Ročník 15, Číslo 2, Jún ���8

Štvrťročník vydávaný Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Foto: Instagram @Samuel.Svajda

Editorial

ISSN 1337-7868

„Svet sa mi otočil hore nohami.“

Tak by v ideálnom prípade malo
znieť zhodnotenie štúdia na vysokej
škole každého študenta. „Naučil
som sa niečo, o čom som vôbec netu
šil. Zrazu som pochopil veci, ktoré
mi predtým nedávali žiaden zmysel.
Alebo som ani nevedel, že nejako
spolu súvisia.“ Vysoká škola by mala
študentom otvárať nové horizonty.
Nové pohľady na svet, v ktorom žije
me. Mala by študentov podnecovať

v hľadaní pravdy a v tom, aby sa
neuspokojovali s polovičatými odpo
veďami a neboli len pasívnymi pri
jímateľmi informácií. Univerzita by
mala študentov naučiť, ako oddeliť
zrno od pliev, ako rozpoznať, čo je
dôležité od toho, čo je nepodstatné.
Mala by ich naučiť pýtať sa, spo
chybňovať a overovať rôzne teórie
a konštrukty. Vysoká škola je úžasný
priestor, pretože otvára študentom
svet výskumu, v ktorom je takmer

všetko možné, ak máte tie správne
nástroje. Vysoká škola dáva študen
tom možnosť pripraviť sa na život.
Je len na nich, ako túto možnosť vyu
žijú. Verím, že mnohí zo študentov
našej fakulty to takto vnímajú a že
im naše kurzy a pedagógovia pri
niesli do života niečo nové. A možno
aj úplne opačnú perspektívu.
Tomáš Michalek, šéfredaktor PPN
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Z obsahu tohto čísla
V tomto čísle PPN nájdete dva
rozhovory, jeden s Jiřím Špalekom,
priekopníkom v obore experimentálnej
ekonómie, ktorý v Brne prevádzkuje
výnimočné laboratórium, kde je možné
otestovať rôzne ekonomické teórie, čo
je v prípade spoločenských vied veľmi
zriedkavý jav. V druhom rozhovore sa
o svoje zážitky zo Slovenska podelil
Jože Benčina zo Slovinska, ktorého sme
mali tú česť hostiť na Ústave verejnej
politiky v posledných mesiacoch
a ktorý priniesol na naše prevažne
kvalitatívne zamerané pracovisko
silný kvantitatívny vietor. Ďalej v čísle
nájdete viacero reportáži zo zaujíma
vých podujatí. Uskutočnil sa v poradí už
ôsmy Public Policy Book Club, kde sme
diskutovali so zaujímavými hosťami
na tému robotizácie a nástupu umelej
inteligencie. Rovnako u nás prebehla
aj diskusia o fenoméne nezávislého
kandidáta, ktorý v poslednej dobe
dominuje mnohým volebným súbo
jom. Pozrieme sa tiež na konferencie
o experimentálnej ekonómii do Brna
a o behaviorálnych vedách do Prahy.
Behaviorálnej ekonómii, ktorá je
v poslednej dobe veľmi „in“, sa budeme
venovať aj v komentári o praktikách
postrčenia a etických otázkach s tým
spojených. Bližšie si tiež predstavíme
projekt s názvom Živé námestie, ktorý
sa snaží na reálnom príklade ukázať,
ako je možné tvoriť verejnú politiku
participatívne. A na záver Vám opäť
odporučíme niečo na čítanie. (tm) ▪

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

úvp na letnej škole

obr. ↑ vľavo Na fotografii náš doktorand
Patrik Pavlovský s vedeckou superstar
v behaviorálnych vedách, Danielom Arielym.

úvp na misii EAPAA

Matúš Sloboda je späť v škole a aktuálne
ako účastník na EFST Summer School
"From Smart to Intelligent Cities" – učí
sa ako transformovať mestá na smart
cities a aká by mala byť úloha miest
v budúcnosti. Nič prekvapujúce, naj
dôležitejšie bude, aby mestá pracovali
s ľudským kapitálom a využívali dáta
na lepšie verejné politiky. Zložitejšou
otázkou je, ako na to. Tešíme sa, že tieto
poznatky využije nielen v rozbehnutých
projektoch, ale aj v učení miestnej a re
gionálnej politiky. ▪

Doc. Katarína Staroňová sa v júni
zúčastnila misie na Tyumenskej
Univerzite v Rusku, kde ako členka
tímu (spolu s prof. De Vries z Holand
ska a prof. Reichard z Nemecka)
v rámci European Association for
Public Administration Accreditation
hodnotila program verejnej správy
na tamojšej univerzite. Úlohou tejto
misie bolo overiť, či kvalita programu
zodpovedá medzinárodným európskym
štandardom. ▪
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ÚVP v médiách
Profesorka Emilia Sičáková-Beblavá
píše o tom, akých chýb sa dopúšťame
v debatách vo verejnom priestore a o tom,
že ak sa skutočne chceme informovane
rozhodovať a rozprávať, mali by sme si
najskôr niečo prečítať. „Začnime preto
s tým, že si skutočnosť našich chýb
pri uvažovaní uvedomíme, nebudeme
stavať argumenty vo verejnej debate
na základe jednej osobnej skúsenosti
a toho, čo sme počuli naposledy, emócie
a predsudky si necháme do krčmy ku
kamarátom a ak nás fascinuje zahra
ničná politika, religionistika, verejný
sektor a jeho riadenie, tak predtým, ako
s našimi postojmi vyjdeme na bubon, si
o tom niečo seriózne prečítajme.“ Viac
nájdete v článku „Prečo Kuffa, Banášová
ani kaviareň nemajú vždy pravdu“ na
komentare.sme.sk. Matúš Sloboda píše
v Denníku N o tom, že návrh ZMOSu
na zvýšenie odstupného pre starostov
a primátorov stojí na zlých argumen
toch. Už dnes funguje mechanizmus
odstupného, čo môže drvivá väčšina
zamestnancov na dobu určitú len ticho
závidieť a dokonca aj odmeny za výkon
starostov a primátorov sú nadužívané.
Viac v článku „Hovorme o platoch, nie
odstupnom starostov" na dennikn.sk. ▪

Koniec semestra
v Slovenskom
národnom divadle

Semester sme ukončili s našimi skve
lými študentmi a študentkami v činohre
Slovenského národného divadla na hre
Elity. Spracovanie tejto hry je naozaj
výborné. Odporúčame každému, aby
na vlastnej koži pocítil „komunizmus“
a kultúru udavačstva, ktorá naozaj nie
je čierno-biela. A pohnútky môžu byť
rôznorodé. Elity sú výborné pre tých, čo
si túto dobu pamätajú, ale aj pre tých, čo
len čo to počuli alebo čítali. ▪

Behaviorálna veda
v Prievidzi

Vedecké poznanie o účinných verejných
politikách a behaviorálnych vedách by
nemalo zostať len v rovine teórií, ale malo
by sa uplatniť v praxi. Tešíme sa z aktuál
neho projektu, v ktorom môžeme pomá
hať mestu Prievidza, robiť účinnejšie
verejné politiky. V máji sme mali prvé
pracovné stretnutia s úradníkmi a pred
nostom Prievidze, ktorých sa zúčastnili
Emilia Sičáková-Beblavá, Matúš Sloboda
a Michal Plevka z Mindworx. ▪

obr. ↑ Na obrázku jedno z ďalších stretnutí
projektového tímu u nás na ÚVP.

4

NOVINKY & AKTUALITY

Výstava: Ľudia, ktorí
menia svet

Postrehy z predmetu:
Analýza verejnej politiky

Pokračujeme s výstavou ľudí, ktorí
zmenili svet. V apríli k nám na ÚVP
prišiel prezident Václav Havel a veľmi
sa z neho tešíme! Tiež sa nestáva
tak často, aby ľudia, ktorí menia svet,
prišli osobne ku nám na prednášku.
V máji však diskutovala so študentmi
a študentkami na kurze komparatívna
politika Luba Beardsley, ktorá je už
dlhšiu dobu súčasťou našej výstavy.
Kto ďalší by, podľa vás, u nás na výstave
nemal chýbať? ▪

Počas tohto semestra už tradične zaví
tali na hodinu doc. Kataríny Staroňovej
„Analýza verejnej politiky“ rôzni hostia.
Koncom marca prišiel hosť z Minister
stva hospodárstva, aby priblížil prax
posudzovania vplyvov. Tento rok to
bol náš absolvent Peter Kováč, ktorý
si pripravil i zaujímavú aktivitu, kde
študenti na základe podkladov pripra
vujú „svoju“ doložku vplyvov.

