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Štruktúrovanie problému a integrovaný rámec v sociálnych analýzach 

BOLFÍKOVÁ Eva  

 

  

Abstrakt 

Príspevok je venovaný problematike štruktúrovania komplexných sociálnych problémov 

s ohľadom na možnosti konvenčných postupov a inštrumentária tradičnej vedy v konfrontácii 

s možnosťami teórie komplexnosti. Otázky, spojené s vymedzovaním problému, typológiou 

problémov a ich štruktúrovaním smerujú k uvedeniu integrovaného rámca sociálnych analýz 

v inšpirácii teóriou W.N. Dunna. 
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Abstract 

Paper is aimed at the field of complex social problems structuration with respect to the 

possibilities of conventional processess and instrumentaria of traditional science in 

confrontation with complexity theory possibilities. The questions, connected with problems 

framing, problems typology and problems structuration tend toward the presentation of 

integrated framework of social analysis in inspiration by W.N. Dunn's theory. 
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Úvod          

 

 Súčasné vedecké poznanie sa veľmi intenzívne sústreďuje na otázky, spojené s úžitkom 

anylytických aktivít vo vzťahu k praxi. Kým investície do fyzikálnych, biologických, 

sociálnych vied sú chápané ako príspevok k rastu poznania je to síce dôležitý efekt, ale 

záujem smeruje najmä k tomu ako tieto poznatky môžu posilniť aj sociálne a ekonomické 

vplyvy vedy (Dunn 1988). Tieto otázky sú živé najmä tam, kde sa vedecké poznanie 

a informácie dotýkajú akéhokoľvek typu rozhodovania, ktoré zvlášť určuje charakter i kvalitu 

života ľudí v spoločnosti. 

 Primárnym cieľom vedeckých aktivít je rozširovať, obohacovať, ale aj meniť a korigovať 

ľudské poznanie. Prítomnosť záujmu a inšpirácie tu predznamenáva formulovanie základných 

otázok a hľadanie možností dospieť k odpovediam. Reflexia sociálnych javov  predpokladá 

rešpektovanie ich charakteru a špecifík v porovnaní s ostatnými javmi, ktoré sa stávajú 

predmetom vedeckého skúmania. Ide zvyčajne o javy, typické svojou komplexnosťou 

a výraznou dynamikou vo väčšine určujúcich parametrov. Aktívne vedné odbory tu spravidla 

ponúkajú svoje štandardné nástroje, ktoré na jednej strane poskytujú nevyhnutné „istoty“ 

v definičných rámcoch, logike vedeckej práce a  metódach ale na druhej strane vytvárajú 

množstvo limitov, spojených najmä s tradičným newtonovským pohľadom (redukcionizmus) 

na javy a ich štúdium. Tento prístup vedie výskumníka k na prvý pohľad jasným a čitateľným 

poznatkom ale zároveň ho núti pohybovať sa len v priestoroch, ktoré sú štandardne určené 

a tak prirodzene zužovať svoje štúdium len na dostupnými nástrojmi uchopiteľné atribúty. 

Komplexnosť sociálnych javov sa takto stáva bariérou, ktorú tradičné postupy len posilňujú. 

Najvýraznejšie sa to prejavuje tam, kde charakter skúmaných javov prekračuje demarkačné 

čiary, diferencujúce poznávacie aktivity v rôznych aspektoch (predmetné polia vedných 
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odborov, kvalitatívne vs. kvantitatívne prístupy, analyzujúce vs. sysntetizujúce nástroje, teória 

vs. empíria, atď.) 

Vedu o komplexnosti možno vnímať ako alternatívu voči klasickej vedeckej paradigme, 

niektorí autori (Morcol a i.) v nej vidia skôr staré víno v nových fľašiach. Pravdou však je, že 

súbor ideí, nástrojov, prístupov a možností, ktoré ponúka, výrazným spôsobom posúva naše 

myslenie, logiku vedeckej práce a napokon aj využívanie jej výsledkov v sociálnej praxi 

smerom k pravdivejšiemu, prirodzenejšiemu, ale najmä celkovo efektívnejšiemu (v 

dosahovaní cieľov) poznávaniu. Potom aj postupy, štandardne doteraz používané, nadobudnú 

iný rozmer a dobre známe stereotypy vedeckej práce môžu prinášať prekvapivé konsekvencie. 

