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Správy 
 

Projektové stretnutie partnerov výskumu MyPlace na Slovensku 
 

Riešitelia kolaboratívneho viacdimenzionálneho projektu v rámci 7. Rámco-

vého programu Európskej komisie pod akronymom MYPLACE (Memory, 

Youth, Political Legacy and Civic Engagement) zorganizovali v dňoch 6. – 8. 

mája 2013 projektové stretnutie v Kongresovom centre SAV na zámku 

v Smoleniciach. MYPLACE zisťuje súvislosti a vnímanie pravicového 

extrémizmu, radikálnej ľavice a populistických hnutí medzi mladými ľuďmi, 

ich vedomím a činmi. Projekt prekonáva konvenčné definície, ktoré sa 

obmedzujú len na predvolebnú problematiku alebo stranícku politiku, ktoré 

nedokážu odhaliť a objasniť veľké množstvo mládežníckych aktivít a udalostí, 

ktoré majú priamy politický dopad. MYPLACE mapuje široké spektrum socio-

politických aktivít, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú a v rámci ktorých 

prejavujú svoje názory, očakávania a hodnoty. Výskumníci analyzujú 

medzinárodnú, národnú a cezhraničnú úroveň vplyvu a implikácií súčasných 

mládežníckych aktivít vo vzťahu k tzv. kolektívnej pamäti národa a Európy. 

MYPLACE predstavuje širokospektrálny projekt, ktorý netradične kombinuje 

sociologické a etnografické výskumné metódy, aby umožnil sledovať 

občiansku, politickú a sociálnu participáciu, a zároveň subjektívne významy 

minulosti a politiky očami dnešnej mládeže. Prostredníctvom špecifického 

záujmu o mládež a historicko – kultúrny kontext spoločenskej participácie sa 

projekt MYPLACE snaží prekonať tradičné a zaužívané argumenty nezáujmu 

mladej generácie o politiku a veci verejné. Preto využíva prístup intenzívneho 

empirického mapovania mládeže, jej angažovanosti v oblasti politiky a kultúry, 

a ich vnímanie občianskeho a politického priestoru.  

 Cieľom projektového stretnutia v Kongresovom centre SAV na zámku 

v Smoleniciach bolo interpretovať čiastkové zistenia z viacerých projektových 

úloh, ktoré podľa výskumného plánu prebiehajú chronologicky a sú vzájomne 

previazané vzhľadom na predmet výskumu. Účastníkov privítala profesorka 

Hilary Pilkington, hlavný koordinátor projektu (University of Warwick 

a Manchester Metropolitan University). Nasledovala prezentácia kvalitatívneho 

etnologického výskumu v rámci pracovného balíka WP 2 v podaní Antona 

Popova a Dušana Deáka z Katedry etnológie FF UCM v Trnave. Nasledujúca 

prezentácia oboznámila účastníkov mítingu so správou o mládežníckej politike 

v jednotlivých krajinách projektu, čím riešitelia splnili jeden z plánovaných 

cieľov projektu.  

 Druhý rokovací deň sa plenárne zasadnutie venovalo kvantitatívnemu 

prieskumu (sociologický dotazník) v rámci pracovného balíka WP 4 

a kvalitatívnemu prieskumu (individuálne hĺbkové rozhovory) v rámci 
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pracovného balíka WP 5. V prípade WP 4 išlo o štruktúrovaný sociologický 

dotazník, ktorý bol distribuovaný medzi 1200 respondentov v každej krajine 

v dvoch výskumných lokalitách, následne analyticky spracovaný prostredníc-

tvom sociologického programu SPSS.  

 Dotazník bol predložený 18 000 mladým ľuďom v 30 výskumných 

lokalitách v 14 krajinách koncom roka 2012 a začiatkom roka 2013. Na 

Slovensku zber údajov v lokalitách Trnava a Rimavská Sobota zabezpečil 

Focus a.s. v Bratislave. 

 V prípade kvalitatívneho výskumu pre WP 5 sa realizovalo približne 900 

nadväzujúcich interview predovšetkým s respondentmi, ktorí boli oslovení 

v rámci sociologického výskumu (WP4).  

