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Editorial
Milí čitatelia, pred sebou máte
prvé číslo nášho časopisu zostavené
novým tímom. Spolu s Jakubom
Varínim sme tak prebrali štafetu
po Katke Števove, ktorej sa chcem
poďakovať za skvelú odvedenú
prácu. Verím tomu, že v novom
tíme budeme nielen dôstojnými
nástupcami, ale dokážeme náš časopis postupne ešte vylepšiť. Chcem
preto osloviť aj vás, študentov ÚVP,
aby ste nás v prípade, že sa chcete
podieľať na tvorbe časopisu alebo
máte nápady ako ho zlepšiť, neváhali

osloviť. V tomto čísle nájdete už
klasicky informácie o tom, čo nové sa
na ÚVP udialo, reportáže z konferencií a z Erasmu, či rozhovor s našim
absolventom Petrom Kováčom, ktorý
v súčasnosti pôsobí na Ministerstve
hospodárstva SR. Taktiež si prečítate
odporúčania na knihy či seriály,
ktoré nás zaujali a v odbornej prílohe
príspevok od doc. Staroňovej venovaný kódovaniu v textovej analýze.
Na konci marca nás zasiahla
tragická udalosť, pri ktorej sme sa
museli rozlúčiť s našim kolegom,

kamarátom a vynikajúcim odborníkom Martinom Filkom. Jeho
odbornosť a ľudskosť dobre ilustruje,
že si tento semester samotní študenti
vyžiadali, aby ich Martin znova učil.
Rozhodli sme sa, že úvodná stránka
bude venovaná jeho pamiatke
a ostáva preto čierna. V nasledujúcom čísle PPN si na Martina spomenieme aj viacerými článkami.
Martin Kollárik, šéfredaktor a celá
redakcia ÚVP
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novinky & aktuality

Otvorili sme nový
unikátny kurz

Podporili sme štrajk
učiteľov
Členovia ÚVP podporili spoločné
vyhlásenie Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK k štrajku slovenských
učiteliek a učiteľov, ktorý prebiehal
najmä počas januára a februára. Zároveň sme sa zapojili do aktivít Iniciatívy
vysokoškolských učiteľov a zaviazali sa
začleniť témy súvisiace so školstvom
a vzdelávaním do obsahu vyučovaných
kurzov, diskutovať o problémoch
v školstve a o ich možných riešeniach
na hodinách, či pripraviť prednášky
a diskusie z oblasti školskej politiky
a vzdelávania. Na ÚVP sme presvedčení
o tom, že kvalitné školstvo a vzdelávanie
by mali byť spoločenskou prioritou. ▪

V letnom semestri sme na ÚVP otvorili
nový kurz s názvom Rozhodovanie
a behaviorálna verejná politika. Kurz
je unikátny nielen svojim obsahom, ale
aj tým, že na jeho príprave a výučbe sa
podieľajú okrem doc. Beblavej aj ďalší
traja odborníci – Otakar Horák, ktorý
sa ako novinár v celoštátnom denníku
zameriava na popularizáciu vedy, Matúš
Konečný, ktorý je doktorandom na
ÚEP SAV a venuje sa výskumu finančného rozhodovania a Matej Šucha, spoluzakladateľ Mindworx, konzultačnej
firmy v oblasti behaviorálnej ekonómie
a psychológie spotrebiteľa. V kurze študentom približujú, ako funguje ľudská
myseľ a akých kognitívnych chýb a omylov pri rozhodovaní sa často dopúšťa.
Oboznamujú ich tiež s rôznymi spôsobmi, ako znalosť behaviorálnych vied využiť pri verejnej politike prospešnej pre
jednotlivca, ale aj celú spoločnosť. ▪

Inštitucionálna poznávacia cesta v Bruseli
V decembri sme sa spolu s Martinom
Kollárikom zúčastnili trojdňovej
inštitucionálnej poznávacej cesty
v Bruseli, ako súčasť pätnásťčlennej
skupiny slovenských novinárov. Zastúpenie Európskej Komisie v SR pre nás
pripravilo nabitý program s viacerými
prednáškami v centre diania Európskej
únie. Po večernom prílete sme si na
druhý deň ráno v centrále EK vypočuli
prvú zo série prednášok vedenú pánom
Florianom, členom tímu Generálneho
riaditeľstva pre komunikáciu. Hlavnou
témou bolo postavenie a rola Európskej
komisie v štruktúre európskych
inštitúcií. Po krátkej pauze nás pani
Sumová previedla marketingovou
komunikáciou EK v sociálnych médiách
smerom k členským krajinám, ako aj ich
obyvateľom. Tým sme sa spolu s pánom
D’Hondtom zo sekcie produkcie
správ plynule posunuli k predstaveniu
audio-vizuálneho servisu spolu
s návštevou vysielacieho štúdia, ktoré je
dostupné menším televíznym štábom

produkujúcim správy o čomkoľvek,
čo súvisí s Európskou úniou. Veľmi
pozitívne hodnotím pracovný obed
s podpredsedom EK zodpovedným za
energetickú úniu pánom Šefčovičom
nesúci sa v priateľskej atmosfére off- the-record stretnutia za okrúhlym stolom
s dobrým jedlom. Poobedňajší presun
do sídla Generálneho riaditeľstva pre
hospodárske a finančné záležitosti
pre nás znamenal sériu troch blokov
zameraných prevažne na ekonomické
záležitosti súvisiace s Európskou úniou.
Štrukturálnymi a kohéznymi fondami
nás previedol referent Generálneho
riaditeľstva pre regionálnu a mestskú
politiku pán Fecenko a pripravovanú
dohodu Transatlantického obchodného
a investičného partnerstva (TTIP) nám
bližšie predstavil policy koordinátor
Generálneho riaditeľstva pre obchod
Wojtech Talko. Náročný deň sme ukončili návštevou bruselských vianočných
trhov. V deň odchodu na nás čakala
návšteva Európskeho parlamentu
a prijatie na Stálom zastúpení SR pri
EÚ, kde nás prijal pán veľvyslanec Peter
Javorčík. Hlavnou témou stretnutia boli
výzvy, ktoré Slovensko čakajú v súvislosti s pripravovaným predsedníctvom
Európskej únie, ako aj otázky týkajúce
sa migračnej krízy. ▪

Diskusia o posudzovaní
vplyvov
V poslednom marcovom týždni sa na
našej fakulte uskutočnila odborná diskusia týkajúca sa hodnotenia vplyvov, na
ktorej sa vďaka Ústavu verejnej politiky
zúčastnili predstavitelia Ministerstva
hospodárstva SR z Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, členka Pracovnej komisie pre hodnotenie dopadu
regulácie v ČR, zástupkyňa Európskej
komisie na Slovensku, ale aj zástupca
súkromného sektora zo Slovenských
elektrární. Hlavnou témou diskusie
bola snaha o zodpovedanie otázky, či
môže posudzovanie vplyvov priniesť
viac transparentnosti do rozhodovania.
Českú prax využívania dát a informácií
vo verejnej politike nám detailnejšie
priblížila prof. Jilková, na ktorú nadviazal Peter Kováč venujúci sa reforme

Public Policy News Apríl ���6

3

jednotnej metodiky posudzovania
vplyvov platnej na Slovensku od októbra
2015. Zo strany Miroslava Šarišského
sme sa dozvedeli viac aj o iniciatívach
podnikateľského sektora k zlepšeniu
právneho prostredia. Fungovanie
a úlohy posudzovania vplyvov a tlak na
kvalitu obsahu zo strany Európskej
komisie nám v diskusií predstavila Lívia
Vašáková. ▪

Blogom študentov sa darí
Aj naďalej majú študenti na viacerých
kurzoch možnosť spracovať svoje
seminárne práce, alebo aj iné témy
preberané v rámci kurzov, do blogových
článkov, ktoré následne môžu byť zverejnené na uvp.blog.sme.sk. V januári
sme zverejnili tri takéto blogy, pričom
čitateľov zaujal najmä blog o veľmi zle
nastavenom systéme gastrolístkov od
Petra Ferka (viac ako 16 000 čitateľov)
a blog o nákupoch vozidiel ministerstvami od Zuzany Sivoňovej (viac ako 12 000
čitateľov). Budeme radi, keď sa bude
študentom v písaní atraktívnych blogov
dariť aj naďalej. ▪

V letnom semestri sme otvorili nový kurz Rozhodovanie a behaviorálna verejná politika.

