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Aký typ vedeckého 
problému je mesto?
Kristína Staněková Pri skúmaní mesta je vhodné si predovšetkým ujas-

niť, aký typ vedeckého problému predstavuje. K tomu-
to poväčšine nedochádza a spravidla sa uspokojujeme 
s pomerne vágnou defi níciou asi v týchto intenciách: 
„Mesto je zložitým amalgámom komplexných sociál-
nych, spoločenských, kultúrnych, politických a  iných 
procesov a javov… Fyzickým prejavom mesta je urbán-
na forma, v  istej miere zjednodušenia tvorená štruk-
túrou objektov a  urbánnym priestorom.“ 1 Voči takto 
formulovanej defi nícii síce pravdepodobne niet čo na-
mietať, nehovorí však o podstate problému, aký mesto 
predstavuje a ešte menej indikuje, aký typ metódy je 
relevantné zvoliť na jeho skúmanie.

Stručný prehľad vývoja vedeckého myslenia
Aby sme sa dostali bližšie k  vedeckej formulácii tak 
zdanlivo nepolapiteľného problému, akým je mesto, 
musíme spomenúť, že vývoj vedeckých metód v 20. sto-
ročí pokročil natoľko, že rébusy, ktoré sa zdali byť ne-
analyzovateľnými, stali sa prístupnejšími uchopeniu. 
Neostalo však len pri tom. Posun vo vedeckom mys-
lení odhalil, že niektoré typy problémov nie sú v sku-
točnosti tým, čím sa zdali byť. Ako uvádza Jacobsová2 

čerpajúc z prednášky Warrena Weavera, historicky je 
možné vývoj stratégií vedeckého myslenia rozdeliť na 
tri štádiá: „(1) schopnosť zaoberať sa jednoduchými 
problémami; (2) schopnosť zaoberať sa problémami 
neorganizovanej komplexnosti; a  (3) schopnosť zao-
berať sa problémami organizovanej komplexnosti.“

Jednoduché problémy 
Jednoduché problémy sú problémami o  dvoch pre-
menných, keď správanie prvej kvantity môže byť s pri-
meranou mierou presnosti ozrejmené tak, že zoberie-
me do úvahy len jej závislosť od druhej kvantity s tým, 
že vplyv iných faktorov možno zanedbať. Príkladom je 
závislosť tlaku plynu od jeho hustoty. Fenomény v po-
zorovanom svete sú väčšinou príliš komplexné, aby 
bolo možné im porozumieť modelovaním všetkých 
ich častí a interakcií, preto je nevyhnutná istá forma 
zjednodušenia. Vedci tradične zjednodušovali natu-
rálnu komplexnosť tak, že sa dívali na individuálne 
pozorované položky izolovane od komplexného súhr-
nu vzťahov, ktorý ich spája s ich životným prostredím 
a napokon aj s celým svetom. Izolovali objekt svojho 
pozorovania, zaujímajúc sa pritom primárne o induk-
tívne reťazce, ktoré bolo možné bez problémov skúmať 
ako „… lineárnu – a možno cirkulárnu – kauzalitu (tj. 
A ovplyvňuje B, B ovplyvňuje C a pravdepodobne tiež 
A).“ 3 Tento typ zjednodušenia viedol k akumulácii ob-
rovského množstva informácií o špecifi ckých entitách 
a o ich vzájomných interakciách a v rámci periódy do 
roku 1900 položil základy pre teórie o svetle, zvuku, 
teple a  elektrine, ktoré nám priniesli telefón, rádio, 
automobil, lietadlo, fi lm, turbínu, dieselový motor 
a vodnú elektráreň.