 

Všeobecné vymedzenia „problému“ 

 

 Zvyčajné uvažovanie v rámci analytických postupov smeruje k tvrdeniam o tom, že 

podstatou analýzy a riešenia vedeckého problému je jeho správne vymedzenie. Problémy sa 

totiž vyskytujú v podobe, ktorá je len zriedka priamo riešiteľná. Predtým, než by mohli byť 

riešené musia byť teda sformulované (preformulované), opatrené vhodnými definičnými 

prehľadmi a musia byť predmetom štruktúrovania, či modelovania. Úspešné riešenie 

problému totiž závisí od dobrého vymedzenia problému. V prípade neúspešného riešenia 

problému je častejšou príčinou zlé vymedzenie problému, než použitie nevhodných metód, 

resp. vhodných metód nevhodný spôsobom. 

V dostupnej literatúre možno nájsť viacero známych pojmov, ktorými autori označujú túto 

fázu vedeckého skúmania: štruktúrovanie problému (Dunn 2004), definovanie problému 

(Bardach 2000), modelovanie problému (Weimer, Vinning 2004), ale aj formulovanie 

problému, poznávanie problému, nachádzanie problému, diagnostikovanie problému, 

identifikácia problému, odhaľovanie problému...atď. Napriek niektorým špecifikám, všetky 

tieto pojmy sa jednotne venujú tomu, ako by mali, alebo mohli byť vymedzované problémy.  

 Ako uvádzajú Veselý a Nekola (2007) problém je najčastejšie definovaný ako rozpor 

medzi súčasným a požadovaným stavom, teda medzi tým, kde sme a kde by sme chceli byť 

(MacCrimon, Taylor 1976), prípadne ako odchýlka od očakávaného štandardu fungovania 

(Kepner, Tregoea 1981). Štruktúrovanie problému pre analýzy potom poukazuje na spôsob, 

akým dokážeme určiť základné parametre problému ako skúmaného javu, do akej miery sme 

schopní predložiť zmysluplné definičné pole ako východisko pre formulovanie logických 

otázok a určovanie aktívnych premenných. Ide teda o „zmapovanie rôznych aspektov určitej 

oblasti a perspektív, z ktorých možno na tento problém nazerať“ (Veselý, Nekola 2007, s. 

205). Môže obsahovať a často aj obsahuje aj nástroje na jeho riešenie. Súčasťou je analýza 

vývoja definícií a prístupov. 

V lineárnych systémoch je tento proces relatívne jednoduchý, keďže pre väčšinu javov 

a ich pojmové uchopenie máme v rámci systému dostupných poznatkov k dispozícii 

minimálne niekoľko vymedzení, či definícií a tiež aktuálny stav poznania. Tu poskytneme 

základný prehľad publikovaných prístupov a ich autorskú reprezentáciu a považujeme ich za 

východisko pre tvorbu koncepčného rámca výskumu. 

Väčšina skúmaných javov je však výrazne komplexnej povahy a tak použitie tradičných 

postupov štruktúrovania problému tu znamená produkovanie často veľkých odchýliek od 

skutočného charakteru javu v dôsledku aplikácie štandardných, abstrahujúcich nástrojov na 

jedinečný, špecifický, unikátny prípad. Okrem toho, aj práca s aktuálnym poznaním by mala 

smerovať k systémovo spoľahlivým postupom, rešpektujúc dynamiku poznávania a pluralitu 

koncepcií, teórií, prístupov v logickom usporiadaní konfrontovaných pozícií. Tvorba 

multiprístupového priestoru dáva predpoklad pre vitalizáciu dobre štruktúrovaného problému.  