Rozlúčili sme sa
s profesorkou Malíkovou
Profesorka Malíková bola do tohto roku
neodmysliteľnou súčasťou nášho ústavu.
Od založenia ústavu do septembra roku
2015 pôsobila ako jeho riaditeľka a cez
jej kurz Verejná politika prešli všetci
naši študenti. Po desiatich rokoch jej
pôsobenia na Ústave verejnej politiky
profesorka odišla na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda, kde učí na Katedre verejnej
politiky a verejnej správy. Touto cestou
jej chceme poďakovať za dlhoročnú
spoluprácu a za všetko, čím prispela
k vybudovaniu nášho ústavu. Zároveň
prajeme veľa osobných aj pracovných
úspechov. ▪

Na našej fakulte sa uskutočnila odborná diskusia týkajúca sa hodnotenia vplyvov.
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PREDNÁŠKA

Prof. Dr. Geert Bouckaert
na ÚVP FSEV UK
doc. Daniel Klimovský
V januári poctil ÚVP svojou návštevou
a prednáškou Prof. Dr. Geert
Bouckaert, ktorý v oblasti verejného
manažmentu a verejného spravovania
patrí medzi svetovo uznávaných odborníkov. O jeho medzinárodnom uznaní
pri tom nesvedčia iba početné citácie
od autorov pochádzajúcich z celého
sveta, či členstvá v redakčných radách
mnohých prestížnych vedeckých časopisov, ale tiež skutočnosť, že okrem KU
univerzity v Leuvene (Belgicko) pôsobil
a stále pôsobí tiež v rôznych medzinárodných akademických organizáciách
(IIAS, EGPA a podobne).
Prof. Bouckaerta som prvýkrát stretol
v roku 2004 a už vtedy bol medzinárodne uznávaným odborníkom. Medzitým sme sa stali priateľmi a darí sa
nám pravidelne sa stretávať na rôznych
vedeckých podujatiach. I preto ma
nesmierne potešilo, keď prijal pozvanie
a súhlasil s tým, že po prvýkrát vystúpi
s prednáškou na Slovensku, a to hneď
na pôde nášho ústavu.
Termínovo síce prednáška nebola
zorganizovaná v ideálnom čase, vzhľadom na prebiehajúce skúškové obdobie,
no aj tak si prednášku prof. Bouckaerta
prišlo vypočuť niekoľko desiatok poslucháčov. O prednášku dokonca prejavili
záujem i kolegovia z iných pracovísk,
a to aj mimo Bratislavy. V takejto
atmosfére privítala prof. Bouckaerta
dekanka fakulty, doc. Mokrá, a po krátkom úvode sa prednáška mohla začať.
Prof. Bouckaert v úvode položil
provokatívnu otázku týkajúcu sa
definícií niektorých, na prvý pohľad
známych pojmov týkajúcich sa verejnej
správy a verejného manažmentu.
Na nich demonštroval rôznorodosť
prístupov a diverzitu v definovaní aj
základných termínov, čím naznačil
komplikovanosť celého verejného

Public Policy News Apríl ���6

Meritórnou
otázkou jeho
prednášky
bola polemika
o tom, či je
možné hovoriť
o verejnom
spravovaní bez
demokracie.

sektora, jeho fungovania a hodnotenia
tohto fungovania. Meritórnou otázkou
jeho prednášky však bola polemika
o tom, či je možné hovoriť o verejnom
spravovaní (public governance) bez
demokracie, alebo či toto verejné
spravovanie je možné plnohodnotne
implementovať iba v demokratických
podmienkach. Ako z jeho prednášky
vyplynulo, dodržiavanie princípov
verejného spravovania si vyžaduje
existenciu takého administratívno-politického prostredia, ktoré spĺňa
znaky demokracie a teda verejné
spravovanie podľa neho nie je možné
implementovať v nedemokratických
podmienkach. Na ilustráciu týchto
úvah použil príklady z niektorých
európskych i ázijských krajín.

Prednáška bola nasledovaná živou
diskusiou a spokojní odchádzali nielen
poslucháči, ale aj prof. Bouckaert.
V tejto súvislosti ma veľmi potešilo, že
prejavil záujem o nadviazanie užšej
spolupráce, ktorej prvým krokom by
mala byť zmluva o mobilitách v rámci
programu Erasmus+. Práve táto
umožní napríklad aj našim študentom
stráviť nezabudnuteľný semester na
KU Leuven, ktorá dlhodobo patrí
medzi najlepšie akademické európske
pracoviská zaoberajúce sa problematikou verejnej správy a verejného
manažmentu. ▪
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Konflikt medzi laickým, praktickým
a odborným poznaním
15. ročník konferencie o kvalitatívnom prístupe a metódach vo vedách o človeku
doc. Katarína Staroňová

V reálnom svete
politického boja
o moc sa poznanie a informácie
stávajú nástrojom moci, a to
tak politikov ako
i tzv. nositeľov
expertízy.

Súčasný trend verejnej politiky čoraz
viac poukazuje na význam vytvárania
verejnej politiky založenej na dôkazoch,
ktoré poskytujú systematickejšiu,
profesionálnejšiu a transparentnejšiu
tvorbu verejnej politiky. Čoraz
častejšie sa politici a iní aktéri v tvorbe
verejnej politiky dožadujú vedeckej
expertízy, použiteľného poznania
(usable knowledge) informácií, vhľadov
z behaviorálnej vedy a návodov na
riešenie komplexných a mnohokrát
i kontroverzných problémov. Úspešné
presadzovanie analýzy verejnej politiky
tak profesionalizuje proces tvorby
verejnej politiky. Poznanie sa vďaka
ekonómom, psychológom a tvorcom
verejnej politiky stalo nástrojom,
ktorý posilnil nielen spôsob tvorby
verejnej politiky a rozhodovania v nej
(o nej), ale aj posilnil transparentnosť
a zúčtovateľnosť celého procesu.
Vynára sa tu však otázka, či skutočne sú

