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Anotácia 
Štúdia prezentuje výsledky aktivity č. 3 projektu  „Zručnosti vedeckej komunikácie ako  predpoklad 
zvyšovania kvality výskumných inštitúcií“ financovaného v rámci JPD NUTS Bratislava Cieľ 3. 
Informuje o východiskách, metodologickej príprave, realizácii a výsledkoch výskumu zameraného 
na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie  u vybranej skupiny respondentov. V rámci 
výskumu hodnotilo 608 respondentov do 35 rokov veku (študenti 2. a 3. stupňa VŠ-štúdia a mladí 
vedeckí pracovníci) vlastné zručnosti vedeckej komunikácie (sebahodnotenie) a u 110 respondentov 
boli v procese pozorovania hodnotené zručnosti vedeckej komunikácii nezávislými pozorovateľmi. 
Na základe výsledkov výskumu sa bude stanovovať obsah tréningového modulu na získanie 
zručností vedeckej komunikácie, ktorý sa bude aplikovať v nasledujúcich častiach projektu. 
 
Kľúčové slová 
zručnosti vedeckej komunikácie, výskum, sebahodnotenie, pozorovanie 
 
 
Summary 
The study presents main findings of activity No.3 of the project „Science communication as 
a precondition of research institution quality improvement“ financed within the scheme  JPD 
NUTS Bratislava Cieľ 3. The study  is focused on starting points, methodological means, realization 
and findings of the research focused on assessment of science communication skills by chosen 
respondents group. Self- assessment  questionnaire of science communication skills was 
implemented on the sample of 608 respondents aged up to 35 years (students of 2nd and 3rd level of 
university study and young researchers). Standardised observations were carried out on 110 
respondents. The research findings became a basis for establishing of  training module  content, 
which will be implemented in a following phase of the project. 
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Úvod 
 
 Táto štúdia vznikla ako súčasť projektu financovaného v rámci JPD NUTS II – Bratislava 

Cieľ 3  „Zručnosti  vedeckej komunikácie ako predpoklad zvyšovania kvality výskumných 

inštitúcií“. Informuje o východiskách, metodologickej príprave, realizácii a výsledkoch výskumu 

zameraného na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie (ďalej „ZVK“) u vybranej 

skupiny respondentov. Výskum sa realizoval v rámci aktivity č. 3 projektu, pričom svojím 

zameraním predstavuje významný medzník v projekte ako celku, nakoľko premosťuje fázu 

teoreticko-metodologickej práce riešiteľského tímu (vypracovanie profilu spoločensko-vedného 

výskumníka v oblasti ZVK a metodík na jej hodnotenie – aktivity č. 1 a 2 projektu) 

s implementačnou fázou zameranou na vypracovanie tréningového modulu na získanie ZVK a jeho 

praktickú aplikáciu (aktivity č. 4 a 5 projektu). 

 

1. Základná informácia o výskume  (doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc.) 
1.1. Cieľ a predmet výskumu 

       Cieľom výskumu bolo objektivizovať vecné zameranie tréningového modulu na získavanie 

ZVK cestou identifikácie tých oblastí zručností, v ktorých sa respondenti hodnotili najslabšie 

a ktoré sa počas pozorovaní aj ukázali ako najslabšie. Predmetom výskumu boli hodnotenia ZVK 

získané na základe individuálnej sebareflexie respondentov a na základe ich pozorovania 

zabezpečeného nezávislými pozorovateľmi priamo v procese prezentácie/komunikácie vedecko-

výskumných informácií a poznatkov. „Batéria“ konkrétnych ZVK, ktoré boli predmetom 

sebahodnotenia i pozorovania, bola stanovená v rámci aktivity č. 1 projektu zameranej na 

vypracovanie profilu spoločenskovedného výskumníka v oblasti ZVK. 

 

1.2. Respondenti výskumu 

       S ohľadom na zámer podnietiť mladých ľudí k hodnoteniu vlastných ZVK (sebahodnotenie), 

ako aj zabezpečiť nezávislé pozorovanie ZVK inou osobou „počas akcie“, vznikli vo výskume dve 

skupiny respondentov. V ďalšom texte v krátkosti predstavíme ich základné charakteristiky. 

 

1.2.1.  Respondenti – sebahodnotitelia 

 Sebahodnotenia ZVK sa celkovo zúčastnilo 608 respondentov s týmito charakteristikami. 

Z hľadiska pohlavia to bolo 352 (59%) žien a 245 (41%) mužov.  Vek respondentov sa pohyboval 

od 21-35 rokov veku. Horná veková hranica bola určená  v súlade s pôvodným zameraním 
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projektu.1 Z 581 respondentov, ktorí uviedli v dotazníku svoj vek, až vyše dve tretiny (76,8 %) mali 

vek od 21-25 rokov. Bolo to spôsobené majoritným zastúpením študentov 2. stupňa VŠ-štúdia. 

         Z hľadiska profesionálneho  statusu bolo 450 respondentov (74 %) bolo študentmi 2. stupňa 

VŠ-štúdia, z toho u 70,1 % šlo o študentov 4. ročníka a u 29,9 % o študentov 5. ročníka Mgr./Ing. 

štúdia. 107 respondentov (17,6 %) bolo zapojených do doktorandského štúdia, z toho 24,3 % 

formou externého štúdia a 75,7 % formou interného doktorandského štúdia. S ohľadom na primárnu 

orientáciu na spoločenskovedný výskum šlo o študentov Univerzity Komenského v Bratislave (64,5 

%) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (35,5 %).2 Z Univerzity Komenského bola najčastejšie 

zastúpená Filozofická fakulta (30,9 % z celkového počtu), Pedagogická fakulta (19,3 %z celkového 

počtu), z nich osobitne odbory sociológia, psychológia, pedagogika, sociálna práca, politológia 

a andragogika. Na Ekonomickej univerzite to bola najčastejšie Fakulta hospodárskej informatiky 

(10,8 %), Obchodná fakulta (9 %) a Národohospodárska fakulta (8 %). Z odborov bolo najčastejšie 

zastúpené štúdium účtovníctva a auditorstva, finančného manažmentu a marketingu, manažmentu 

ľudských zdrojov, európskych štúdií a medzinárodného podnikania. 

Zvyšných 51 respondentov (8,4 %) v čase realizácie výskumného zisťovania už pracovalo na 

nejakej výskumnej inštitúcii. 26,7 % z nich pracovalo v Infostate, v rovnakom rozsahu boli 

zastúpení výskumní pracovníci zo Štátneho pedagogického ústavu a pätina z celkového počtu 

zamestnancov výskumných inštitúcií (20 %) pracovala na Výskumnom ústave detskej psychológie 

a patopsychológie. 

         Z hľadiska motivácie pracovať vo výskume bolo z celkového počtu 518 respondentov (86,9 %) 

takých, ktorí v čase realizácie výskumu nepracovali vo výskumnej inštitúcii (prevažne z dôvodu, že 

ešte študovali), 153 respondentov (25,7 % - t. j. jedna štvrtina) uviedlo, že uvažujú o možnosti 

venovať sa po skončení štúdia výskumu.  

 

1.2.2.  Pozorovaní respondenti 

 Celkovo bolo uskutočnených 110 pozorovaní s nasledovnými charakteristikami 

respondentov (pozorovaných osôb). Z hľadiska pohlavia išlo o 68 (61,8 %) žien a 42 (38,2 %) 

mužov. Vek respondentov sa pohyboval od 22-35 rokov. Porovnateľne ako pri sebahodnotení až ¾ 

respondentov (74,5 %) bolo vo veku do 25 rokov, osobitne vo veku 23 rokov (26,4 % pozorovaní 

 
1 Tradične sa za mladých vedcov považujú osoby do 35 rokov veku, aj keď takáto kategória výskumných pracovníkov, 
ani prislúchajúca veková hranica, nie je explicitne legislatívne definovaná/kodifikovaná. Odporúčanie Európskej 
komisie týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre výskumných pracovníkov 
z marca 2005 hovorí skôr o výskumných pracovníkoch v rannom štádiu kariéry a o skúsených výskumných 
pracovníkoch, bez ohľadu na fyzický vek. 
2 Predpokladali sme, že priority spoločenskovedného výskumu sú orientované na sociálno-ekonomické analýzy 
a odborníkov z oblasti sociálnych a ekonomických vied. 
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respondentov tohto veku) a 24 rokov (25,5 % pozorovaní respondentov tohto veku). Bezprostredne 

to súvisí s faktom, že takmer 40 % situácií pozorovania (39,1 %) bolo uskutočnených počas 

obhajoby diplomovej práce, t. j. u respondentov končiaceho roka Mgr./Ing. štúdia spravidla 

spadajúceho na 23.-24. rok života. 

         Z hľadiska profesionálneho statusu   80 pozorovaných osôb (72,7 %) bolo študentmi 2. stupňa 

VŠ-štúdia, z toho v prípade 32 pozorovaných osôb (40 %) šlo o študentov 4. ročníka štúdia a 48 

pozorovaných osôb (60 %) bolo študentmi 5. ročníka štúdia. Pozorovanie sa uskutočnilo aj u 18 

študentov doktorandského štúdia (16,4 % z celkovej vzorky pozorovaných osôb), z nich 6 (33,3 %) 

bolo študentmi externého štúdia a zvyšných 12 (66,7 %) navštevovalo dennú formu doktorandského 

štúdia. 

         65 študentov 2. a 3. stupňa VŠ-štúdia (67,7%) študovalo na Univerzite Komenského 

v Bratislave, najčastejšie na Filozofickej fakulte UK (42,7%) a na Fakulte sociálnych 

a ekonomických štúdií (15,6%), v odboroch knižničnej a informačnej vedy či v európskych štúdiách 

a medzinárodných vzťahoch. 31 študentov (32,3%) študovalo na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave,  najčastejšie na Fakulte medzinárodných vzťahov (24% zo všetkých fakúlt), osobitne 

v odbore diplomacie a medzinárodných vzťahov. 

Napokon bolo pozorovanie zamerané aj na zručnosti vedeckej komunikácie výskumných 

pracovníkov. Z celkového počtu 110 pozorovaných osôb predstavovali vzorku 12 osôb (10,9 %). 

Najčastejšie šlo o zamestnancov Inštitútu pre verejné otázky. 

Štrukturálne charakteristiky oboch výskumných vzoriek sú prehľadne uvedené v prílohe č. 1. 

 

1.3. Výskumné metodiky 

     Pre potreby výskumu boli spracované dve metodiky: 

1. Dotazník zručností vedeckej komunikácie (pre potreby sebahodnotenia) 

Okrem základných osobných údajov obsahoval 20 otázok rozdelených do troch blokov podľa toho, 

k akému komunikantovi sa ZVK vzťahovali – či sa vzťahovali na komunikáciu k odbornému 

publiku (1. blok), k politikom a vysokým štátnym úradníkov (2. blok) a napokon k širokej 

verejnosti (3. blok). Súčasťou dotazníka bolo aj fakultatívne vyjadrenie sa respondenta 

k potenciálnemu záujmu zúčastniť sa tréningu ZVK, ktorý sa bude realizovať ako následná fáza 

projektu v 1. štvrťroku 2008 (znenie dotazníka viď Príloha č. 2). 

2. Protokol o pozorovaní  (pre potreby pozorovania) 

Celkovo obsahoval 42 pozorovaných položiek a možnosť dodatočného záverečného komentára. 

Okrem základných údajov o pozorovanej osobe a situácii umožňoval veľmi podrobne 
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a štruktúrovane zaznamenávať prejavy pozorovaného  počas prezentácie a reakcie publika na jeho 

prejav (znenie protokolu viď Príloha č. 3, ). 

 Obe metodiky boli predvýskumne testované a na základe toho definitívne dopracovávané. 

 

1.4. Organizačné zabezpečenie 

        Terénny zber dát sa uskutočnil v mesiacoch máj - jún 2007. Bol zabezpečovaný vyškolenými 

anketármi z radov študentov Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výber 

anketárov z tohto prostredia umožnil flexibilný prístup k respondentom, ktorý bol z hľadiska 

uplatňovania individuálnej formy vypĺňania dotazníka (vylúčenie skupinového vypĺňania za účasti 

anketára), či operatívneho reagovania na organizovanie rôznych typov odborných aktivít, počas 

ktorých sa zabezpečovalo pozorovanie, nevyhnutný. 

       Autori projektu dbali na také zastúpenie respondentov jednotlivých fakúlt a odborov UK a EU 

v Bratislave či vedecko-výskumných inštitúcií, aby bolo vyvážené z hľadiska zabezpečovania úloh 

spoločenskovedného výskumu. Osobitne náročné bolo zabezpečenie logistiky pozorovania. V rámci 

prípravy terénneho výskumu bolo potrebné získať maximálne množstvo informácií o odborných 

aktivitách organizovaných v sledovanom období (obhajoby diplomových, doktorských, 

dizertačných prác, ŠVOČ, prezentácie na konferenciách, seminároch, atď), sprostredkovať ich 

pozorovateľom a zabrániť duplicitám v účasti pozorovateľov na tých istých podujatiach. Vďaka 

systematickému úsiliu autorského tímu sa napokon podarilo získať viac sebahodnotení a realizovať 

viac pozorovaní ako bolo v pôvodnom projektovom zámere plánované.  
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2. Výsledky výskumu a ich interpretácia 
      Mgr. Eva Bernhauserová, doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. 

 

2.1. Výsledky dotazníkového šetrenia – sebahodnotenia 

Pri interpretácii zistených výsledkov výskumu je potrebné uvedomiť si riziká a úskalia 

samotného sebahodnotenia, že sebahodnotenie v ZVK nemusí, a asi ani úplne nezodpovedá, 

skutočnej úrovni ZVK u respondentov. Je tu silné riziko, že sa sebahodnotitelia budú chcieť ukázať 

v lepšom svetle v ZVK, ako v skutočnosti sú, prípadne, že budú mať tendenciu pri sebahodnotení 

ZVK vyberať stredové hodnoty. Napriek tomuto riziku predpokladáme, že výsledky 

v sebahodnoteniach môžu poukázať na ZVK, v ktorých sa sebahodnotitelia cítia lepšie, v ktorých si 

viac veria, prípadne horšie, v ktorých ZVK vidia väčšie rezervy.  

Zozbierané dáta sme spracovali pomocou štatistického softvéru SPSS, pričom sme použili 

nasledovné štatistické analýzy: frekvencie, priemery, analýzu rozptylu (ANOVU), t-test pre dva 

výbery a chí-kvadrát.  Priemery sebahodnotenia sme zjednotili na škále, kde hodnota do 2,4 bodu 

znamená veľmi slabú úroveň, od 2,41 do 2,80 bodu slabú úroveň, od 2,81 do 3,20  bodu priemernú 

úroveň, od 3,21 do 3,60 bodu veľmi dobrú úroveň a nad 3,61 bodu vznikajúcu úroveň. V analýze 

výsledkov sme sa primárne  zamerali na zisťovanie štatistických rozdielov v priemeroch seba 

hodnotení podľa profesionálneho statusu, podľa toho, či sebahodnotitelia uvažujú v budúcnosti 

pracovať vo výskume, prípadne či už vo výskume pracujú, podľa pohlavia a všímali sme si aj 

rozdiely v ZVK medzi študentmi Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity.  