Metodologické nástroje komplexných prístupov umožňujú riešiť množstvo atribútov 

problému, ktoré sú v klasických dizajnoch síce popisované ale ich skutočné fungovanie nie je 
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možné štruktúrovať. Napokon sa stávajú súčasťou analýzy ako síce prítomné, ale pôsobiace 

skôr latentne. Typickým príkladom sú problémy, kde možno uvažovať o účasti viacerých 

subjektov s rôznymi, často protikladnými, či konfliktnými pozíciami. Pre takéto prípady 

analýza sociálnej siete poskytuje efektívne metódy, ktoré umožňujú sledovať interakcie medzi 

subjektami (tu označovaní ako agenti) (Mardsen 1990, Wellman 1983). Keďže dáta pre 

sociálnu sieť sú relačné, výskumné nástroje pre získavanie dát sú formované celkom odlišným 

spôsobom, než je tomu v prípade tradičných mapujúcich výskumov. Výsledkom je tzv. 

sociomatica, ktorá môže byť analyzovaná s ohľadom na také sieťové charakteristiky ako 

„hustota“, „centralita“, „dosiahnuteľnosť“, alebo konvertovaná na špeciálny sociogram, 

užitočný pri štúdiu kooperatívnych väzieb, rozhodovacích procesov, podiele každého člena na 

výsledku celku, atď. Kým tradičné dáta umožňujú sledovať len základné štrukturálne 

charakteristiky sociálnych celkov (pohlavie, vzdelanie, vek...), siete možno využívať na 

štúdium štruktúry ako celku, hraničných priestorov, alebo jedinečností. 

Vychádzajúc zo základných vlastností nelineárnych systémov je každé vymedzenie 

problému potrebné vnímať ako jeden z možných variantov, keď hranice problému rozhodne 

ponechávajú pružné “kontakty“ s kontextovými väzbami a to s vedomím skutočných 

možností v rovine „kontrolovaného“ poznávania, ktorým sa vedecké štúdium odlišuje od 

každodenného poznávania (zdravého rozumu). Veľká citlivosť systémov na vstupné 

podmienky, nestabilita prostredia, neurčitosti ohľadne aktuálnych atribútov i samotnej 

dynamiky problému i okolia, neustále produkovanie nových schém a interaktivita, ako aj 

ďalšie znaky komplexných adaptívnych systémov stavajú ostré zrkadlo tradičným „istotám“ 

tzv. „kontrolovaných podmienok“ pri štúdiu javov. 

Z tohto pohľadu aj diferenciácia vedeckého poznávania v rôznych prístupoch a nástrojmi, 

typickými pre ten – ktorý prístup vyvoláva otázky, spojené so snahou rešpektovať dostupné 

možnosti, ale vždy v zameraní predovšetkým na „riešenie problému“. Viac, než ostré 

dichotómie, tu prospejú komplementarity a interakcie (potreba interdisciplinarity, resp. 

transdisciplinarity je tu prirodzená). Inšpiráciou tu môže byť pojem „relevancie“, ktorý 

používa Dunn (2004) pri určovaní a vymedzovaní problémov s primárne politickým 

významom. Keďže politické rozhodovanie sa môže dotýkať množstva oblastí spoločenského 

života a aj problémy môžu mať teda rôzny charakter (životné prostredie, kultúra, 

vzdelávanie....), ukotvenie v kľúčovej disciplíne možno riešiť prívlastkom „relevantné“. Tak 

možno štruktúrovať politicky relevantné problémy, alebo sociálne (psychologicky, 

ekonomicky, jazykovo, atď.) relevantné problémy, ale vždy s ohľadom na komplexnosťou 

určované špecifiká. 

Napríklad aj konceptuálne špecifiká a logika prístupov pozitivizmu a postpozitivizmu, 

ktoré máme  takmer vždy pred sebou ako dve jednoznačne stanovené možnosti, teda vnášajú 

do  „istoty“ metodologicky ostro definovaných „táborov“ viacero otáznikov. Týkajú sa najmä 

účelu analýzy, ale aj samotného prostredia, kde uvažujeme o existencii sociálne, politicky, 

ekonomicky, právne“.... relevantných“ problémov. 

Pozitivistický prístup zdôrazňuje nevyhnutnosť formulovať problém na začiatku analýzy, 

pretože od „úspešnej formulácie problému“ závisí úspešnosť všetkých ďalších procesov, 

vrátane riešenia problému. Pod formuláciou problému je tu myslené predovšetkým 

„zjednodušenie  komplexného problému do empiricky zvládnuteľnej a nástrojmi jednotlivých 

odborov ovplyvniteľnej podoby“ (Veselý 2009). 