výstupy analýzy, expertízy a poznania
vo verejnej politike v praxi využívané.
V reálnom svete politického boja o moc
sa poznanie a informácie stávajú
nástrojom moci, a to tak politikov ako
i tzv. nositeľov expertízy a poznania
(úradníkov či záujmových skupín). Na
jednej strane je poznanie nástrojom
moci politikov, ktorí ho môžu využívať
na tzv. rozhodovanie na základe
dôkazov (evidence based policy making),
ale i na to, aby existujúce informácie
a poznanie prispôsobili vlastným
potrebám, či už ignorovaním nejakého
typu informácií, alebo využitím iba
určitých informácií, ktoré sa hodia
do ideologického postoja, prípadne
symbolickým konaním.
A práve týmto témam a možnostiam
ako ich skúmať sme sa venovali na
sympóziu s názvom Konflikt medzi
laickým, praktickým a odborným
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poznaním, ktoré moderovali Andrej
Findor a Katarína Staroňová
v rámci 15. ročníka česko-slovenskej
konferencie o kvalitatívnom prístupe
a metódach vo vedách o človeku
Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad
na stav kvalitatívneho výskumu, ktorá
sa konala v priestoroch Fakulty
sociálnych a ekonomických vied 1.-2.
februára 2016. Na sympóziu vystupili
so svojimi príspevkami:
Michal Sedlačko – Martina
Maczalová: Od puzzling k powering:
Ako verejná správa pri rozhodnutiach
narába s heterogénnymi formami
poznania
Alexandra Poláková – Katarína
Staroňová – Roman Mužik: Mobilizácia laického poznania do expertnej
argumentácie: Prípadová štúdia
obhajoby práva na prirodzený pôrod
v slovenskom zdravotníctve
Roman Mužik – Katarína Števove:
Porovnanie vzťahu expertného a laického poznania pri tvorbe zdravotnej
politiky na Slovensku: Prípadová štúdia
z oblasti očkovania
Michal Sedlačko a Martina Maczalová
skúmajú ako pracovníci verejnej
politiky (policy workers), s dôrazom na
úradníkov ústrednej verejnej správy,
navigujú procesom administratívneho
rozhodovania, v ktorom sa stretávajú
rôznorodé – a konfliktné – formy
poznania a odbornosti. Ich výskum sa
ako prípadovou štúdiou zaoberá posudzovacím a hodnotiacim procesom
v rámci hodnotenia vplyvov na životné
prostredie rozsiahleho infraštruktúrneho projektu, ktorý sa má realizovať
v chránenej prírodnej oblasti. Ako
metódy im slúžili hĺbkové rozhovory
a rozsiahly prístup k oficiálnym dokumentom, vyhodnocovanie prebiehalo
pomocou obsahovej analýzy. Dôležitým
poznatkom vyplývajúcim z tejto štúdie
je, že v priebehu procesu existuje čosi
ako reťazec vzájomnej následnosti
dokumentov. Každý dokument je
prekladaný (translation) do nasledujúceho, pričom v priebehu tohto reťazca
prekladov pomaly miznú substantívne
prvky, na ktorých stoja tvrdenia nárokujúce si legitimitu poznania. Vidia tak
postupnú premenu expertnej logiky
na logiku byrokratickú, sprevádzanú

Čoraz častejšie sa
politici a iní
aktéri v tvorbe
verejnej politiky
dožadujú vedeckej expertízy,
použiteľného
poznania informácií, vhľadov
z behaviorálnej
vedy.
celkovým zjednodušovaním spomenutých tvrdení. Tento proces sa dokonca
dá chápať ako produkcia špecifických
typov nevedomosti, kde sa nedostatok
argumentatívnej sily nahrádza inými
druhmi moci. Tento posun od expertnej k byrokratickej logike v priebehu
procesu jediného rozhodnutia sa dá
tiež chápať ako posun od puzzling
(kolektívneho hľadania poznania pre
riešenie ťažko uchopiteľnej a problémovej situácie) k powering (riadenia
konfliktu medzi záujmami jednotlivých
aktérov prostredníctvom nástrojov
moci).
Alexandra Poláková, Katarína
Staroňová a Roman Mužik sa vo
svojom výskume snažia uchopiť na
prípadovej štúdii z oblasti pôrodníctva
v zdravotnej politike formy poznania
a ich spôsob presadenia do oficiálnej
politiky Ministerstva zdravotníctva.
V ich výskume ako tvorcovia poznania
(v tomto prípade dve mimovládne
organizácie, ktoré sa obe snažia zvýšiť
kvalitu poskytovania služieb v oblasti
pôrodníctva) využívajú rôzne stratégie
na zvýšenie kredibilnosti, legitimity
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a relevantnosti generovaného poznania.
Štúdia poukazuje na to, že existujúce
laické poznanie rodiacich žien nie
je vnímané a akceptované žiadnymi
stakeholdermi v procese a kredibilita je
pripisovaná len medicínskemu poznaniu lekárov, nie však iným zdravotníckym profesiám, a to i napriek tomu, že
medicínske poznanie sa skôr opiera
o tacitné a inštitucionálne, a vôbec nie
o najnovšie vedecké poznanie.
Roman Mužik a Katarína Števove
sa venovali otázkam poznania, ktoré
prispieva k racionalizácii procesu
tvorby verejnej politiky. Príspevok sa
opäť venoval oblasti zdravotnej politiky,
kde na prípadovej štúdii z oblasti očkovania sleduje vzťah medzi expertným
a laickým poznaním a ich využitie
v tvorbe verejnej politiky. Tento vzťah
je mapovaný kvalitatívnym výskumom.
Na základe textovej analýzy relevantných dokumentov a semi-štrukturovaných rozhovorov s nositeľmi poznania
analyzovali spoločné znaky, rozdiely
a limity oboch typov poznania. Cieľom
príspevku je okrem teoretického
rozpracovania vzťahu expertného
a laického poznania aj priniesť pohľad
na možný prístup k meraniu prenosu
týchto poznaní a mieru ich využitia pri
tvorbe verejnej politiky.
Následne po sympóziu sa konal okrúhly
stôl na tému Skúmanie využívania
poznania vo verejnom sektore, ktorý
opäť moderovali Andrej Findor
a Katarína Staroňová. V rámci diskusie
predstavili výskumníčky a výskumíci
niektoré prístupy k využívaniu
poznania v tvorbe verejnej politiky.
Emília Sičáková – Beblavá hovorila
o analyzovaní reformy trhu na bývanie.
Matúš Sloboda sa venoval rámcovaniu
(policy frames) expertízy v mediálnom
diskurze. Katarína Števove hovorila
o metodológii merania laického
poznania v tvorbe verejnej politiky na
lokálnej úrovni. Jakub Varini načrtol
možnosti analýzy dát využívaných pri
tvorbe doložiek vplyvov na Slovensku.
Sympózium i okrúhly stôl bol venovaný
dielčím výsledkom i prebiehajúcemu
výskumu v rámci projektu APVV
(APVV-0880-12) Využitie poznania pri
príprave dokumentov v tvorbe verejnej
politiky, ktorý rieši Ústav verejnej
politiky. ▪
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Z konferencie
v Ľubľane

Martin Kollárik, autor je doktorandom Ústavu verejnej politiky

Na začiatku februára sme sa spolu s Matúšom Slobodom zúčastnili na
konferencii s názvom Otvorenosť, transparentnosť a etika vo verejnej
správe: podporujú sa navzájom? v slovinskej Ľubľane. Konferencia
bola deviatou v poradí, ktorú spoluorganizovali dve európske odborné
asociácie verejnej správy Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) a European
Group of Public Administration (EGPA) v rámci tzv. trans-európskeho
dialógu (TED 9). Šesť panelov prinieslo vystúpenia viacerých
odborníkov z výskumu, vzdelávania a verejnej správy, ktorí predstavili
svoju prácu a poznatky v oblasti transparentnosti, otvorenosti a etiky vo
verejnej správe.
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S Matúšom sme sa zhodli, že
najzaujímavejšou časťou konferencie
bola prednáška profesora Michiela
de Vriesa, ktorý pôsobí na univerzite
v holandskom meste Nijmegen. Jej
ústrednou tézou bolo paradoxne tvrdenie, že transparentnosť nemusí byť
liekom na korupciu. Profesor de Vries
najprv rozprával o tom, čo vlastne
korupcia je z pohľadu rôznych perspektív – ekonomickej, morálnej, z pohľadu
teórie hier a na záver z pohľadu sociálnej psychológie. Kým ekonomická
perspektíva sa pozerá na korupciu
ako na snahu o navýšenie príjmov,
z morálnej perspektívy sa korupcia
chápe ako zlyhanie morálky a rozkvitá
najmä tam, kde existuje mocenský
monopol. Teória hier potom vidí
príčinu korupcie v samotnom systéme,
ktorý nás k nej takpovediac tlačí – keď
je každý skorumpovaný, musíme byť
aj my, aby sme neprichádzali o výhodu.
Z pohľadu sociálnej psychológie, ktorý
profesor počas prednášky vyzdvihol
a vysvetľoval najviac, je korupcia
spôsobená udržaním si tzv. pozitívneho
seba-obrazu aj v prípade korupčného
správania, ktorý na druhej strane vyvažuje spoločenský tlak – preto sú ľudia
skorumpovaní, ale neberú si maximum
z prostriedkov.
Čím väčší je spoločenský tlak, tým
ťažšie je udržať si pozitívny seba-obraz
pri korupčnom správaní. Z týchto
rôznych teoretických perspektív
potom vychádzajú aj rozličné riešenia,
ako s korupciou bojovať. Práve tu
vysvetľoval profesor de Vries značné
limity tzv. externej transparentnosti
v efektívnom boji s korupciou. Ilustroval to aj na príkladoch z viacerých
(najmä) východoeurópskych krajín,
v ktorých je tzv. všeobecnou vedomosťou, že časť prostriedkov vo verejných
obstarávaniach, zmluvách a pod. ide
do súkromných vreciek, ale stále to
neústi v dostatočný tlak na elimináciu
takéhoto správania. Kým všetky ostatné
teoretické pohľady rátajú pri boji
s korupciou v rôznej miere aj s navyšovaním transparentnosti, sociálna
psychológia navrhuje iné riešenia.
Tými sú predovšetkým vnútorné zmeny
v organizáciách a inštitúciách, ako
napríklad zmeny v procese prijímania
nových zamestnancov, v infraštruktúre
pracovného prostredia, rotácia
zamestnancov na rôznych pracovných