 

2.1.1. Zručnosti vedeckej komunikácie vo vnútri vedeckej komunity (Mgr. Eva 

Bernhauserová) 

V rámci sebahodnotenia ZVK vo vnútri vedeckej komunity sme sa zamerali na skúmanie 

nasledovných oblastí: na verbálne zručnosti, na zvládanie niektorých druhov verbálneho prejavu, na 

zručnosti písomného prejavu, na publikovanie v printových médiách, na využívanie informačno-

komunikačných technológií, na používanie informačných zdrojov, na znalosť predstaviteľov 

a inštitúcií svojho študijného odboru, vednej disciplíny, či výskumnej problematiky, ktorej sa 

sebahodnotitelia venujú, na komunikáciu vo výskumnom tíme, na ovládanie cudzieho jazyka a na 

úroveň komunikácie v cudzom jazyku.  

a) Verbálne zručnosti 

Sebahodnotitelia posudzovali svoje verbálne zručnosti na škále od 1 do 5, pričom 1 

znamená, že svoju verbálnu zručnosť hodnotia na veľmi slabej úrovni a 5 znamená, že ju hodnotia 
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na výbornej úrovni. Študenti a výskumníci hodnotili v rámci verbálnych zručností ovládanie 

odborného jazyka, zrozumiteľnosť vyjadrovania, dodržiavanie logického sledu, spôsob 

argumentácie, pútavosť prednesu a dodržiavanie časového limitu. Výsledky sebahodnotenia 

v týchto zručnostiach ukázali, že svoje verbálne zručnosti celkovo mladí výskumníci a študenti 

spoločensko-vedných odborov hodnotili na veľmi dobre úrovni (celkový priemer 3,51). Celkovo 

najslabšie hodnotili pútavosť svojho prejavu (priemer – 3,37) a najlepšie hodnotili dodržiavanie 

logického sledu (priemer 3,65) (Tab. č. 1). 

 
Tab. č. 1: Hodnotenie verbálnych zručností podľa profesionálneho statusu.  
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Pútavosť prednesu 3,31* 3,55* 3,55 3,37 
Ovládanie odborného jazyka 3,32* 3,81* 3,73* 3,44 
Spôsob argumentácie 3,44* 3,70* 3,73 3,51 
Dodržiavanie časového limitu 3,47 3,59 3,61 3,51 
Zrozumiteľnosť vyjadrovania 3,47* 3,83* 3,86* 3,57 
Dodržiavane logického sledu 3,56 3,91 3,94 3,65 
 3,43 3,73 3,74 3,51 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

 

Štatistická analýza ukázala, že sú rozdiely v sebahodnoteniach niektorých verbálnych 

zručností medzi študentmi 2. stupňa VŠ a ostatnými respondentmi - v pútavosti prednesu, 

v ovládaní odborného jazyka, v spôsobe argumentácie a v zrozumiteľnosti vyjadrovania. Študenti 2. 

stupňa VŠ sa hodnotia slabšie ako doktorandi a výskumníci. Pre potreby nášho projektu je 

opodstatnené pozrieť sa aj bližšie na rozdiely medzi tými, čo uvažujú o práci výskumníka a tými, čo 

o takejto práci neuvažujú, prípadne respondentmi, čo už vo výskume pracujú. Tréningový modul 

má byť totiž zostavený práve pre potenciálnych mladých výskumníkov, teda zaujímajú nás skôr 

respondenti, ktorí o prácu vo výskume záujem prejavujú. Analýza ukázala, že sú rozdiely 

v sebahodnotení medzi tými, čo neuvažujú o práci vo výskume a ostatnými respondentmi – čo 

o práci vo výskume uvažujú, prípadne vo výskume už pracujú (Tab. č. 2).  

Študenti, ktorí uvažujú o výskume majú najväčšie rezervy v dodržiavaní časového limitu 

a v ovládaní odborného jazyka, najmenšie nedostatky vidia v dodržiavaní logického sledu 

a v spôsobe argumentácie. Respondenti, ktorí už vo výskume pracujú, považujú za najslabšiu 

stránku pútavosť svojho prednesu a dodržiavanie časového limitu. Najlepšie sa hodnotia 

v dodržiavaní logického sledu a v zrozumiteľnosti vyjadrovania. Rozdiely v hodnotení verbálneho 
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prejavu sme zistili aj na základe pohlavia. Muži sa lepšie hodnotili v spôsobe argumentácie a ženy 

zasa v pútavosti prednesu. 

 

Tab. č.2: Hodnotenie verbálnych zručností podľa toho, či uvažujú pracovať po skončení 
štúdia vo výskume.  
 neuvažujú uvažujú Už pracujú 

vo výskume 
Priemer 
celkovo 

Pútavosť prednesu 3,22* 3,70* 3,45 3,37 
Ovládanie odborného jazyka 3,30* 3,65* 3,74* 3,44 
Spôsob argumentácie 3,40* 3,71* 3,69* 3,51 
Dodržiavanie časového limitu 3,49 3,50 3,67 3,51 
Zrozumiteľnosť vyjadrovania 3,47* 3,67* 3,78* 3,57 
Dodržiavane logického sledu 3,52 3,80 3,96 3,65 
 3,40 3,61 3,72 3,51 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi študentmi uvažujúcimi o práci vo výskume a tými, čo už vo výskume pracujú 

 

 

Celková úroveň verbálnych schopností – respondenti celkovo zhodnotili svoje verbálne schopnosti 

na veľmi dobrej úrovni, pričom  doktorandi a výskumníci na rozdiel od študentov 2. stupňa na 

vynikajúcej úrovni. Na vynikajúcej úrovni zhodnotili svoje verbálne schopnosti aj tí, ktorí uvažujú 

pracovať či už pracujú vo výskume. Najslabšie zo skúmaných verbálnych schopností celkovo  

hodnotili pútavosť verbálneho prejavu. 

 

b) Zvládanie foriem verbálneho prejavu 

         Podobne ako respondenti hodnotili svoje verbálne zručnosti, hodnotili aj zvládanie 

jednotlivých foriem verbálneho prejavu. Sebahodnotiteľov sme sa opýtali, do akej miery zvládajú 

odbornú prednášku, ako dokážu prezentovať referát na odbornú tému, diskutovať na odbornú tému 

(polemiku), viesť panelovú diskusiu, prezentovať, prípadne obhajovať výskum, seminárnu prácu, 

bakalársku či diplomovú prácu. Svoje zručnosti hodnotili na 5-stupňovej škále, kde 1 znamená, že 

jednotlivý druh verbálneho prejavu vôbec nezvládajú a 5 znamená, že ho zvládajú výborne, 

prípadne si vybrali možnosť, že s jednotlivým druhom verbálneho prejavu nemajú skúsenosti. 

Študenti a mladí výskumníci sa v jednotlivých druhoch verbálneho prejavu celkovo hodnotia taktiež 

nadpriemerne (priemer - 3,58), čo je v porovnaní s verbálnymi zručnosťami ešte pozitívnejšie 

sebahodnotenie. Treba však poznamenať, že pri niektorých druhoch verbálneho prejavu udalo 

vysoké percento z nich, že s daným druhom verbálneho prejavu nemá skúsenosť (Tab. č. 3). 
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Tab. č. 3: Hodnotenie zvládania foriem verbálneho prejavu podľa profesionálneho statusu 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci spolu 
 priemer Nemá 

skúsenosť priemer Nemá 
skúsenosť priemer Nemá 

skúsenosť priemer Nemá 
skúsenosť

Odborná 
prednáška 3,31 35,6 % 3,73 17,8 % 4,04 11,8 % 3,48 30,4 % 

Prezentovať 
referát na 
odbornú 
tému 

3,80* 2,9 % 3,91 2,8 % 4,24* 0 % 3,85 2,5 % 

Diskutovať 
na odbornú 
tému 
(polemika) 

3,42* 4,5 % 3,76* 7,5 % 3,72 2,0 % 3,51 4,9 % 

Viesť 
panelovú 
diskusiu 

3,00* 53,2 % 3,39* 54,2 % 3,55* 38,0 % 3,13 52,0 % 

Prezentovať 
(obhajovať) 
výskum, 
seminárnu, 
bakalársku, 
diplomovú 
prácu 

3,79* 14,3 % 4,20* 0,9 % 4,36* 2,0 % 3,92 11,1 % 

 3,46  3,80  3,98  3,58  
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

 

Najmenšiu skúsenosť majú mladí výskumníci a študenti s vedením panelovej diskusie, 

pričom viac ako polovica nemá tento typ skúsenosti. Takmer tretina opýtaných nemá skúsenosť 

s odbornou prednáškou. Najväčšiu skúsenosť majú s prezentovaním referátu a diskutovaním na 

odbornú tému. Najlepšie sa hodnotia v prezentovaní výskumu, seminárnej, bakalárskej či 

diplomovej práce (priemer 3,92), najhoršie vo vedení panelovej diskusie (priemer 3,13). 

Sebahodnotenia sa odlišujú v závislosti od toho, či sa hodnotili študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi 

alebo pracovníci výskumných inštitúcií. Študenti 2. stupňa VŠ sa hodnotia horšie ako doktorandi 

a výskumníci. Štatistické rozdiely v sebahodnotení zvládania uvedených druhov verbálneho prejavu 

sa medzi doktorandmi a výskumníkmi nezistili.  

Aj v zvládaní spomenutých druhoch verbálneho prejavu boli rozdiely v sebahodnotení 

medzi tými, čo neuvažujú po skončení štúdia venovať sa výskumu a tými, čo o práci vo výskume 

uvažujú, prípadne už vo výskume pracujú (Tab. č. 4). Štatistické rozdiely sa ukázali v schopnosti 

diskutovať na odbornú tému, viesť panelovú diskusiu a v prezentovaní (obhajobe) výskumu, 

seminárnej, bakalárskej a diplomovej práce. V týchto ZVK sa najhoršie hodnotia tí, čo neuvažujú 
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po skončení štúdia o práci vo výskume. Aj medzi študentmi, ktorí majú o prácu výskumníka 

záujem, a dokonca aj medzi mladými vedecko-výskumnými pracovníkmi, je vysoké percento 

takých, ktorí nemajú skúsenosť s vedením panelovej diskusie a s odbornou prednáškou. Tieto 

zručnosti aj hodnotia najslabšie. Muži sa lepšie hodnotia ako ženy vo vedení panelovej diskusie. 

Zaujímavé je zistenie, že študenti vybraných fakúlt Univerzity Komenského v porovnaní so 

študentmi Ekonomickej univerzity sa lepšie hodnotia v zvládaní odbornej prednášky, prezentovaní 

referátu na odbornú tému. Študenti Ekonomickej univerzity sa zasa lepšie hodnotia vo vedení 

panelovej diskusie. 

 

Tab. č. 4: Hodnotenie zvládania foriem verbálneho prejavu podľa toho, či uvažujú pracovať 
po skončení štúdia vo výskume.  
 neuvažujú uvažujú Už pracujú vo 

výskume 
spolu 

 priemer Nemá 
skúsenosť priemer Nemá 

skúsenosť priemer Nemá 
skúsenosť priemer Nemá 

skúsenosť 
Odborná 
prednáška 3,24 36,8 % 3,67 22,9 % 3,92 15,4 % 3,48 30,4 % 

Prezentovať 
referát na 
odbornú 
tému 

3,71 3,3 % 4,04 0,7 % 4,13 2,6 % 3,85 2,5 % 

Diskutovať 
na odbornú 
tému 
(polemika) 

3,37* 6,0 % 3,71* 2,0 % 3,76* 5,1 % 3,51 4,9 % 

Viesť 
panelovú 
diskusiu 

2,99* 53,3 % 3,21 52,0 % 3,52* 45,5 % 3,13 52,0 % 

Prezentovať 
(obhajovať) 
výskum, 
seminárnu, 
bakalársku, 
diplomovú 
prácu 

3,73* 14,6 % 4,09* 7,8 % 4,36* 1,3 % 3,92 11,1 % 

 3,41  3,74  3,94  3,58  
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

 

Celkové zvládanie foriem verbálneho prejavu -  celkovo hodnotili respondenti ovládanie 

jednotlivých druhov verbálneho prejavu na veľmi dobrej úrovni, pričom študenti 2. stupňa sa 

ohodnotili len na priemernej úrovni. Najmenej ovládajú respondenti  vedenie panelovej diskusie 

a odbornú prednášku z dôvodu nedostatočných skúseností s týmito formami ústneho prejavu.  
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c) Formy písomného prejavu 

V rámci posudzovania zručností písomného prejavu sme zisťovali, ako sa študenti a mladí 

výskumníci hodnotia v písaní odborného posudku, recenzie na odbornú publikáciu, v písaní 

výskumnej správy, odbornej štúdie a v tom, ako uplatňujú kodifikované pravidlá citovania. Z týchto 

zručností písomného prejavu najhoršie hodnotili schopnosť napísať odborný posudok (priemer 

2,80). Podpriemerne sa hodnotili respondenti aj v písaní recenzie na odbornú publikáciu (priemer 

2,97) a v písaní výskumnej správy (priemer 2,98). Štatisticky významné rozdiely v sebahodnotení 

medzi študentmi 2. stupňa, doktorandmi a výskumníkmi sa zistili v prípade schopnosti napísať 

recenziu na odbornú publikáciu, v písaní výskumnej správy a napísaní odbornej štúdie. Najslabšie 

sa hodnotili študenti 2. stupňa VŠ, potom doktorandi a najlepšie mladí výskumníci. Sebahodnotenia 

písania recenzie na odbornú publikáciu a písania výskumnej správy boli rozdielne aj medzi 

doktorandmi a výskumníkmi. (Tab. č. 5).  

Tab. č. 5: Hodnotenie  foriem písomného prejavu podľa profesionálneho statusu 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Viem napísať odborný posudok 2,56 3,35 3,75 2,80 
Viem napísať recenziu na odbornú 
publikáciu 2,82* 3,25* 3,73* 2,97 

Viem napísať výskumnú správu 2,74* 3,45* 4,06* 2,98 
Viem napísať odbornú štúdiu 3,21* 3,79* 3,82* 3,37 
Uplatňujem kodifikované pravidlá 
citovania 3,46 4,14 4,33 3,65 

 2,96 2,84 3,94 3,15 
* štatisticky významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 

Aj vo väčšine ZVK v oblasti písomného prejavu sa potvrdili štatistické rozdiely 

v sebahodnoteniach medzi tými, čo o práci vo výskume neuvažujú a tými, čo o nej uvažujú, prípade 

už vo výskume pracujú (Tab. č. 6).  

Tab. č.  6: Hodnotenie foriem písomného prejavu podľa motivácie pracovať vo výskume. 
 neuvažujú uvažujú Už pracujú 

vo výskume 
Priemer 
celkovo 

Viem napísať odborný posudok 2,48* 3,11* 3,68* 2,80 
Viem napísať recenziu na odbornú 
publikáciu 2,76* 3,06* 3,68* 2,97 

Viem napísať výskumnú správu 2,65* 3,32* 3,82* 2,98 
Viem napísať odbornú štúdiu 3,17* 3,61* 3,85* 3,37 
Uplatňujem kodifikované pravidlá 
citovania 3,37 3,97 4,26 3,65 

 2,89 3,41 3,86 3,15 
* štatisticky významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 
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Rôzne hodnotenia vo všetkých troch skupinách sa zistili v zručnosti napísať recenziu na odbornú 

publikáciu. Najhoršie sa opäť hodnotili tí, čo o práci výskumníka neuvažujú, potom tí, čo o nej 

uvažujú a najlepšie mladí pracovníci výskumných inštitúcií. Študenti uvažujúci o práci výskumníka 

hodnotia najslabšie schopnosť napísať recenziu na odbornú publikáciu a písanie odborného 

posudku. V týchto dvoch zručnostiach písomného prejavu najväčšie rezervy videli aj respondenti 

pracujúci vo výskumných inštitúcií. Zaujímavé je, že ženy sa v porovnaní s mužmi lepšie hodnotili 

v uplatňovaní kodifikovaných pravidiel citovania. V tejto zručnosti sa lepšie hodnotili študenti 

fakúlt Univerzity Komenského než študenti Ekonomickej univerzity. Študenti Univerzity 

Komenského sa hodnotili lepšie aj v písaní odborného posudku.  