Terénny prieskum pre WP5 je organizovaný v rovnakom čase a priestore ako 

zber údajov prostredníctvom sociologického dotazníka. Na Slovensku sa 

realizovalo 60 hĺbkových rozhovorov, ktoré zabezpečili spolupracovníci KP 

FSV UCM v Trnave.  

 Počas rokovania v DVP SAV v Smoleniciach bol predstavený spoločný 

návrh výstupných informačných zostáv, ako aj spôsob práce s dátami, ich 

archivácie a sprístupnenie medzi jednotlivé riešiteľské kolektívy. Kvalitatívna 

analýza dát a interpretácia jednotlivých zistení je spracovaná pomocou 

sociologického programu Nvivo. Líder výskumnej skupiny WP 5 Florián Sipos 

z Univerzity v Debrecíne analyzoval priebeh a výsledky pilotného kódovania 

v každom zúčastnenom tíme. Súčasťou konzultácií v rámci projektového 

stretnutia bola dôležitá diskusia o možnosti spoločného interpretovania 

získaných poznatkov, nakoľko výskum sa realizuje v rôznorodých európskych 

regiónoch. 

 Počas obdobia riešenia projektu každý národný tím uskutočňuje výskum, 

ktorý umožňuje mapovať mládežnícky aktivizmus vo výskumných lokalitách 

a prispôsobiť ho tak kontextu a dejinám v jednotlivých krajinách. To zahŕňa 

mapovanie a deskripciu priestoru pre sociálny aktivizmus v každej zúčastnenej 

krajine, čo predchádza vytvoreniu typológie aktivizmu, ktorý by objasňoval 

spoločné dimenzie na európskej úrovni, ako aj národné/regionálne špecifiká.  

 Okrem vytvárania teoretických a empirických výskumných zistení sa 

MYPLACE prostredníctvom WP 8 zaväzuje zabezpečiť, aby tieto pomohli 

vytvoriť odbornú diskusiu a informovať o výsledkoch na národnej ako aj 

európskej úrovni. S týmto cieľom bol vytvorený aj na Slovensku poradný 

orgán pre mládežnícku politiku (YPAG – Youth Policy Advisory Group), ktorý 

pozostáva z odborníkov a expertov z rôznych inštitúcií a úradov, ktorí sa 

venujú mládeži a práci s mladými ľuďmi. Od začiatku projektu sa uskutočnili 

stretnutia členov YPAG, ktorí mali možnosť diskutovať a vstúpiť do 

samotného výskumného rámca projektu. V závislosti od priebehu projektovej 

úlohy bude priebežne vzrastať potreba intenzívnej komunikácie medzi 
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expertmi a výskumným tímom v zmysle interpretácie výsledkov, analýzy 

politických implikácií a asistencii pri odporúčaniach a implementácii týchto do 

podoby, ktorá bude užitočná a relevantná pre široký okruh politických aktérov 

pre prácu s mládežou ako na národnej, tak aj nadnárodnej úrovni. 

 Projektové stretnutie opätovne umožnilo ukotviť schémy diseminácie 

výsledkov a interných dokumentov, s čím súvisí aj metodika archivácie 

a možnosti zverejňovania, vrátane rôznorodých vizuálnych materiálov. Projekt 

pri výskume umožňuje využívať rôzne vizuálne pomôcky pre zjednodušenie 

komunikácie s mládežou, respondentmi, ako aj s predstaviteľmi Európskej 

komisie. V týchto prípadoch riešitelia projektu vytvorili audiovizuálny materiál 

s prezentáciou výskumných lokalít v jednotlivých partnerských krajinách. 

 Vyvrcholením projektového stretnutia MYPLACE na Slovensku bolo 

zasadnutie tzv. Riadiacej komisie, ktorého sa zúčastnil L. Macháček. 

Podrobnosti o projekte a jeho realizácii môže záujemca nájsť na 

http://www.fsvucm.sk/myplace. 

 

Jaroslav Mihálik 

Vedecký tajomník projektu MyPlace Slovensko 

 