Postpozitivistické chápanie „správneho vymedzenia problému“ (zlé formulovanie 

problému vedie k zlým riešeniam). Správne vymedzenie problému však nesmeruje 

k zjednodušovaniu v empirickom záujme, ale naopak – k odhaleniu „bohatosti“ 

a komplexnosti problému + v analýze konfliktov, spôsobených rôznymi rámcami problému. 

Podľa nich žiadna kvantifikácia nemôže viesť k úspešnému riešeniu problému, pokiaľ sú 

východiská zúčastnených subjektov protichodné.   
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Realita formulovania problému však nemusí byť vnímaná ako vzájomne vylučujúce sa 

prístupy, využívať možno obidva prístupy, podľa charakteru analyzovaného prostredia, účelu 

analýzy a charakteru klienta. 

Veľmi podobne je to aj s ďalšími štandardne určenými prístupmi – objektivistickým, 

subjektivistickým a konštruktivistickým. 

Objektivistický (pozitivistický prístup) chápe problémy ako objektívne javy, existujúce 

nezávisle na pozorovateľovi. Hlavnú úlohu tu zohrávajú „externé fakty“. Formulovanie 

problému smeruje k analýze reality, nie hľadaniu cieľov. Pracuje na základe empirických 

poznatkov. 

Subjektivistické hľadisko tvrdí, že problémy nie sú objektívne javy, ale len „nálepka“, ktoré 

dávame rôznym situáciám, ktoré prežívame. Sú to mentálne projekcie udalostí, ktoré 

nemožno izolovať o „nositeľa“.. Dôležitý je moment interpretácie (mení sa v interakciách 

a pri zmenách v skúsenostnej výbave). Významný je subjektívny pocit napätie v mysli 

subjektu. 

Konštruktivistický prístup je založený na predstave o tom, že formulácia problému je 

výsledkom interakcie medzi poznávaným objektom a subjektom, ktorý poznáva. Teda 

problém nie je „iba“ objektívna realita a ani čisto subjektívnym odrazom reality v mysli 

subjektu.. Dôležité je sledovať rôzne uhly pohľadu. 

 Tieto tri typy je možné chápať ako „ideálne typy“ prístupov k problému a jeho formulácii, 

neznamená teda, že každý reálny postoj musí byť takto „čistý“. Komplexná povaha problému 

smeruje metodologické očakávania ku komplementárnemu prístupu a s rešpektom voči týmto 

ideálnym typom otvára priestor štruktúrovania problému dynamike aplikovania nástrojov 

všetkých týchto prístupov. 

Pre definovanie problému vo všeobecnosti možno v literatúre z rôznych odborov (logika, 

manažment, organizácie a riadenie...) nájsť množstvo možných prístupov. Väčšina definícií 

uvádza pre problém niekoľko základných podmienok, aby bolo možné odlíšiť problém od 

ostatných situácií. Potom problém charakterizuje: 

1. ROZPOR medzi tým čo je a tým, čo chceme aby bolo. Pre väčšinu situácií platí, že by 

v základných parametroch mohli vykazovať efektívnejšiu dynamiku, sprevádzanú väčšou 

mierou spokojnosti zúčastnených aktérov. Nie každá však zodpovedá kritériám, podľa 

ktorých sa môže stať výskumným, či praktickým problémom. Významným momentom je 

iniciatíva zo strany aktérov, resp. nezávislých subjektov, ktorá vedie k pomenovaniu 

problému a tvorí motivačné štruktúry pre štruktúrovanie problému. 

2. OBTIAŽNOSŤ v prekonávaní problému ako podmienka (vylučuje rutinné činnosti, 

ktoré nevyžadujú žiadne myšlienkové úsilie). Zároveň poukazuje na potrebu diferencovať 

situácie, ktoré vznikajú ako výsledok, alebo dôsledok subjektívnych zlyhaní, resp. úzko 

individuálnych aktivít a triviálnych jednorozmerných akcií. 

3. DÔLEŽITOSŤ, ktorá má podnecovať úvahy o riešeniach (motívy). Túto podmienku 

možno tiež vnímať ako „naliehavosť“, s dôrazom na potrebu zmeny, keď motívy môžu byť 

spojené s intelektuálnymi snahami, rovnako ako s čisto praktickými účinkami. 

