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UDK: 001.895:659.3

Alexander BOGNER, Helge TORGERSEN: NOVE TEHNOLOGIJE IN 
INTERPRETATIVNI PREOBRAT V TEHNOLOŠKEM OCENJEVANJU
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 726–741

Z novimi tehnologijami se je vloga tehnološkega ocenjevanja temeljito 
spremenila. S prehodom iz svoje klasične eks-post v novo konstruktivno 
in ex-ante obliko ocenjevanja je tehnološko ocenjevanje prevzelo aktivno 
vlogo v oblikovanju tehnološkega razvoja. “Deliberativni preobrat” je na 
temelju (projektno oblikovane) participacije pripomogel k vključitvi šir-
šega spektra interesov. Prinesel pa je tudi nove probleme. V prispevku je 
ta “interpretativni preobrat” na področju novih tehnologij ponazorjen na 
temelju sintezne biologije. Tehnološko ocenjevanje ne prispeva toliko k 
načrtovanju (tehnoloških) aplikacij, temveč predvsem zagotavlja okvir za 
čim bolje informirane razprave, ki osmišljajo določeno abstraktno tehnolo-
gijo. Vsekakor pa je eden izmed ciljev tega osmišljanja oziroma interpretaci-
je predhodna dramatizacija, z namenom, da pride do ustreznega zanimanja 
javnosti. 

Ključni pojmi: tehnološko ocenjevanje, participacija javnosti, delibera-
tivni preobrat v tehnološkem ocenjevanju, sintezna biologija, racionalnost 
ekspertov

UDK: 17:61

Igor PRIBAC: KDO NAJ PRESOJA O ETIČNIH VPRAŠANJIH V MEDICINI?
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 742–753

Članek se loti pogostega mnenja, da so medicinski strokovnjaki tudi naj-
bolje usposobljeni za reševanje etičnih vprašanj, ki se porajajo v zdravstveni 
praksi. Najprej predlaga in analizira tri alternativne odgovore na vprašanje o 
strukturi članstva svetovalnih teles za etiko (zdravniki, interdisciplinarnost, 
etiki), nato na podlagi podmene o vrednoti osebne avtonomije in razlikova-
nju med zdravjem in dobrim sestavi preudarek proti zgolj članstvu zdravni-
kov v svetovalnih telesih in za vključitev moralnih filozofov vanje. 

Ključni pojmi: svetovalna telesa za etiko, strokovnjaki, zdravje, dobro, 
osebna avtonomija

AVTORSKI POVZETKI
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UDK: 165.742:001.895

Christopher COENEN: TRANSHUMANIZEM V NOVE TEHNOZNANOSTI 
KOT IZZIV ZA HUMANISTIČNE VEDE IN TEHNOLOŠKA OCENJEVANJA 
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 754–771

Formiranje nove tehnoznanosti na temelju transhumanistične ideologije 
predstavlja izziv tako za interdisciplinarno področje tehnoloških ocenjevanj 
kot tudi za humanistične vede. Usmeritve, ki jim danes sledijo nanoznanosti, 
“konvergetne” znanosti in človekovo izboljševanje (human enhancement), 
so najbolj očitni primeri vpliva transhumanizma na področju novih znano-
sti in tehnologij. V prispevku so podani argumenti za bolj intenzivno soo-
čanje tehnološkega ocenjevanja in humanističnih ved s transhumanizmom 
kot ideologijo in socio-kulturnim gibanjem, saj je le tako mogoče osmisliti 
novo nastajajoča področja tehnoznanosti in njihovo družbeno relevanco

Ključni pojmi: Ključne besede: konvergentne tehnologije, nove tehno-
znanosti, ocenjevanje tehnologij, nanotehnologija, transhumanizem

UDK: 001.895:574

Andrej A. LUKŠIČ: EKOLOGIJA, NIZKOOGLJIČNA DRUŽBA IN POLITIKA
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 772–788

Razvojni koncept “nizkoogljične družbe” (NOD) predstavlja operativni 
koncept, na katerem vlade držav v razvitem delu sveta gradijo izhod iz okolj-
skih in tehnološkorazvojnih zagat. Koncept sam ni doživel neke pomembne 
refleksije in kritike v strokovnih krogih in se je tiho naselil v javne politike. 
Temeljno vlogo tehnološkega razvoja kot nujnega pogoja za nadaljnji eko-
nomski in družbeni razvoj je treba problematizirati. Ta koncept vzpostavlja 
tudi novo hierarhijo med različnimi znanostmi in tehnologijami, družbo-
slovju pa prihrani sekundarno vlogo – vlogo, v kateri mora biti produkcija 
vedenja funkcijsko vpeta v reprodukcijo obstoječe politično-ekonomske 
ureditve.