Aj z toho mála
čo sme videli
sme usúdili, že
Slovinsko má
so Slovenskom
spoločné viac
ako len väčšinu
písmeniek
v názve.
pozíciách a pod., ktoré majú za cieľ
zvýšiť spoločenský tlak a tak znížovať
korupciu. Ako pekný príklad aplikácie
prístupu sociálnej psychológie uviedol
profesor de Vries úpravu automatu na
kávu s príspevkom v dobrovoľnej výške.
Pridanie jednoduchého obrázku očí
na automat malo za dôsledok zvýšenie
vnímaného (!) spoločenského tlaku
a tak aj zvýšenie príspevkov.
Na konferencii zaznelo aj mnoho
ďalších zaujímavých myšlienok
a podnetov, napríklad Polonca Kovač,
pôsobiaca na univerzite v Ľubľane,
zdôrazňovala potrebu rovnováhy medzi
transparentnosťou a efektívnosťou.
Profesor Juraj Nemec z Univerzity
Mateja Bela zas hovoril o tzv. transparentnej korupcii v krajinách, v ktorých
je korupcia systémová a akceptovaná
ako spoločenský fakt a o limitoch
top-down prístupu k eliminácii korupcie v takýchto prípadoch. Problémom
totiž vo väčšine prípadov nie sú
slabé zákony a zákonom stanovená
transparentnosť, ale ich vykonávanie.
V takýchto krajinách ide o omnoho
hlbšie zakorenené problémy vo verejnej správe vo všeobecnosti – v súdnictve, prokuratúre atď. Podľa Nemca tak
nepotrebujeme zákony zavádzajúce
viac transparentnosti, ale inštitucionalizáciu transparentnosti. To je
však problematické, pretože transparentnosť je relatívne novou hodnotou
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a ešte donedávna bola naopak hlavnou
normou vo verejnej správe tajnosť,
diskrétnosť (secrecy) a zmena hodnôt
je dlhodobým a náročným procesom.
O konflikte medzi transparentnosťou
a ochranou osobných údajov rozprávala bývalá slovinská ombudsmanka
pre informácie Nataša Pirc Musar.
Transparentnosť je podľa nej tzv.
obmedzeným ľudským právom a príliš
veľa transparentnosti môže zasahovať
do iných ľudských práv. Byť prehnane
transparentný, ale takisto aj prehnane
chrániť osobné údaje nie je správne.
Musar tiež kritizovala súčasný stav
v oblasti ochrany osobných údajov politikov, kedy sa často mnoho údajov, na
ktoré má mať verejnosť právo, považuje
neprávom za chránené osobné údaje.
Na konferencii sa ďalej diskutovalo aj
o tzv. open data, o rôznych meraniach
transparentnosti, o rôznych prístupoch
k etike vo verejnej správe a o mnohých
ďalších zaujímavých témach. Diskutujúci sa zhodli na tom, že ak majú mať
transparentné pravidlá v krajine želaný
efekt, musia byť zavedené viaceré
mechanizmy. Nestačí mať ústavný
zákon o prístupe k informáciám, treba
mať prijatý aj procedurálny zákon. Aby
však bol jeho výkon kontrolovaný, je
potrebné vytvoriť aj úrad, ktorý bude
mať túto oblasť na starosti. No a na
záver, efekt všetkých týchto pravidiel je
omnoho nižší, pokiaľ transparentnosť
v spoločnosti nie je inštitucionalizovaná, teda spoločnosť ju sama nevníma
ako hodnotu.
Konferencia bola veľmi zaujímavá,
podarilo sa nám spoznať odborníkov
v oblasti a absolvovať aj viacero veľmi
prínosných neformálnych rozhovorov.
Perlička na záver – aj keď sme nemali
s Matúšom veľa času na potulovanie
sa po meste, z toho mála čo sme videli
sme usúdili, že Slovinsko toho má so
Slovenskom spoločné zrejme viac ako
len väčšinu písmeniek v názve. Už pri
ceste taxíkom z vlakovej stanice nám do
rytmu hralo slovinské rádio Ekspres
(áno, po slovinsky sa to píše takto )
a Ľubľana nám vo viacerých smeroch
pripomínala Bratislavu – pekné malé
historické centrum, ale aj mnoho budov
a bytoviek z čias komunizmu či rozostavaných budov. Konferenciu a cestu
sme si každopádne užili a tešíme sa na
najbližšiu konferenciu NISPAcee v máji
v chorvátskom Záhrebe. ▪

10

boli sme študentmi úvp

Štúdium na ÚVP ma
naučilo argumentovať
Rozhovor s Petrom Kováčom, absolventom Ústavu verejnej politiky FSEV UK
Jana Kubíková, autorka je doktorandkou Ústavu verejnej politiky

V súčasnosti pôsobí na Ministerstve hospodárstva SR na Odbore plánovania
a analýz. Moja práca momentálne spočíva vo funkcii odborného pracovníka pre
potreby Komisie. Teda pôsobím ako spojka medzi predkladateľmi.
Na úvod skús trochu zaloviť v pamäti
a ozrejmi nám, prečo si sa rozhodol pre
štúdium verejnej politiky a prečo práve
na ÚVP FSEV UK? Zvažoval si aj iné
alternatívy?
Študoval som politológiu na Trnavskej
univerzite a počas štúdia sa zistilo, že
tam majú akreditáciu len na bakalársky stupeň, takže v poslednom ročníku
Bc. štúdia som sa musel rozhodovať
čo ďalej. Jedna známa, ktorá končila
politológiu na Trnavskej univerzite
o rok skôr, mi dala nejaké informácie
o FSEV a ja som na stránke našiel
informácie o verejnej politike. Musím
povedať, že som mal tak trochu šťastie
v nešťastí. Politológia v Trnave totiž
nenaplnila moje očakávania, a tak
som bol aj trochu rád, že tam už
nemôžem pokračovať. Okrem toho
sme sa z trnavskej politológie na ÚVP
presunuli až štyria spolužiaci, takže
to adaptovanie sa na nové prostredie
bolo menej problematické. Podal som
si prihlášky aj na politológiu na UCM
v Trnave a na UKF v Nitre. Na obidve
školy som sa tuším dostal. Nakoniec
však zvíťazil ÚVP. Jednak preto, že
som Bratislavčan a po troch rokoch
každodenného dochádzania do Trnavy
ma to už nebavilo, ale predovšetkým
som chcel vyskúšať niečo nové.