 
Celkové zhodnotenie foriem  písomného prejavu  -  celkovo zhodnotili svoje schopnosti písomného 

prejavu respondenti na priemernej úrovni, doktorandi však na veľmi dobrej úrovni a výskumníci  

dokonca na vynikajúcej úrovni.  

 

d) Publikovanie v printových médiách 

Zaujímalo nás, v akých printových médiách mladí výskumníci a študenti 

spoločenskovedných disciplín publikujú výsledky svojho výskumu, prípadne iné odborné články. 

Pýtali sme sa na publikovanie v odbornom domácom časopise, mienkotvornom denníku, 

týždenníku, vedecko-popularizačnom časopise, karentovanom domácom časopise, odbornom 

zahraničnom časopise a v karentovanom zahraničnom časopise. Zo všetkých opýtaných 67,9 %  

v printových médiách nepublikuje, t j. neoznačili ani jedno printové  médium.  V prípade, že 

respondenti svoje výsledky výskumu alebo iné odborné články publikujú, tak je to najčastejšie 

v odbornom domácom časopise (24,9%). Najmenej respondentov - len 1% publikuje 

v zahraničných karentovaných časopisov (Tab. č. 7).  

 
Tab. č. 7: Publikovanie výsledkov výskumu alebo iného odborného článku v printových 
médiách podľa profesionálneho statusu. 
  2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci spolu 
  áno nie áno nie áno nie áno nie 

Počet 43 405 65 42 38 13 146 460 Odborný domáci časopis*** 
% 9,6 90,4 60,7 39,3 74,5 25,5 24,1 75,9 
Počet 51 397 27 79 15 35 93 511 Mienkotvorný denník, 

týždenník*** % 11,4 88,6 25,5 74,5 30,0 70,0 15,4 84,6 
Počet 24 424 33 73 16 35 73 532 Vedecko-popularizačný 

časopis*** % 5,4 94,6 31,1 68,9 31,4 68,6 12,0 87,5 
Počet 12 436 17 105 19 31 48 555 Karentovaný domáci 

časopis*** % 2,7 97,3 16,2 83,8 38,0 62,0 8,0 92,0 
Odborný zahraničný Počet 8 440 19 88 15 36 42 564 
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časopis*** % 1,8 98,2 17,8 82,2 29,4 70,6 6,9 93,1 
Počet 1 448 2 106 3 50 6 598 Karentovaný zahraničný 

časopis*** % 0,2 99,8 1,9 98,1 6,0 94,0 1,0 99,0 
*** štatisticky významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami na hladine významnosti 0,001 
 

Zistili sme vysoko významný rozdiel (na 0,001 hladine významnosti) v publikačnej činnosti 

vo všetkých uvedených printových médiách v závislosti od profesionálneho statusu. Najmenej 

publikujú študenti 2. stupňa VŠ, potom doktorandi a najviac mladí výskumníci. Aj z hľadiska toho, 

či respondenti uvažujú alebo neuvažujú pracovať vo výskume, prípadne už vo výskume pracujú, sú 

veľmi významné rozdiely v publikačnej činnosti (Tab. č. 8). Vo všetkých uvedených printových 

médiách najčastejšie publikujú mladí vedci pracujúci vo výskumných inštitúciách, za nimi sú 

študenti, ktorí zvažujú pracovať vo výskume a najmenej publikujú v printových médiách študenti, 

ktorí nezvažujú prácu výskumníka. Ďalšie analýzy nám ukázali, že muži publikujú častejšie ako 

ženy v domácom a zahraničnom odbornom časopise a v karentovanom zahraničnom časopise. 

Študenti Univerzity Komenského zasa v porovnaní so študentmi Ekonomickej univerzity viac 

publikujú v mienkotvorných denníkoch alebo týždenníkoch.  

Tab. č. 8: Publikovanie výsledkov výskumu alebo iného odborného článku v printových 
médiách podľa toho, či uvažujú pracovať po skončení štúdia vo výskume. 
  neuvažujú uvažujú Už pracujú 

vo výskume spolu 

  áno nie áno nie áno nie áno nie 
Počet 35 328 53 100 54 24 146 460 Odborný domáci časopis*** 
% 9,6 90,4 34,6 65,4 69,2 30,8 24,1 75,9 
Počet 36 327 34 119 21 56 93 511 Mienkotvorný denník, 

týždenník*** % 9,9 90,1 22,2 77,8 27,3 72,7 15,4 84,6 
Počet 17 346 31 122 23 55 73 532 Vedecko-popularizačný 

časopis*** % 4,7 95,3 20,3 79,7 29,5 70,5 12,0 87,5 
Počet 6 356 16 137 26 51 48 555 Karentovaný domáci 

časopis*** % 1,7 98,3 10,5 89,5 33,8 66,2 8,0 92,0 
Počet 8 355 15 138 17 61 42 564 Odborný zahraničný 

časopis*** % 2,2 97,8 9,8 90,2 21,8 78,2 6,9 93,1 
Počet - 363 3 150 3 74 6 598 Karentovaný zahraničný 

časopis** % - 100,0 2,0 98,0 3,9 96,1 1,0 99,0 
*** štatisticky významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami na hladine významnosti 0,001 
** štatisticky významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami na hladine významnosti 0,01 
 

Celkové zhodnotenie publikačnej činnosti – viac ako 2/3 respondentov nepublikuje v žiadnom 

printovom médiu. Tí čo publikujú, uverejňujú svoje štúdie  najviac v odborných domácich 

časopisoch, najmenej v odborných zahraničných a karentovaných zahraničných časopisoch.  
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e) Využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT)  

Študenti a mladí výskumníci boli požiadaní, aby ohodnotili svoju úroveň využívania 

informačno-komunikačných technológie, konkrétne úroveň zvládania prípravy elektronickej 

prezentácie (Power Point), inštalácie a ovládania prezentácie cez dataprojektor, videokonferencie, 

blogovania, e-mailovej konferencie, úroveň zvládania e-net knižnice a využívania trialov. Úroveň 

využívania IKT mali opäť hodnotiť na 5-stupňovej škále, kde 1 znamená, že uvedenú ZVK vôbec 

nezvládajú, 5 znamená, že ju zvládajú výborne, prípadne si mohli zvoliť variant, že danú IKT 

zručnosť nemali možnosť využívať. Celkovo hodnotili túto zručnosť sebahodnotitelia 

nadpriemerne, ale treba zasa upozorniť, že pri niektorých IKT zručnostiach bolo vysoké percento 

tých, čo práve nemali možnosť využiť danú IKT. Je to napríklad pri videokonferencii a blogovaní, 

kde viac ako polovica opýtaných nemala možnosť tieto IKT využiť, potom sú to e-mailová 

konferencia (44,2% nemalo možnosť) a inštalácia a ovládanie prezentácie cez dataprojektor (20,2% 

nemalo možnosť) (Tab. č. 9). Najväčšie rezervy pociťujú sebahodnotitelia vo využívaní 

videokonferencie (priemer 3,10) a blogovania (priemer 3,18). Najmenšie problémy majú s e-net 

knižnicami, vo vyhľadávaní v on-line katalógoch (priemer 4,15) a v príprave elektronickej 

prezentácie Power Point (priemer 4,13).  

 

Tab. č. 9: Hodnotenie využívania pri komunikácii informačno-komunikačných technológií 
podľa profesionálneho statusu. 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci spolu 
 priemer Nemal/a 

možnosť priemer Nemal/a 
možnosť priemer Nemal/a 

možnosť priemer Nemal/a 
možnosť 

Videokonferencia 2,94* 51,2 % 3,69* 60,4 % 3,45 43,1 % 3,10 52,4 % 
Blogovanie 3,05 47,5% 3,58 59,4 % 3,89 62,0 % 3,18 51,0 % 
E-mailová konfe. 3,61 40,9 % 3,96 53,8 % 3,83 52,9 % 3,68 44,2 % 
Inštalácia 
a ovládanie 
prezentácie cez 
dataprojektor 

3,53 21,5 % 4,20 18,7% 4,24 11,8 % 3,71 20,2 % 

Využívanie 
trialov  3,88 15,9 % 4,14 12,1 % 4,15 4,0 % 3,95 14,4 % 

Pripraviť 
elektr.prezentáciu  4,03 11,8 % 4,39 5,6 % 4,51 7,8 % 4,13 10,4 % 

E-net knižnice 
(vyhľadávanie 
v on-line 
katalógoch 

4,10 9,4 % 4,24 3,7 % 4,41 3,9 % 4,15 8,1 % 

 3,59  4,03  4,07  3,70  
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 
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Rozdiely v sebahodnoteniach medzi respondentmi z hľadiska profesionálneho statusu sa potvrdili 

len v prípade využívania videokonferencie. Z hľadiska toho, či respondenti uvažujú po ukončení 

štúdia pracovať vo výskume, sa v niektorých ZVK tiež zistili významné rozdiely. V prípade 

inštalácie a ovládania prezentácie cez dataprojektor a v príprave elektronickej prezentácie (Power 

Point) sa lepšie hodnotili pracovníci výskumných inštitúcií v porovnaní so študentmi, ktorí 

neuvažujú o výskumnej kariére, ako aj tí, čo uvažujú o práci výskumníka. Vo využívaní e-net 

knižníc sa horšie hodnotili študenti, ktorí neuvažujú pracovať vo výskume v porovnaní so 

študentmi, ktorí zvažujú prácu výskumníka, prípadne už vo výskume pracujú. Študentom, ktorí 

majú záujem pracovať vo výskume a mladým výskumníkom by malo byť umožnené vyskúšať si 

blogovanie, e-mailovú konferenciu. Študentom, ktorí prejavujú záujem pracovať vo výskume, by 

mala byť poskytnutá možnosť naučiť sa využívať videokonferenciu. Muži v porovnaní so ženami sa 

považujú za lepších vo využívaní e-mailovej konferencie, v prípade elektronickej prezentácie 

(Power Point) sa zasa lepšie hodnotia študenti Ekonomickej univerzity ako študenti Univerzity 

Komenského. 

 

Tab. č. 10: Hodnotenie využívania IKT podľa motivácie pracovať  vo výskume. 
 neuvažujú uvažujú Už pracujú vo 

výskume spolu 

 priemer Nemal/a 
možnosť priemer Nemal/a 

možnosť priemer Nemal/a 
možnosť priemer Nemal/a 

možnosť 
Videokonferencia 3,03 50,1 % 3,11 58,2 % 3,29 12,9 % 3,10 52,4 % 
Blogovanie 3,11 48,9% 3,11 52,3 % 3,66 58,4 % 3,18 51,0 % 
E-mailová 
konferencia 3,64 43,3 % 3,71 41,4 % 3,72 53,8 % 3,68 44,2 % 

Inštalácia 
a ovládanie 
prezentácie cez 
dataprojektor 

3,59* 23,1 % 3,73* 17,8 % 4,16* 11,5 % 3,71 20,2 % 

Využívanie trialov 
(fulltextové 
vyhľadávanie) 

3,83 16,8 % 4,10 10,5 % 4,22 10,4 % 3,95 14,4 % 

Pripraviť 
elektronickú 
prezentáciu 
(PowerPoint) 

4,06* 12,7 % 4,08* 7,2 % 4,55* 6,4 % 4,13 10,4 % 

E-net knižnice 
(vyhľadávanie 
v on-line 
katalógoch 

4,02* 10,8 % 4,29* 4,6 % 4,42* 2,6 % 4,15 8,1 % 

 3,61  3,73  4,00  3,70  
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 
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Celkové zhodnotenie využívania IKT -  celkovo ohodnotili respondenti svoje schopnosti využívania 

IKT prostriedkov na vynikajúcej úrovni. Výnimku tvoria iba schopnosti využívať 

videokonferenciu a blogovanie, ktoré  celkovo zhodnotili na priemernej úrovni sčasti zapríčinenej aj 

deficitom skúseností s týmito druhmi IKT.  

 

f) Používanie informačných zdrojov 

 Zaujímalo nás, aké informačné zdroje svojho študijného odboru a vednej disciplíny študenti 

a mladí výskumníci používajú. Požiadali sme ich, aby napísali minimálne päť informačných 

zdrojov svojho študijného odboru, prípadne vednej disciplíny, z ktorých sa dozvedajú o nových 

trendoch svojej vednej disciplíny. Päť informačných zdrojov však uviedli len necelé dve pätiny 

respondentov (38,8 %). Ukázalo sa, že väčšina opýtaných mala s uvedením piatich informačných 

zdrojov problém, väčšina totiž vypísala menej informačných zdrojov a dokonca 55 respondentov 

neuviedlo ani jeden informačný zdroj. Významný rozdiel v počte uvedených informačných zdrojov 

bol medzi študentmi 2. stupňa VŠ, doktorandmi a výskumníkmi. Najviac zdrojov uvádzali 

výskumníci, potom doktorandi a najmenej študenti 2. stupňa VŠ (Tab. č. 11). Ešte významnejší bol 

rozdiel v počte uvedených zdrojov medzi respondentmi na základe toho, či neuvažujú alebo uvažujú 

pracovať vo výskume (Tab. č. 12).  

 

Tab. č. 11: Počet uvedených informačných zdrojov podľa profesionálneho statusu. 
 2. stupeň VŠ* doktorandi* Výskumníci* spolu 
 Počet % Počet % Počet % Počet % 
Neuviedli žiaden infor. zdroj 43 9,6 10 9,3 2 3,9 55 9,0 
Uviedli jeden infor. zdroj 30 6,7 9 8,4 3 5,9 42 6,9 
Uviedli dva infor. zdroje 40 8,9 9 8,4 4 7,8 53 8,7 
Uviedli tri infor. zdroje 95 21,1 11 10,3 10 19,6 116 19,1 
Uviedli štyri infor. zdrojov 86 19,1 15 14,0 5 9,8 106 17,4 
Uviedli päť infor. zdrojov 156 34,7 53 49,5 27 52,9 236 38,8 
Spolu  450 100,0 107 100,0 51 100,0 608 100,0
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 

Tab. č. 12: Počet informačných zdrojov podľa motivácie pracovať vo výskume. 
 Neuvažujú** Uvažujú** Už pracujú vo 

výskume** spolu 

 Počet % Počet % Počet % Počet % 
Neuviedli žiaden 
informačný. zdroj 37 10,1 13 8,5 3 3,8 55 9,0 

Uviedli jeden 
informačný. zdroj 30 8,2 6 3,9 5 6,4 42 6,9 

Uviedli dva 
informačné zdroje 40 11,0 6 3,9 6 7,7 53 8,7 



 18

Uviedli tri 
informačné zdroje 74 20,3 24 15,7 16 20,5 116 19,1 

Uviedli štyri 
informačné zdrojov 68 18,6 24 15,7 10 12,8 106 17,4 

Uviedli päť 
informačných zdrojov 116 31,8 80 52,3 38 48,7 236 38,8 

Spolu  153 100,0 365 100,0 78 100,0 608 100,0
**štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,01 
 

 Sebahodnotitelia pod informačnými zdrojmi chápali rôzne veci, ktoré viac či menej 

špecifikovali. To, či informačné zdroje, ktoré uviedli, možno považovať za relevantné zdroje je na 

zváženie. Bez ohľadu na uvedenú skutočnosť sme sa zamerali na to, čo si pod „využívanými 

informačnými zdrojmi“ študenti a mladí výskumníci najčastejšie predstavovali. Viac ako 4 pätiny 

študentov, doktorandov a mladých výskumníkov napísalo ako informačný zdroj internet (do tejto 

kategórie sme zaradili aj konkrétne webové stránky a internetové portály), druhý najčastejšie 

uvádzaný zdroj boli odborné časopisy, viac ako polovica respondentov uviedla knihy, publikácie, 

viac ako pätina časopisy a knižnice, častým využívaným informačným zdrojom boli aj rôzne 

odborné podujatia, prednášky, televízia a rozhlas, denná tlač a rôzni ľudia (napr. profesori, 

kolegovia, spolužiaci). Menej využívajú respondenti trialy a e-net knižnice (Tab. č. 13). Študenti, 

doktorandi a mladí výskumníci uvádzali rôzne zdroje. Napríklad výskumníci najčastejšie využívajú 

knihy a publikácie, internet je u nich až na druhom mieste a veľmi dôležitým zdrojom informácií sú 

pre nich aj odborné podujatia (konferencie, workshopy a rôzne odborné semináre). 