Ključni pojmi: ekologija, razvoj, znanost, nizkoogljična družba, glokaliza-
cija, kapitalistični način produkcije, kritika politične ekologije
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UDK: 159.947.23:001

Simone ARNALDI: ODGOVORNOST V KONTEKSTU ODNOSOV  
MED ZNANOSTJO, TEHNOLOGIJO IN DRUŽBO. NOVE OBLIKE  
ZA STARO TEMO?
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 789–810

Odgovornost je trenutno pomemben pojem tako v okviru znanstvenih 
raziskav kot tehnološkega razvoja. Članek obravnava vzpon odgovornosti z 
vidika odnosov med znanostjo in družbo. Prvi del na kratko prikazuje raz-
pravo o odgovornosti na dveh novih tehnoloških področjih ter v znanstve-
ni politiki EU. Drugi del proučuje pojem odgovornosti. Tretji del razisku-
je spreminjajoče se značilnosti odnosov med znanostjo in družbo ter njim 
sledeče transformacije odgovornosti na področju znanosti in tehnologije. 
Izhajajoč iz te analize članek argumentira, da bi bilo pojem odgovornosti 
bolje pojmovati kot spreminjajoč se element v sferi znanosti in tehnologiji, 
in ne kot nekaj popolnoma novega.

Ključni pojmi: odgovornost, znanost in družba, negotovost, ELSI, partici-
pacija, tehnološko ocenjevanje

UDK: 165.194:612.82

Sebastjan VÖRÖS in Olga MARKIČ: FOTOGRAFIJA DUŠE:  
H KRITIČNI NEVROZNANOSTI
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 811–831

Silovit razvoj nevroznanosti v zadnji treh desetletjih (t. i. “nevroznanstve-
na revolucija”) je močno vplival na naše razumevanje samih sebe in sveta, 
ki nas obdaja. Počasen, a vztrajen prodor nevroznanosti na področja huma-
nistike, družboslovja in vsakdanjega življenja je zato spodbudil več avtorjev 
h kritičnemu pretresu nekaterih daljnosežnih trditev, ki jih postavlja nevro-
znanost, vključno z njenimi načini zbiranja, organiziranja in interpretira-
nja podatkov. Večkrat je bilo izpostavljeno, da obstaja velika razlika med 
tem, kar nevroznanstveniki trdijo, da so pojasnili, in tem, kar dejansko so 
in lahko pojasnijo, to pa kliče po bližji seznanitvi s pojmovnimi, metodolo-
škimi in metafizičnimi predpostavkami nevroznanosti. Namen pričujočega 
članka je ponuditi droben doprinos k temu obsežnemu kritičnemu projek-
tu, pri čemer se bova osredotočila zlasti na priljubljeno modularno hipote-
zo, tj. tezo, da človekov duševni aparat sestoji iz množice različnih kognitiv-
nih funkcij (modulov), ki so udejanjeni v diskretnih možganskih predelih. V 
članku najprej prikaževa nekaj temeljnih pomanjkljivosti modularne teze in 



TEORIJA IN PRAKSA let. 51, 5/2014

997

nato skušava pokazati, da je za nevroznanost ključnega pomena, da se bolje 
seznani s svojimi odzadnjimi predpostavkami in da bi bilo zato zelo dobro-
došlo, če bi prišlo do vzpostavitve platforme, ki bi omogočala konstruktiven 
in angažiran dialog z drugimi raziskovalnimi disciplinami.