Problémy neorganizovanej komplexnosti
Experimentálne a analytické metódy vhodné na skú-
manie tohto typu problémov však nepostačova-
li, ak bolo žiaduce zodpovedať na otázky zahŕňajúce 
veľký počet premenných. Odpoveďou vedy z prelomu
19. a 20. storočia bola teória pravdepodobnosti a šta-
tistické mechanizmy, ktoré boli schopné adresovať tzv. 
„problémy neorganizovanej komplexnosti“. Problém 
neorganizovanej komplexnosti je charakteristický tým, 
že ide o systém elementov, ktoré sa správajú „neorga-
nizovane“, avšak napriek tomuto chaotickému alebo 
neznámemu správaniu všetkých jednotlivých premen-
ných, systém ako celok má isté usporiadané a analyzo-
vateľné priemerné vlastnosti. Na ozrejmenie uveďme 
príklad priemernej vlastnosti neorganizovaného kom-
plexného systému. Považujme za systém všetky rodiny 
v jednom meste a chceme vedieť, ako často za týždeň 
si chodia kúpiť čerstvé rožky a koľko si ich kúpia. Nie 
je nutné získať odpoveď na tieto otázky každej z nich. 
Stačí si vybrať určitú vzorku a z vyzbieraných dát spra-
viť priemer. Zistíme tak, že priemernou vlastnosťou ro-
dín v nejakom meste, t. j. nášho skúmaného systému 
je, že si jeho premenné chodia kupovať čerstvé rožky 
3,5 krát týždenne a zakaždým kúpia priemerne 6 rož-
kov. Z  toho je možné určiť priemernú vlastnosť sys-
tému a tou je priemerná spotreba rožkov a frekvencia 
návštev predajne so sortimentom pečivových výrob-
kov za jednotku času. Predpokladom je, že elementy 
alebo premenné (v našom prípade rodiny) nemajú žia-
den vzájomný vzťah (počet kúpených rožkov v jednej 
rodine nijak neovplyvňuje rozhodnutie druhej rodiny 
o počte rožkov, ktoré sú potrebné pre jej členov), prí-
padne ich vzájomné vzťahy možno zanedbať bez toho, 
aby to ovplyvnilo validitu odpovede na položenú ve-
deckú otázku.

Problémy organizovanej komplexnosti
Ani táto metóda analýzy však neponúkla kľúč k  rie-
šeniu všetkých nezodpovedaných otázok. Napríklad 
biológia, medicína či sociálne vedy sa síce stretávajú 
najmä s  problémami obsahujúcimi väčší počet pre-
menných, tie však ako celok vykazujú mimoriadne 
dôležitý znak – a tým je organizácia. Zároveň sú vys-
tavené komplexnému súhrnu vplyvov. Od problémov 
neorganizovanej komplexnosti sa líšia tým, že ich vzá-
jomné vzťahy a väzby nie je možné ani žiaduce zaned-
bať. Otázky tohto typu spadajú do okruhu organizo-
vanej komplexnosti, pričom Jacobsová poukázala na 
fakt, že k takémuto typu problémov nepochybne patrí 
aj mesto.4 

Zoberme si napríklad vitalitu života v  mestskom 
priestore. Zistíme, že má naň vplyv ako morfológia 
a dizajn priestoru, tak aj to, kto, kedy a na čo tieto prie-
story využíva, aký typ funkcií sa nachádza v objektoch 
vymedzujúci tento priestor, či cezeň vedú hlavné tra-
sy pešieho pohybu, aké je funkčné využitie priestorov 
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s  ním susediacich, v  ktorej časti mesta sa nachádza 
a mnohé iné faktory, ako aj ich rôzne vzájomné kombi-
nácie. Na získanie čiastkových odpovedí na otázky, kto-
ré predstavuje, je nepochybne možné využiť lineárnu 
kauzalitu jednoduchých problémov, ako aj štatistické 
metódy. Vzhľadom na podstatu problematiky však tie-
to metódy nie sú postačujúce. Neumožňujú totiž určiť, 
ako sa komplexné veci správajú za predpokladu, že sú 
vystavené komplexnému súhrnu vplyvov. 

