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═════════════ Politické vedy / recenzie ═════════════

PODSTATA A VÝZNAM VEREJNEJ POLITIKY
Eleonóra Kováčová*

BRIŠKA, F. a kol.: Teória a prax verejnej politiky. Banská Bystrica: Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010, 284 s. ISBN 978-80557-0045-8
Vedecká monografia „Teória a prax verejnej politiky“, je výstupom v rámci
vedecko-výskumnej úlohy VEGA č. 1/0690/08, realizovanej na Fakulte
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici.
Vedecká monografia pojednáva o podstate a význame verejnej politiky.
K verejnej politike je potrebné pristupovať ako k vednému odboru, ktorý sa
vyšpecifikoval len nedávno. Verejná politika, podobne ako aj mnohé ďalšie
vedné disciplíny, ktoré sú s ňou úzko prepojené, nemá na Slovensku
zodpovedajúcu tradíciu.
Vedecká monografia je rozčlenená do štyroch kapitol. V prvej kapitole
Filozofické a politické súvislosti, teoreticko-metodologické východiská skúmania
verejnej politiky sa autor F. Briška venuje samotnej problematike verejnej
politiky, jej objasneniu, skúmaniu
v súvislosti aj s ostatnými vednými
disciplínami.
Autor
v závere
svojej
kapitoly
poukazuje
na
mnohodimenzionálnosť pojmu verejná politika, na filozofické metódy ako
všeobecno-metodologický základ vedeckého skúmania.
V druhej kapitole Verejná politika ako priestor pre politickú participáciu
občanov autorka D. Ježovicová vníma participáciu občanov ako možné
východisko verejnej politiky. Autorka prisudzuje participácii dôležitú úlohu
v zastupiteľskej demokracii a vníma ju ako relevantný koncept vládnutia
v demokratickom politickom systéme. Poukazuje na teoretické problémy
vládnutia vo verejnej politike, na možnosti aplikácie participačných
komponentov vládnutia. Ponúka modely občianskej participácie.
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V tretej kapitole Teoretické a praktické dimenzie tvorby verejnej politiky
v Slovenskej republike autorka M. Adamcová rozoberá teoretické modely
verejnej politiky a poukazuje na praktické dimenzie tvorby verejnej politiky.
Poukazuje na nevyhnutnosť prepojenia verejnej politiky a verejnej správy.
Štvrtá kapitola Aktéri verejnej politiky sa venuje samotným aktérom, ktorí
sú vnímaní ako kľúčový pojem vo verejnej politike. Autori M. Klus, G.
Mezeiová, D. Mydliarová hneď v úvode kapitoly uvádzajú štrukturalizáciu
aktérov verejnej politiky. Osobitnú časť kapitoly venujú autori masmédiám –
poukazujú na ich vývoj, funkcie, ale i na samotný vzťah masmédií k politike,
k vlastníctvu a ekonomike. Kapitolu uzatvárajú osobitné prístupy
k štrukturalizácii aktérov verejnej politiky, politické siete a procesy vyjednávania
aktérov verejnej politiky.
Ako uvádzajú autori monografie, verejná politika sa sformovala v druhej
polovici 20. storočia. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že verejná politika sa
zrodila predovšetkým z politológie, sociológie, ekonómie, ale i ďalších
spoločensko-vedných disciplín. To samozrejme viac podmieňuje jej
multidisciplinárny charakter, čím sa verejná politika stáva prierezovou
disciplínou sui generis. Túto skutočnosť najviac komplikuje fakt, že pojmom
verejná politika sa označuje tak rozvíjajúca sa vedecká teória ako aj sociálna
a politická prax, ktorá z nej vo väčšej či menšej miere vychádza. Podľa
mnohých autorov zaoberajúcich sa verejnou politikou, dochádza k precizácii
a dotváraniu predmetu jej skúmania, čo ale spätne spôsobuje, že verejná
politika stráca svoj hraničný charakter a postupne sa včleňuje do politickej vedy
ako jej autonómna disciplína. Avšak i naďalej platí, že verejná politika zostáva, a
to i napriek jej frekventovanosti, pre veľkú časť slovenskej vedeckej verejnosti
nejasnou a doposiaľ ešte stále dostatočne neprebádanou vednou disciplínou.
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