Ključni pojmi: kritična nevroznanost, družbena nevroznanost, modulari-
zem, frenologija, epistemologija, filozofija znanosti

UDK: 165.194:615.45-057.875

Toni PUSTOVRH: FARMACEVTSKA KREPITEV KOGNICIJE MED 
SLOVENSKIMI UNIVERZITETNIMI ŠTUDENTI
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 832–849

V zadnjih dveh desetletjih je bil koncept krepitve oz. izboljševanja člo-
veka – ideja, da je običajne zmogljivosti zdravih ljudeh mogoče okrepiti z 
neposrednimi tehnološkimi posegi v telesu – v nekaterih znanstvenih kro-
gih deležen naraščajoče pozornosti. Večina potencialnih tehnologij krepit-
ve človeka je še vedno v fazi raziskav in razvoja, z nekaj izjemami, kot so 
farmacevtske učinkovine, ki lahko povečajo koncentracijo, pomnjenje in 
budnost. Takšna uporaba je pojmovana kot “farmacevtska krepitev kogni-
tivnih zmožnosti” (PCE); uporaba PCE med študenti je pogosto navedena 
kot pomemben nov trend, ki zahteva strokovno in javno pozornost. Članek 
se tako odziva pozivu za raziskovanje PCE-trendov v nacionalnih konte-
kstih. Rezultati spletne ankete, ki zajema izkušnje in odnos do PCE med 445 
dodiplomskimi študenti Univerze v Ljubljani, so pokazali, da je 6,1 % že upo-
rabljalo PCE. Stališča do PCE kažejo, da je 26 % uporabnikov in 20 % neu-
porabnikov mnenja, da bi moralo biti zdravim odraslim dovoljeno, naj PCE 
uporabljajo po lastni presoji, 33 % uporabnikov in 21 % neuporabnikov pa 
je izjavilo, da bodo sami najverjetneje uporabljali PCE v prihodnosti. Otipljiv 
odstotek rabe PCE je torej prisoten, vendar zahteva ustrezno interpretacijo, 
zato je predlaganih več različnih kontekstualnih razlag. Sodobne družbe se 
bodo morale navsezadnje odločiti, kako interpretirati in potencialno obrav-
navati ta trend na nacionalni in morda mednarodni ravni.

Ključni pojmi: nevrokrepitev, farmacevtiki, študenti, droge, farmacevt-
sko kognitivno izboljševanje, metilfenidat, modafinil
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UDK: 001.895:577.21

Franc MALI, Anton KRAMBERGER: DANAŠNJI IZZIVI DRUŽBENE 
REGULACIJE NOVIH TEHNOLOGIJ: PRIMER SINTEZNE BIOLOGIJE
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 850–865

Sintezna biologija predstavlja eno najbolj obetavnih področji napredka 
novih tehnologij. Gre za transdisciplinarno področje raziskovanja, ki kom-
binira znanja s področja molekularne biologije, inženiringa, računalniških 
znanosti in drugih znanstvenih disciplin v nove prakse konstituiranja bio-
loškega sveta. Te nove prakse, četudi pogosto v pristopih različne, so polne 
obljub in pričakovanj. Avtor v prispevku sintezno biologijo obravnava kot 
dober primer za razumevanje širših etičnih, pravnih in družbenih vidikov 
današnjega napredka novih tehnologij. Bolj natančno, žgoči problemi teh-
noloških tveganj, ublagovljenja, komercializacije in zaščite intelektualne 
lastnine oz. znanja, katerim je v prispevku namenjeno največ pozornosti, ne 
zavzemajo osrednjega mesta samo v sintezni biologiji, temveč v vseh tipih 
novih tehnologij. 

Ključni pojmi: sintezna biologija, upravljanje tehnoloških tveganj, pre-
vidnostno načelo, proakcijsko načelo, zaščita intelektualne lastnine, prost 
dostop do znanja

UDK: 001.83(497.4)

Blanka GROBOLJŠEK, Anuška FERLIGOJ, Franc MALI, Luka KRONEGGER, 
Hajdeja IGLIČ: VLOGA IN POMEN ZNANSTVENEGA SODELOVANJA ZA 
MODERNE ZNANOSTI: PRIMER SLOVENIJE 
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 866–885

Prispevek se na primeru Slovenije ukvarja s problemom znanstvene-
ga sodelovanja v modernih znanostih. Avtorji prispevka skušajo ugotoviti, 
izhajajoč iz rezultatov empiričnih analiz soavtorskih omrežij raziskovalcev 
iz štirih znanstvenih disciplin v Sloveniji, ali se znanstvene discipline, ki 
so po svojem praktično raziskovalnem duktusu bolj zavezane klasičnemu 
načinu produkcije znanstvenega vedenja (Mode 1), v čemerkoli razlikujejo 
od znanstvenih disciplin, ki so bližje modernim načinom produkcije znan-
stvenega vedenja (Mode 2). Rezultati raziskovanja, ki so prikazani v članku, 
temeljijo na bibliometrični analizi soavtorskih omrežij, izvedeni kvantitativ-
ni spletni anketi med znanstveniki preučevanih štirih disciplin in pogloblje-
nih intervjujih z vodilnimi predstavniki znanstvene skupnosti in znanstvene 
politike v Sloveniji.
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Ključni pojmi: znanstveno sodelovanje, soavtorske objave, slovenski 
znanstveniki, Mode 1 in Mode 2 produkcija znanstvenega vedenja