Teória systémov 
Na vyrovnanie sa s problémami tohto typu sa medzi 
prvými podujal biológ Ludwig von Bertalanff y, pričom 
jeho prvé stanoviská k  tejto otázke sa datujú do ro-
kov 1925 – 1926. Napriek tomu, že vychádzali z  od-
boru biochémie, predznamenali vznik novej všeobecne 
uznávanej interdisciplinárnej metódy skúmania, a to 
vznik teórie systémov.5 Interdisciplinárnosť metódy 
pramení z faktu, že jeho závery korelovali so závermi 
vedcov pôsobiacich v  takých rozdielnych odboroch, 
akými sú biológia, psychológia, medicína, ekonómia 
či sociológia. Výhodou poznania, že pre takto zdanli-
vo nesúvisiace odbory platia univerzálne meta-pravid-
lá okrem iného je, že za predpokladu dôkladného zvá-
ženia možno isté závery a predpoklady, ku ktorým sa 
došlo v jednom odbore, analogicky využiť a vychádzať 
z nich v odbore inom. Korelácia záverov vychádza zo 
skutočnosti, že všetky tieto vedné odbory sa stretáva-
jú buď s entitami, ktoré sú produktom pomalého, ale 
rozsiahleho procesu evolúcie v prírode (t. j. prírodný-
mi alebo naturálnymi entitami), s entitami, ktoré sú 
komponentmi týchto entít, alebo agregátmi vytvore-
nými týmito entitami. Pre ich vymedzenie univerzálne 
platí koncept systému v najširšom poňatí defi novaný 
ako „… komplex vzájomne sa ovplyvňujúcich kompo-
nentov spolu so vzťahmi medzi nimi, ktoré umožňujú 
identifi káciu entity alebo procesu, ktorý ich ohraničuje 
alebo vymedzuje.“   
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Teória systémov a jej implikácie 
pre výskum mesta
Povedzme si však, aké to má implikácie pre skúmanie 
mesta za predpokladu, že cieľom je stanoviť súbor pra-
covných metód a postupov, ktoré budú slúžiť na zá-
merné formovanie ľudského osídlenia tak, aby spĺňalo 
ašpirácie spoločnosti a aby reprezentovalo jej hodno-
ty. Ako sme sa vyššie zmienili, entity, ktoré sú produk-
tom evolúcie, sú prírodnými alebo naturálnymi systé-
mami. Naturálnym systémom je aj ľudská spoločnosť. 
Mesto ako fyzická entita je vytvorené ľudskou spoloč-
nosťou, ide teda o umelý systém vytvorený prírodným 
systémom. Mesto ako fyzická entita predstavuje pri-
rodzené životné prostredie ľudskej spoločnosti a ako 
také ovplyvňuje a ovplyvňujú ho komplexné sociálne, 
spoločenské, kultúrne, politické a  iné procesy a  javy 
prebiehajúce v  rámci systému ľudskej spoločnosti. 

V  podmienkach demokracie je namieste predpoklad, 
že by malo zabezpečovať optimálne životné podmien-
ky tak pre jednotlivca, ako aj pre ľudskú spoločnosť 
ako celok. 