Aké máš spomienky na svoje magisterské štúdium? Máš nejaké silné pocity
alebo dojmy zo štúdia? Aké boli tvoje
obľúbené predmety, najobľúbenejší
učitelia, či spolužiaci?
V prvom rade som bol mimoriadne
prekvapený celkovou organizáciou
štúdia a aj tým, že sa od nás vyžadovala
každotýždenná príprava na jednotlivé

predmety. Na to som osobne nebol
vôbec zvyknutý, ale myslím si, že sa mi
podarilo rýchlo si zvyknúť a dokonca
ma to aj veľmi bavilo. Dovolím si
tvrdiť, že to čo som sa naučil na
ÚVP a ako sa k nám pristupovalo zo
strany pedagógov bolo presne to, čo
naplnilo moje očakávania od štúdia
politických vied. Tiež som oceňoval,
že k nám na prednášky veľmi často
chodievali externisti, ľudia z praxe,
ktorí dokázali tú teóriu, ktorú sme si
naštudovali predtým, dokonale prepojiť s praxou, v ktorej pracujú. Medzi
obľúbených pedagógov musím určite
zaradiť doc. Staroňovú, doc. Beblavú
a doc. Láštica. Zabudnúť nesmiem ani
na Martina Filka. Ich predmety patrili
vždy k najinteraktívnejším. Doteraz
nezabudnem nato, ako sme na jednej
prednáške s doc. Lášticom niečo
rozoberali, on nám vysvetľoval látku
a zrazu nám dal úlohu pokračovať ďalej.
On sám vo svojej prednáške nepokračoval, až pokiaľ sme na to postupne
neprišli my študenti. Podobný princíp
uplatňovali aj doc. Staroňová a Beblavá.
Obidve ma naučili argumentovať a mať
vedomostne podporený svoj názor,
čo veľmi oceňujem. Vo všeobecnosti
by som povedal, že ÚVP ma naučilo
argumentovať a písať (ale to ako absolvent tohto ústavu asi nehovorím nič
nové). Tiež musím spomenúť, že ÚVP
ma naučilo byť samostatným a vedieť
si zohnať informácie na semestrálne
práce sám. Na jednu časť semestrálnej
práce na Nástroje verejnej politiky
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som už bol taký zúfalý, že som napísal
predsedovi 1. Slovenského neziskového
servisného centra p. Andrejkovičovi.
Ten sa so mnou veľmi ochotne stretol
a pomohol mi so získaním informácií
k mojej téme. Dovolil by som si tvrdiť,
že zákon o slobodnom prístupe k informáciám bol náš veľký kamarát počas
celého štúdia na ÚVP.
Myslím si, že aj kolektív sme sa
vyformovali veľmi dobrý. Ako som
už spomínal, mal som ďalších 3
spolužiakov, ktorí so mnou prišli
z trnavskej politológie, takže základ
bol. Ale spolupracovalo sa mi dobre
so všetkými (dúfam, že aj ostatným
so mnou). Myslím si, že netreba ďalej
rozvíjať legendárne posedenia vo
Valčíku a hektolitre kávy v Axiome.

podporu malých a stredných podnikov.
Komisia hodnotí vyznačenie vplyvov
v doložke vplyvov a vypracovanie
analýz príslušných vplyvov v počiatočnej fáze legislatívneho procesu v rámci
predbežného pripomienkového konania. Moja práca momentálne spočíva
vo funkcii odborného pracovníka pre
potreby Komisie. Teda pôsobím ako
spojka medzi predkladateľmi a Komisiou, tiež pomáham predkladateľom
pri procese posudzovania vplyvov
a podobne.

Aká bola téma tvojej diplomovej práce
a kto bol školiteľ?
Moja téma bola Hodnotenie vplyvov
v praxi – porovnával som kvalitu
vypracovania doložiek vplyvov v Českej
republike a na Slovensku. Školiteľkou
bola doc. Staroňová. Túto tému som
si vybral, pretože som vedel, aká je
kvalita slovenských doložiek vplyvov.
Zároveň som to chcel komparovať
s krajinou, ktorá mala v tom čase
systém hodnotenia vplyvov nastavený
lepšie. Písanie diplomovej práce na
túto tému ma naozaj bavilo.

Napĺňa ťa táto práca? Máš pocit, že to
má zmysel?
Určite áno. Politológiu aj verejnú politiku som šiel študovať s cieľom uplatniť
sa v štátnej správe. Na začiatku to bolo
ťažšie, keďže som si dlhší čas nevedel
nájsť prácu a bol som nezamestnaný.
Nakoniec som sa dostal na Ministerstvo hospodárstva. Myslím si, že to
zmysel určite má. Sledujem trend
v štátnej správe. Postupne sa začína
omladzovať, čo je podľa môjho názoru
dobré. Na našej sekcii je väčšina
ľudí relatívne mladých a sú veľmi
zapálený pre prácu v štátnej správe, so
snahou posúvať chod štátu k lepšiemu.
Môžem povedať, že u nás na sekcii sa
búrajú akékoľvek predsudky o tom, že
v štátnej správe sa pije od deviatej do
pol tretej kávička a nič sa nespraví.

Povedz nám, kde aktuálne pracuješ
a v čom spočíva tvoja práca. Využívaš
aj vedomosti získané počas tvojho
štúdia na FSEV?
Momentálne pracujem na Ministerstve
hospodárstva, na Odbore analýz
a plánovania. Prvý deň ako som
prišiel, kolegyne pracovali na novej
Jednotnej metodike na posudzovanie
vybraných vplyvov. Bolo to pre mňa
jednak veľké prekvapenie, ale zároveň
veľmi vzrušujúce, lebo pracovali na
problematike, ktorú som sčasti riešil
vo svojej diplomovej práci. Zároveň
používali výrazy a jazyk, na ktoré som
bol zvyknutý zo FSEV-ky. 1. októbra
2015 bola zriadená Stála pracovná
komisia Legislatívnej rady vlády SR
na posudzovanie vybraných vplyvov.
Táto komisia je zložená zo zástupcov
Ministerstva financií SR, Ministerstva
hospodárstva SR, Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva životného prostredia SR, Úradu
vlády SR a zástupcu za Združenie na

Prezradíš nám, ako si sa k tejto práci
dostal?
Bolo to zaujímavé. Už počas písania
diplomovej práce som spolupracoval
s českým úradom vlády, nakoľko som
potreboval nejaké informácie o českom
systéme hodnotenia vplyvov a veľmi
ochotne mi vtedy pomohli. Počas
hľadania práce som napísal aj do
Prahy, že sme spolupracovali počas
mojej diplomovej práce, a či by pre
mňa nemali miesto. Žiaľ odpovedali,
že miesto nateraz nemajú, ale že sa
mám informovať na partnerskom
odbore na Ministerstve hospodárstva
tu v Bratislave. Ja som to vtedy nejako
nechal plávať, ani vlastne neviem prečo
som to neriešil. O niekoľko mesiacov
nato mi prišiel mail práve z tohto
odboru, že zháňajú záskok za materskú
dovolenku a či by som nemal záujem
prísť pracovať, keďže pozícia sa týkala
práve hodnotenia vplyvov. Ako som
sa neskôr dozvedel, z Prahy zaslali
môj životopis do Bratislavy a mali ho
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uložený v databáze. Taktiež som sa
neskôr dopočul, že kolegyne, ktoré
pracujú na hodnotení vplyvov často
spolupracujú s doc. Staroňovou, ktorá
ma tiež odporučila, takže touto cestou
by som sa chcel aj jej poďakovať. No
a v máji to už budú 2 roky, čo pracujem
na Ministerstve hospodárstva.
Ako spätne hodnotíš pripravenosť pre
prax po absolvovaní štúdia verejnej
politiky?
Ako som už spomínal vyššie, ÚVP ma
naučilo argumentovať a písať rôzne
druhy materiálov. Veľké pozitívum
tiež bolo, že veľká väčšina pedagógov
má skúsenosti so štúdiom v zahraničí
a snažia sa zahraničné systémy štúdia
zaviesť aj tu, čo považujem za unikátne.
Mimoriadne rozširuje obzory aj to, že
niektoré prednášky, alebo dokonca
celé predmety vyučujú externisti
z praxe. Pripravenosť hodnotím ako
veľmi vysokú. Aspoň za seba hovorím,
že to čo som sa naučil v škole, momentálne využívam aj vo svojej práci.
Aké sú možnosti uplatnenia a kariérneho postupu na ministerstve hospodárstva pre študentov ÚVP?
Ministerstvo hospodárstva prevádzkuje databázu záujemcov o stáž.
Na požiadanie jednotlivých odborov,
riaditeľov alebo pracovníkov vieme
študentom poskytnúť neplatenú stáž
od 2 do 4 týždňov. Viackrát sa takáto
stáž osvedčila pre obidve strany, či už
našu ministerskú, ale aj tú študentskú. Napríklad sme vedeli danému
stážistovi sprostredkovať kontakty na
osoby, ktoré mu poskytli informácie
a podklady k písaniu diplomovej práce
a podobne.
Čo by si odkázal súčasným študentom
a čitateľom PPN?
V prvom rade, aby robili na ÚVP
networking, či už so samotnými pedagógmi alebo medzi spolužiakmi. Nie
nadarmo sa hovorí, že na vysokej škole
človek získa najviac najdôležitejších
kontaktov. V druhom rade, aby čítali
dobré knihy a zaujímali sa o svoje
okolie. A v neposlednom rade, aby
využívali všetky výhody a ponuky, ktoré
FSEV a osobitne ÚVP ponúka. ▪
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Vlakom na Erasmus
Okoreniť si posledný ročník magisterského štúdia
Erasmus pobytom si vyžaduje dávku odvahy, veď
opustiť zabehnutý edukačný systém a venovať
sa štúdiu v zahraničí, a tak menej času venovať
na písaniu diplomovej práce, nie je jednoduché.
Pre niekoho iracionálny nápad zaťažiť záver štúdia,
pre mňa príležitosť otestovať sám seba a svoje
schopnosti. Motiváciou pre mňa boli pozitívne ohlasy
a odporúčania mojich priateľov, ktorí už Erasmus
pobyt absolvovali. Miesto Erasmus pobytu bolo pre
mňa od začiatku jednoznačné – Viedeň.