4. RIEŠITEĽNOSŤ, ktorá je predpokladom pre odstránenie problému – rozporu medzi 

tým, čo je a tým, čo chceme aby bolo. Táto podmienka podporuje požiadavku „ukončenia“, 

ale nevylučuje aj čiastkové účinky. Skôr diferencuje problém od situácie, ktorá nenaznačuje 

zmysluplnú, logickú dynamiku smerom k uspokojivým výsledkom analytickej práce. (Dunn 

2004). 

Literatúra z metodológie i viacerých vedných odborov umožňuje sledovať množstvo 

prístupov, ktoré navrhujú spôsob triedenia problémov. V dostupných zdrojov v českom, resp. 

slovenskom jazyku môžu byť zaujímavé tie, ktoré sa venujú formulovaniu problémov najmä 

s ohľadom na význam analýzy a riešenia problémov v praxi. Tomu zodpovedajú najmä 

problémy, spojené s tvorbou politických rozhodnutí. Publikácia, venovaná analýze a tvorbe 
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verejnej politiky (Veselý, Nekola 2007) poskytuje pekný prehľad viacerých prístupov 

a dostatok inšpirácie pre postupy v procesoch štruktúrovania problémov z akejkoľvek sféry 

sociálnych analýz. 

Najčastejšie používané je členenie problémov, ktoré publikoval Dunn vo svojej koncepcii, 

výrazne dotovanej logikou teórie komplexnosti. Predstavuje tu tri druhy problémov: dobre 

štruktúrovaný problém, stredne dobre štruktúrovaný problém a zle štruktúrovaný problém. 

Najjednoduhšie je sledovať znaky týchto druhov problémov v prehľadnej tabuľke (Tab.1). 

 
Tabuľka č. 1:  Typy problémov podľa W. Dunna 

 Dobre 

štruktúrované 

Stredne dobre 

štruktúrované 

Zle 

štruktúrované 

Rozhodovatelia Jeden, alebo  

niekoľko 

Jeden, alebo  

niekoľko 

Veľké množstvo 

Alternatívy Malé množstvo Malé množstvo Veľké množstvo 

Hodnoty Konsenzus Konsenzus Konflikt 

Výstupy Istota, alebo 

riziko 

Neistota Neznáme 

Pravdepodobn

osť 

Možno stanoviť Nemožno 

stanoviť 

Nemožno 

stanoviť 

Príklad Zlúčenie 

niekoľkých škôl do 

jednej organizačnej 

jednotky 

Šikana na školách Nedostatočné 

znalosti a uplatnenie 

absolventov  

stredných škôl 

 

Pripomenúť si toto členenie problémov je vhodné z niekoľkých dôvodov. Ten najvážnejší 

sa týka veľkej pružnosti v určovaní ďalších atribútov problému – a to vždy s ohľadom na 

komplexné charakteristiky a špecifiká každého problému. Znamená to, že tento model 

analytika nijako neobmedzuje, ale zároveň mu dáva veľkú vôľu v spôsobe určovania atribútov 

problému. Pre orientáciu v povahe problémov toto jednoduché členenie stačí. Je ukážkou 

toho, že aj veľmi komplexné prostredie je možné označovať celkom jednoducho a že 

usporiadanie kľúčových mechanizmov nemusí byť veľmi sofistikované na to, aby sme určili 

vyčerpávajúce triedenie. 

Významné sú tu aj ďalšie súvislosti. Dunn (1988) vychádza okrem iného aj zo Simonovho 

(1973) modelu tzv. zle štruktúrovaného (ill-structured) alebo systemického problému, keď 

dizajnér problému (analytik) je konfrontovaný nie s jedným problémom, ale celým súborom 

problémov, ktoré možno viac, alebo menej charakterizovať podľa Harmona a Kinga (1985): 

1. ciele súťažiacich dizajnov – ciele nie sú špecifické a ich determinácia musí byť súčasťou 

problému, 2. stavy indeterminovaného dizajnu – nie je jasné, ktorý stav, alebo krok musí byť 

uvedený a v akom usporiadaní, aby bolo možné získať akceptovateľné riešenia, 3. pravidlá 

nešpecifického dizajnu – pravidlá pre hodnotenie problému nie sú jasné, 4. priestor 

neohraničeného dizajnu – hranice pre ciele, stavy a pravidlá nie sú určené. 