Systémová defi nícia mesta
Majúc toto na zreteli, naša všeobecná systémová de-
fi nícia môže znieť nasledovne: Mesto je komplexným 
systémom, v ktorom dochádza k interakcii prírodného 
(ľudská spoločnosť) a umelého (fyzická entita) systé-
mu, pričom umelý systém je produktom systému prí-
rodného. Skladá sa z množstva „… hierarchických alebo 
zoskupených subsystémov, ktorých typickým znakom 
sú elementy navzájom na seba pôsobiace horizontál-
ne, ktoré sú zároveň vo vertikálnej interakcii s vyššími 
organizačnými štruktúrami.“ 7 Každá premenná alebo 
entita týchto subsystémov nie je spravidla súčasťou 
len jedného jediného subsystému.8 Toto implikuje zá-
ver, že mesto možno rozložiť na rôznym spôsobom vy-
medzené subsystémy. Rozklad je pritom podmienený 
typom otázky, na ktorú je žiaduce dať odpoveď, a to do 
značnej miery preferenciou a  intuíciou výskumníka.9 
Rozdielne vymedzenia systémov nie je možné odmie-
tať per se. Istý typ zákonitostí sa totiž môže odhaliť pri 
jednom type rozkladu a úplne iný pri inom type rozkla-
du. Závery z nich vyplývajúce môžu byť dokonca pro-
tichodné, či si zdanlivo vyslovene odporovať, to však 
automaticky nevylučuje ich simultánnu pravdivosť.10 
Pre systémy totiž neplatí lineárna kauzalita, to jest 
jedna a jedna sa nerovná nevyhnutne dva. V závislosti 
od rôznych faktorov to môže byť v  istej konfi gurácii 
dva, v inej osem a v ďalšej dvadsaťpäť. 

Metóda skúmania fenoménov 
vykazujúcich systémové vlastnosti
Neplatnosť lineárnej kauzality je hlavným dôvodom, 
prečo pomocou tradičnej vedeckej metódy nie je mož-
né dôjsť k uspokojivým záverom. Tá totiž vzhľadom na 
predpoklad platnosti lineárnej kauzality zahŕňa tieto 
kroky: „(1) dekonštrukcia na to, čo bude ozrejmené; (2) 
formulácia vysvetlení, ktoré separátne popisujú sprá-
vanie alebo vlastnosti komponentov; (3) syntéza tých-
to vysvetlení do agregátneho porozumenia celku.“ 11

Proces skúmania vybratého fenoménu, ktorý vyka-
zuje systémové vlastnosti, sa nevyhnutne skladá zo 
štyroch stupňov: (1) defi nícia integrovaného kontextu, 
ktorý zahŕňa, a do istej miery je defi novaný skúmaným 
fenoménom; (2) opis toho, čo môže byť defi nované ako 
„subcelky v rámci integrujúceho celku“, to jest iden-
tifi kovateľné nespojité entity existujúce samy osebe 
v rámci širšieho rámca súhrnnej množiny; (3) skúma-
nie špecializovaných častí v rámci identifi kovateľných 
celkov s dôrazom na pochopenie štruktúr, ich sklad-
by a spôsobov fungovania; (4) zameranie sa na integ-
rujúci kontext zapracovaním získaného uhla pohľadu 
v každom z predchádzajúcich krokov do porozumenia 

celkového fenoménu. Sem spadá aj vnútorný a vonkaj-
ší kontext. „Kľúčom k porozumeniu je dôraz na funkciu 
rovnako ako na štruktúru, na vzťahy a väzby za dopl-
nenia elementov a komponetov, ku ktorým sa vzťahu-
jú, takže výsledné porozumenie skúmanej entity alebo 
procesu je vyjadrené v zmysle jej úloh a funkcií v rámci 
integrujúceho celku.“ 12

Záver
V rámci tohto príspevku sme sa venovali zmenám vo 
vedeckom myslení, ku ktorým došlo v priebehu 20. sto-
ročia, sledujúc pritom implikácie teórie systémov pre 
defi novanie typu problému, aký predstavuje mesto. 
Súčasne sme poukázali na skutočnosť, že z vedeckého 
hľadiska existujú rôzne typy problémov a o všetkých 
nie je možné uvažovať rovnakým spôsobom. Niektoré 
spôsoby uvažovania na niektoré problémy jednoducho 
nie je možné použiť, preto je vhodné mať na zreteli, 
že metódu skúmania nie je možné zvoliť na základe 
našich preferencií, ale na základe vnútornej podstaty 
problému.

Autorka spracováva dizertačnú prácu na FA STU na 
tému Stratégie formovania mestského verejného prie-
storu. Školiteľ: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
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