UDK: 364-783.44(497.4)

Valentina HLEBEC, Mateja NAGODE, Maša FILIPOVIČ HRAST: OSKRBA 
STARIH MED DRŽAVO IN DRUŽINO: TIPI OSKRBE MED UPORABNIKI 
SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 886–903

Podobno kot drugod tudi v Sloveniji v skrbi za starejše prevladuje dru-
žina kot pomemben ponudnik skrbi in opore. Vendar pa je razvoj oskrbe 
na domu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prinesel novega pomemb-
nega akterja na tem področju. Na podatkih prve reprezentativne sloven-
ske raziskave uporabnikov pomoči na domu (2013) so bili analizirani tipi 
oskrbe uporabnikov pomoči na domu ter vpliv dveh dejavnikov nanje, in 
sicer potreba po pomoči pri posameznih aktivnostih vsakdanjega življenja 
ter dostopnost neformalnega omrežja. Rezultati analize pokažejo na ključ-
nen pomen stopnje funkcionalne sposobnosti starejše osebe in pa sestave 
gospodinjstva na uporabo različnih tipov oskrbe – pri čemer smo razlikova-
li med izključno neformalno oskrbo, izključno formalno oskrbo ter kombi-
nacijo neformalne in formalne oskrbe. 

Ključni pojmi: socialno oskrba na domu, modeli oskrbe, neformalna 
oskrba, formalna oskrba, anketa

UDK: 331.103.11-055.2(497.4)

Zdenka ŠADL: ZAZNAVE STIGME: PRIMER PLAČANIH GOSPODINJSKIH 
DELAVK V SLOVENIJI
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 904–927

Avtorica v prispevku preučuje plačano domače delo v Sloveniji in zazna-
ve gospodinjskih delavk o njihovem delu. Čiščenje za drugimi ljudmi je obi-
čajno obravnavano kot umazano delo, obremenjeno s stigmo. S ciljem, da 
bi preučili, kako se plačane gospodinjske delavke soočajo s takšnimi nega-
tivnimi družbenimi zaznavami in kakšne so njihove morebitne individualne 
strategije za spopadanje s stigmatizirano družbeno identiteto, smo izvedli 
globinske intervjuje, s katerimi smo prišli do zaželenih podatkov. Na osnovi 
predhodnih raziskav o plačanem domačem delu smo predpostavljali, da so 
zaposlitveni odnosi v sferi zasebnega doma (zaradi same lokacije zaposlitve, 
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domačnosti, neformalnega upravljanja – znotraj relativno tradicionalnega in 
omejujočega spolnega reda) izvajani tako, da delavke stigmo občutijo, ven-
dar smo tudi predpostavljali (na osnovi številnih študij o umazanem delu), 
da čistilci izražajo relativno visoko stopnjo samospoštovanja in ponosa, ki 
je skupna vsem umazanim delavcem. Rezultati kažejo, da stigma je navzoča 
(ovira) v interakcijah med plačanimi gospodinjskimi delavkami in njihovimi 
delodajalci, kar čistilke usmerja v različne strategije za spopadanje s stigmo. 
Opisi njihovega dela in delovnih odnosov, ki smo jih pridobili od respon-
dentov, pa obenem razkrivajo pozitivne vidike poklica ter tako osvetljujejo 
kompleksnost dela čistilcev in njihovih zaposlitvenih odnosov znotraj meja 
zasebnega domačega prostora. 

Ključni pojmi: umazano delo, plačano domače delo, plačane gospodinj-
ske delavke, upravljanje s stigmo, delo žensk 

UDK: 32:316.72(477)

Nina SVITAYLO, Andriana KOSTENKO, Ana PODGORNIK:  
VOLILNA POLITIČNA KULTURA V UKRAJINI
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 928–943

Članek je posvečen študiji volilne politične kulture v Ukrajini v konteks-
tu zadnjih ukrajinskih parlamentarnih volitev. Po predstavitvah teoretične-
ga ozadja koncepta politične kulture in konteksta preučevane študije pri-
mera, se avtorice osredotočijo na ukrajinske parlamentarne volitve 2012, 
da bi ugotovile glavne dejavnike, ki vplivajo na volilno politično obnašanje 
Ukrajincev. Na podlagi rezultatov raziskav, ki so bile opravljene v sodelova-
nju s Sociološkim laboratorijem mesta Sumy v Ukrajini, avtorice sklenejo, 
da na volilno obnašanje ukrajinskih volivcev vplivajo njihova racionalna in 
čustvena vrednotenja posameznih političnih kandidatov in političnih strank. 