 
Tab. č. 13: Informačné zdroje podľa profesionálneho statusu 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci spolu 
 Počet % Počet % Počet % Počet % 
Internet 374 83,11 87 81,31 42 82,35 503 82,73 
Odborné časopisy 242 53,78 59 55,14 22 43,14 323 53,13 
Knihy, publikácie 194 43,11 71 66,36 43 84,31 308 50,66 
Časopisy 107 23,78 22 20,56 9 17,65 138 22,70 
knižnice 101 22,44 26 24,30 10 19,61 137 22,53 
Odborné podujatia 40 8,89 32 29,01 26 50,98 98 16,12 
Prednášky 79 17,56 12 11,21 3 5,88 94 15,46 
Televízia, rozhlas 87 19,33 4 3,74 3 5,88 94 15,46 
Denná tlač 69 15,33 7 6,54 3 5,88 79 12,99 
Ľudia 51 11,33 9 8,41 1 1,96 61 10,03 
Trialy 18 4,00 9 8,41 2 3,92 29 4,77 
e-net knižnice 5 1,11 2 1,87 3 5,88 10 1,64 
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Celkové zhodnotenie informačných zdrojov – päť  informačných zdrojov uviedlo celkovo 38,8 % 

respondentov, ani jeden informačný zdroj 9 % zo všetkých opýtaných. Najčastejšími 

informačnými zdrojmi sú internet, odborné časopisy a knihy/publikácie. 

 

g) Znalosť predstaviteľov a inštitúcií svojho študijného odboru, vednej disciplíny 

             Do dotazníka bola zaradená aj batéria otázok o tom, do akej miery poznajú študenti a mladí 

výskumníci relevantných predstaviteľov a inštitúcie svojho študijného odboru, vednej disciplíny či 

výskumnej problematiky, ktorej sa venujú. Je pochopiteľné, že študenti a mladí výskumníci poznajú 

najlepšie slovenských predstaviteľov svojho študijného odboru (priemer 3,40) a zasa najhoršie 

zahraničné výskumné inštitúcie (priemer 2,30) (Tab. č. 14). Štatisticky významné rozdiely 

v sebahodnoteniach týchto ZVK na základe profesionálneho statusu sa zistili pri znalosti 

slovenských a zahraničných predstaviteľov a zahraničných výskumných inštitúcií svojho študijného 

odboru, vednej disciplíny či výskumnej problematiky, ktorej sa študenti a mladí výskumníci venujú. 

V prípade znalosti zahraničných výskumných inštitúcií sa zistili dokonca významné rozdiely medzi 

všetkými troma skupinami profesionálneho statusu. Najlepšia znalosť bola zistená u výskumníkov, 

potom u doktorandov a najmenšia u študentov 2. stupňa VŠ. Rozdiely na základe toho, či 

respondenti uvažujú o práci vo výskume, sa zistili len pri znalosti zahraničným predstaviteľov (Tab. 

č. 15). 

Tab. č. 14: Miera poznania predstaviteľov a inštitúcii svojho študijného odboru. 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Slovenskí predstavitelia 3,22* 3,80* 4,12* 3,40 
Slovenské výskumné inštitúcie 2,87 3,57 4,12 3,10 
Zahraniční predstavitelia 2,54* 2,96* 3,18* 2,67 
Zahraničné výskumné inštitúcie 2,16* 2,53* 3,00* 2,30 
 2,70 3,47 3,61 2,87 

• štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 

Tab. č. 15: Miera poznania predstaviteľov a inštitúcie svojho študijného odboru podľa 
motivácie pracovať vo výskume. 
 neuvažujú uvažujú Už pracujú 

vo výskume 
Priemer 
celkovo 

Slovenskí predstavitelia 3,12 3,68 4,14 3,40 
Slovenské výskumné inštitúcie 2,82 3,29 4,04 3,10 
Zahraniční predstavitelia 2,51* 2,82* 3,13* 2,67 
Zahraničné výskumné inštitúcie 2,12 2,43 2,82 2,30 
 2,64 3,06 3,53 2,87 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 
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h) Komunikácia vo výskumnom tíme 

Študenti a mladí výskumníci spoločenskovedných odborov mali zodpovedať na otázku, či si 

myslia, že by bolo pre nich náročné komunikovať vo výskumnom tíme spolu s inými 

spoločenskovednými výskumníkmi, prípadne výskumníkmi z iných (prírodovedeckých, 

technických a pod.) disciplín. Schopnosť komunikovať vo výskumnom tíme hodnotili taktiež na 

škále od 1 do 5, kde 1 znamená, že by bolo pre nich komunikovanie v tíme veľkým problémom a 5 

znamená, že by komunikovali vo výskumnom tíme bez problémov. Obidve zručnosti hodnotili 

nadpriemerne. Tímovú komunikácia s inými spoločenskovednými výskumníkmi hodnotili oslovení 

lepšie (priemer 3,58) ako tímovú komunikáciu s výskumníkmi z iných disciplín ako spoločenských 

(priemer 3,18). Rozdiely v sebahodnoteniach na základe profesionálneho statusu a na základe toho, 

či respondenti uvažujú pracovať vo výskume, sme zistili pri komunikácii s výskumníkmi z iných 

disciplín ako spoločenských (Tab. č. 16 a 17).  

Tab. č. 16: Hodnotenie komunikácie vo vedeckom tíme podľa profesionálneho statusu. 
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Tímová komunikácia s inými 
spoločenskovednými výskumníkmi 3,43 3,92 4,20 3,58 

Tímová komunikácia 
s výskumníkmi z iných disciplín  3,04* 3,50* 3,75* 3,18 

 3,24 3,71 3,98 3,38 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

Tab. č. 17: Hodnotenie komunikácie vo vedeckom tíme podľa toho, či uvažujú pracovať po 
skončení štúdia vo výskume. 
 neuvažujú uvažujú Už pracujú 

vo výskume 
Priemer 
celkovo 

Tímová komunikácia so spol. výsk. 3,35 3,88 4,12 3,58 
Tímová komunikácia 
s výskumníkmi z iných disciplín  2,99* 3,47* 3,59* 3,18 

 3,17 3,68 3,86 3,38 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

 

Celková znalosť sietí a tímovej práce -  celkovo zhodnotili respondenti svoje poznanie hlavných 

predstaviteľov a výskumných inštitúcii na priemernej úrovni, pričom doktorandi sa zhodnotili na 

veľmi dobre úrovni a výskumníci na vynikajúcej úrovni. Najmenej poznajú respondenti 

zahraničných predstaviteľov a zahraničné inštitúcie. Hoci celkovo znalosť sietí patrí medzi 

najnižšie zhodnotené znalosti v rámci vedeckej komunikácie dovnútra, schopnosť komunikovať 

v tíme  celkovo zhodnotili respondenti na veľmi dobrej úrovni.  



h) Ovládanie cudzieho jazyka a úroveň komunikácie v cudzom jazyku 

Dôležitou súčasťou výbavy ZVK je nepopierateľne ovládanie cudzieho jazyka. 

Respondentom bola položená otázka, ktorý cudzí jazyk (okrem českého) ovládajú najlepšie. Štyria 

z piatich opýtaných najlepšie ovládajú anglický jazyk, 14,1% nemecký jazyk, 2,8% francúzsky, 

1,5% ruský a 1,7% iný cudzí jazyk. Ako iný cudzí jazyk uviedli študenti a výskumníci jazyk 

taliansky, maďarský, španielsky a poľský (Graf. č. 1). Súvislosť najlepšie ovládaného jazyka 

s profesionálnym statusom a tým, či respondenti o práci vo výskume uvažujú, neuvažujú alebo už 

vo výskume pracujú, sa nezistila. 

 

Graf č. 2: Uveďte prosím, ktorý cudzí jazyk (okrem českého) ovládate najlepšie? 

14,1%
2,8%1,5%1,7%

anglický
nemecký
francúzsky
ruský

79,9%

iný cudzí jazyk

 
 

Študenti a mladí výskumníc  ohodno  5-stupň ň 

u. A žno vidi ab. č. 18, komunikácia

ja á výrazné rezervy, celkovo ju hodnotia podpriemerne 

erne hodnotia zrozumiteľnosť vyjadrovania v cudzom 

vládanie odbo erne 

 svoju úroveň komunikovať v cudzom jazyku, ktorý ovládate najlepšie 
odľa profesionálneho statusu. 

Priemer 
celkovo 

i mali tiť na ovej škále svoju úrove

komunikovať v cudzom jazyk ko mo eť z T  mladých 

výskumníkov a študentov v cudzom 

(prieme

zyku m

r 2,76). V rámci nej však nadpriem

jazyku (priemer 3,28), o rného jazyka hodnotili priem (priemer 3,07). 

  

Tab. č. 18: Ohodnoťte
p
 2. stupeň VŠ doktorandi výskumníci 

Ovládanie odborného jazyka 2,91* 3,62* 3,35* 3,07 
Zrozum ľnosť vyjadrovania ite 3,22* 3,57* 3,20* 3,28 
Prednášať alebo diskutovať na 
odbornú tému 2,48* 3,09* 3,12* 2,64 

Napísať výskumnú správu, odborný 
článok 2,48* 3,13* 3,06* 2,64 
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Komunikovať so spoločenskými 
vedcami zo zahraničia  2,36* 3,16* 3,12* 2,57 

Komunikovať s odborníkmi z iných 
ako spoločenských 
disciplín zo zahraničia 

2,21* 2,81* 2,88* 2,38 

 2,61 3,23 3,12 2,76 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 

 

Prednášať alebo diskutovať na odbornú tému, napísať výskumnú správu či odborný článok 

v cudzom jazyku, komunikovať so spoločenskými vedcami zo zahraničia alebo komunikovať 

s odborníkmi z iných ako spoločenských disciplín zo zahraničia spôsobuje študentom a mladým 

h 

 ZVK v cudzom jazyku sme zistili štatisticky významné rozdiely medzi hodnoteniami 

tudentov 2. stupňa VŠ, doktorandov ýskum ž na zu  

šie hodn skumníci, potom študenti 2. stupňa VŠ epšie 

 študen tupňa VŠ ovnaní s doktorandmi a výs íkmi. 

randov umníkov

iteľnosti vyjadrovania v  jazyku) klade 

skočení štúdia pracovať vo výskume, prípadne už vo výskume 

 úrovne komunikovať v cudzom jazyku podľa motivácie pracovať vo 
ýskume. 

Už pracujú 
o výskume 

Priemer 
celkovo 

výskumníkom väčšie problémy. Tieto zručnosti hodnotia celkovo podpriemerne. Vo všetkýc

skúmaných

š a mladých v níkov. A  výnimku zro miteľnosti

vyjadrovania, kde sa najhor otia vý a najl

doktorandi, sa horšie hodnotia ti 2. s v por kumn

Medzi sebahodnoteniami dokto  a výsk  sme nezistili rozdiely. Podobne sa zistili aj 

štatisticky významné rozdiely (okrem zrozum cudzom na zá

toho, či respondenti uvažujú po 

pracujú (Tab. č. 19). 

 

Tab. č. 19: Hodnotenie
v
 neuvažujú uvažujú v
Ovládanie odborného jazyka 2,91* 3,25* 3,47* 3,07 
Zrozumiteľnosť vyjadrovania 3,23 3,27 3,39 3,28 
Prednášať alebo diskutovať na 
odbornú tému 2,50* 2,80* 3,05* 2,64 

Napísať výskumnú správu, odborný 
článok 2,47* 2,86* 3,06* 2,64 

Komunikovať so spoločenskými 2,35* vedcami zo zahraničia  2,83* 3,15* 2,57 

Komunikovať s odborníkmi z iných 
ako spoločenských 
disciplín zo zahraničia 

2,21* 2,56* 2,82* 2,38 

 2,61 2,93 3,16 2,76 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú rozdiely v priemeroch medzi skupinou študentov 3. stupňa VŠ a výskumníkmi 
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lepšie hodnotili v porovnaní so študentmi Ekonomickej univerzity v ovládaní 

dborného jazyka a v zrozumiteľnosti vyjadrovania.  

 

Muži vyjadrili lepšiu zručnosť ako ženy v ovládaní odborného jazyka. Študenti Univerzity 

Komenského sa 

o

Celkové zhodnotenie komunikácie v cudzom jazyku -  takmer 80 % respondentov najlepšie z cudzích 

jazykov ovláda angličtinu, celkovo však svoju schopnosť komunikovať v cudzom jazyku vo vnútri 

vedeckej komunity zhodnotili respondenti ako veľmi slabú.  

 

 

2.1.2. Zručnosti vedeckej komunikácie navonok vedeckej komunity (doc. PhDr. Rastislav 

Bednárik, CSc.) 

 politickými zložkami spoločnosti, aby 

ožiadavky do vedeckých zámerov a jednak aby dokázali upozorniť na 

tie výs

andov a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti spoločenskovedného výskumu 

respondenti posudzovali svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti najprv v oblasti komunikácie 

  

V oblasti schopností presviedčať odb ch p e mety do výskumu 

). Treb amenať treba o čnosti 

ľa expertov z vedeckej, politickej a skej sféry pomerne vysoká. Na stupnici 1 – 9 je 

 – u sc ti zroz ne kom ať riziko výsledkov 

sti zrozum unikova

 

Význam odovzdávania poznatkov pre širšiu verejnosť, najmä v období budovania 

poznatkovej spoločnosti, je istým spôsobom naplnením zmyslu vedeckej práce – bez uplatnenia 

v rámci širokej deľby práce stráca vedecká činnosť význam pre celú spoločnosť. Mladí ľudia sa 

postupne učia komunikovať aj s odbornými, expertnými a

jednak dokázali pretaviť ich p

ledky svojej vedeckej práce, ktoré môžu byť užitočné pre hospodársku, politickú i kultúrnu 

a spoločenskú prax.  

 

2.1.2.1. Zručnosti vedeckej komunikácie voči odbornej verejnosti 

V rámci prieskumu sebahodnotenia znalostí a zručností komunikácie mladých študentov, 

doktor

s politikmi, vysokými štátnymi úradníkmi a podnikateľmi. 