 Jednoznačne – analytik, konfrontovaný so systemickým problémom nemôže úspešne 

používať metódy, ktoré budú vhodné pre dobre štruktúrovaný (well-structured) problém. 

Väčšina sociálnych problémov patrí práve k systemickým a „ignorovať systemickú 

komplexnosť sociálnych procesov, v ktorých multi-štrukturovanie produkuje diferencované 

hodnoty“ (Machlup, 1980) znamená byť podrobený kritike – a to aj zo strany konvenčných 

analytikov. Zle štruktúrované problémy, teda systemické problémy, vykazujú vysoký stupeň 
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komplexnosti, kde aplikácia konvenčných analytických procedúr býva nevhodná (Zadeh 

1972, Mitroff, Blankenship 1973 a ďalší). 

 Systemické problémy vyžadujú nekonvenčné metódy. Tieto metódy majú niekoľko 

charakteristík. Predovšetkým vyžadujú principiálne úvahy smerom k zlepšeniu formulovania, 

resp. štruktúrovania problému, ale aj využívanie formálnych metód objavovania štruktúry 

problémov cez induktívne procedúry a oporu v externých zdrojoch poznávania, ktoré 

prinášajú alternatívne ciele, pravidlá a zdroje informácií pre prácu na štruktúrovaní problémov 

(Simon 1973).  

Nie je náhodou, že sa Dunn vo svojich úvahách opiera o Simonove propozície. Možno ich 

nájsť aj v Simonom uvedenej podstate tzv. vedy dizajnu. Vo svojej teórii rozlišuje totiž dve 

skupiny vied. Vedy behaviorálne, ktorých predmetom skúmania sú atribúty ľudského 

správania v ľubovoľných kontextoch a tzv. vedy dizajnu (umelé), ktoré sa zaoberajú štúdiom 

produktov ľudskej činnosti (sem zaraďuje aj verejnú správu ako vednú disciplínu). Dizajn ako 

vedecký prístup má výrazné znaky dynamického, veľmi pružného a multimetódového 

prístupu (Bolfíková 2009), vhodného pre analýzy komplexných problémov.  

Východiskom pre rozlišovanie charakteru problémov môže byť postup, podľa ktorého 

každý problém má svoje zdroje, alebo korene. Povaha, variabilita, štruktúrovanie a dynamika 

týchto zdrojov naznačuje zároveň charakter javov, pre vznik ktorých sú živnou pôdou. Byrne 

(2005) ponúka elegantné rozlíšenie tzv. jednoduchej a komplexnej komplexnosti. Toto 

rozlíšenie napomáha vysvetliť jednoduchosť a zložitosť podľa jedného kritéria. Jednoduchá 

komplexnosť je komplexosť v uzavretých systémoch, s emergenciou štruktúry a procesov, 

ktorá úplne závisí od premenných vnútri systému. Takéto systémy vykazujú komplexné 

správanie, ale sú považované za jednoduché, pretože korene tejto komplexnosti zotrvávajú 

vnútri systému. V sociálnej realite počet a povaha premenných, definujúcich emergentné 

štruktúry a procesy zvyčajne nie sú fixované, ale naopak veľmi premenlivé. Sociálne 

komplexné adaptívne systémy sú v definičnom určení otvorené a konštatne vytvárajú priestor 

pre výmenu energie s ostatnými systémami. 

 

Typy problémov, ich vymedzovanie a štruktúrovanie  
 

Dostupné zdroje  poskytujú viaceré možné prístupy k týmto otázkam. Tu nie je ambíciou  

poskytnúť prehľadový, či konfrontujúci materiál k problematike. Postačí preto uviesť 

najčastejšie využívaný variant, s oporou v práci W.N. Dunna (2004). Jeho metodológia, 

s východiskami v teórii komplexnosti je zárukou aktuálne najefektívnejších postupov.        

 Problémy sú, ako bolo uvedené, často triedené dichotomicky (dobre a zle štruktúrovaný 

problém, poriadok a neporiadok..). Významnou charakteristikou pre určovanie typu problému 

je jeho štruktúrovanosť. Táto bude v komplexných adaptívnych systémoch navonok veľmi 

podobná ako v jednoduchých systémoch,  rozdiely však budú vo vnútornom usporiadaní, ale 

aj v referenčnom rámci analýzy, aktívnych premenných a použitých metódach. Problémom tu 

nebýva rozlišovanie typov systémov - okrem iného aj preto, že väčšina sociálnych problémov 

je komplexnej povahy – ale využívanie tradičných, nástrojov a metód štruktúrovania 

problémov pri systémoch, ktoré sú jednoznačne komplexnej povahy.  

