 
záležitosťami spojenými s voľným pohy-
bom osôb, azylom a imigráciou.

Napriek tomu schválenie systému 
premiestňovania neznamenalo zároveň 
aj jeho dodržiavanie zo strany člen-
ských štátov, ktoré tak neukázali žiadny 
kompromis k princípom solidarity. 
K 18. septembru 2017, Poľsko a Maďar-
sko neprijali žiadneho žiadateľa o azyl, 
Česká republika prijala 12 žiadateľov 
pochádzajúcich z Grécka a Slovensko 
prijalo iba 161. Zdá sa teda, že tieto 
krajiny zapadajú do toho, čo Hollifield 
(2004) nazýva liberálnym paradoxom, 
keď krajiny s otvoreným trhom sú záro-
veň relatívne uzavreté imigrácii.

Najhorším efektom spôsobeným 
týmto nedostatkom angažovanosti 

Prieskum Štandardný Eurobarometer

81
2014
Jar

82
2014
Jeseň

83
2015
Jar

84
2015
Jeseň

81
2014
Jar

82
2014
Jeseň

Slovensko 9% 11% 35% 72% 59% 51%

Poľsko 15% 15% 24% 54% 51% 50%

Maďarsko 19% 18% 43% 68% 67% 65%

Česká republika 21% 26% 44% 76% 67% 65%

Standard Eurobarometer Survey
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2015
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2014
Jar
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2014
Jeseň

Slovensko – 1% 4% 19% 17% 10%

Poľsko – 7% 9% 17% 16% 11%

Maďarsko – 3% 13% 34% 28% 30%

Česká republika – 8% 18% 47% 32% 25%
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Vyšehradských krajín však nemusí 
byť nedodržiavanie opatrení navrho-
vaných EÚ. Najhorším efektom môže 
byť spôsob, akým v týchto krajinách 
dochádza k sekuritizácii migrácie, 
a spôsob akým politické elity šíria 
strach z migrantov medzi občanmi. 
Sekuritizáciou Buzan et al. označujú 
hovorený akt, prostredníctvom ktorého 
sa táto problematika prezentuje ako 
existenčná hrozba, ktorá si vyžaduje 
naliehavé opatrenia a odôvodňuje opat-
renia mimo bežných hraníc politického 
postupu (1998, str. 23-24, voľný preklad 
autorky). Týmto prístupom je problém 
vymedzený ako hrozba, a preto legiti-
mizuje prijatie mimoriadnych opatrení 
v mene bezpečnosti – ako napríklad 
výstavba plotov, zlé zaobchádzanie 
so žiadateľmi o azyl, zadržiavanie 
migrantov. Migrácia je preto vykres-
ľovaná ako bezpečnostná hrozba nie 
preto, že je to skutočne hrozbou, ale 
preto, že je prezentovaná ako taká. 
Indikáciu efektivity činnosti politických 
elít v sekuritizácii migrácie možno 
vidieť v poslednom prieskume Euro-
barometra. Ak porovnáme výsledky 
prieskumu Štandardného Eurobaro-
metra 82 z roku 2014 a najnovšie číslo 
86 z roku 2016 v otázke: Čo si myslíte, 
že sú momentálne dva najdôležitejšie 
problémy, ktorým čelí EÚ?, môžeme 
pozorovať, že imigráciu vo svojej 
odpovedi uviedli nasledovné množstvá 
respondentov: viď. tabuľka.

Od roku 2015 (prieskumy Euroba-
rometer 83, 84, 85 a 86) občania zo 
všetkých štyroch Vyšehradských krajín 
vnímali imigráciu ako hlavnú prob-
lematiku, ktorej aktuálne čelí EÚ. Na 
jeseň roku 2016 sa táto problematika 
stala najdôležitejšou otázkou, ktorej 
čelia členské štáty EÚ v prieskumoch vo 
všetkých krajinách s výnimkou Španiel-
ska, kde sa považuje za druhú najdôle-
žitejšiu otázku, a Portugalska kde bola 
treťou najčastejšie uvedenou záležitos-
ťou. Vo vzťahu k národným výsledkom 
bola položená otázka: Čo si myslíte, že 
sú momentálne dva najdôležitejšie 
problémy, ktorým čelí (NAŠA KRAJINA)?. 
Nasledovné množstvá respondentov 
uviedli imigráciu. viď. tabuľka.

Výsledky národných problémov sú 
k dispozícii od jesene 2014. Do jari 
2015 nevnímali občania Vyšehradských 
krajín imigráciu ako veľký problém, 
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ktorému čelia ich krajiny. Od jesene 
2015 sa táto otázka stala najčastejšie 
uvedenou témou v Českej republike, 
druhou v Maďarsku a tretou na Sloven-
sku. Na jar a na jeseň roku 2016 sa 
naďalej považovala za hlavnú otázku 
medzi tromi najčastejšie spomínanými 
v Českej republike a Maďarsku.