) Persuazívne  zručnosti a

orný artnerov a pr mietať ich ná

je sebaobraz nasledovný (tab. č. 20

je pod

. a pozn , že po vládať nasledovné zru

novinár

táto potreba ohodnotená od 7,500 hopnos umiteľ unikov

výskumu až po 8,125 u schopno

č. 6). 

iteľne kom ť prínos výsledkov vedy (viď príloha 
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e  schopností v oblasti presviedčania podnikateľov a politikov 
dov) 

níci Priemer 
celkovo 

Tab. č. 20: Priemerné hodnoteni
(min = 1, max = 5 bo
 2.stupeň 

VŠ doktorandi výskum

Presvedč 3,59* 3,70* 3,44 iť o aktuálnosti problému  3,37* 
Podať hlavné p
textu 

osolstvo odborného 3,43* 3,84* 3,92* 3,54 

Zrozumiteľne komunikovať prínos 
vedy 3,39* 3,75* 3,84* 3,49 

Poskytnúť dôvody pre politické 
rozhodnutie 3,00* 3,29* 3,29* 3,08 

Zhodnotiť dopady prijatých 
rozhodnutí 3,14* 3,29* 3,52* 3,20 

Zrozumiteľne komunikovať riziko 3,15* 3,47* 3,60* 3,24 
Zapracovať požiadavky praxe do 
námetov na výskum 3,06* 3,48* 3,76* 3,20 

*  štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 

  

        Mladí respondenti hodnotia svoje schopnosti v tejto oblasti mierne vyššie než je priemer (v 

tomto prípade 3,0 bodu). Mladí adepti spoločenskovedného výskumu si v tejto oblasti dosť veria, 

a to nielen tí viac „zaangažovaní do výskumu“ – teda výskumníci a doktorandi, ale aj študenti 4. 

a 5. ročníkov vysokých škôl. (Štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty majú dobrú 

vypovedaciu úroveň, lebo hodnoty štandardných odchýliek sú nízke (variačné koeficienty sú nižšie 

než 33 %) a ďalej to, že v danej oblasti existujú štatisticky významné rozdiely v odpovediach 

študentov, doktorandov a výskumníkov (táto diferenciácia je štatisticky preukazná na úrovni 0,050 

u všetkých položiek). Výsledky ukazujú, že schopnosti v oblasti presviedčania sú podľa samotných 

respondentov mierne vyššie u mladých vedeckých pracovníkov a aj doktorandov ako u študentov. 

Príčina je zrejmá – komunikácia s praxou je viac realizovaná po skončení magisterského štúdia a 

proces získavania a upevňovania daných schopností sa u nás akceleruje až vo vedeckej praxi. 

Postupnosť tohto procesu je deklarovaná aj vyššou úrovňou schopností odovzdať vedecké poznatky 

podnikateľom, politikom a úradníkom (teda schopnosti „Presvedčiť o aktuálnosti problému“, 

ovať o rizikách 

u či ohľadne uplatnenia potrieb praxe vo výskume). Nižšia úroveň všetkých 

5. ročníkov, avšak u tých študentov, ktorí 

„Podať hlavné posolstvo odborného textu“ či „Zrozumiteľne komunikovať prínos vedeckých 

výsledkov“), než komunikačných schopností, ktoré sa viac dotýkajú praxe (teda dopady na 

investičné rozhodnutia, formulovať dôvody politických rozhodnutí, inform

výsledkov výskum

týchto schopností bola deklarovaná u študentov 4. a 

vypovedali, že uvažujú po skončení štúdia venovať sa výskumu, bola schopnosť „Presvedčiť 
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o aktuálnosti problému“ hodnotená mierne vyššie (priemer 3,61) oproti študentom nemajúcim 

záujem o výskum (priemer 3,30) (signifikantná diferencia na úrovni 0,050). 

 

Celkové zhodnotenie presviedčacích schopností -  respondenti celkovo zhodnotili svoje schopnosti 

presviedčania ako veľmi dobré, výskumníci dokonca ako vynikajúce. Najmenej respondenti 

dôverujú svojím presviedčacím schopnostiam v sazťahujúcim  na prax.  

  

b) Formy prenosu poznatkov do p

 adepti vedy a výskum ali ovlá my pren natkov do  Tieto 

schopnosti presviedčať 

o ni ate eba je mierne vyššia než priemer. Experti 

otrebe takýchto zručností pridelili na škále 1 – 9 hodnotu 6,28. (viď príloha č. 6). Výsledky 

raxe  

            Mladí u by m dať for osu poz praxe.

schopnosti síce nie sú podľa expertov až tak naliehavo potrebné ako 

p d k ľov, politikov a úradníkov, avšak ich potr

p

sebahodnotenia respondentov v tejto oblasti sú uvedené nižšie. 

 

Tab. č. 21:Priemerné hodnotenie vlastných schopností v oblasti foriem prenosu poznatkov do 
praxe (min = 1, max = 5 bodov) 
 2.stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer celkovo 
Diseminačné semináre 1,66* 2,32* 2,45* 1,84 
Rokovanie odborných rád 2,03* 2,48* 2,84* 2,18 
Odborné konferencie 2,53* 3,64* 4,00* 2,85 
Policy paper 1,66* 2,10* 2,21* 1,78 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 

 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými sku inami p

 

         (V tomto prípade štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty nemajú až tak dobrú 

vypovedaciu úroveň, lebo hodnoty štandardných odchýliek sú vyššie (variačné koeficienty sa 

ohybujú od 45 % do 60%) a ďalej to, že aj v tejto oblasti existujú štatisticky významné rozdiely 

V oblasti foriem prenosu poznatkov do praxe už respondenti neboli tak optimistickí, priznali 

minačných seminárov“ a aj v „Rokovaní 

p

v odpovediach študentov, doktorandov a výskumníkov (táto diferenciácia je štatisticky preukazná na 

úrovni 0,050 u všetkých položiek.) 

 

výrazne nižšiu úroveň znalostí  u „Policy paper“, „Dise

odborných rád“. Jedine „Odborné konferencie“ patria do okruhu znalostí mladých doktorandov 

a vedcov. U všetkých týchto  foriem platí, že študenti tu majú výrazne nižšie znalosti ako 

doktorandi či výskumníci. Ďalšie analýzy ukázali, že u mužov doktorandov a výskumníkov je 
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nalosť „Policy paper“ mierne vyššie hodnotená (priemer 2,38), než u žien doktorandiek z

a výskumníčok (priemer 1,97, pričom variačný koeficient má hodnotu 55 %). 

 

Celkové zhodnotenie znalosti foriem pr osu poznatko – celkovo zhodnotili respondentmi svoje en v 

znalosti v tejto oblasti ako veľmi slabé, hoci m dzi statusovými skupin  veľké rozdiely.  e ami sú

 

c) Znalosť sietí spolupráce a nadväzovania kontaktov 

   avných predstaviteľov 

o ni ate ertov na komunikácie v spoločensko-vednej 

mierne nadpriemernej úrovni (na škále 1 – 9 hodnota 6,62, podrobnejšie viď 

          Znalosť sietí spolupráce a nadväzovania kontaktov a hl

p d k ľskej, politickej a decíznej sféry je podľa exp

oblasti potrebná tiež v 

príloha č. 6). Svoju úroveň znalostí v tejto oblasti hodnotili respondenti nasledovne. 

 

Tab. č. 22:Priemerné hodnotenie vlastných znalostí sietí spolupráce a predstaviteľov 
podnikateľov a politikov (min = 1, max = 5 bodov) 

 2.stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer celkovo 
Kancelárie pre vonkajšie vzťahy    2,04 
Profesijné organizácie 2,14 2,47 2,92 2,26 
Slovenskí predstavitelia decízie 1,71* 2,07* 2,35* 1,83 
Zahraniční predstavitelia decízie    1,62 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
prázdne políčko znamená, že nie sú štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 

 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 

 

(I v tomto prípade štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty nemajú až tak dobrú 

ch predstaviteľov decízie“, avšak nie v ich odpovediach ohľadne  znalostí kancelárií 

zťahy a zahraničných predstaviteľov decízie.) 

ernú až nízku úroveň znalostí mladých študentov 

vypovedaciu úroveň, lebo hodnoty štandardných odchýliek sú vyššie (variačné koeficienty sa 

pohybujú od 49 % do 56 %) a ďalej to, že štatisticky významné rozdiely (na úrovni 0,050) existujú 

v odpovediach študentov, doktorandov a výskumníkov u znalostí „Profesijných organizácií“ 

a „Slovenský

pre vonkajšie v

 Konkrétne údaje približujú podpriem

a výskumníkov v oblasti sietí spolupráce s podnikateľskou a politickou sférou. Hlbšie analýzy 

ukázali, že táto nízka znalosť je nižšia u žien výskumníčok a doktorandiek (priemer 1,60 

u zahraničných a 1,92 u slovenských predstaviteľov decízie) než u ich mužských zástupcov 

(priemery 1,92, resp. 2,40).  
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Celkové zhodnotenie znalosti sietí spolu dv n lkov ili práce a na äzovania ko taktov -  ce o zhodnot

respondenti svoje znalosti v tejto oblasti ako veľmi slabé   a spolu so znalosťami z oblasti foriem 

prenosu poznatkov patria medzi najdeficitn nalosti eckej k kácii voč  ejšie z vo ved omuni i odbornej

verejnosti.  

  

d)  Znalosť spoločenskej etikety 

č. 23:Priemerné h

VŠ celkovo 

            O niečo lepšie výsledky preukázali mladí študenti a výskumníci v oblasti sebahodnotenia 

znalostí spoločenskej etikety. Mieru významu takýchto znalostí ocenili experti ako mierne 

nadpriemernú (na škále 1 – 9 hodnota 6,62, resp. 6,37, podrobnejšie v prílohe č. 6). Sebahodnotenie 

respondentov je uvedené nižšie. 

Tab. odnotenie vlastných znalostí v spoločenskej etikete (min = 1, max = 5 
bodov) 

 2.stupeň doktorandi výskumníci Priemer 

Rozlíšenie formálnej a neformálnej 
komunikácie 3,63* 3,90* 3,90* 3,70 

Orientácia v diplomacii a protokole    2,78 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
prázdne políčko znamená, že nie sú
 

 štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 

cké údaje napovedajú, že stredné hodnoty majú dobrú vypovedaciu úroveň, lebo hodnoty 

tandardných odchýliek sú nízke (variačné koeficienty sú 29 a 39 %) a ďalej to, že štatisticky 

ne pod priemer hodnotia svoje znalosti týkajúce sa 

orientácie v diplomacii a protokole. 

(Štatisti

š

významné rozdiely (na úrovni 0,050) existujú v odpovediach študentov, doktorandov a výskumníkov 

u položky „Rozlíšenie formálnej a neformálnej komunikácie“.) 

 Konkrétne údaje napovedajú, že respondenti pomerne vyššie hodnotia svoje znalosti v tom, 

že vedia rozlíšiť formálnu a neformálnu komunikáciu s predstaviteľmi decízie (hoci študenti mierne 

nižšie než doktorandi a výskumníci), a mier

Celkové zhodnotenie znalosti spoločenskej etikety -  napriek neznalosti foriem a sietí prenosu 

vedeckých poznatkov do praxe, respondenti svoje schopnosti využívať spoločenskú etiketu 

hodnotia ako veľmi dobré.  

            

 

2.1.2.2. Zručnosti vedeckej komunikácie voči  širšej verejnosti, popularizácia vedy 

        V ďalšej časti výskumu sebahodnotenia znalostí a zručností komunikácie mladých študentov, 

doktorandov a mladých vedeckých pra o ého u covníkov z oblasti sp ločenskovedn  výskum
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voje vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti komunikácie so širšou 

zácie vedy 

jto oblasti je (podľa názoru expertov na komuni edy) p  ovládať  

o odnotenia respondentov 

ú uvedené nižšie. 

respondenti posudzovali s

verejnosťou a v oblasti popularizácie vedy.   

 

a)  Komunikačné prostriedky populari

V te káciu v otrebné najmä tie

zručnosti, ktoré pomáhajú komunikovať zložitý odborný problém (bodovo na škále 1 – 9 tieto 

p treby ocenili od 6,625 až po 7,875, podrobnejšie viď príloha č. 6). Sebah

s

 

Tab. č. 24: Priemerné hodnotenie vlastných zručností komunikovať zložitý odborný problém 
(min = 1, max = 5 bodov) 

 2.stupeň 
VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Používanie jednoduchého 
a zrozumiteľného jazyka    3,94 

Z avo a pútavo komunikovať 
vedecké poznatky 3,42* aujím 3,75* 3,68* 3,50 

Používať zábavné a humorné prvky    3,53 
Využívať prvky vizualizácie a ilustrácie 
(video,...) 3,78* 4,01* 3,92* 3,83 

    * štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
   prázdne políčko znamená, že nie sú štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

 

(Štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty majú dobrú vypovedaciu úroveň, lebo hodnoty 

tandardných odchýliek sú nízke (variačné koeficienty sú pod 30 %) a ďalej to, že štatisticky 

znatky“ a u položky „Využívať prvky 

 

a, keď deklarujú výrazne nadpriemernú úroveň čo sa 

týka používania jednoduchého a 

 – 3,84 bodu) 

li respondenti u svojej schopnosti  zaujímavo a pútavo komunikovať 

) 

vať zábavné a humorné prvky pri komunikácii so širokou verejnosťou.  

š

významné rozdiely (na úrovni 0,050) existujú v odpovediach študentov, doktorandov a výskumníkov 

u položky „Zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké po

vizualizácie a ilustrácie“.)

 V tejto oblasti si mladí respondenti veri

zrozumiteľného jazyka (tu v rámci súboru doktorandov 

a výskumníkov ešte vyššiu úroveň deklarujú mladé ženy – 4,14 bodu, než mladí muži

a využívania prvkov vizualizácie a ilustrácie (tu o niečo nižšiu úroveň zručnosti deklarovali študenti 

4. a 5. ročníkov vysokých škôl, než doktorandi a výskumníci). Len o niečo nižšiu úroveň – i keď 

stále nadpriemernú – deklarova

vedecké poznatky (relatívne „skromnejší“ v ohodnotení tejto schopnosti boli študenti

a u schopnosti použí
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Celkové zhodnotenie komunikačných p kov po ácie v responden lkovo rostried pulariz edy – ti ce

zhodnotili svoje schopnosti v tejto oblasti ikajúcako vyn e.  

              

 b) Formy  a prvky komunikácie s médiami 

 O rné) výsledky preukázali mladí študenti 

 výskumníci v oblasti sebahodnotenia zručností zvládania spolupráce s médiami a využívania 

ých zručností zvládnuť spoluprácu s médiami (min = 

 niečo horšie (avšak stále aspoň prieme

a

rôznych foriem komunikácie. Mieru významu takýchto zručností ocenili experti ako mierne 

nadpriemernú (na škále 1 – 9 hodnota 6,125, podrobnosti v prílohe č. 6). Sebahodnotenie 

respondentov viď nižšie. 