Ključni pojmi: politična kultura, politično vedênje, volitve, Ukrajina

UDK: 331.1:323.212

Marián SEKERÁK, Veronika VALKOVIČOVÁ: POLITIČNI UČINKI 
PARTICIPACIJE ZAPOSLENIH: EMPIRIČNA ZAGATA
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Let. LI, št. 5, str. 944–971

Pojem teze o prelivanju je znan v številnih oblikah in se uporablja v raz-
pravah o različnih konceptih. V pričujočem prispevku tezo o prelivanju 
aplicirava na koncept participacije zaposlenih in analizirava njene nadaljnje 
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in potencialne posledice za širše politično okolje. Ugotovitve na področju, 
ki se ukvarja z realnim učinkom participacije zaposlenih, se ne skladajo z 
empiričnimi dokazi za tak učinek. Zato predstavljava različna stališča v zvezi 
s tem vprašanjem. Zagovorniki pozitivnih učinkov teze o prelivanju, kakr-
šna je Carole Pateman, izpostavljajo pomen državljanske vzgoje, ki vpliva 
na politični aktivizem. Kritični nasprotniki teze pa poudarjajo, da na spre-
membo vedenja državljanov vpliva več determinant hkrati. Med primere teh 
determinant sodijo tako različne značilnosti politične kulture kot tudi okolje 
zunaj političnega sistema. Namen avtoric članka ni predlagati normativni 
koncept teze o prelivanju v participaciji na delovnem mestu, temveč pred-
staviti različne pristope, povezane s tem konceptom.

Ključni pojmi: participacija zaposlenih, ekonomska demokracija, teza o 
prelivanju, državljanska participacija

UDK: 001.891.32:001.83(497.4)

Stojan PEČLIN, Primož JUŽNIČ: VISOKO CITIRANE OBJAVE V SLOVENIJI
Teorija in praksa, Ljubljana 2014, Vol. XL, No. 5, pg. 972–983

Kljub nekaterim kritikam in iskanju alternativnih metod, je analiza citi-
ranja pomembna bibliometrijska metoda, s katero merimo odzivnost obja-
vljenih raziskovalnih rezultatov. V zadnjem desetletju se posebna pozornost 
namenja visokocitiranim objavam, ki predstavljajo najvišjo kakovost, znan-
stveno odličnost. V dveh študijah smo obravnavali visoko citirane objave v 
slovenskem soavtorstvu v revijah, indeksiranih v bibliografskih bazah Web 
of Science in Scopus. Gre za objave, ki se po številu citatov uvrščajo v zgornji 
odstotek oziroma zgornjih 10 odstotkov objav na določenem raziskovalnem 
področju. V zvezi z visoko citiranimi objavami v slovenskem soavtorstvu 
smo postavili dve hipotezi. Prva, da so visoko citirane objave v slovenskem 
soavtorstvu objavljene v visoko rangiranih revijah, in druga, da so visoko 
citirane objave v slovenskem soavtorstvu nastale praviloma v sodelovanju s 
kolegi iz tujine in da slovenski soavtorji v teh soavtorskih timih tvorijo manj-
šino. Hipotezo, da so slovenski soavtorji praviloma v manjšini v mednarod-
nih soavtorskih timih, smo potrdili v primeru objav iz zgornjega odstotka 
najbolj citiranih objav, ne pa tudi v primeru objav iz zgornjih 10 odstotkov 
najbolj citiranih objav. Večja uporaba kazalnikov, vezanih na visoko citira-
ne objave, se v postopkih merjenja raziskovalnih rezultatov zdi še posebej 
primerna v okoljih, kot je slovensko, kjer je visoka rast števila objav, ki ji ne 
sledi ustrezna odmevnost.

Ključni pojmi: bibliometrijski kazalniki, visoko citirane objave, medna-
rodno so-avtorstvo, Slovenija