úvp v médiách
Na ÚVP sa venujeme behaviorálnym
vedám, ktoré nielen učíme, ale aktívne
spolupracuje s komunitou expertov,
úradníkov a nadšencov v Slovak
Behavioral Economics Network. Stačí
správny „štuchanec“ a ľudia môžu robiť
lepšie rozhodnutia. TREND – Týžden
ník o ekonomike a podnikaní zhrnul
diskusie v prvom seminári Slovak
Nudge Night, V júni zase prišiel na
Slovensko Dan Ariely, popredný beha
viorálny vedec a výborný popularizátor
vedy o ľudskom mozgu. ÚVP pri tom
nemohlo chýbať a pri tej príležitosti
profesorka Emília Sičáková-Beblavá
zhrnula, čo sme na ÚVP v tejto oblasti
už spravili a čo ešte len chystáme. Viac j
na stránkach SBEN (www.sben.sk).

pokračovanie na str. 12 ►►

V apríli k nám zavítali Jozef Miškolci
a Lucia Kováčová z Inštitút SGI, aby
nám priblížili advokačné aktivity pri
presadzovaní opatrení (na základe
dát, dôkazov a primárneho výskumu)
inkluzívneho vzdelávania, uplatnenia sa
na trhu práce a sociálnych podnikov.
A prišiel záver semestra a s ním aj
tradičná simulácia zasadnutia odbornej
komisie zastupiteľstva, kde študenti
argumentujú z pozícií rôznych rolí
a snažia sa presadiť na základe dát
a analýz (ale i tvorby koalícií) svoj
spôsob riešenia. Aj teraz sme si to užili
a veríme, že aj študenti (súdiac podľa
oduševnenia a celkového vžitia sa).
Pri zakladaní Ústavu verejnej politiky
sme si dali za cieľ, aby sme študentom
ukázali, čo je verejné blaho a že práca
vo verejnom sektore má zmysel a vie
byť motivujúca. Veríme, že sa nám to aj
darí. ▪

Diskusia na úvp
Počnúc zefektívňovaním fungovania
verejnej správy, cez podporu verej
ného zdravia až, po napomáhanie pri
riešení komplexných, spoločenských
problémov – pozitívnych výsledkov
vyvstávajúcich z využívania poznat
kov behaviorálnej ekonómie pri tvorbe
verejných politík rok čo rok pribúda.
O svojich skúsenostiach z experimentál
neho výskumu možnej aplikácie týchto
poznatkov sa s nami prišli podeliť experti
z brnianskeho Laboratória experimen
tálnej ekonómie Masarykovej univer
zity. Či a ako Slovensko vie v súčasnosti
využiť poznatky behaviorálnej ekonómie
v prospech svojich občanov nám poroz
právala Viera Hainzl, vedúca oddelenia
programovej kancelárie na odbore stra
tégie informatizácie spoločnosti a medzi
národnej agendy Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu.

pokračovanie na str. 6 ►►

Hosť na prednáške
V apríli prišiel Tomáš Černěnko
z Katedry verejnej správy a regionál
neho rozvoja Ekonomickej univerzity
v Bratislave hovoriť o inovatívnej verej
nej správe na kurz Miestna a regionálna
politika. Ako nanovo redizajnovať
verejnú správu a čo všetko sa verejná
správa môže naučiť od inovatívnych
firiem ako napríklad Apple? Tomáš
Černěnko ponúkol našim študentom
množstvo zaujímavých podnetov. ▪
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v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
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školiteľka: Prof. Ing. Emília S. Beblavá, PhD.
kontakt: emilia.beblava@fses.uniba.sk
1. Účinná regulácia a inštitucionálna štruktúra regulátorov v SR
školiteľka: Doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD.
kontakt: katarina.staronova@fses.uniba.sk
1. Využitie poznania v tvorbe verejnej politiky
2. Služobné hodnotenie v praxi SR
školiteľ: Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.
kontakt: progrfil@savba.sk
1. Teoreticko-metodologické aspekty integrovaného hodnotenia v životnom prostredí ako
východisko pre prognózovanie a návrh riadiacich intervencií
2. Je sociálne podnikanie platným nástrojom pre riešenie chudoby? Analýza sociálnych
podnikov v kontexte verejných politík a sociálnej reality.
školiteľ: Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc.
kontakt: vbalaz@yahoo.com
1. Postoje verejnosti k imigrantom v Európskej únii
2. Diaspora a cirkulácia poznatkov
3. Vplyv politík rozvoja finančnej gramotnosti na skutočné finančné správanie mladých ľudí
4. Hodnotenie širších ekonomických a sociálnych prínosov veľkých dopravných infraštruktúr
5. Migračné politiky Slovenskej republiky pre obdobie po roku 2020.
6. Expertné rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty: implikácie pre verejné politiky

5

6

ROZHOVOR

Experimenty
a verejná politika
Rozhovor s doc. Jiřím Špalekom z Masarykovej univerzity v Brne
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Experiment je jednou z mladších
metód na zber dát v spoločensko
‑ekonomických vedách. I napriek tomu
je však čoraz výraznejšie využívaným
nástrojom spoločensko‑vedných
výskumníkov. Svoje by o tom vedeli
porozprávať špičkoví výskumníci
z českého Laboratória experimentálnej
ekonómie Masarykovej univerzity
v Brne (MUEEL). So svojimi skúsenos
ťami s ekonomickými experimentami
sa s nami podelil vedúci katedry
verejnej ekonómie a vedúci MUEEL
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. V rozhovore
nám prezradil, čo všetko obnáša spraviť
kvalitný experiment, aké sú jeho výhody
či nevýhody a v neposlednom rade, či sú
podľa neho experimenty užitočné i pre
tvorcov verejných politík.
Kedy ste vy osobne s experimentami
začali a čo vás k ním viedlo?
S experimenty jsme s kolegy začali
někdy v roce 2006. Prvotním motivem
nebyl výzkum, ale snaha oživit výuku.
Líbilo se nám, že experimenty umož
ňují studentům stát se na chvíli ekono
mickým agentem, o němž se v ekonomii
učí. Mohou tak na základě vlastní
zkušenosti a svého chování v určité
situaci odvodit či pochopit teoretický
model, který toto chování popisuje.
Ako to na Masarykovej univerzite vyze‑
ralo s experimentami pred založením
MUEEL a čo MUEEL zmenilo?
Experimenty jsme postupně více a více
přibližovali ke standardu, o němž jsme
četli v odborných článcích. Pochopi
telně se to neobešlo bez určité míry

improvizace a zkoušení. Nakonec jsme,
i na základě nápadu kolegy z Vídeňské
univerzity, za pomoci kartonových
krabic z běžné počítačové učebny
dokázali za necelou půlhodinku vyrobit
standardní experimentální laboratoř.
Vznik výzkumného institutu a zejména
stálé laboratoře samozřejmě tuto
improvizaci odstranil. Nyní se pyšníme
špičkovým zázemím, jak technickým,
tak – zejména díky mým kolegům
z MUEELu – i personálním.
Akému typu experimentov v MUEEL
robíte a na aké témy?
V souladu s mým profesním zaměřením
na veřejnou ekonomii jsme nejprve
začali se studiem experimentů s veřej
nými statky a z nich odvozeného
zkoumání chování lidí při darování na
charitu. Nyní se šíře záběru významně
zvětšila. Mimo analýzu daňových
úniků (či správněji tax compliance) se

Přitažlivost
experimentální
metody spočívá
zejména v její
schopnosti
nahlédnout
do chování
lidí v takových
situacích, kde
běžné metody
selhávají.