Viedeň

Martin Šterbák, autor je študent Ústavu verejnej politiky

Iba Viedeň? Určite nie!

Dopady utečeneckej krízy som zažil na
vlastnej koži, keďže som mal možnosť
vidieť prichádzajúcich migrantov
z Budapešti, čakajúc na stanici, čo sa
s nimi bude diať ďalej. Zanechalo to vo

mne dojem silného kontrastu medzi
európskou modernou vyspelosťou
a nádejou utečencov na lepší život.
Samozrejme, ani Viedeň nie je dokonalá. Stretával som žobrajúcich bezdomovcov (aj slovenských!) v staniciach
metra, avšak napriek tomu je Viedeň
blízko k dokonalosti, čo dokazujú
mnohé best place for living rebríčky.

Foto © http://medienportal.univie.ac.at/presse/foto-service/

Aj keď to znie zvláštne, na Erasmus
štúdium do Viedne som dochádzal
z Trnavy. Vlakom. Z Bratislavy ste
za približne 55 minút na zastávke
Wien Stadlau. Tam už len prestup na
metro a za 15 minút cesty sa ocitnete
na univerzitnej stanici Schottentor.
Metro je skvelý dopravný prostriedok a ani raz za celý semester sa mi
nestalo, že by som kvôli doprave vo
Viedni meškal na hodinu (tak ako to
často býva v Bratislave). Pre zaujímavosť odporúčam však ísť vlakom
z Bratislavy až na konečnú stanicu
Wien Hauptbahnhof. Takto si predstavujem modernú stanicu v 21. storočí so
všetkým čo k tomu patrí. Ak máte chuť
na kávu, môžete sa zastaviť v Starbucks,
ak ste hladní, máte k dispozícii foodcourt s ázijskou, talianskou aj rakúskou
kuchyňou. Súčasťou stanice je nákupné
centrum, takže niekedy ani nemáte
pocit, že sa nachádzate na vlakovej
stanici, tak ako to poznáme z Bratislavy.

Mesto je veľmi čisté, udržiavané,
cenovo nie až tak drahé ako západné
európske metropoly, ale hlavne atraktívne svojím historickým nádychom.
Universität Wien nie je výnimkou,
pretože bola založená už v roku 1365
a je najstaršou nemecky hovoriacou
univerzitou na svete. Študuje na nej
približne 97 000 študentov, z toho
Erasmus študentov okolo 1 200, takže
môžeme hovoriť o naozaj veľkej univerzite s pestrým medzinárodným zastúpením. Zažiť atmosféru historického
prostredia univerzity, v ktorej si môžete
dať na obed originálny Wienerschnitzel
a zapiť to viedenskou kávou, je jednoducho neopísateľné!



pokračovanie na str. 14

►►

Foto © http://medienportal.univie.ac.at/presse/foto-service/
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Universität
Wien bola založená v roku
1365 a je
najstaršou
nemecky hovoriacou univerzitou na svete.
Študuje na nej
približne 97 000
študentov,
z toho Erasmus
študentov okolo
1 200.
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reportáž

Život na univerzite

Mojou prvou oficiálnou udalosťou na
univerzite bolo stretnutie s názvom
Orientations, ktoré počas septembra
organizoval International Office pre
zahraničných študentov s cieľom
priblížiť mesto a univerzitu študentom.
Zároveň sme dostali všetky potrebné
materiály pre pobyt na univerzite.
Zaujímavosťou bolo, že súčasťou
materiálov bola okrem iného aj ponuka
študentských bytov na prenájom, čo
u nás nebýva zvykom. Pred stretnutím
Orientations som dostal mail s prístupovým menom a heslo do univerzitného
systému, v ktorom som si registroval
kurzy / predmety, o ktoré mám záujem.
Ako pozitívum som vnímal to, že
kurzy boli zverejnené už aj s presnými
termínmi a časmi, kedy budú organizované. Študent si tak môže vopred
zostaviť svoj rozvrh bez strachu o to, že
sa mu budú kurzy prekrývať, alebo že
bude mať štvorhodinové okno medzi
kurzami.
Na katedre Political Science bola široká
ponuka kurzov v nemeckom jazyku,
v anglickom bolo na výber okolo 20
kurzov. Ak ste mali záujem, mohli ste
si vybrať kurzy aj z iných katedier, či
prihlásiť sa na jazykové kurzy. Všetko je
na vás a nikto vám nenúti povinné predmety – na konci semestra však musíte
mať dostatok kreditov. Za takúto

flexibilitu a variabilitu pri výbere
kurzov, ktorú má študent k dispozícii,
patrí katedre určite palec hore. Študent
má možnosť študovať to, čo ho naozaj
zaujíma a nie to, čo mu je nanútené.
Kurzy mali aj vďaka tomu interaktívny
priebeh vo forme diskusií a úvah medzi
študentami. Všetci vyučujúci boli
ku študentom veľmi otvorení a bolo
na nich vidieť, že ich učenie napĺňa.
Môžem potvrdiť aj výbornú komunikáciu so študentami, buď prostredníctvom e-mailu (aj v nedeľu večer) alebo
cez Moodle. Na každú hodinu kurzu
sme mali povinné texty na prečítanie,
z ktorých sme vypracovávali written
assignments, v nich sme mali viesť
diskusiu o tom, čo nás v texte zaujalo
a zaujať náš postoj voči téme. Tie sme
odovzdávali do Moodle, podobne ako to
máme zavedené na ÚVP, takže zvyknúť
si na systém a odovzdávať zadania
počas semestra pre mňa nebol žiadny
problém.
Náplňou hodín boli aj študentské
prezentácie (v 3–4-členných skupinách), ktoré nasledovali po teoretickej
prednáške učiteľa a boli skôr venované
praktickým problémom preberanej
témy. Hodnotenia tak pozostávali
z written asignments, prezentácií
a záverečných testov. Záverečný test
pozostával z otázok z povinných textov
a diskusie na hodinách. Náročnejším

bol najmä preto, že študent nemal
možnosť ísť na opravák, čo znamenalo,
že aké hodnotenie študent dostal za
zadania, také sa mu zarátalo do finálnej
známky. To súvisí aj s tým, že na univerzite neexistuje vyhradené skúškové
obdobie a všetko končí záverečným
testom v riadnom semestri. Príjemným
zvykom, ktorý ma prekvapil už na konci
prvej hodiny, bolo zaklopanie študentov
o stôl ako prejav poďakovania (podobne
ako potlesk) učiteľovi za odprednášanú
hodinu. To platilo aj po študentských
prezentáciách.