Tab. č. 25:Priemerné hodnotenie vlastn
1, max = 5 bodov) 
 2.stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer celkovo
Vystupovať na tlačovej konferencii 2,58* 3,20* 3,25* 2,75 
Poskytnúť tlačový telefonát 2,79* 3,18* 3,33* 2,90 
Pripraviť tlačový materiál 3,08* 3,41* 3,78* 3,20 
Poskytnúť interview 3,19* 3,64* 3,58* 3,30 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 

 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

   Rozdiely v priemeroch sú medzi všetkými skupinami 

 

ch 

študentov, doktorandov a výskumníkov.) 

 espondenti si veria, že spoluprácu s médiami zvládnu aspoň na priemernej úrovni. Pritom 

 

a tlačovej konferencii či poskytnut e v  

výskumníc rámci súboru doktorandov 

pnosti v tupovať na tl ovej konferencii a poskytnúť inte  však 

Priemerné (až mierne podpriemerné) výsledky preukázali mladí študenti a výskumníci 

(Štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty majú relatívne dobrú vypovedaciu úroveň, lebo 

hodnoty štandardných odchýliek nie sú vyššie (variačné koeficienty sú od 34 po 41 %) a ďalej to, že 

u všetkých položiek existujú štatisticky významné rozdiely (na úrovni 0,050) v odpovedia

R

asi by lepšie zvládli prípravu tlačového materiálu či poskytnutie interview do médií, než vystúpenie

n ie tlačového t lefonátu. Vo šeobecnosti si tu o  niečo menej 

veria študenti 4. a 5. ročníkov než doktorandi a i. V 

a výskumníkov svoje scho ys ač rview

vyššie hodnotia mladí muži (priemery 3,47 a 3,87) než mladé ženy (priemery 3,02 a 3,42). 

v oblasti sebahodnotenia využitia prvkov reklamy a využitia prvkov public relations na 

popularizáciu vedy. Mieru významu takýchto znalostí ocenili experti ako mierne nadpriemernú (na 

škále 1 – 9 hodnota 6,500, podrobnosti v prílohe č. 6). Sebahodnotenie respondentov viď nižšie. 
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Tab. č. 26:Priemerné hodnotenie vlastných zručností využiť prvky reklamy a public relations 
na popularizáciu vedy (min = 1, max = 5 bodov) 
 2.stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer celkovo 
Využívanie prvkov reklamy    2,97 
Využívanie prvkov public    
 relations 2,86 

prázdne políčko znamená, že nie sú štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 

jú, že stredné hodnoty majú relatívne dobrú vypovedaciu úroveň, lebo 

odnoty štandardných odchýliek nie sú vyšš ) a e 

 štatisticky né roz na úro 50) v odpovediach 

e prostriedky popularizácie 

ierne podpriemerné) výsledky preukázali mladí študenti 

h sa popularizácii vedy. Mieru 

ý 1 – 9 hodnota 7,000, 

2.stupeň doktorandi výskumníci Priemer 

 

(Štatistické údaje napoveda

h ie (variačné koeficienty sú 38, resp. 41 %  ďalej to, ž

u týchto dvoch  položiek nie sú význam diely ( vni 0,0

študentov, doktorandov a výskumníkov. 

c) Masmediáln vedy 

Takisto priemerné (až m

a výskumníci v oblasti sebahodnotenia znalostí médií venujúcic

v znamu takýchto znalostí ocenili experti ako nadpriemernú (na škále 

podrobnosti v prílohe č. 6). Sebahodnotenie respondentov viď nižšie. 

 

Tab. č. 27: Priemerné hodnotenie vlastných znalostí médií venujúcich sa popularizácii vedy 
(min = 1, max = 5 bodov) 

 VŠ celkovo 
Dom čné vedecké 
časopisy 2,97* áce populariza 3,50* 3,66* 3,12 

Domáce popularizačné vedecké relácie 
v rozhlase, TV 2,96* 3,25* 3,27* 3,04 

Rubriky o vede v mienkotvorných 
denníkoch 2,84* 3,21* 3,25* 2,94 

* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 
 

(Štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty majú relatívne dobrú vypovedaciu úroveň, lebo 

skumníci 

 doktorandi, než študenti VŠ, avšak rozdiely medzi nimi nie sú tak výrazné, ak ide o masové 

é či printové médiá. Rozdiely sú u špecializovaných printových médií (vedeckých rubrík 

keď tieto sú známejšie pre mladých vedcov a doktorandov (viac pre 

mužov – priemer 3,45, než pre ženy – priemer 3,07) , než pre študentov. Tí študenti, ktorí uvažujú 

hodnoty štandardných odchýliek nie sú vyššie (variačné koeficienty sú na úrovni cca 36 %) a ďalej 

to, že u všetkých týchto položiek sú štatisticky významné rozdiely (na úrovni 0,050) v odpovediach 

študentov, doktorandov a výskumníkov.) 

 Zbehlejší sú v tejto oblasti komunikácie so širšou verejnosťou mladí vý

a

elektronick

v mienkotvorných denníkoch), 
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po skončení štúdia venovať sa výskumu, o niečo lepšie poznajú domáce popularizačné vedecké 

relácie v rozhlase a televízii (priemer 3,11), než študenti bez záujmu o výskum (priemer 2,89). 

 

Celkové zhodnotenie znalostí  foriem,  prvkov a masmediálnych prostriedkov  popularizácie vedy  -  

respondenti celkovo zhodnotili svoje schopnosti v tejto oblasti ako priemerné. Pritom v spolupráci 

s médiami, vo využívaní rôznych komunikačných prvkov  a v znalosti masmediálnych prostriedkov 

popularizácie vedy doktorandi a výs o o mkumníci hodn tili svoje sch pnosti ako veľ i dobré.  

 

                

d) Žánre popularizácie vedy 

šie je to však so znalosťami mladých respondentov ohľadne rozli

é, aj 

ď nižšie. 

    Hor čných žánrov 

a prostriedkov popularizácie vedy. Ani experti nepovažovali tieto znalosti za veľmi potrebn

ke

vi

ď ich ocenenia boli nad priemerom (na škále 1 – 9 hodnota 6,12). Sebahodnotenie respondentov 

 

Tab. č. 28:Priemerné hodnotenie vlastných znalostí žánrov a prostriedkov popularizácie vedy 
(min = 1, max = 5 bodov) 
 2.stupeň VŠ doktorandi výskumníci Priemer celkovo
Vedecké popularizačné prednášky 2,36* 3,00* 3,29* 2,55 
Vedecké kaviarne 1,66* 1,84* 2,07* 1,73 
Dni otvorených dverí 2,82* 3,07* 3,56* 2,93 
Festivaly vedy    2,10 
Slide shows    2,02 
* štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
prázdne políčko znamená, že nie sú štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 Nie sú signifikantné rozdiely v priemeroch medzi príslušnými skupinami respondentov 

 

(V tomto prípade štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty nemajú až tak dobrú vypovedaciu 

úroveň, lebo hodnoty štandardných odchýliek sú vyššie (variačné koeficienty sa pohybujú od 42 % 

o 58 %) a ďalej to, že štatisticky významné rozdiely (na úrovni 0,050) existujú v odpovediach 

u znalostí „Vedeckých popularizačných prednášok“, 

„Vedec

dpriemernú úroveň oboznámenia sa s vedeckými 

popularizačnými prednáškami vykázali najmä študenti (pričom horšie znalosti tu deklarovali tí, 

ktorí nemajú záujem o vedu). Avšak výrazne podpriemerná úroveň znalostí bola deklarovaná 

d

študentov, doktorandov a výskumníkov 

kých kaviarní“ a „Dní otvorených dverí“, avšak nie v ich odpovediach ohľadne  znalostí 

„Festivalov vedy“ a „Slide shows“.) 

 Približne priemernú úroveň znalostí vykázali respondenti ohľadne dní otvorených dverí 

(najmä mladé výskumníčky). Mierne po



 32

tivaly 

e popularizácie vedy

ontaktné oso  zabezpečujúce ko áciu 

 ich 

znalostí kontaktných osôb zabezpečujúcich 
 = 1, max = 5 bodov) 

mladými respondentmi u takých popularizačných prostriedkov, ako sú vedecké kaviarne, fes

vedy a slide shows.  

 

e) Siete spoluprác  

Mladí adepti vedy takisto prakticky nepoznajú k by munik

s médiami. Ukázalo sa, že ani experti nepociťujú takéto znalosti ako výrazne potrebné, keď

ocenenia boli len nad priemerom (na škále 1 – 9 hodnota 6,125, podrobnejšie v prílohe č. 6). 

Sebahodnotenie respondentov viď tab. č. 29. 

 

Tab. č. 29: Priemerné hodnotenie vlastných 
komunikáciu s médiami (min

 2.stupeň 
VŠ doktorandi výskumníci Priemer 

celkovo 
Tlačoví tajomníci    2,00 
PR pracovníci výskumných inštitúcií    1,93 
Žurnalisti vedy    1,92 
prázdne políčko znamená, že nie sú štatisticky významné rozdiely medzi skupinami na hladine významnosti 0,05 
 

(Štatistické údaje napovedajú, že stredné hodnoty nemajú až tak dobrú vypovedaciu úroveň, lebo 

odnoty štandardných odchýliek sú vyššie (variačné koeficienty sú 57 až 59  %) a ďalej to, že 

ri komunikovaní voči širokej verejnosti. V rámci komunity mladých doktorandov a výskumníkov 

 niečo lepšie mladí muži (priemer 2,32) než ženy (priemer 1,92) poznajú tlačových tajomníkov. 

 rámci komunity študentov 4. a 5. ročníka VŠ sa len o niečo viac zaujímajú o PR pracovníkov 

ýskumných inštitúcií a o žurnalistov vedy tí, ktorí uvažujú po skončení štúdia venovať sa výskumu 

 2,09 a 1,93). 

h

u týchto položiek nie sú štatisticky významné rozdiely (na úrovni 0,050) v odpovediach študentov, 

doktorandov a výskumníkov.) 

 Respondenti len málo poznajú mediálnych komunikátorov vedy, čo je dosť veľký handicap 

p

o

V

v

(ale tento „záujem“ je vyjadrený priemermi len na úrovni

 

Celkové hodnotenie žánrov a siete spolupráce popularizácie vedy - v tejto oblasti zhodnotili 

respondenti svoje schopnosti ako veľmi slabé  a z okruhu popularizácie vedy, ale aj zo všetkých 

hodnotených zručností, patria medzi najdeficitnejšie zručnosti vedeckej komunikácie.  
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islava.  

om pozorovania

ovateľ musel mať od nich neformálny, informovaný súhlas)3; štandardizovanosť, 

t.j.  pozorovania. 

Pre vatelia mali základné teoretické znalosti z oblasti 

zru kolením 

poz

     i pozorovateľné prejavy vybraných ZVK a  ich znakov. Pri  

poz ckej komunikácie4, kde ide 

o z enstva, t.j. komunikácia vedeckých 

poz mi pozorovanými zručnosťami vedeckej 

álneho prejavu (štruktúrovanosť) 

                                                

2.2. Výsledky  pozorovania  (Mgr. Barbora Holubová) 

 

2.2.1. Špecifikácia metódy a plán pozorovania 

      Pozorovanie ako druhá metóda na hodnotenie kvality ZVK bola zvolená za účelom  doplnenia, 

ale aj  overenia dotazníkového zisťovania založeného na sebahodnotení respondentov.  Výhodou 

metódy pozorovania je reálne  sledovanie pozorovateľných prejavov ZVK podľa vopred 

pripraveného plánu pozorovania a zaznamenávanie do  štandardizovaného protokolu pozorovania 

(príloha č. 3).  Pozorovanými situáciami boli  odborné komunikačné situácie, kde cieľová skupina  

prezentovala výskumné správy, obhajovala diplomové alebo dizertačné práce a pod. Pozorovania sa 

uskutočnili v období od 15. mája do 29.júna 2007 a  realizované boli dôkladne vyškolenými 

študentkami a študentmi Katedry psychológie UK Brat

     Celkovým cieľ  bolo  zistiť  výskyt selektívnych  znakov vybraných ZVK 

a zhodnotenie ich kvality/úrovne.  Charakteristikami pozorovania bola jeho  neparticipatívnosť, t.j. 

pozorovateľ bol posudzovateľom situácie, nezasahoval do nej, nebol účastníkom diania, len 

pozoroval; zjavnosť, t.j.  pozorovaní/-é boli informovaní/-é  o totožnosti pozorovateľa, vedeli, že sú 

pozorovaní  (pozor

sledovali sa  vopred stanovené a presným popisom vymedzené  jednotky

dpokladom kvality pozorovania bolo, že pozoro

čností vedeckej komunikácie. Tento predpoklad bolo možné dosiahnuť krátkym  š

orovateľov a vypracovaním dôkladnej inštruktáže. 

   Predmetom pozorovania  bol

orovaní  sme sa zamerali na  ZVK najmä  z prvého okruhu vede

dieľanie vedeckých poznatkov  vo vnútri vedeckého spoloč

natkov voči iným  vedcom/výskumníkom. Vybraný

komunikácie boli: 

a) Zrozumiteľnosť vyjadrovania v materinskom jazyku, resp. v cudzom jazyku 

b) Využívanie základných princípov rétoriky 

c) Dodržiavanie logického systému a kontinuity verb

d) Prispôsobenie  obsahu rečového prejavu časovému limitu 

 
3 To znamená, že pozorovaná bude iba tá osoba,  ktorá  s tým súhlasí. Predtým musí byť plne informovaná o priebehu 
a okolnostiach výskumu. Ide o pasívny súhlas – nepožaduje sa podpis dokumentu (formulára), ak nesúhlasí  vyžaduje sa 
podpis formulára 
 
4  Pre viac informácii o prvom a druhom okruhu ZVK  nájdete viac  na  
http://www.sspr.gov.sk/texty/File/ZEVEK/Profil_spolocenskovedneho_vyskumnika_v_oblasti_zrucnosti_vedeckej_ko
munikacie.pdf  
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unikovanie využiteľnosti výsledkov pre prax 

    Analytickými jednotkami, t. j. na kom sa ZVK pozorovali, boli účastníci a prezentujúci vo 

ajúci znaky cieľovej skupiny (študenti 2.  

čensko-vedných študijných, resp. vedných odborov 

tudujúci/pracujúci v Bratislavskom kraji).  

ciami pozorovania boli obhajoby diplomových prác (39,1 %), konferencie  

(12,7 %), obhajoby dizertačných prác (8,2 %), konferencie 

ntskej vysokoškolskej odbornej činnosti (SVOČ/ŠVVČ, 8,2 %). V kategórii „iné“ išlo najmä o 

istov, ktoré sme zaradili  pri ďalšej analýze do kategórie seminár/kolokvium 

ab. č. 30). 

e) Pútavosť  verbálneho prejavu 

f) Využívanie prostriedkov ilustrácie/názornosti rečového prejavu 

g) Využívanie IKT prostriedkov  pri  hovorenom prejave  

h) Kom

  

vopred vybraných komunikačných situáciách a zároveň  m

a 3. stupňa VŠ alebo výskumní pracovníci spolo

do 35 rokov š

Komunikačnými situá

(28,2 %), záverečné semináre a kolokviá 

štude

prezentácie štipend

(t

 

Tab. č. 30: Typy komunikačných situácií pozorovania 
Typ komunikačnej situácie Počet % 
Obhajoba diplomovej práce 43 39,1 
Konferencia 31 28,2 
Seminár/kolokvium 14 12,7 
Obhajoba dizertačnej práce 10 9,1 
ŠVVČ/SVOČ 9 8,2 
Iné 3 2,7 
Spolu 110 100,0 
 
 
Jednotky pozorovania, t.j. čo sa pozorovalo, predstavovali ukazovatele jednotlivých ZVK.   

Podrobný popis jednotiek pozorovania bol súčasťou  školenia anketárov pozorovania a presné 

ymedzenie  niektorých jednotiek bolo zahrnuté v  inštruktážnych materiáloch anketárov (príloha č. 

). Jednotlivé znaky jednotiek boli  zaznamenávané do štandardizovaného hárku – protokolu 

v

4

pozorovania (príloha č. 3). 

 

2.2.2. Hodnotenie zručností vedeckej komunikácie pozorovaním  

 

       Väčšina ZVK  bola zastúpená viacerými jednotkami pozorovania, počet ktorých však nebol pre  

jednotlivé zručnosti rovnaký a bol závislý od možností navonok pozorovateľných prejavov 

jednotiek.  
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y d li s

 chýb v m prejave, primeranou hlasitosťou, hovorením 

 sedením/státím ústnom p e (proxe ), udržiava očného 

 pohľadom ierou trém Tieto ukazo ele  (okrem y) boli 

dnotky v minúto intervaloch a ch zhodnoten  je percen elk

ácii a hlasitosti sme zaznamenávali i gatívne prejavy (chyby), 

statné ukazovatele sú párové, vzájomne sa však nie vždy vylučujú (tab. č. 31).  