Public Policy News Jún 2018

zabýváme i korupčními experimenty,
vlivem lobbyingu, či například vlivem
emocí na ekonomické rozhodování.
Čo bol podľa vás dosiaľ najzaujímavejší
experiment, ktorý ste v rámci MUEEL
vykonali?
Pochopitelně, každý z experimentů je
něčím zajímavý, neboť nikdy dopředu
nevíte, jak budou subjekty v laboratoři
reagovat na Vámi nastavené podmínky.
Z poslední doby nás asi nejvíce překva
pily výsledky jednoho daňového experi
mentu, kdy jsme subjekty vystavili vlivu
různých zpráv. Jedné skupině jsme
na pozadí zobrazovali spíše pozitivně
laděné zprávy o chování státu, zatímco
jiná skupina dostávala zprávy negativní.
Oproti předpokladům měly na ochotu
lidí řádně platit daně větší vliv pozitivní
zprávy. Lidé, kteří dostali dobré zprávy
odváděli výrazně více než ti, kteří měli
zprávy neutrální. Naopak vliv negativ
ních zpráv nebyl nijak významný.
Myslíte si, že by sa mal experiment
využívať ako nástroj na zber dát pre
tvorbu verejnej politiky založenú na
evidencii (tzv. evidence‑based policy
making)?
Přitažlivost experimentální metody
spočívá zejména v její schopnosti
nahlédnout do chování lidí v takových
situacích, kde běžné metody selhávají.
Příkladem je například již zmiňovaná
ochota řádně platit daně. Experiment
může pomoci identifikovat stimuly,
které poplatníky povedou k větší či
menší ochotě riskovat a daňově unikat.
S metodou ekonomického experimentu
je to však jako s každou jinou metodou
vědeckého zkoumání. Není to univer
zální metoda a rozhodně nechci tvrdit,
že by se měla stát automatickým zák
ladem pro formulaci jakékoli veřejné
politiky.
Sú experimety zaužívanou súčas‑
ťou evidence‑based policy‑makingu
v zahraničí?
Díky Davidu Cameronovi a jím zalo
žené vládní agentury Behavioral Insight
Team v roce 2010 si i lidé mimo od
bornou komunitu uvědomili potenciál
experimentální metody pro formulaci
a evaluaci veřejných politik. Postupně
se podobné týmy objevily ve většině
vyspělých zemích. Nyní se nejčastěji
označují jako tzv. nudge units, kdy

název vychází z Thalerova konceptu tzv.
Nudgingu, neboli pošťuchování.
Prečo by policy‑maker mal chcieť
využiť experimenty pri tvorbe politík?
Jak jsem již zmínil, experiment
umožňuje nahlédnout do chování lidí
v případech, kdy to jinými metodami
není možné. Existuje jen málo empi
rických dat o tom, proč lidé přispívají
na charitu. Uplácející ani uplácený
obvykle nikde nesdělují motivy svého
chování. Experimenty také umožňují
„nanečisto“ a velmi levně otestovat
zamýšlené politiky či jejich nástroje.
Je samozřejmé, že reálné chování lidí
se může od chování subjektů v labo
ratoři lišit. Nicméně, pokud některý
z nástrojů v laboratoři systematicky
funguje lépe než jiný, je to jistá indicie
i pro reálný život.
Čo všetko to obnáša, spraviť kvalitný
experiment?
Kvalitní experiment pochopitelně pře
devším potřebuje nápad. Najít fenomén,
který by bylo dobré a vhodné zkoumat
v laboratoři. Je nutno se také umět
opřít o nějakou již existující teorii, jak
by chování subjektů mohlo vypadat.
Po technické stránce to pak znamená,
že musíte sehnat nejlépe více než 200
subjektů. Obvyklými experimentálními
subjekty jsou univerzitní studenti
a proto je určitou výzvou dostat je ve
správnou chvíli do laboratoře a nechat
je přibližně hodinu či hodinu a půl
hrát vámi vymyšlenou experimentální
situaci, která má podobu hry. Základní
premisou ekonomických experimentů
je, že účastníci jsou za své chování
finančně odměněni, přičemž výše od
měny se odvíjí od jejich chování v dané
situaci. Na konci si tak účastník expe
rimentu odnese výplatu, která by měla
přibližně odpovídat hodinové mzdě.
Co je také podstatné, je skutečnost, že
všechny informace, které našim sub
jektům sdělujeme, jsou pravdivé. Na
rozdíl od psychologických experimentů
subjektům záměrně nelžeme ani jimi
jinak nemanipulujeme. A možná tato
zásada je to, co mě na experimentech
baví nejvíce. ▪
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ROZHOVOR

Kvantitatívny výskumník
zo Slovinska
Rozhovor s Jožem Benčinom, profesorom Fakulty verejnej správy na Univerzite
v Ľubľane, nielen o jeho dojmoch z ÚVP, ale aj o našich študentoch, kurzoch
a spoznávaní Bratislavy.
Matúš Sloboda, autor je odborným asistentom Ústavu verejnej politiky

Mali by sme
byť dostatočne sebavedomí a pracovať na svojich
vlastných
výskumných
postupoch
a metodológii.
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Jože, posledné tri mesiace si strávil
s nami na ÚVP, ako sa cítiš po týchto
troch mesiacoch?
Cítim sa skvelo, pretože to boli veľmi
príjemné tri mesiace. Pomáhal som
tebe a Katke Staroňovej so zaujíma
vými výskumami. Taktiež som pracoval
na svojich prednáškach a na našej pred
náške, na ktorej sme spolupracovali
a myslím, že aj vďaka tomu som trochu
upravil svoj postup výučby štatistických
metód pre študentov. Celkovo máte
veľmi príjemné pracovné prostredie
a ľudia sú tu milí.
Ako si už spomenul, pracoval si veľmi
tvrdo na výskumoch ÚVP, za čo sme ti
veľmi vďační. Aký máš dojem z našej
práce. Robíte u Vás niečo podobné ako
my tu?
Nerobíme veľmi podobné veci. Vy sa tu
viac orientujete na hard dáta a verejný
sektor. U nás je tiež niekoľko výskumní
kov, ktorí sa orientujú na verejnú
správu, no nie sme tak zameraný na
verejnú politiku. Ale myslím, že oba
prístupy sa dopĺňajú, pretože ak chcete
zistiť, ako skutočne funguje verejná
správa, tak musíme ísť viac do dát
a hĺbky. Bolo to pre mňa veľmi prínosné
tu byť a vidieť to, ako to robíte vy.
Ja mám rád výzvy a prácu s dátami,
takže spolupráca s vami bola veľmi
zaujímavá, keďže vaše dáta nie sú
čisto kvantitatívne, ale máte v nich aj
kvalitatívne zložky. Preto je zaujímavé
analyzovať takéto dáta, čo bežne na
našom pracovisku nerobím.
Samozrejme, aj pre nás to bolo
veľmi zaujímavé mať na pracovisku
čisto kvantitatívneho výskumníka.
Pripravil si si aj seminár, pracoval si so
študentmi a študentkami na seminári,
aký si mal z toho pocit.
Študenti sú veľmi podobní ako tí naši.
Hoci neviem veľmi zhodnotiť ich zruč
nosti a prácu s teóriou a konceptmi.
Ale verím, že vaši študenti majú lepšiu
predstavu o kvantitatívnych metódach
po absolvovaní semináru, ktorú môžu
využiť pri písaní diplomových prác.
Na čom aktuálne pracuješ, Jože?
Pracuje na viacerých veciach súčasne.
Práve dokončujem článok o efekte
politík trhu práce na zamestnanosť
v období finančnej krízy. To by som
mal čoskoro dokončiť. Ďalej s kolegom
pracujem na analýze verejných