Ako sme mohli vidieť, tieto krajiny 
neprijali svoj podiel žiadateľov o azyl. 
Nie sú však ani hlavnými cieľovými 
krajinami pre imigrantov. Napriek 
tomu v posledných rokoch občania 
týchto krajín považujú imigráciu 
za hlavný problém pre EÚ. V Českej 
republike a Maďarsku od roku 2015 
občania vnímajú imigráciu ako hlavnú 
otázku aj vo svojich vlastných krajinách. 
Na základe toho môžeme povedať, že 
EÚ teraz čelí dvom veľkým výzvam 
nielen vo vzťahu k Vyšehradským 
krajinám: nájsť mechanizmy na zabez-
pečenie implementácie rozhodnutí 
prijatých na úrovni Únie a zabezpečiť, 
aby imigrácia ako kľúčová proble-
matika ovplyvňujúca členské štáty 
nebola ďalej premieňaná do rasizmu 
a xenofóbie. ▪
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Daron Acemoglu a James 
Robinson: Why Nations Fail?
MgR. MatúŠ slOBOda, Phd.

Prečo len pár kilometrov od Bratislavy 
pozorujeme, stále s úžasom, upratané 
a renovované rakúske dedinky, celkom 
uvoľnení, pretože nemusíme striehnuť 
na diery na cestách či prepadnuté 
chodníky? Ako je možné, že geogra-
ficky tesne susediace mestá, s rovnakou 
klímou a podmienkami, fungujú tak 
odlišne? Aj na to odpovedá kniha od 
ekonómov Acemogla a Robinsona.

Bratislavčania si určite pamätajú 
na predvolebnú kampaň súčasného 
primátora hlavného mesta. Na bilbor-
doch hlásal, že Bratislava nie je Viedeň, 
Helsinky či Berlín, ale že môže byť. 
Teória a empirické dáta však hovoria, 
že ak to nie je utopická predstava, tak 
bude vyžadovať minimálne množstvo 
času a úsilia presahujúceho niekoľko 
volebných období.

Timothy Snyder vo svojej knihe o 20 
ponaučeniach z 20. storočia, okrem 
iného, upozorňuje, aké dôležité je 
chrániť inštitúcie – parlament, tradičné 
média, súdy, či napríklad ústavu. 
Acemoglu and Robinson na konkrét-
nych príbehoch z minulosti ilustrujú, 
že sú to práve inštitúcie (formálne aj 
neformálne), ktoré determinujú, či štát 
prežije, stagnuje, či smeruje k zániku. 
Ich teória je v kontradikcii s teóriou 
Jareda Diamonda, o ktorom sme disku-
tovali na 3. stretnutí PPBC, ktorý tvrdí, 
že prírodné podmienky sú najdôleži-
tejšou premennou, ktorá určuje dejiny 
spoločenstiev a štátov. 

Kniha Why Nations Fail presved-
čivo ukazuje, že hlavným zdrojom 
prosperity a udržateľnosti štátov nie 
sú prírodné podmienky, náboženstvo 
a kultúra, ale inštitúcie, teda pravidlá 
hry. Tieto pravidlá hry môžu byť buď 
nastavené inkluzívne – pluralistická 
distribúcia politickej moci v spoloč-
nosti, alebo extraktívne – právomoci len 
pre hŕstku vyvolených. Inštitúcie nie sú 

recenzia

trvalé a môžu sa v čase meniť. Takmer 
vždy ide pritom o reakciu na zriedka 
predvídateľné udalosti, ako napríklad 
rozpad Habsburskej monarchie či 
Sovietskeho zväzu, technologický objav 
(parník, železnica) či katastrofa (mor).

Hlavná myšlienka Acemogla and 
Robinsona nie je vôbec abstraktná 
a neuchopiteľná v našom priestore. 
Autori podrobne popisujú na príklade 
Habsburskej monarchie, aké následky 
mali extraktívne inštitúcie a strach 
vladárov z inovácií (napr. železnice) 
a nazývajú tento stav kreatívnou 
deštrukciou. Vladári sa mnohokrát 
boja zaviesť inovácie a reformy, pretože 
by to mohlo oslabiť ich extraktívne 
inštitúcie a ich moc. 

Autori na mnohých historických 
príkladoch nielen z Afriky a Latinskej 
Ameriky, ale aj Španielska, Spojeného 
Kráľovstva či Benátok ilustrujú, že kým 
inkluzívne inštitúcie vytvárajú priestor 
na udržateľný rast, inovácie a motivá-
ciu ľudí, extraktívne inštitúcie môžu 
umožniť len krátkodobý a neudržateľný 
blahobyt úzkej minority. 

Aj nedávna ekonomická kríza ukázala, 
že stabilita krajín do značnej miery 
závisí na predpoklade trvalého rastu. 
Mnohí upozorňujú na riziko spolieha-
nia sa na toto lepidlo spoločnosti. Platí 
však, že udržateľný ekonomický rast 
vyžaduje neustále technologické zmeny 
a inovácie. Tie však môže doručiť len 
taký systém, ktorý motivuje ľudí k práci, 
chráni ich vynálezy, súkromný majetok 
a je predvídateľný.

Mnohé ponaučenia si tak môžu zobrať 
aj rozvojové štúdiá. Bohaté empirické 
dáta, ktoré ponúkajú autori Why 
Nations Fail, ukazujú, že rozvojová 
pomoc nebude bez tlaku na zmenu 
extraktívnych inštitúcii na inkluzívne 
nikdy úspešná. ▪
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