Jednoznačne áno!

Viedeň je úžasné mesto, ktoré musíte
zažiť. Študovať tam prostredníctvom
programu Erasmus je skvelá voľba
s množstvom pozitív. Odporúčam to aj
študentom, ktorí bývajú v Bratislave či
v blízkom okolí a nechcú riešiť negatíva
spojené so sťahovaním, no chcú zažiť
štúdium v zahraničí – veď je to necelá
hodina cesty vlakom z Bratislavy, čo nie
je nič, čo by sa nedalo vydržať. V poslednom ročníku to môže byť náročnejšia
voľba, ktorá však jednoznačne stojí za
námahu. ▪
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ÚVP na 20. ročníku medzinárodnej
konferencie v Šlapaniciach
Roman Mužik, autork je doktorandom Ústavu verejnej politiky

V dňoch 21. a 22. januára
sa v Univerzitnom centre
Šlapanice uskutočnil
jubilejný 20. ročník
medzinárodnej konferencie Current Trends In
Public Sector Research.
Zástupcovia Ústavu
verenej politiky tam už
tradične nechýbali.
Konferenciu otvoril výbornou prednáškou o vývoji teórie a praxi vo verejnej
správe v minulosti s predikciou budúcnosti celosvetovo uznávaný odborník
na verejnú správu Prof. Dr. Geert
Bouckaert. Kombinácia jeho skromnosti a odbornosti zanechala na nejednom
poslucháčovi hlboký dojem. Následnú
diskusiu, vedenú prof. Jurajom
Nemcom, výrazne obohatili svojimi
vstupmi aj doc. Daniel Klimovský a doc.
Emília Sičáková-Beblavá.
Popoludní konferencia už štandardne
prebiehala v dvoch súbežných sekciách.
V sekcii venovanej verejným financiám
doc. Sičáková-Beblavá oponovala
príspevok prof. Potůčka, ktorý sa
zaoberal vplyvom expertov a politikov
pri tvorbe penzijnej reformy v Čechách.
V sekcii venovanej verejnej službe
a mimovládnym organizáciám najprv
doc. Daniel Klimovský príspevok oponoval a následne bol odprezentovaný
príspevok zaoberajúci sa možnou
úsporou pri spolupráci obcí v oblasti
odpadového hospodárstva, ktorého
je Daniel spoluautorom. Po prestávke
na kávu v tejto sekcii po oponovaní
príspevku predstavil svoj príspevok
aj Mgr. Roman Mužik. V príspevku sa
venoval podobným a odlišným znakom
medzi úplatkom, darom, prepitným
a cenou. V sekcii posterov svoj poster

diskutoval aj Mgr. Matúš Sloboda. Jeho
poster demonštroval problematiku bezplatného cestovania na príklade Žiliny
a mesta Tallinn.
Aj tento rok je výstupom konferencie
zborník s príspevkami. V zborníku
nájdeme príspevok od Kataríny
Staroňovej a Nadi Adamicovej venovaný
politizácii v štátnej službe, prípadovú
štúdiu o vplyve štátnej regulácie na
hypotekárny trh od Emílie a Miroslava
Beblavých, rámec na určenie rozdielov
medzi úplatkom, darom, prepitným
a cenou v zdravotníctve vytvorený

Romanom Mužikom, prípadovú štúdiu
mesta Žiliny a Tallinnu o problematike
bezplatného cestovania od Matúša
Slobodu a analýzu zaoberajúcu sa možnou úsporou pri spolupráci obcí Českej
republiky v oblasti odpadového hospodárstva od Jany Soukopovej a Daniela
Klimovského. Zborník je voľne
dostupný na stránke konferencie. ▪
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ČÍTali SME, ViDEli SME

Seriál: Boss
ODPORÚČA Martin KolláriK
Komu sa páči drsné zobrazenie
politiky v House of Cards s Kevinom
Spaceym, ručím za to, že Boss sa mu
bude páčiť rovnako, ak nie ešte viac.
Dočkáte sa síce možno menšieho
dôrazu na efekt, ale na druhej
strane hlbších významov a aj iných
zaujímavých zápletiek, ako len tých
politických. Narozdiel od hoc nezavedie seriál diváka do Bieleho domu,
ale do kancelárie starostu Chicaga
Toma Kanea. Toho bravúrne stvárnil
Kelsey Grammer, známy najmä ako
Frasier z rovnomenného sitcomu
– za rolu (rovnako ako predtým
dvakrát za rolu Frasiera) získal aj
prestížny Zlatý Glóbus za hlavnú
úlohu v televíznom seriáli. od získavania hlasov v mestskej rade cez
prácu respektíve boj s médiami až po
volebné stratégie, Boss je must see
pre všetkých, ktorí chcú nahliadnuť
do zákulisia politiky, nehovoriac
potom o nadšencoch tej lokálnej,
medzi ktorých sa radím aj ja. Tento
seriál má jedinú chybičku, a to že
bol po dvoch sériach televíziou
Starz zrušený. Po zrušení Firefly
Foxom ďalšia nezaceliteľná rana. ▪

ľudských ostatkov v podunajských
lesoch, čo privedie notára Barbariča
a kapitána Steine na stopu bezohľadných lupičov a priekupníkov
s otrokmi pôsobiacich v Prešporku,
ktorý sa po páde Budína stal hlavným mestom uhorska. Zdanlivo
jednoduchý prípad sa rýchlo skomplikuje. Vyšetrovatelia musia zistiť,
ako únosy mladých žien súvisia
s odvekým súperením mešťanov
s hradnou šľachtou, tajomnou samovraždou bývalého richtára a hlavne
vyčíňaním prízraku, ktorého obete
nachádzajú s ohavnými popáleninami. Kniha Ohnivé znamenie
je síce tretím románom z cyklu
Červenákových historických detektívok, ale pokojne sa do nej môžete
pustiť aj keď ste ešte neprečítali
predchádzajúce dve. ▪

Juraj Červenák: Ohnivé znamenie
ODPORÚČA JanKa KUbíKová
Juraj Červenák je slovenský spisovateľ, autor historických románov
a fantasy. Jeho najnovším historickým románom je kniha Ohnivé
znamenie. ide o detektívny príbeh,
ktorý sa odohráva v dobovej Bratislave. V napínavom príbehu sa splietajú miestne strašidelné povesti
s historickými súvislosťami a pôsobivo vykreslenou atmosférou mesta
a jeho okolia. aj keď ide viac menej
o fikciu, v deji vystupujú skutočné
postavy a celá zápletka je motivovaná aj z mestskej kroniky a zápisov
z trestných konaní. To obohacuje
nielen príbeh, ale aj poznávanie
pre čitateľa. Príbeh začína nálezom

ukončil štúdium poľnohospodárskeho odboru a naplno a s plnou vášňou
sa začal venovať štúdiu literatúry.
Príbeh nie je len o vášni k univerzite
a vzdelávaniu, ale aj krutých momentoch akademického života. Stoner
na osobnej tragédii ukazuje, že
zásadovosť a lipnutie na presvedčení
môže často neuveriteľne bolieť. ▪
Seriál: Show Me a Hero
ODPORÚČA JaKUb varíni
Seriálová mini-séria z dielne hBo
pojednáva o mladom politikovi
a reálnej situácii štartujúcej v meste
yonkers v štáte New york v neskorých 80. rokoch. Nick Wasicsko, ako
komunálny politik v zastupiteľstve
mesta, sa stáva najmladším primátorom vôbec. Do kresla ho vyniesol
prísľub voličom, že zabojuje proti
nariadeniu zo strany súdu, ktoré sa
týka vystavania mestských bytových
domov v susedstve bieleho obyvateľstva mesta. Nevyhasne však ani
jeho oslavný doutnik a je mu jasné, že
s odvolaním nebol úspešný a rozhodnutie vstupuje do platnosti. V šiestich
častiach môžeme sledovať zmeny
postojov, významnú rolu amerického
súdnictva v tvorbe verejnej politiky,
prestrihy životov ľudí na oboch
stranách, či spôsob výberu budúcich
rezidentov. Kde budete stáť vy po
vzhliadnutí poslednej epizódy? ▪