Ľubľana je
skvelé miesto
na Erasmus,
pretože je to
malé mesto
priam stvorené na časté
stretávanie.
inštitúcií, ktoré spravuje miestna
správa. Väčšina z nich sú predškolské
a školské zariadenia, ale aj kultúrne
a iné zariadenia. Pozeráme sa na
nákladovú efektívnosť, ale aj na to,
do akej miery sú schopné miestne
samosprávy spravovať tieto inštitúcie.
Inak ešte pracujem na indikátoroch
blahobytu (well‑being indicators) na
miestnej úrovni, kde spolupracujeme
so študentmi. Rovnako pracujeme na
indikátoroch rozpočtovej transparent
nosti, opäť na miestnej úrovni.
Skutočne rôzne témy, ktoré zvládaš
pokrývať! A čo náš spoločný výskum
o efekte funkcionárov vo voľbách?
Na jeseň máme ďalšie komunálne voľby,
takže budeme schopní zozbierať dáta
za voľby. Už som dokonca skúšal zohnať
nejaké dáta, ale je to problém, nie sú
jednoducho dostupné a je potrebné ich
krvopotne zozbierať.
Ale aspoň zámienka prísť do Ľubľane
a popracovať na tom. Čo si myslíš
o výmennom programe Erasmus, aj
tvoj kolega Jan bol u nás. Je to podľa
teba vhodné aj pre učiteľov, nielen
pre študentom, ktorým to stále
odporúčame?
Krátke učiteľské výmeny nie sú veľmi
ideálne, lebo len sotva dokážeš za
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krátky čas vytvoriť vzťah s kolegami.
Môže to fungovať, ak už tých ľudí
poznáš a oni poznajú teba. Preto
odporúčam ísť najskôr na dlhší pobyt
a potom neskôr na kratší pobyt. Dôle
žité je sa zamerať na spoločný výskum
a komparatívne štúdie. Naše a okolité
krajiny bývalého východného bloku
sú zaujímavé, pretože sme mali iný
historický vývoj a aj historický kontext
ako západné krajiny. Preto si myslím,
že metódy a teórie nebudú automaticky
replikovateľné v našich krajinách. Mali
by sme byť dostatočne sebavedomí
a pracovať na svojich vlastných
výskumných postupoch a metodológii.
Okrem práce si prebádal Bratislavu
a okolie. Ako sa ti pozdáva?
Presúval som sa po mesta hlavne pešo.
Auto som vôbec nepoužil, až keď som
išiel vyzdvihnúť svoju ženu z Viedne,
keď ma prišla navštíviť. Hoci som
si práve počas chôdze spravil niečo
s kolenom, bol som viackrát na Slavíne,
hrade a celkovo po meste. Bratislava
bola počas zimy trochu nudná, bez
farby a ospalá, ale teraz na jar je to
úplne iné mesto. Pekne zelené, živé
mesto, kde je už teraz veľa turistov.
Ľubľana je určite minimálne rovnako
živá ako Bratislava. Naši študenti
môžu chodiť na výmeny Erasmus
napríklad aj ku vám do Ľubľane. Odpo‑
ručil by si im to?
Ľubľana je skvelé miesto na Erasmus,
pretože je to malé mesto priam
stvorené na časté stretávanie. Podľa
toho, čo viem, tak máme množstvo
študentov Erasmus na našej univerzite,
takže určite nebudú sami. Myslím, že
náš program je určite relevantný pre
študentov FSEV a vhodne by doplnil
ich vedomosti. A študenti musia byť
spokojní aj so službami, ktoré im
ponúka naše oddelenie Erasmus, keďže
tam pracujú veľmi milí a kompetentní
ľudia. Zároveň je dôležitá informácia,
že Erasmus na našej fakulte sa dá robiť
len počas jarného semestra.
Ďakujeme ti Jože sa príjemnú
a podnetnú spoluprácu a tvoj čas
s nami!
Ďakujem, bolo mi s Vami skvelo. ▪
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Robotizácia a nástup
umelej inteligencie
8. PPBC: Diskusia ku knihe Martina Forda – The Rise of Robots

Kristian Hammerstad

Emília Sičáková‑Beblavá, profesorka ÚVP a Matúš Sloboda, odborný asistent ÚVP

ÚVP uskutočnilo v poradí už ôsmy

Public Policy Book Club a diskutovali
sme o knihe od Martina Forda: The
Rise of Robots. Hosťami ÚVP na disku
sii boli – Daniel Gerbery, ktorý pôsobí
na Filozofickej fakulte UK a zároveň
vyučuje Sociálne aspekty verejnej poli
tiky na našom programe, ďalej Monika
Martišková, výskumníčka CELSI,
a Juraj Čorba z Nadačného programu
Green Foundation. Diskusiu otvoril
moderátor Matúš Sloboda otázkou,
či sa vzostup automatizácie a roboti
zácie odlišuje od iných revolučných

„vynálezov“ v histórií ľudstva, a teda
či je táto „revolúcia“, tak ako uvádza
Martin Ford, skutočne fundamentálne
odlišná. Daniel Gerbery vníma tento
technologický trend skôr ako evolúciu,
no dodáva, že práve pre vysokú dyna
miku vývoja, len ťažko vieme predvídať
vývoj v budúcnosti. Hostia však pripus
tili, že niektoré zo zmien, napríklad
v organizácii spoločnosti, môžu byť
vnímané ako revolučné.
Ďalej sme sa rozprávali o vplyve
automatizácie a robotizácie na rôzne

oblasti života, a to nielen na tie rutinné,
ale aj na kreatívne oblasti. Sem
patrí napríklad generovanie článkov
v médiách, ako aj práca týkajúca sa
verejnej politiky. V súčasnosti je možné
vidieť používanie tzv. big data pri tvorbe
a vyhodnocovaní verejných politík,
mnohé mestá poskytujú obyvateľom
aplikácie obsahujúce aktuálne dáta
o vybraných oblastiach, ktoré im
umožňujú robiť lepšie rozhodnutia
a mestám robiť responzívnejšie
rozhodnutia. V tejto súvislosti Daniel
Gerbery odporúčal našim študentom
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ďalej dodal Juraj Čorba, práve obdobia
spojené s vysokou mierou neistoty sa
v histórii ukázali ako obdobia náchylné
na nástup totalitných režimov. Veľkou
výzvou je práve preto znižovanie
neistoty a strachu ľudí z nástupu
technológií.

Aj vzhľadom na uvedené skutočnosti
a možné negatívne dopady na trh
práce sme neskôr diskutovali na tému
vhodných štátnych intervencií v tejto
oblasti na Slovensku. Začali sme
kritikou podpory duálneho vzdelávania
v čase postupnej automatizácie výroby,
kedy automatizácia a umelá inteli
gencia môže nahradiť pomerne veľa
pracovníkov. Ako však hostia dodali,
robotizácia zasahuje do povolaní, ktoré
sú monotónne a fyzicky náročné, teda
pozície, na ktoré zamestnávatelia len
ťažko hľadajú zamestnancov. Aj preto
sa nám v diskusii ako dôležitejšie zdali
intervencie smerujúce k podpore
sociálnych zručnosti, kreativity, práce
v tíme, schopnosť získavať a generovať
poznanie a podobne.
Juraj Čorba podotkol, že nástup auto
matizácie a robotizácie si zároveň vyža
duje zmeny v štýle spravovania – vlád
nutie, ktoré je flexibilné, adaptabilné
na zmeny, podporujúce spoluprácu
či schopné pracovať s dátami. Nástup
technológií do každej oblasti života,
spojený s rýchlosťou toku dát, bude
klásť dôraz na schopnosť práce s frag
mentami informácií a neistotou. Ako

Amazon.com

posilňovať hlavne argumentačné zruč
nosti a kreativitu, teda zručnosti, ktoré
budú na trhu práce vysoko potrebné aj
v budúcnosti.
Venovali sme sa aj Slovensku a stavu
automatizácie a robotizácie. Takmer
polovica existujúcich pracovných miest
na Slovensku je ohrozená robotizáciou,
a to napriek tomu, že už dnes patrí
Slovensko medzi krajiny, ktoré majú
jeden z najvyšších podielov robotov
vo výrobe na 100 tisíc obyvateľov na
svete. Najnovšia štúdia Pricewater
houseCoopers ukazuje, že Slovensko
je pri nástupe automatizácie najviac
ohrozený štát vyspelej Európy a to
hlavne pre vysoké zastúpenie priemy
selnej výroby. V rebríčku ohrozenia do
roku 2035 podľa OECD nasledujú za
Slovenskom Slovinsko, Litva a Česko.
Najmenej ohrozené sú pracovné miesta
Grékov, Fínov a Juhokórejčanov. Ako
dodali Daniel Gerbery a Monika
Martišková, vysoká miera využitia
robotov vo výrobe súvisí s robotizáciou
v automobilovej výrobe, čo je zároveň
aj rizikom, keďže roboty stoja firmu
rovnako u nás, ako aj vo Veľkej Británii.
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Nástup
technológií do
každej oblasti
života, spojený
s rýchlosťou
toku dát, bude
klásť dôraz na
schopnosť práce
s fragmentami
informácií
a neistotou.