 

a) Zrozumiteľnosť a využívanie zásad rétoriky 

         Zrozumiteľnosť ústneho prejavu a v užívanie zása  rétoriky bo  zisťované vý kytom 

artikulačných/gramatických ústno

spamäti/čítaním textu,  pri rejav mika ním 

kontaktu s publikom/bočením  a m y.  vat  trém

zaznamenávané ako je vých  i ím to z c ovej 

dĺžky ústneho prejavu.  Pri artikul ba ne

o

 

Tab. č. 31:  Zrozumiteľnosť a využívanie zásad rétoriky (N = 110, v % ) 
č Ukazovateľ Do 25 % 25 % - 50 % 50% - 75 % 75 % - 100 % Spolu
1. Chyby  artikulácie, gramat.  85,5 8,2 4,5 1,8 100
2. Neprimeraná hlasitosť  92,7 4,5 0,9 1,8 100
3. Text číta z papiera 62,7 9,1 10,0 18,2 100
4. Text hovorí spamäti  14,5 11,8 7,3 66,4 100
5. Proxemika  - sedenie 51,4 0,9 0 47,7 100
6. Proxemika - státie 54,5 0 0 45,5 100
7. Udržiavanie očného kontaktu 37,6 11,0 11,9 39,4 100
8. Bočenie pohľadom  98,2 1,8 0 0 100
 

Artikulácia -  celkovo sa u viac ako 55 % pozorovaných žiadne artikulačné alebo gramatické chyby 

lo spamäti takmer počas celej dĺžky prejavu viac ako 66 % 

nevyskytli a zo zvyšných 45 %  mala väčšina iba 25 % chybovosť vzhľadom na dĺžku ústneho 

prejavu (tab. č. 31).  Najčastejšími chybami artikulácie bolo príliš rýchle tempo reči, ktoré 

sťažovalo sledovanie toku informácii, ale aj monotónnosť rečového prejavu, ktorá zas sťažovala 

udržiavanie pozornosti publika. 

Hlasitosť - primerane hlasito hovorilo až 80 % pozorovaných, zvyšných 20 %  malo zväčša iba 

nízku chybovosť hlasitosti (do 25 % z dĺžky prejavu). Vzhľadom na to, že najčastejším typom 

komunikačnej situácie bola obhajoba diplomovej práce konajúca sa v malých miestnostiach alebo 

konferencia v ozvučenej miestnosti,  primeraná hlasitosť nebola problémom. Zlá počuteľnosť pre 

tichý a slabý hlas sa vyskytla ojedinele najmä v neozvučených miestnostiach.  

Hovorenie spamäti -  text hovori

pozorovaných a text čítalo takmer počas celej dĺžky prejavu  18 % pozorovaných.  Text čítalo z viac 

ako ½  dokopy približne 28 % pozorovaných (tab. č. 31). Zväčša išlo o študentov 2. stupňa VŠ 

štúdia a konferencie, kde boli texty prezentácii takmer úplne čítané.    

Proxemika - pozorovaním sa zistilo, že približne polovica pozorovaných stála a druhá polovica 

sedela (tab. č. 31).  Sedenie pri  ústnej prezentácii  bolo zväčša spôsobené zaužívaným spôsobom 
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mikrofónom. Je na osobnej skúsenosti a vyzretosti 

ezentujúci očný kontakt  najmä pri seminároch a obhajobách dizertačných prác. 

držiavanie očného kontaktu sťažuje  pri obhajobách dizertačných, ale aj diplomových prác 

bách diplomových prác. Celkový priemer viditeľnej trémy za všetky 

ozorovania bol 2,18, najčastejšie sa vyskytujúcim stupňom  (modusom)  bol stupeň 1, t. j. veľmi 

sedenia pri obhajobách diplomových prác v relatívne malých miestnostiach, ale aj sedením za 

konferenčným stolom s pripraveným 

prezentujúceho, aby nevýhodu sedenia a tým aj zníženia pôsobivosti prejavu prekonal a zmenil tieto 

zaužívané spôsoby prezentovania.  

Udržiavanie očného kontaktu -  pozorovaním sa zistilo, že očný kontakt  udržiavalo takmer počas 

celej dĺžky prezentácie  iba 40 % prezentujúcich, najmä už pri spomínaných obhajobách 

diplomových prác v relatívne malých miestnostiach.  Iba do 25 % z dĺžky ústneho prejavu 

udržiavali pr

U

skutočnosť, že ani členovia komisie často nehľadia na  prezentujúceho, ktorý tým nedostáva 

aktuálnu spätnú väzbu o ich zaujatosti.  

Tréma -  tréma bola  pri pozorovaní meraná na 5 stupňovej škále, kde 1 znamenalo veľmi nízku a  5 

veľmi vysokú  trému. Veľmi nízku tréma malo 39 % prezentujúcich, viac ako 25 % miernu trému, 

viac ako 14 % mierne vysokú a 3,6 % veľmi vysokú mieru viditeľnej trémy. Najvyššie miery trémy 

boli odpozorované na obhajo

p

nízka tréma. 

 

Celková zrozumiteľnosť a rétorika -  správna artikulácia, primeraná hlasitosť a zvládanie trémy sú 

dobre čnosti u väčšiny pozorovan es Pr mi i  rozvinuté zru ých r pondentov. oblémy s tý to zručnosťam

má približne 15 – 18 % respondentov. Horšie utým nosťami vorenie s i pri rozvin i zruč  sú ho pamät

ústnej prezentácii, využívanie správnej prox y a udržiavanie očného kontaktu s celým emik

publikum.  Zrozumiteľnosť a využívanie zásad rétoriky  pri ústnom prejave patria medzi  

priemerne rozvinuté ZVK. 

 

b) Štruktúrovanosť prejavu  

      Štruktúrovanosť ústneho prejavu bola zisťovaná celkovo tromi ukazovateľmi (tab. č. 32.). 

 Tab. č. 32:Výskyt ukazovateľov štruktúrovanosti pozorovaných prezentácii (N=110, v% ) 
č Ukazovateľ áno 1 – 2 časti 3 – 4 časti  5 a viac častí 
9. Predstavenie štruktúry prezentácie 59,1    
10. Časti prezentácie 79,1 35,5 21,8 21,4 
11. Zhrnutie /sumarizácia prezentácie 39,4    
 

Predstavenie štruktúry - štruktúru prejavu predstavilo 59 % pozorovaných a zväčša išlo o obhajoby 

diplomových prác a o konferenčné príspevky. Spomedzi študentov 2. stupňa VŠ štúdia predstavilo 
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e),  3 až 4 časti obsahovalo  približne 22% všetkých pozorovaní a približne 

vný podiel tvorili aj prezentácie s 5 a viac časťami.  Nie vo všetkých prezentáciách, v ktorých boli 

tkov. Zo všetkých pozorovaní však 

rezentácie so sumarizáciou povedaného tvorili necelých 40 % podiel.  Z tých, ktorí použili 

a (89,5 %), iba približne 11 % doktorandov a ani jeden 

štruktúru 60 %, z doktorandov 66 % a z výskumných pracovníkov približne 42 %.  Vo zvyšných 

prezentáciách, t.j. v takmer 41 %, štruktúra obsahu nebola dopredu predstavená.  

Časti prezentácie – aspoň jedna počuteľne alebo viditeľne oddelenú časť prezentácie bola 

zaznamenaná v 79 % pozorovaní. Najčastejšie išlo o jednu  alebo 2 oddelené časti (zväčša  ku 

koncu dĺžky prezentáci

ro

predstavené časti obsahu, boli tieto časti aj pozorovateľné. Zo 65 prezentácii s predstavenou 

štruktúrou bola táto dodržaná iba u 54, t.j. 83 %.  

Zhrnutie/sumarizácia prezentácie - schopnosť v krátkosti zhrnúť  povedané prispieva 

k jednoznačnému pochopeniu výsledkov  a vedeckých pozna

p

sumarizáciu, bolo najviac študentov 2. stupň

výskumní pracovník.   

 

Celková  štruktúrovanosť – prezentácie, v ktorých bola dopredu predstavená štruktúra obsahu, 

pozorovateľné časti štruktúry a zároveň aj záverečná sumarizácia,  tvorili iba približne 17 % podiel 

zo všetkých pozorovaní. Možno teda konštatovať, že  štruktúrovanosť ako zručnosť vedeckej 

komunikácie patrí medzi veľmi slabo rozvinuté zručnosti.  

 

c) Prispôsobenie obsahu časovému limitu 

       D h  o  

ový l  Preze ácie s presn m stanoveným 

 rozdielom dzi stanoveným lim om a skutočnou dĺžkou 

rezentácie, tvorili približne 11 % zo všetkých pozorovaní, s tolerovaným ±1 minútovým rozdielom 

ť prispôsobenia obsahu časovému limitu  (N = 110, v % ) 

održanie časového limitu -  zo všetkýc   110 pozorovaní b lo  približne 75 % takých (N = 

82), ktorým bol dopredu stanovený čas imit. nt e dodržaný

limitom, t. j. s nulovým časovým  me it

p

viac ako 17 % a s dvojminútovým nedodržaním limitu takmer 14 %.  S presahom viac ako 3 minúty 

bolo dokopy 16 pozorovaní, čo tvorilo skoro 22 % podiel zo všetkých pozorovaní (tab. č. 33). 

 

Tab. č. 33: Zručnos
č Ukazovateľ áno ∆  ± 1 min. ∆ ± 2  min. ∆  + 3 a viac min.  
12. Dodržanie limitu (∆  = rozdiel, N = 82) 10,9 17,3 13,7 21,7 
13. Urýchľovanie/skracovanie prejavu 19,1    
14. Predčasné ukončenie prejavu 5,5    
 

Urýchľovanie/skracovanie prezentácie –  pozorovaním bolo zistené, že prezentácie museli byť 

skracované či urýchľované  v 21 prípadoch, čo tvorí celkovo 19 % zo všetkých pozorovaní. Išlo 
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ezentácie  a jej zastavenie sa 

ozorovaním zistilo v 6 prípadoch, t. j.  5, 5 % všetkých pozorovaní.  

najmä o študentov 2. stupňa VŠ, ktorí mali takéto problémy. Boli však medzi nimi aj  4 doktorandi 

a 4 výskumníci.  

Predčasné ukončenie prezentácie -  nedokončenie celej pripravenej pr

p

 

Celkové prispôsobenie obsahu časovému limitu -  prezentácie s presne dodržaným časovým limitom 

a s toleranciou  ± 1 minúty tvorili dokopy 28,2 %   všetkých prezentácii so stanoveným limitom. 

Z takýchto prezentácií však 7 bolo takých, ktoré limit dodržali s pomocou skracovania 

a urýchľovania a 1 prezentácia bola ukončená predčasne, aby bol limit dodržaný. Prezentácií s 

„čistým“ dodržaným limitom bolo teda iba 23, čo predstavuje 28 %. Zručnosť prispôsobovania 

obsahu časovému limitu patrí medzi veľmi slabo rozvinuté  ZVK. 

 

d) Pútavosť prejavu 

       Zaujatosť/vyrušovanie publika –  prejavy vyrušovania a zaujatosti – sústredenej pozornosti 

žke 

e Prezent s ik lo or

ne 5 % zo všetkých pozorovaní. 

publika  sme merali ako počet zaznamenaných prejavov, ktoré tvorili podiel na celkovej dĺ

prez ntácie (tab. č. 34).   áci čae, po ktor ublých p um vyrušova  a bo epozlo n o  vané

počas viac ako ½ celkovej dĺžky prejavu, tvorili len približ

A naopak, prezentácie, kde publikum bolo zaujaté z ¾ celkovej dĺžky prezentácie, tvorili viac ako 

68 % podiel (tab. č. 34).  Aj priemerná hodnota pozornosti publika, meraná na škále od 1 po 5, kde 

1 znamená veľmi nízka pozornosť a 5 – veľmi vysoká pozornosť, bola viac ako 4 body, čo  

zodpovedá tomuto výsledku (tab. č. 34).  

 

Tab. č. 34: Vyrušovanie/pozornosť publika vzhľadom na dĺžku prezentácie (N= 110, v %) 
č Ukazovateľ Do 25 % 25 % - 50 % 50% - 75 % 75 % - 100 % Spolu 
15. Vyrušovanie publika  72,7 34,2 3,9 1,3 100 
16. Pozornosť, zaujatosť pub.  0,9 6,4 24,5 68,2 100 
 
Presvedčivosť prezentácie – celková presvedčivosť prezentácie bola hodnotená  pozorovateľmi tiež 

ká ená veľmi nízku presvedčivos yso re . 

e šetkých po va a 3 du om  poz ní 

 o lo presvedčiv tab ).  

ť pozorovaného  -  podobne ako celková pútavosť a presvedčivosť prezentácie bola 

pri ústnom prejave (tab. č. 35).  

na š le od 1 po 5, kde 1 znam ť  5 ve a ľ vmi k pú svedčivosť

Priem rná hodnota presvedčivosti v zoro ní bol ,53 bo , prič  6,4 % orova

bolo hodnotených ako veľmi má ých ( . č.34

Zanietenos

hodnotená aj angažovanosť/zanietenosť pozorovaného. Priemerná hodnota za všetky pozorovania 

bola 3,52 a približne 6 % všetkých prezentujúcich bolo hodnotených ako veľmi málo zanietených 
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1 2 3 4 5 Priemer  
Tab. č. 35: Ukazovatele pútavosti prejavu  (N =  110, v %) 
č. Ukazovateľ 
17. Hodnotenie – pozornosť 0,9 2,7 16,4 47,3 32,7 4,08 
18. Hodnotenie – presvedčivosť 6,4 10,0 27,3 36,4 20,0 3,53 
19. Hodnotenie – zanietenosť 6,4 12,7 26,4 30,9 23,6 3,52 
 

Celkové hodnotenie pútavosti prejavu sme získali podielom prezentácii, ktoré boli ohodnotené vo 

všetkých troch ukazovateľoch (tab. č. 35) stupňami 4 a 5. Takýchto prezentácii bolo 53, t. j. 48 % 

zo vš vaní. Možno teda konštatovať, že tn ieetkých pozoro  pútavosť ús eho prejavu je pr merne 

rozvinutá zručnosť. 

 

e) Ilustratívnosť/názornosť  prejavu 

       Ilustratívnosť ústneho prejavu sme zisťovali na základe ukazovateľov v tabuľke č. 36. 

 

Tab. č. 36: Názornosť ústneho prejavu  (N = 110, v % ) 
č Ukazovate  PowerPoint Spätný projektor Spolu ľ
20. Použitie technických prostriedkov 56,3 2,7 59,0 
21. Použitie grafu, schémy, tabuliek, fotografii   36,4 
 

Použitie technických prostriedkov – celkovo boli možnosti powerpointovej prezentácie alebo 

spätného projektoru využité v 59 % všetkých pozorovaní (dokopy v 65 pozorovaniach ),  v jednom 

rípade bola využitá školská tabuľa. Flipchart alebo poster neboli použité ani pri jednej prezentácii.  

čo predstavuje 36,4 % podiel zo všetkých pozorovaní. Najčastejší počet 

čet  stúpal s dĺžkou prezentácie. Zriedkavosťou 

p

Použitie prostriedkov názornosti -  aspoň jeden graf, schéma či tabuľka boli použité v 40 

pozorovaniach, 

prostriedkov názornosti boli 2  alebo 5 kusov, ich po

však neboli ani prezentácie, ktoré vzhľadom na svoju dĺžku obsahovali iba veľmi málo prostriedkov 

názornosti, t. j. slidy alebo priesvitky spätného projektoru zobrazovali zväčša text a neboli využité 

ich možnosti ilustratívnosti.  