John Williams: Stoner
ODPORÚČA MatÚŠ sloboda
V poslednom období vyšlo množstvo
beletrie popisujúcej akademické
prostredie, jeho krásy, no aj nástrahy
a temnejšie stránky. Kniha Stoner je
výnimočným príbehom o obyčajnom,
no zásadovom chlapcovi, neskôr
mužovi a starcovi, ktorý sa ako syn
farmárov len s veľkou námahou
dostal na univerzitu. Rýchlo zistil, že
jeho vášňou je literatúra, a tak rýchlo
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Odborná príloha

Metodologické okienko:
Kódovanie v textovej analýze
doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD., autorka je pedagogická a výskumná pracovníčka Ústavu verejnej politiky

Kvalitatívne metódy, na rozdiel od kvantitatívnych metód,
ktoré pracujú s redukovanými dátami v podobe čísiel,
pracujú vždy s textom. Preto je dôležité venovať dostatočnú
pozornosť fixovaniu, úprave a zobrazeniu zozbieraných dát
(napríklad cez rozhovory), keďže kvalitatívne data sú objemné
a nemajú štruktúru. Dáta a informácie tak môžu mať podobu
akéhokoľvek textu: originálneho dokumentu, transkriptu
rozhovoru, diskusie, prejavu, atď., text popisu vizuálnej
informácie z pozorovania, fotografie, filmu. Dokumenty
môžu byť formálne úradné záznamy, mediálne výstupy, súdne
rozhodnutia, rozpočty, poznámky (pozri napr. Yin 2008
alebo Hendl 2016 pre bližší opis spôsobov textovej fixácie
dát). Niektoré texty už môžu existovať pred naším výskumom,
iné si počas výskumu vytvárame. V tomto metodologickom
okienku sa sústredíme len na jednu dieľčiu časť práce s textom –
kódovaním v textovej (obsahovej) analýze.
Vo všeobecnosti obsahová textová
analýza hľadá pravidelné štruktúry,
trendy a vzorce v analyzovanom texte.
Na základe týchto trendov a vzorcov
môže výskumník text interpretovať.
Základnou logikou obsahovej textovej analýzy teda je východisko, že
význam textu je uchopiteľný pomocou
významových kategórií (kódov) a ich
frekvencie výskytu. To znamená, že
cieľom textovej analýzy je zistiť obsah
(význam) uložený v texte a/alebo štatistické zistenie o populácii textu. Inými
slovami, predpokladá sa, že každé slovo
alebo idiom má svoj význam. A tieto
významy sú uchopiteľné a kategorizovateľné do “obsahových premenných”
alebo “kódov”. Kódovanie redukuje veľké množstvo dát do malých
významových častí. Kvantitatívna
časť sa zameriava predovšetkým na

frekvenčnú analýzu obsahového naplnenia jednotlivých kategórií/kódov (nie
teda konkrétnych slov či fráz). Kvalitatívna časť sa opiera o klasickú textovú
analýzu pomocou „ručného kódovania“
textov, využívaním obsahovej analýzy.
Ručné kódovanie textov sa využíva tak
v oblasti psychológie (pozri Miovský
2006), ako aj politológie (napr. Laver
a Garry 2003), ale aj vo verejnej politike (pozri napr. Hičárová a kol. 2010).
Druhým prístupom je textová analýza,
v ktorej sa využíva software, kde ide
o automatizované vyhľadávanie kľúčových slov a fráz.
Existujú rôzne spôsoby kódovania, ale
v zásade vieme rozlíšiť dva kontrastné
prístupy ku kódovaniu: za pomoci
a priori kódov a za pomoci in vivo (alebo
aj otvorené kódovanie) kódov. A priori

prílOha � Zoznam kódov
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Odborná príloha
kódy sa preddefinujú na základe predpokladov, ktoré vychádzajú z literatúry.
Otvorené kódovanie je prístup, ktorý
je vo svojej podstate induktívny. To
znamená, že v prvej fáze výskumu sa za
pomoci otvoreného kódovania obsahovej analýzy pozorujú existujúce trendy
a vzorce, kým nedôjde k saturácii
vytvorených kategórií. Kódovanie nie
je lineárny process, nikdy nie je ukončený a výskumník sa neustále vracia
k vytvoreným kódom: vytvára nové
kódy, zamietava niektoré vytvorené,
premenuváva kódy, aby lepšie vystihli
ich podstatu, spája, rozdeľuje, kombinuje. Prvé kódy vychádzajú z kontextuálneho poznania (napr. z prečítaných
dokumentov, informanta). Kódy
pritom musia byť vzájomne vylučiteľné.
Neexistuje ideálny počet kódov, platí
tu skôr jednoduché pravidlo – musíme
byť schopní s kódmi pracovať. Ak ich
máme príliš veľký počet, nebudeme sa
v nich vyznať a bude ich ťažké interpretovať a naopak, príliš malý počet nám
neumožní uchopiť text a diferencovať
významy. V každom prípade si však
musíme viesť zoznam kódov spolu
s ich popisom čo znamenajú, prípadne
príkladmi.
V bode, kedy majú výskumníci vytvorený zoznam kódov, skompletizovaný
zoznam textov (pomocou vzorkovania), musia si určiť tzv. Recording unit
(jednotku záznamu). Ide o časť textu,
ktorá bude zadelená do vytvorených
kategórií: slovo, význam, veta, odsek,
téma, text (Weber 1990). Samotné
kódovanie potom znamená označovanie jednotiek významu v texte vytvorenými kódami väčšinou v podobe
skratky. Výskumník tak priraďuje
data k určitému kódu s cieľom vytvoriť
kategórie pre efektívnejšiu analýzu
a odpovede na výskumné otázky. Kódy
sa tak môžu kombinovať do nadradených kategórií.
Ako príklad uvádzame výskum Staroňovej, Števove a Deščíkovej (2014)
o spôsobe výberových konaní na
predsedov súdov. Analýza výberových konaní sa sústredila na textovú
analýzu formálnych dokumentov, ktoré
vznikli pred zahájením samotného
výskumného projektu, a to vytvorením
samotnými členmi výberových komisií.
Ide o tzv. zápisnice a hodnotiace hárky.
Celkovo výskumníčky vytvorili návrh

štyroch kategórií (osoba uchádzača,
riadny výkon súdnictva, hárok a interpretatívne kódy) s 20 subkategóriami,
ku ktorým následne priraďovali významové jednotky z textov hodnotiacich
hárkov a zápisníc (pozri Príloha 1).
Ako už samotný názov napovedá, pri
prvej kategórii osoba uchádzača išlo
o deskriptívnu charakteristiku kandidáta z viacerých (10) hľadísk, pri druhej
kategórii išlo o vnímanie a prezentovanie skúseností a vízie uchádzača
s riadením súdu. Tretia kategória sa
zamerala na samotný hárok a prezentovanie údajov v ňom. Posledná kategória
nie je definovateľná bez kontextu, ktorý
napomáha interpretácii dát. Za pomoci
viacerých kôl validizácie (všetky tri
výskumníčky kódovali tie isté hodnotiace hárky kým nedošlo k 90%-nému
prekryvu) sa znížili riziko vynechania
dôležitých dát. Táto kódovacia matica
bola v druhej fáze využitá ako istá
forma viacdimenzionálnej analýzy
textov za pomoci a priori kódov. ▪
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