Jednou zo štátnym intervencií, ktoré sa
v súvislosti robotizácie spomínajú, je
zavedenie základného príjmu, o ktorom
rozpráva aj Martin Ford v predmetnej
knihe. Diskutéri sa zhodli na tom, že
slovenský sociálny systém už dnes
poskytuje viaceré typy dávok a možnosť
rekvalifikácie. Daniel Gerbery však
ocenil prístup fínskej vlády uskutočniť
experiment pri uvažovaní o vhodných
štátnych intervenciách, a to konkrétne
experiment na testovanie základného
príjmu. Experiment spočíval v tom, že
fínska vláda poskytla dvom tisícom
nezamestnaným Fínom 590 € mesačne
a to od roku 2017 do konca roku 2018.
Cieľom daného experimentu je testovať
motivácie pracovať a hľadať si prácu
aj v prípade, že majú základný príjem.
Výsledky testovania ešte nie sú známe,
no dnes už vieme, že fínska vláda sa
rozhodla v experimente nepokračovať
v roku 2019.
Robotizácia a nástup umelej inteli
gencie nevyhnutne vyvoláva mnohé
sociologické výzvy spojené s väčšou
osamelosťou ľudí, spôsobenou
napríklad prácou z domu či cez
internet, nestabilitou práce či ďalším
roztváraním „nožníc“, keďže ekono
micky ťaží z technologického pokroku
predovšetkým úzka skupina inovátorov,
investorov a technologických firiem.
Rizikom tzv. technologickej revolúcie
4.0 je to, že stojí na predpoklade
trvalo udržateľného ekonomického
rastu, ktorú už viacerí ekonómovia
spochybňujú.
Nástup robotov, o ktorom píše Martin
Ford, je nepochybne témou, ktorá sa
Slovenska týka a vytvára mnoho výziev,
ktoré sa týkajú nielen oblasti priemyslu,
ale aj vzdelávania a spravovania
krajiny. Platí však, že zmeny sú veľmi
dynamické a preto ani debata PPBC
nemohla nájsť definitívne odpovede.
Tešíme sa na ďalšie podnetné diskusie
na jeseň. ▪
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Má politika nudgingu
čistý štít?
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Automatické
zaraďovanie
k darcom
orgánov,
automatické
sporenie
či prírodeprospešné
predvolené
možnosti pre
spotrebiteľov
sú peknými
príkladmi
efektívnych
a výhodných
postrčení.

Existuje len málo psychologicko
‑ekonomických konceptov, ktoré by
za tak krátky čas a tak výrazne upútali
pozornosť odbornej a laickej verejnosti,
ako to urobil koncept postrčenia, tzv.
nudgingu. Hneď niekoľko štátov si
krátko po jeho zrodení rovnomennou
knihou Richarda H. Thalera a Cass
Sunsteina z roku 2008 založilo vlastné
behaviorálne tímy, ktoré im mali mimo
iné pomáhať postrčiť ľudí správnym
smerom.
Tento úspech však sám o sebe nepotvr
dzuje „nepriestrelnosť“ konceptu postr
čenia v etickej či praktickej rovine. Od
jeho predstavenia svetu sa objavilo
niekoľko relevantných kritík, no
o poznanie menej pokusov odpovedať
na tieto kritiky. Ak sa má stať koncept
postrčenia legitímnym politickým
nástrojom, mal by svoju kredibilitu
voči týmto výčitkam obhájiť.

Praktické výčitky politike
nudgingu, alebo len politikom?

Od prvotného využitia nudgingu
štátom sa politike postrčenia vyčítalo,
že ponúka príliš „mäkké“ riešenia.
Tento koncept sa prezentuje ako
nástroj na efektívne nasmerovanie
správania, i keď v mnohých prípadoch
vedia správanie oveľa efektívnejšie
usmerniť klasické ekonomické stimuly,
či tvrdé zákazy. Politike postrčenia
sa taktiež vyčíta, že nevie priniesť
celonárodné riešenia. Postrčenia sa
zdajú byť efektívne aplikovateľné len
na riešenie mikro problémov. Nudging
sa podľa niektorých stal politickým
nástrojom prirýchlo. V čase jeho
prvého vedomého využitia štátom
neexistovalo dostatok empirických dát,
ktoré by nepriestreľne dokazovali jeho

prínosnosť spoločnosti. V neposlednom
rade sa nudgingu vyčíta, že nie je
tak inovatívnym konceptom, ako sa
prezentuje. Mnohé z jeho riešení je už
dávno známou technikou pre oblasti
ako marketing, PR, psychológia či
ekonómia.
Väčšina z týchto výčitiek bolo formulo
vaných už krátko po vytvorení prvého
štátneho behaviorálneho tímu vo Veľkej
Británii, teda 3 až 4 roky od predstave
nia samotného konceptu. Je logické, že
to mnohých motivovalo k vyjadreniu
kritiky na politiku postrčenia, nakoľko
bolo prakticky nemožné za tak krátky
čas vytvoriť dostatočné množstvo
empirických dát, ktoré by presvedčivo
túto politiku odprezentovali ako
efektívnu. Vytváranie empirických dát
o efektívnosti politiky postrčenia je však
zároveň jedným z dôvodom, prečo vlády
behaviorálne tímy zakladali a stále
zakladajú.
Behaviorálne vedy v posledných rokoch
zaznamenali zvýšenú popularitu v štát
nej ale aj akademickej sfére, čo prispelo
k zvýšeniu množstva evidencie dokazu
júcej hodnotu za peniaze investované
do politiky postrčenia. Automatické
zaraďovanie k darcom orgánov, auto
matické sporenie či prírode‑prospešné
predvolené možnosti pre spotrebiteľov
sú peknými príkladmi efektívnych
a výhodných postrčení. Nudging
však nikdy nedeklaroval schopnosť
priniesť riešenie na všetko. Zároveň
ani nikdy neašpiroval úplne nahradiť či
vytlačiť klasickejšie a tvrdšie nástroje
na smerovanie správania, ako sú
zákazy či finančné stimuly. Postrčenia
samozrejme majú svoje limity, je na
ich dizajnéroch a výskumníkoch, aby
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Pre vedný
priemysel je
niečo ako nový
koktejlový mix
pre barový
priemysel. Ide
o šikovné
a zrozumiteľné
skombinovanie
už známych
poznatkov
z viacerých
vedných disciplín
unikátnym
spôsobom pod
jednu strechu –
do formy jedného
konceptu.
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tieto hranice posúvali. Všetky tieto
výčitky majú opodstatnenie, nakoľko
je intuitívne a prirodzené očakávať, že
akákoľvek politika bude založená na
dátach.

inovatívnosť spočíva najmä v jeho
priamočiarom napojení na etiku, ako
aj v neprestajnom prezentovaní sa
v kontraste s predpokladmi klasickej
ekonómie.

Avšak všetky sa zdajú byť nasmerované
na tvorcov politiky, nie na koncept
postrčenia ako taký. Všetky totiž kriti
zujú unáhlené a dátami málo podložené
využitie tohoto konceptu vo verejne
politike, teda dátami nepodloženú
tvorbu verejných politík. Zdá sa preto,
že nudging na ne nemusí priamo odpo
vedať – sú to tvorcovia verejných politík,
ktorým sa vyčíta implementovanie málo
testovaného konceptu.

V neposlednom rade, „mäkkosť“
politiky postrčenia je jeho výhodou
a nie nevýhodou. Je jedna vec efektívne
zmeniť správanie ľudí a úplne efektívne
meniť správanie i za cenu zásahov do
slobody jednotlivca. Nudging je oproti
klasickejším a „tvrdším“ nástrojom
na zmenu správania výhodnejší najmä
pre vlády, ktoré si cenia a ctia slobodu
jednotlivca. Zákaz je na slobodu
najtvrdší, nakoľko robí správanie
ilegálnym a potrestateľným, čím sa
možnosť slobodného vykonania toho
ktorého správania de facto zatvára.
Politika postrčenia si dáva už v definícii
predsavzatie alternatívne možnosti
správania nezatvárať, ani ich nerobiť
výrazne nepravdepodobnými naprí
klad zvýšením ich nákladov. Hrá sa
s prostredím tak, aby toto predsavzatie
dodržala. ▪