Štruktúra problému môže byť určovaná:  

1. konceptualizáciou cieľového stavu – pokiaľ nie sú dostatočne vymedzené ciele 

2. konceptualizáciou problémového stavu – problém musí byť explicitne (najlepšie 

kvantitatívne) vyjadrený 

3. konceptualizáciou nedostatkov poznania – podľa toho, aké má kto o probléme 

poznatky, dobre štruktúrovaný problém nemá nejednoznačnosti (minimálne 

4. konceptualizáciou procesov – potreba efektívnej stratégie riešenia ( ak nie je, problém 

je zle štruktúrovaný). 
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Príkladom dobre štruktúrovaných problémov = školské cvičenia, zle štruktúrovaným 

problémom = napr. „zlepšenie spôsobu recyklovanie odpadu“ (nepoznáme najsprávnejšie 

riešenie) Neštrukturovanosť môže vytvárať 3 nejasnosti: ohľadne 1. cieľov, 2. zadania, 3. 

algoritmu riešenia. Vymedzovanie problému možno riešiť spôsobom, ktorý predpokladá 

vytvorenie systém niekoľkých dimenzií – ich počet i charakter nie je univerzálny, naopak 

určujú ho atribúty problému a ciele analýzy: 1. disciplína alebo vedný odbor, 2. účel, ku 

ktorému smeruje vymedzenie problému, 3. úroveň (individuálna, skupinová, organizačná..), 4. 

typ analyzovaných problémov (napr. verejno-politický problém), 5. statické vs. procesuálne 

prístupy, 6. prostredie a kontext (napr. v neziskovej organizácii), 7. predpokladaný 

mechanizmus vymedzovania problému (má zvyčajne kognitívnu povahu, s použitím faktov 

a argumentov, niekedy je to inštitucionálne usporiadanie vzťahov subjektov, niekedy je to 

záležitosť hodnôt). 

Metodológia štruktúrovania problému poskytuje súbor nástrojov, ktoré môžu byť efektívne 

v tomto veľmi dôležitom procese.  V rámci rôznych odborov (operačný výskum, systémová 

analýza, manažment, politické analýzy) vznikli rôzne metódy a metodológie, ktoré umožňujú 

sledovať snahu usporiadať analyzovaný priestor systémovým spôsobom 

a racionálne.V literatúre existujú tri hlavné prístupy: 

1. modelovanie problému – formálna reprezentácia problému, stanovenie základných 

prvkov modelu, ktorý má reprezentovať problém a stanovenie základných vzťahov medzi 

prvkami 

2. reformulovanie problému –vychádza z predpokladu, že problém je neštruktúrovaný 

vďaka zlej reprezentácii problému jeho riešiteľom, reformulácia smeruje k určeniu stratégie 

riešenia problému 

3. dekompozícia – vychádza z predpokladu o tom, že ak neexistuje prijateľná stratégia 

riešenia problému, potom príčinou tohto stavu je prílišná komplexnosť problému – preto je 

potrebné rozložiť problém na „zvládnuteľné časti“. 

Metódami a metodológiou štruktúrovania problému sa zaoberajú predovšetkým operačné 

analýzy (interaktívne plánovanie, mäkká metodológia systémov, prístup strategickej voľby, 

rozvoj a analýza strategických volieb..). 

Dunn (2004) pri štruktúrovaní problému vychádza z predpokladu, že problémy sú sociálne 

konštruované. Analýzu politiky väčšinou nezačína „definovaním problémov“, ale skôr 

pocitmi, že „niečo nie je v poriadku“ (napätie, potreba niečo robiť...). 

Na počiatku sú problémové situácie (niekedy aj v abstraktnejšej podobe). Odtiaľ sa 

prostredníctvom hľadania problému (proces) dostaneme k metaproblému (problém 

problémov). Hľadanie problému zahŕňa analýzy všetkých možných alternatív a reprezentácií 

problému, východiskom nie je zadávateľ (klient), za tvorbu tvorbu konceptuálnych rámcov 

zodpoedá analytik. Metaproblém je veľmi zle štruktúrovaný problém – predstavuje vyššiu 

perspektívu (paradigmu), môže byť veľmi málo ohraničený (hlavné je, aby do procesu boli 

zahrnutí všetci účastníci, aby nebola vynechaná žiadna perspektíva). 

