Stručná charakteristika projektu
EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ ROZSÁHLÝCH ROZHODOVACÍCH ÚLOH
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Projekt TL01000220 Programu Éta Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného
společenskovědního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Řešitelské pracoviště: Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Kontakty: potucek@fsv.cuni.cz, 724049804, www.martinpotucek.cz
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU
Na řešení rozsáhlých průřezových rozhodovacích úloh se kromě představitelů veřejné správy
nutně podílejí také politici, odborníci, představitelé zájmových skupin a občanská veřejnost.
Komunikace a rozhodování o směru, obsahu a způsobu realizace uvažovaných změn ovšem
naráží na překážky, které mohou vyústit buď do nepromyšlených reforem, nebo mohou
naopak zdržovat nebo znemožnit realizaci těch potřebných – s negativními důsledky pro
občany i ekonomiku. Cílem tohoto projektu je zhodnotit dosavadní zkušenosti s řešením
takových úloh u nás a ve světě a navrhnout vztahové a procesuální inovace, které povedou
k jejich efektivnějšímu řešení v budoucnosti.
Doba trvání projektu
1. února 2018 - 31. července 2021
Předpokládané přínosy pro uchazeče
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK řešilo řadu výzkumných projektů
strategického a průřezového charakteru, přičemž vždy kladlo kromě interdisciplinarity velký
důraz na aplikační vyústění ve veřejné správě a veřejných službách. Tento svůj výzkumný
profil a expertízu v průběhu řešení dále rozvine a obohatí o lepší porozumění reálným
bariérám aplikace odborných poznatků veřejné politiky a dalších spřízněných disciplín
v politické a správní praxi, a návrhu nových účinných způsobů a nástrojů, jak tyto bariéry
překonávat, a to v oblastech, které ovlivňují a budou ovlivňovat kvalitní život a spokojenost
občanů České republiky v dlouhodobé perspektivě.
Co chcete dělat?
Vymezování a uznávání úloh strategického a průřezového charakteru a jejich promítání do
rozhodovací praxe naráží ve veřejné správě jak na institucionální bariéry, tak na nezkušenost
zúčastněných aktérů (odborníků, politiků, úředníků a představitelů zájmových organizací). Na
základě zkušeností členů řešitelského týmu (například s přípravou české důchodové reformy)
a aplikovaného výzkumu reálných procesů komunikace a rozhodování ve vybraných

oblastech veřejné správy a veřejných služeb bude navržena a testována sada vztahových a
procedurálních inovací vedoucích k efektivnějšímu řešení těchto úloh.
Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost projektu
Východiskem řešení budou aplikační zkušenosti a poznatky členů řešitelského týmu,
shromážděné v průběhu moderace diskursů o řešení strategických průřezových úloh veřejné
správy především na centrální úrovni (návrh reformy péče o zdraví, problematika
bezdomovectví, důchodová reforma aj.) za pomoci vztahových (konceptuálních) rámců,
specifických organizačních struktur a také nástrojů facilitujících komunikaci zúčastněných
aktérů (kolokvia, konsensuální konference). Na základě jejich širšího uplatnění a dílčího
testování v reálných komunikačních a rozhodovacích procesech konzultovaných
s aplikačním garantem budou dále zdokonaleny, doplněny novými nástroji a nabídnuty
k uplatnění ve veřejné správě v podobě školení a zveřejnění sady vztahových a
procedurálních inovací.
Způsob uplatnění řešení projektu
Projekt bude uplatněn navržením a dílčím experimentálním ověřením sady vztahových a
procedurálních inovací, vedoucích k efektivnějšímu rozhodování o rozsáhlých strategických
úlohách veřejné správy a veřejných služeb. Bezprostředními uživateli výstupů projektu budou
aktéři podílející se na přípravě a realizaci těchto úloh, absolventi školení, zprostředkovaně a
dlouhodobě pak všichni občané České republiky.
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