Nudging je inovatívny. Pre vedný
priemysel je niečo ako nový koktejlový
mix pre barový priemysel. Ide o šikovné
a zrozumiteľné skombinovanie už
známych poznatkov z viacerých
vedných disciplín unikátnym spôsobom
pod jednu strechu – do formy jedného
konceptu. Nudging je dieťaťom
psychológie, ekonómie a etiky. Je to
interdisciplinárny koncept a jeho
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Aby námestia mohli ožiť…

obr. 2

V predchádzajúcom čísle PPN ste sa
mohli dočítať o prebiehajúcom národ
nom projekte Podpora partnerstva
a dialógu v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík, ktorý imple
mentuje Úrad splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
v spolupráci s ďalšími partnermi.
Projekt sa zameriava na zvyšovanie
povedomia o tom, čo znamená tvoriť
verejné politiky participatívne, t. j. so
zapojením, čo možno najväčšieho
množstva relevantných aktérov nielen
na deklaratívnej, ale aj na reálnej
úrovni, kedy ich hlasy budú vypočuté
a zohľadnené vo finálnych výstupoch
politík na národnej, regionálnej,
mikroregionálnej a lokálnej úrovni.
Praktická časť projektu obsahuje
12 pilotných projektov, z ktorých sa
každý zameriava na rôzne participačné
scenáre. V pilotnom projekte číslo 10,
Využívanie verejných priestorov a plôch
na lokálnej úrovni, dochádza ku
kooperácii medzi dvoma resp. troma
hlavnými aktérmi, a to Inštitútom pre
dobre spravovanú spoločnosť (SGI),
s Alianciou Stará Tržnica a hlavným
mestom Bratislava. Jedným z hlavných
výstupov tohto projektu by malo byť
spracovanie podkladov na verejnú
súťaž pre budúce zmeny verejných
priestorov na Kamennom námestí
a Námestí SNP v Bratislave.

obr. 1

Alexandra Poláková Suchalová, autorka je odbornou asistentkou Ústavu verejnej politiky

To, že nie je jedno v akom prostredí
žijeme, a že jeho kvalita vplýva na preží
vanie každodenného života obyvateľov
miest, je známe a dokazuje to nejeden
výskum. Kvalitu možno vnímať rôzne.
Zahŕňa bezpečnosť ulíc (napr. vďaka
dostačujúcemu verejnému osvetleniu),
dostupnosť bežných služieb (napr.
oddychových zón, pitnej vody, alebo
priestoru pre kaviarne), podporu
podnikania alebo alternatívnych spôso
bov dopravy v zónach pre chodcov
(napr. stojany na bicykle) a mnoho
ďalších aspektov. Ide však aj o estetický

obr. 3

Na kvalite verejných priestorov
záleží
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význam vzhľadu verejných priestorov,
ktorý na nás vplýva bez toho, aby
sme si to zásadne uvedomovali (napr.
vizuálny smog, konzistentnosť objektov
a mobiliáru). A práve tieto zdanlivo
jasné kvality verejných priestorov
chýbajú na veľmi frekventovaných
územiach Bratislavy, ako je práve
Kamenné námestie a Námestie SNP.
Ako však zistiť na tak veľkom území, čo
je jeho najlepšie využitie a ako vyhovieť
toľkým jeho užívateľom a užívateľkám?
Jednou z možností je ponechať toto
rozhodnutie na lokálne elity, ktoré by
teoreticky mali vedieť posúdiť potreby
daného územia a jeho obyvateľov
a rozhodnúť tak o jeho najlepšom
využití. Druhou možnosťou je využiť
princíp tvorby verejných politík partici
patívnym spôsobom, ktorého hlavným
cieľom je získanie a zohľadnenie
informácií, od čo možno najväčšieho
počtu relevantných zainteresovaných
aktérov (v tomto prípade od chodcov,
ktorí územím len prechádzajú až po
obyvateľov či podnikateľov, pre ktorých
je každodennosťou). To následne pred
pokladá širokú akceptáciu výstupov
z takejto tvorby verejných politík a teda
spokojnosť s ich nastavením a výstupmi
resp. dopadmi na verejnosť. A práve
princípy participatívneho tvorenia
verejných politík boli využité pri tvorbe
podkladov pre verejnú súťaž ohľadom
renovácie Kamenného námestia
a Námestia SNP v rámci vyššie spome
nutého projektu.

Ide to participatívne

Od roku 2016, kedy projekt
začal, bolo vykonaných niekoľko
výskumno‑analytických aktivít
so zapojením veľkého množstva
výskumníkov a expertov v rôznych
oblastiach tvorby verejných priesto
rov (architektúra, doprava, zeleň

obr. 1 Na fotografii Juraj Hurný a Veronika
Prachárová z SGI
Zdroj: FB stránka Inštitút SGI
obr. 2 Vizualizácia Kamenného námestia
Zdroj: www.zivenamestie.sk
obr. 3 Na obrázku stretnutie zástupcov
partnerských organizácií s primátorom a so
zástupcami Hlavného mesta Bratislava
Zdroj: FB stránka Inštitút SGI

a pod.), ktoré sú podrobne popísané,
zmapované a voľne dostupné na
stránke www.zivenamestie.sk.
Táto svojím príjemných vizuálom
a bohatosťou dokumentov poskytuje
rozsiahle informácie o realizovaných
výskumných a analytických prácach.
Za všetky je zaujímavé spomenúť
tvorbu tzv. Pocitovej (emočnej) mapy
k územiam Kamenného námestia
a Námestia SNP. Emočná mapa je
nástroj na zber dát, ktorého cieľom
je identifikovať, na ktorých miestach
Kamenného námestia a Námestia SNP
sa respondenti cítili/cítia príjemne
resp. nepríjemne a prečo. Zber dát bol
realizovaný v priestoroch Starej tržnice
pravidelne v sobotu počas konania
trhov. Výskumníci‑dobrovoľníci
oslovovali kupujúcich respondentov
a respondentky s dvoma konkrétnymi
otázkami (Kde sa v danom priestore
cítite príjemne a prečo? Kde sa v danom
priestore cítite nepríjemne a prečo?)
a títo mohli na pripravenej veľkej 3D
mape zobrazujúcej dotknuté územie
označiť „emóciu“ rozlíšenú farebne
priamo do mapy s vysvetlením svojho
rozhodnutia, ktoré bolo následne spra
cované ako podklad pre ďalšiu analýzu.
Počas troch sobotných dopoludní bolo
vyzbieraných 263 podnetov z toho dve
tretiny negatívneho charakteru (klad
ných bolo len 74 podnetov). (Zdroj:
Pocitová mapa k územiam Kamenného
námestia a Námestia SNP, dostupné na:
http://www.zivenamestie.sk/). Okrem
pocitovej mapy boli realizované aj
fokusové skupiny so seniormi, zrakovo
postihnutými osobami a matkami
k územiam oboch námestí a mnoho
ďalších stretnutí s rôznymi aktérmi,
pre ktorých je z rôznych dôvodov
nevyhnutné zohľadniť ich potreby,
aby mohli využívať verejné priestory
rovnako komfortne ako ktokoľvek
iný. Ďalšie analytické podklady tvorilo
spracovanie podnetov na portáli
www.odkazprestarostu.sk či hĺbkové
zisťovanie názorov odborníkov a odbor
níčok v oblasti mestského rozvoja týka
júceho sa Námestia SNP a Kamenného
námestia v Bratislave.

Quick wins

Ako už bolo v úvode spomenuté,
výstupom projektu sú podklady pre
architektonickú súťaž, ktorá by mala
byť zameraná na zásadnú a dlhodobo
udržateľnú zmenu vzhľadu a využívania
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týchto území, čo je z hľadiska časového
horizontu beh na dlhšie trate. Aj
preto autori projektu Živé námestie
prinášajú tzv. quick wins, ktorých
cieľom je prostredníctvom menej
náročných a finančne zvládnuteľných
zmien dosiahnuť zásadný vplyv na
kvalitu verejného priestoru oboch
námestí pre širokú verejnosť. Celkovo
je ich osem, za všetky predstavujeme
aspoň tri a ostatné sú dostupné spolu
s prezentáciami na už spomenutej
stránke www.zivenamestie.sk.
→ Zjednoťme námestia – cieľom je štan
dardizovať mobiliár a objekty na oboch
námestiach ako sú napr. odpadkové
koše, kvetináče, cyklostojany, lavičky,
zábrany, informačné tabule a kiosky
(teraz je 61 druhov rôznych, ideál je 12
štandardných typov).
→ Uprednostnime chodcov – cieľom je
rozširovať priestory pre chodcov na
úkor parkovania, keďže do spomenu
tých námestí sa dopravuje len 5 % ľudí
autom.
→ Vytvorme celoročné a sezónne sede
nie – cieľom je k pevnému celoročnému
sedeniu pridať flexibilné sezónne, ktoré
zabezpečí možnosť jeho adaptovania
podľa počasia a pod.