Od metaproblému možno postupovať smerom k definovaniu problému (proces) 

a stanoveniu substantívneho problému, ktorý znamená už určitý konceptuálny rámec 

(hodnoty, presvedčenia, paradigmy), prezentuje uhol pohľadu na problém.  

Pokiaľ  máme pripravenú konceptualizáciu problému, možno pristúpiť ku špecifikácii 

problému (proces), ktorá vyústi do formalizácie problému. Ide často o tvorbu nejakého 

modelu – kauzálneho, matematického... 

 Dunn uvádza aj tzv. anatómiu problémov, ktorá obsahuje tieto časti: 1. súčasné stavy 

(indikátory, kategorizácia, subjekty, aspekty sociálnej reality..), 2. priestor problému (možné 

stratégie: individuálne, kolektívne, riešení, možnosti, alternatívy, 3. cieľové stavy (čo by malo 

byť, čo by sa malo dosiahnuť, niekedy explicitné stanovenie cieľov veľmi ťažké, prepojenie 
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cieľov, prepojenie prvkov súčasného stavu s prvkami cieľových stavov = problémová 

situácia, má hodnotiace prvky) 

 

Integrovaný rámec 

 

Spôsob, akým možno analyzovať je po identifikovaní problému kritérium, ktoré nastavuje 

parametre hodnotenia celého procesu a jeho výsledkov. Dunn (2004) vo svojej koncepcii 

ponúka model, v ktorom veľmi prehľadne spája statické a dynamické atribúty anylýzy.  

Analýzy možno chápať ako proces skúmania, ktorý zahŕňa päť informačných 

komponentov. Tie sú transformované do ďalších, pomocou využívania piatich analytických 

procedúr. Využitie analytických procedúr (štruktúrovanie problému, predpovedanie, 

monitoring, evaluácia, odporúčania) umožňuje analytikovi transformovanie jedného typu 

informácií na druhé. Informácia a procedúry sú vzájomne závislé, sú spojené v dynamickom 

procese informačnej transformácie. Informačné komponenty (problémy, budúcnosti, aktivity, 

výstupy,  výkony) sú transformované jeden do druhej prostredníctvom analytických procedúr. 

Celý tento proces je regulovaný cez štruktúrovanie problému, ktoré je situované v centre 

rámca. 

Štruktúrovanie problému je teda kľúčovým procesom, preto je nevyhnutné venovať mu 

dostatočnú pozornosť a starostlivo voliť nástroje, ktoré aktuálny stav metodológie sociálnych 

vied ponúkajú. 

 

 

 

 

Záver 

 

 Hľadanie je nevyhnutnou súčasťou vedeckej práce a bez nutnej inšpirácie a invencie, 

typickej pre intelektuálne orientované aktivity postráda zmysluplné motivácie a cieľ. Ani tieto 

však nestačia na korektnú prácu v záujme tvorby poznania v akýchkoľvek kontextoch rôznych 

vedných odborov (i sociálnych). Rešpekt voči štandardným postupom, s ohľadom na 

špecifiká skúmaných javov je súčasťou korektnej práce s problémami, ktoré sa stávajú 

predmetom analýz, či už sú formulované v teoretických rámcoch, alebo výsledkom 

každodennej spoločenskej praxe. Každý problém možno formulovať, štrukturovať, 

analyzovať a riešiť pomocou nástrojov, ktoré sú nie len dostupné, ale ktoré predovšetkým 

napomáhajú poskytnúť poznanie čo najbližšie skutočnej podstate problému, či javu. Keďže 

väčšina sociálnych problémov je výrazne komplexnej povahy ich štúdium pomocou 

konvenčných postupov zanecháva v poznaní odchýlky, ktoré nie je možné korigovať účelne 

a efektívne. Pre komplexné problémy sú potrebné komplexné nástroje. Tak sa môže riešenie 

teoretických i praktických problémov priblížiť realite a obohatiť doterajšie poznanie. 
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