Na ťahu je mesto

138 pracovných stretnutí, 1 087
respondentov, 407 podnetov a obrov
ské množstvo hodín strávených nad
budúcnosťou Kamenného námestia
a Námestia SNP je zrealizovaných,
vynaložených a „odmakaných“. Čo sa
s nimi stane teraz? Ako mesto Brati
slava ako jeden z partnerov projektu
Využívanie verejných priestorov a plôch
na lokálnej úrovni zúročí toľkú prácu
pre zvýšenie kvality života nielen Brati
slavčanov, ale všetkých viac ako 40 000
chodcov, ktorí denne cez námestia
prechádzajú najmä pešo alebo využitím
MHD? Začiatkom mája 2018 boli
výstupy projektu predstavené médiám
a odovzdané primátorovi Bratislavy
Ivovi Nesrovnalovi. Teraz je ťah na
ňom. Čo prinesie jeho rozhodnutie
a ako bude ovplyvnené komunálnymi
voľbami koncom tohto roka? To nateraz
zostáva otvorenou otázkou. Tento
projekt je podporený z Európskeho
sociálneho fondu. ▪
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Nezávislí a straníci
v komunálnej politike
Matúš Sloboda, odborný asistent ÚVP, a Martin Kollárik, doktorand ÚVP

V posledných
rokoch
môžeme na
Slovensku,
ale aj
v mnohých
ďalších
krajinách,
sledovať
výrazný
vzostup
„nezávislosti“
v politike.

Štúdie v posledných desaťročiach
prinášajú (najmä o západnej Európe
a USA) obraz poklesu straníckej
identifikácie, straníckej mobilizácie, či
pokles úlohy strán v mysliach občanov
vo všeobecnosti. Politické strany sa vo
viacerých krajinách tešia čoraz menšej
dôvere občanov, klesá tiež volebná
účasť, zvyšuje sa percento občanov
neidentifikujúcich sa s konkrétnou
stranou a pod. Vývoj v posledných
rokoch priniesol viacero náznakov toho,
že by sme o tomto trende mohli hovoriť
aj v prípade Slovenska.
V posledných rokoch môžeme na
Slovensku, ale aj v mnohých ďalších
krajinách, sledovať výrazný vzostup
„nezávislosti“ v politike. Samospráv
sa to týka o to viac – umožňuje to aj
náš volebný systém, kde na rozdiel od
národnej úrovne nemusia kandidáti
vystupovať iba na kandidátkach politic
kých strán. V posledných komunálnych
voľbách sa stali primátormi a starostami
v takmer 38 % prípadov nezávislí
kandidáti, nezávislých poslancov máme
takmer 30 %. Od prvých komunálnych
volieb tento pomer neustále narastá.
Aj preto sme sa 3. mája rozprávali
v rámci kurzu Miestna a regionálna
politika s komunálnymi politikmi
Michalom Drotovánom, kandidátom na
starostu v mestskej časti Rača a Duša
nom Pekárom, starostom Ružinova.
Martin Kollárik otvoril diskusiu otáz
kou, či sú politické strany v samospráve
vôbec potrebné. Obzvlášť aj transakčné
náklady (získavanie hlasov, informačné,
vyjednávacie, rozhodovacie a výkonné
náklady), ktorých redukcia je podľa
viacerých politológov jedným z najdô
ležitejších dôvodov začlenenia poli
tických strán do delegačného reťazca

v demokracii, sú na lokálnej úrovni
výrazne nižšie ako na národnej.
Dušan Pekár bol kandidátom na
starostu za širokú pravicovú koalíciu
ako člen strany KDH. Hovorí, že poli
tická strana môže pomôcť kandidátovi
alebo kandidátke. Samotná prítomnosť
v strane síce nepomáha priamo, no
politická strana môže v komunálnych
voľbám potiahnuť kandidáta, keďže mu
zvyšuje poznateľnosť. Aj z toho dôvodu
zakladajú nezávislí kandidáti nefor
málne hnutia a koalície, ktoré neraz
postavia svojich kandidátov na starostu,
ako v prípade Michala Drotována Spolu
pre Raču.
Dušan Pekár vyzdvihol aj úlohu tradič
ných politických strán, ktoré svojim
kandidátom poskytujú aj vzdelávanie
a podporu v predvolebnej kampani.
Zaujímavý pohľad priniesol Michal
Drotován, ktorý vyjadril predpoklad,
že politické strany môžu zabrzdiť
prípadnú korupciu svojich straníkov na
lokálnej úrovni, pretože ich má viac pod
kontrolou. Aj posledné korupčné kauzy
z komunálnej úrovne ukazujú, že často
ide o nezávislých starostov.
Americká výskumníčka Jennifer
Lawless na vzorke 6 000 spôsobilých
kandidátov a kandidátok a takmer 300
individuálnych rozhovorov ukazuje, že
hlavnými faktormi, ktoré zvyšujú prav
depodobnosť rozhodnutia kandidovať,
sú podpora rodiny, reakcia na krízovú
situáciu či nefunkčnosť verejných
služieb a regrutácia politickou stranou.
Obaja diskutujúci priznali, že pre ich
politickú kariéru bol záujem politických
strán dôležitý a pomohol v rozhodovaní
vstúpiť do politiky.
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Samotná
prítomnosť
v strane síce
nepomáha
priamo, no
politická
strana môže
v komunálnych voľbám
potiahnuť kandidáta, keďže
mu zvyšuje
poznateľnosť.
Ak hovoríme o trende nezávislého
kandidáta, tak práve mestská časť Ruži
nov je výnimkou, keď len dvaja poslanci
sú nezávislí a ostatní kandidovali za
politické strany alebo koalície strán.
Obaja diskutujúci sa zhodli, že politické
vyjednávanie a dohody sa dosahujú
podstatne ťažšie, pretože nezávislí
kandidáti často „hrajú“ sami za seba.
O fenoméne nezávislého kandidát sme
na ÚVP nediskutovali poslednýkrát.

To, že ide skutočne o nespochybniteľný
trend, ukazuje aj posledná kandida
túra Vladimíra Putina na prezidenta
Ruskej federácie, kde kandidoval ako
nezávislý kandidát. A nakoniec, aj
Peter Pellegrini hovorí o „záplave“
nezávislých kandidátov. Už v novembri
môžeme sledovať, či v komunálnych
voľbách získajú nezávislí opäť viac funk
cií v zastupiteľstvách a na stoličkách
starostov. ▪
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Konferencia experimentálnych
ekonómov v Brne
Young Economists’ Meeting 2018
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Ak si myslíte, že stredná Európa nerieši
experimentálnu ekonómiu, mýlite sa.
Odborná konferencia Young Economit
sts’ Meeting 2018 (YEM 2018) v Brne
koncom mája dokázala pravý opak.
Na podujatí YEM 2018 organizovanom
Laboratóriom experimentálnej
ekonómie Masarykovej univerzity
(MUEEL) sa zišlo niekoľko desiatok
expertov na pracovnú experimentálnu
a behaviorálnu ekonómiu. Zastúpené
krajiny vo výraznej miere presahovali
hranice Európy.
Program podujatia definovali dve
nosné témy: ekonómia práce a beha
viorálna a experimentálna ekonómia.
YEM 2018 tak už po štvrtýkrát
zastrešilo výskumnícko‑ekonomickú
špičku zo Slovenska i Čiech. Hlavným
lákadlom boli 2 keynote prezentácie
od svetovo renomovaných akademikov.

Piatkovú časť programu započal vstup
prof. Maroša Servátku z Macquarie
Graduate School of Management,
ktorý na podujatie dorazil aj so vcelku
početnou slovensko‑českou enklávou
doktorandov, ktorých v Austrálii
vedie. Sobotný program zas spestrila

prednáška Mathiasa Czaika z Danube
University Krems v Rakúsku, jedného
z popredných odborníkov na ekonómiu
práce.
Konferencia trvala celkovo dva dni,
počas ktorých v nej dostalo možnosť
odprezentovať svoj výskum vyše
30 výskumníkov. Niekoľko desiatok
ďalších odborníkov sa navyše podujatia
zúčastnilo ako publikum, čo prezentu
júcim umožnilo dostať kvalitnú spätnú
väzbu. YEM 2018 len potvrdilo, že expe
rimentálna a behaviorálna ekonómia
je na vzostupe. Ak je využitá správne
a odborne, behaviorálna ekonómia
môže priniesť zaujímavý uhol pohľadu
na riešenia zabehnutých systémov
a teda prejaviť skrytý inovačný poten
ciál pre firmy i pre štát.
Web konferencie: http://yem2018.econ.
muni.cz/past‑events ▪
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Konferencia o behaviorálnych
vedách v Prahe
#PCBS2018 Prague Conference on Behavioral Sciences
Patrik Pavlovský, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky
Konferenciu zahájila prednáška Adama
Olivera (London School of Econo
mics) o tom, ako behaviorálne vedy
môžu pomôcť zlepšiť verejnú politiku
a následne aj životy ľudí bez používania
príkazov a zákazov. Používanie nudgeov
(postrčení) sa často stotožňuje s libe
rálnym paternalizmom, ktorý necháva
ľuďom možnosť sa slobodne rozhodo
vať, ale zároveň im ukazuje, ktoré voľby
sú pre nich lepšie. Dobrým príkladom
môže byť označovanie potravín pomo
cou farieb ako na semafóroch podľa
toho, či sú zdravé. Takto ľuďom ukazu
jeme, čo je pre nich lepšie, ale oni sami
sa rozhodnú, či si nezdravú potravinu
kúpia.
Ďalším prednášajúcim bol Andrej
Svorenčík (University of Mannheim),
ktorý nám na vývoji experimentál
nej ekonómie pripomenul dôležitosť
kontrolovaných experimentov pre
potvrdzovanie alebo vyvracanie teórií.
Bez experimentov by nikdy nevznikla
behaviorálna ekonómia, ktorá vyvrátila
presvedčenie klasickej ekonómie o tom,
že ľudia sa rozhodujú za každú cenu
racionálne.
Vrcholom prvého večera konferen
cie bola prednáška Vernona L. Smitha,
ktorý získal Nobelovu cenu za expe
rimentálnu ekonómiu v roku 2002.
Keď sme sa pána Smitha spýtali na
jeho názor na behaviorálnu ekonómiu
a psychológiu spotrebiteľa, odpove
dal, že aspoň pre neho bola psycholó
gia v ekonómii prítomná vždy. Vo svojej
prednáške potom pojednával o tom, ako
boli vyvrátené klasické ekonomické
teórie. Tieto teórie považovali ľudí za
čisto racionálnych, pričom vždy zvažo
vali hlavne to, čo im určité rozhodnu
tie prinesie. Vernon Smith uvádzal, že
už Adam Smith vo svojej teórii morál
nych sentimentov uvažoval o tom, ako

osobnosť človeka ovplyvňuje jeho naku
povanie a tiež o tom, ako naše minulé
skúsenosti s nakupovaním vplývajú
na naše rozhodnutia. Dôležitú úlohu
v správaní na trhu podľa neho hrá aj
dôvera a reciprocita.
Na tejto konferencii v neposlednom
rade prezentoval svoj výskum aj dokto
rand ÚVP, Patrik Pavlovský. Vo svojom
vstupe zhrnul najrelevantnejšie výčitky,
ktorým politika postrčenia dosiaľ čelila.
Nudgingu sa napríklad vyčíta, že nevie
priniesť dlhodobo udržateľné výsledky,
alebo že prináša len mikro‑riešenia. Iní
zas tvrdia, že nejde o nový koncept, ako

sa o nudgingu vraví. Na strane druhej
je postrčeniam vyčítané, že sú mani
pulatívne a preto aj neetické. Cieľom
výskumu je obhájiť reputáciu politiky
postrčenia voči tejto kritike a teda obhá
jiť jej legitímnosť. Pre tento účel navr
hoval a kriticky rozoberal 3 relevantné
stratégie, ktoré majú potenciál obhájiť
legitimitu politiky postrčenia.
Web konferencie: http://cebex.org/
events/pcbs/
Zdroj: http://www.sben.sk/prague
‑conference‑on‑behavioral‑sciences ▪
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Sapiens – stručná história ľudstva
Odporúča Tomáš Malec
Sapiens sa nedá presne žánrovo
a tematicky zaradiť. Je to historická
kniha, no súčasne využíva poznatky
z psychológie, pohráva sa so socio
lógiou, zreteľne vedie politicko
‑filozofické úvahy a miestami zachá
dza k etike a teológii. Sapiens sa
najlepšie dá definovať ako príbeh.
A tak ako každý príbeh, aj Sapiens
potrebuje nepriateľa, nejaké
monštrum, ktoré musí byť na konci
knihy porazené. V prípade Sapiens
je týmto nepriateľom samotný čita
teľ a jeho myslenie. Harari svojou
knihou chce otriasť všeobecnými
poznatkami o živote našich prave
kých predkov a vyvrátiť zaužívané
predstavy o našej prirodzenosti
a našej spoločnosti. Tomuto zámeru
pomáha skutočnosť, že Sapiens
miestami pripomína opis nejakého
fiktívneho druhu na cudzej planéte.
Yuval Harari chce, aby podobný
odstup dosiahol i čitateľ, aby tak
mohol byť kritický k svojmu vlast
nému druhu. Vychádzajúc z poznat
kov z histórie, biológie, antropológie,
paleontológie a ekonómie Harari
skúma, ako jednotlivé historické
prúdy formovali ľudské spoločnosti
− ich nažívanie v rámci spoločnosti,

ale aj s prírodou, zvieratami a rastli
nami a dokonca aj ľudskú osobnosť.
Sme vďaka tomu šťastnejší? Môžeme
niekedy vôbec oslobodiť naše sprá
vanie od dedičstva našich predkov?
A čo môžeme, alebo by sme mali
urobiť, aby sme ovplyvnili priebeh
nasledujúcich storočí? Autor tak
čitateľa núti zamyslieť sa aj nad blíz
kou či vzdialenejšou budúcnosťou,
ktorú ovplyvňuje správanie človeka,
vedecký pokrok a jeho snaha pozme
niť zákony prírody len pre svoje
blaho. Najdôležitejší odkaz knihy
je však, že pre pochopenie našej
podstaty je nutné pozrieť sa ďaleko
do minulosti, lebo všetci sme pravekí
ľudia a pár storočí technologických
inovácií z nás nedostali desiatky tisíc
rokov evolúcie. ▪

Exit, Voice and Loyalty
Odporúča Tomáš Michalek
Albert O. Hirschman veľmi jedno
duchým spôsobom objasňuje
správanie jednotlivcov v situáci
ách, kedy dochádza k upadaniu
kvality produktov a služieb, ktoré
očakávajú. Podľa autora dochádza
k úpadku akejkoľvek ľudskej aktivity,
čo je prejavom moderného života

spoločnosti v prebytku a z toho
vyplývajúcej možnosti nepoužiť celú
svoju energiu na dosahovanie našich
cieľov. Ľudia si takto ponechávajú
rezervu na horšie časy. Existujú
dva spôsoby, ako možno na upada
júcu kvalitu reagovať. Buď dôjde
k rozhodnutiu zrieknuť sa danej
služby, alebo produktu a k ich nahra
deniu inými (EXIT). Alebo sa
dotknuté strany ozvú a pokúsia
sa presadiť nápravu daného stavu
(VOICE). Autor prichádza aj s racio
nálnou teóriou lojality, ktorú vysvet
ľuje ako určitú formu zámerného
oddialenia EXIT-u pod svetlom
očakávania, že VOICE bude úspešný.
Prínosom Hirschmanovho diela je,
že sa snaží toto zjednodušenie apli
kovať aj na politickú oblasť a vysvetliť
tak napr. americkú politiku. Za jej
hlavný problém považuje prehnanú
orientáciu na EXIT a z toho vyplý
vajúce oslabenie možnosti VOICE.
Rovnako je dôležitá autorova snaha
postaviť politológiu na úroveň
ekonómie. Kniha Vám ukáže, že na
prvý pohľad neracionálne správa
nie jednotlivcov, ktorí nedosahujú
takých výsledkov, ako by mohli, ak
by svoj potenciál využili naplno, je
vlastne racionálnou stratégiou.
Jednotlivcovi to umožňuje šetriť
sily na obdobie, keď to bude potre
bovať. A firme, alebo spoločnosti to
dáva čas opraviť neželané tendencie.
Ak by sa totiž všetci vždy správali
tak, že by plne využili svoj potenciál,
firmy by krachovali a spoločnosť
upadala. Zaujímavý je tiež pohľad na
fungovanie monopolov, ktoré autor
za určitých okolností považuje za
prínosné. Autor odporúča neustále
striedať EXIT a VOICE, lebo aj tieto
ozdravné mechanizmy samy podlie
hajú úpadku. ▪
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