 

Celková zručnosť názornosti/ilustratívnosti ústneho prejavu je priemerne rozvinutou zručnosťou. 

 

f) Úroveň powerpointovej prezentácie 

     Úroveň powerpointovej prezentác e v k O

 č. 37, sme zisťova prezen používal iaľkové ovládanie a/alebo 

 prostriedk časne yužité ib  prípado a diaľ  

ie  sm  zisťovali iacerými u azovateľmi. krem 

ukazovateľov v tabuľke li, či tujúci i aj d

laserové ukazovadlo. Oba tieto y  sú boli v a v 2 ch,  ib kové
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d serové ovadlo dnom prípade. Prídavné zariadenia 

w a vyu é iba m lne.  

 

ovlá anie v ďalších 2 a iba la  ukaz  v je

k po erpointovej prezentácii boli ted žívan inimá

 

Tab. č. 37: Ukazovatele úrovne powerpointovej prezentácie (N = 62, v % ) 

Č. Ukazovateľ Do 25 % 25 % - 50 % 50% - 75 % 75 % - 100 % Spolu
22. Obsah slidu - text 62,5 30,0 2,5 5,0 100 
23. Obsah slidu - heslovitosť 12,1 24,2 42,4 21,2 100 
24. Obsah slidu –nahrádza povedané 66,7 18,2 9,1 6,1 100 
25. Obsah slidu – dopĺňa povedané 7,8 32,8 20,3 39,1 100 
26. Zlá viditeľnosť obsahu slidu 68,2 27,3 4,5 0,00 100 
27. Animácia 35,0 35,0 20,0 10,0 100 
28. Technické poruchy 83,3 8,3 8,3 0.00 100 
 

Heslovitosť/textovosť obsahu slidov -  do 50 % dĺžky prezentácii obsahovalo textové slidy až 90 % 

zo všetkých powerpointových prezentácii (najviac výskumníci), heslovitosť  viac ako 50 % z dĺžky 

níkov.  

častejšie študenti 2.stupňa (22 %) a výskumníci 

dĺžky povedaného) používali najviac 

to 

čšina pokrývala iba 25 % dĺžky prezentácie.  

prezentácii obsahovalo približne 64 % prezentácii (tab. č. 37). Takúto heslovitosť slidov malo až 92 

% doktorandov, 60 % študentov 2. stupňa a polovica výskum

Obsah slidov nahrádza/dopĺňa povedané -  relatívne veľké percento prezentácií bolo spracovaných 

vo forme slidov, ktorých obsah nahrádzal povedané. Celkovo aj  85 % všetkých prezentácií 

obsahovalo takéto slidy do 50 % dĺžky prezentácii (tab. č. 37). Slidy, ktoré nahrádzali povedané  

nad viac ako 50 % dĺžky celej prezentácie, mali  naj

(14,3 %).  Slidy ako doplnenie povedaného  (50 % - 100 % z 

doktorandi (75 % z nich). 

Viditeľnosť  obsahu slidov -  celkovo bola zistená zlá viditeľnosť obsahu slidov u 36 % všetkých 

prezentácii a tá bola  zväčša iba do 25 % dĺžky prezentácií. 

Použitie animácie -  celkovo bola použitá animácia v 32 % zo všetkých powerpointových 

prezentácii, aj keď väčšia časť mala animáciu do 50 % dĺžky trvania prezentácie.  

Technické poruchy -  technické poruchy sa vyskytli u 19 %  powerpointových prezentácii, a 

vä

Celková úroveň powerpointových prezentácii -  relatívne veľa slidov powerpointových prezentácií 

obsahovalo neprimerane veľa súvislého textu, namiesto prehľadne usporiadaného textu do hesiel. 

Ešte častejšie obsah slidov nahrádzal povedané (najmä študenti 2. stupňa VŠ). Zlá viditeľnosť 

obsahu slidov zapríčinená hlavne malým písmom či príliš pestrým obsahom sa vyskytla  u viac ako 

1/3 prezentácií, technická  poruchovosť u 1/5 prezentácií. Animácia bola využitá iba u 1/3 

prezentácií. Celkovú úroveň powerpointových prezentácií hodnotíme ako slabú. 
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lickom jazyku -  zo všetkých pozorovaní boli v anglickom jazyku iba  4 

rezentácie, hoci až v 29 % podujatí bola rokovacím jazykom okrem slovenčiny aj angličtina. 

ujatiach bola možnosť simultánneho tlmočenia. Možnosť 

tí a aj publikum bola prevažne 

lovensky hovoriace.  

anie prínosu pre prax 

      Komunikovanie prínosu výsledkov  pre prax a praktické využitie vedeckých výsledkov v praxi 

g) Jazyk prezentácie 

       Prezentácia v ang

p

Pritom nie na všetkých takýchto pod

prezentovať v anglickom jazyku využili teda iba 2 študentky  a 1 študent 2. stupňa VŠ a  jedna 

doktorandka.  Celkové využívanie angličtiny pri ústnej prezentácii nebudeme však hodnotiť, 

pretože  angličtina nebola výlučným jazykom zo žiadnych poduja

s

 

h) Komunikov

  

obsahovala 48,6 % všetkých pozorovaní. Zo študentov 2.stupňa VŠ štúdia to bolo približne 49 %, 

z doktorandov približne 59 % a z výskumníkov len približne 33 %.  

 

Komunikovanie výsledkov pre prax ako súčasť ústnej prezentácie je priemerne rozvinutou 

zručnosťou5.  

 

Metódou štandardizovaného pozorovania sme zistili, že zo sledovaných ZVK nedosahovala ani 

eľmi dobrú alebo vynikajúcu ú m r l o , 

ikovanie p pre prax. cie m li iba slabú 

o rozvinutými ZVK sú schopnosť truktúro ť svoj ústny prejav a prispôsobiť 

asovému limitu (tab. č. 38).  

VK po orovaním

VK  Veľmi slabá 
úroveň 

Slabá  
úroveň 

Priemerná 
úroveň 

Veľmi dobrá 
úroveň 

Vynikajúca 
úroveň 

jedna v roveň.  Prie

rín su 

ernú ú oveň dosiah i zrozumiteľn

tá

sť a rétorika

pútavosť, názornosť  a komun o  Powerpointové prezen a

úroveň. Veľmi slab  š va

obsah prejavu stanovenému č

 

Tab. č. 38: Súhrnné zhodnotenie Z z  

Z

Zrozumiteľnosť a rétorika   X   
Štruktúrovanosť  X     
Prispôsobenie obsah/čas X     
Pútavosť ústneho prejavu   X   
Názornosť/ilustratívnosť   X   
Powerpointová prezentácia  X    
Komunikovanie prínosu pre prax   X   
 

 
                                                 
5  Hodnotený bol len samotný fakt, že prezentácia obsahovala využitie výsledkov  výskumu pre prax,  kvalita  tohto 
faktu, t. j. či to bolo dostatočne a kvalitne komunikované, nebola zisťovaná. 
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yhnutná. Metóda sebahodnotenia  úrovne  

tlivých ZVK má svoje špecifiká a vyznačuje sa relatívne vysokou subjektívnosťou odpovedí. 

rovaných jednotiek  má zase 

ovo boli ZVK dovnútra vedeckej komunity najčastejšie 

notené  slabšie, na priemernej či 

eľmi slabej úrovni a úrovne sú čo do statusových skupín aj motivácie pracovať vo výskume 

k sa však pozrieme do vnútra jed c  ru tí u 

ti a ladí výskumníci rovnako istí (tab. č. 39). Respondenti 

verbálne schopnosti na v mi dobrej úrovni, výskumníci a tí, č  uvažujú 

e, dokonca prevažne na vynikajúcej úrovni.  

enie ZVK vo vnútri vedeckej komunity 
Ve
slabá 

úroveň 

Sl á 
úroveň 

Priemerná
úroveň 

Ve
do
úroveň 

Vynikajúca Nemá 
skúseno. 
možnosť6

2.3. Sumarizácia výsledkov výskumu (Mgr. Barbora Holubová)  

 

       Napriek použitiu odlišných výskumných metód a nástrojov merania ZVK, určitá komparácia 

a zovšeobecnenie výsledkov  je  nielen možná, ale aj nev

jedno

Metóda pozorovania napriek vymedzeniu a štandardizovaniu  pozo

svoje obmedzenia  v subjektívnosti zaznamenávania jednotiek samotnými pozorovateľmi. Výsledky 

pozorovania  možno však chápať aj ako určitú kontrolu či korekciu sebahodnotenia, ak sa zisťovala 

úroveň približne identickej ZVK. Pre riešiteľov však tento typ „zhody“ nebol rozhodujúci, nakoľko 

obe metodiky neboli použité u tých istých respondentov.  

       

a) Zručnosti vedeckej komunikácie vo vnútri vedeckej komunity 

       Pre zhodnotenie kvality  ZVK prvého okruhu, teda vo vnútri vedeckej komunity, možno urobiť 

niekoľko súhrnných záverov. Celk

hodnotené na priemernej a veľmi dobrej úrovni (tab. č. 39). Tieto ZVK boli v porovnaní so ZVK 

druhého okruhu hodnotené celkovo lepšie, úrovne jednotlivých zručností sú však relatívne 

rôznorodé v rámci statusových skupín, aj podľa  motivácie respondentov  pracovať vo výskume. 

ZVK navonok vedeckej komunity sú respondentmi celkovo hod

v

homogénnejšie ( pozri prílohu č. 5). 

        A notlivý h ZVK pr kvého o hu zis me e , že ni všetkých 

sledovaných zručností sú si študen  m

celkovo zhodnotili svoje eľ o

pracovať vo výskum

 
Tab. č. 39: Súhrnné hodnot

ZVK 
ľmi ab ľmi 

brá úroveň /
Zručnosti ústneho a písomného prejavu       
Pútavosť prednesu   X(OBS) X   ŠV DP 
Ovládanie odborného jazyka    X    Š DVP 
Spôsob argumentácie    X Š DVP  
Dodržiavanie časového limitu X(OBS)  V   XŠDP 
Zrozumiteľnosť vyjadrovania    X D  Š VP 
Zrozumiteľnosť a rétorika (OBS)   X    
Názornosť/ilustratívnosť (OBS) X       
Dodržiavane logického sledu    D X ŠVP  
                                                 
6 Nemal/-a možnosť, alebo nemá skúsenosť za celý súbor 
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 Štruktúrovanosť prejavu (OBS) X     
Formy  ústneho prejavu       
Odborná prednáška   Š X DVP 30,4%
Prezentovať referát na odbornú tému     X  2,5% ŠDPV
Diskutovať na odbornú tému (polemika) X Š D 4,9%   VP 
Viesť panelovú diskusiu D    X Š VP  52,0% 
Prezentovať (obhajovať) výskum, seminárnu, 

u bakalársku, diplomovú prác     XŠDVP 11,1% 

Formy  písomného prejavu      
Viem napísať odborný posudok X Š  P D V 
Viem napísať recenziu na odbornú publikáciu X ŠP   D V 
Viem napísať výskumnú správu  Š X DP V 
Viem napísať odbornú štúdiu    X  D P  Š V
Uplatňujem kodifikované pravidlá citovania    X Š DVP 
Využívanie IKT prostriedkov      
Videokonferencia X P 5  Š V D 2,4% 
Blogovanie   X P V 51,0% Š D 
E-mailová konferencia     XŠDVP 44,2% 
Inštalácia a ovládanie prezentácie cez X 20,2% dataprojektor    Š D P V

Pripraviť elektronickú prezentáciu  XŠDVP 10,4%     
Úroveň powerpointovej prezentácie (OBS)  X    
Využívanie odborných informač. zdrojov      
Využívanie trialov (fulltextové vyhľadávanie)  X  14,4%    ŠDVP
E-net knižnice (vyhľadávanie v on-line 
katalógoch     XŠ P 8,1% DV

Počet využívaných info -  zdrojov  X    
Sieťovanie a tímová práca      
Slovenskí predstavitelia    XŠ DVP  
Slovenské výskumné inštitúcie   XŠ DP V  
Zahraniční predstavitelia  XŠD VP    
Zahraničné výskumné inštitúcie XŠ DP V    
Tímová komunikácia s inými spoločenskov.    XŠ DVP  
výskumníkmi 
Tímová komunikácia s výskumníkmi z iných  
disciplín ako spoločenských   XŠ DP V 

Komunikácia v cudzom jazyku       
Ovládanie odborného jazyka   XŠ VP D  
Zrozumiteľnosť vyjadrovania   V XŠDP   
Prednášať alebo diskutovať na odbornú tému  XŠP DV    
Napísať výskumnú správu, odborný článok  XŠP DV    
Komunikovať so spoloč. vedcami zo 
zahraničia  Š X DVP    

Komunikovať s odborníkmi z iných ako 
spoločenských disciplín zo zahraničia XŠ P DV    

Legenda: OBS – úroveň zistená pozorovaním, X – celý súbor, Š – študenti 2. stupňa, D – doktorandi, V – výskumníci, P 
– uvažujú pracovať vo výskume 
Hodnotiaca škála: Veľmi slabá úroveň  do 2,40
bodu; Veľmi dobrá úroveň 3,21 – 3,60 bodu; Vy

 bodu; Slabá úroveň 2,41 – 2,80 bodu; Priemerná úroveň 2,81 – 3,20 
nikajúca úroveň 3,61+ bodu 

čšími nedostatkami je slabá 

 

Štandardizovanou observáciou  (OBS) však takáto vysoká úroveň verbálnych zručností nebola 

zistená.  Na veľmi slabej úrovni zvládajú študenti a mladí vedci dodržiavanie stanoveného časového 

limitu pri ústnej prezentácii a štruktúrovanosť prejavu. Ďalšími najvä
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ikajúcej úrovni.  Najväčšie 

T napovedali na veľmi dobrú až vynikajúcu úroveň. Na 

ahodnotenia respondenti na vynikajúcej úrovni, tieto informačné zdroje nepatria  

 poznanie hlavných 

úroveň powerpointových prezentácii a priemerné využívanie zásad rétoriky a prostriedkov 

názornosti a ilustratívnosti (tab. č. 39).  

         Úroveň jednotlivých foriem ústneho prejavu úzko súvisí s faktom, či s konkrétnou formou 

ústneho prejavu študenti a mladí výskumníci mali možnosť prísť do styku. Ak išlo o referát či  

obhajobu seminárnej, bakalárskej alebo diplomovej práce, respondenti zhodnotili svoje schopnosti 

v tejto oblasti ako vynikajúce, bez rozdielu podľa statusu. (tab. č. 39).  

          V písomnom prejave si sebahodnotitelia veria celkovo priemerne, doktorandi a výskumníci 

sa domnievajú, že ich písomný prejav je  na  veľmi dobrej až  vyn

problémy deklarujú s písaním odborného posudku, recenzie na odbornú publikáciu a s písaním 

výskumnej správy, čo taktiež môže súvisieť s nedostatočnou skúsenosťou s týmito písomnými 

žánrami (tab. č. 39). Vzhľadom na  relatívne vysoké hodnotenie svojho písomného prejavu je však 

predsa len prekvapením, že viac ako 2/3 respondentov nepublikuje v žiadnom printovom médiu. Tí, 

čo publikujú, uverejňujú svoje štúdie  najviac v odborných domácich časopisoch, najmenej 

v odborných zahraničných a karentovaných zahraničných časopisoch.   

          Sebahodnotenia využívania IK

druhej strane sa však zistil vysoký podiel takých respondentov, ktorí nemali možnosť si 

danú/vybranú IKT vyskúšať. Najviac si študenti, doktorandi a výskumníci nemali možnosť 

doposiaľ vyskúšať videokonferenciu, blogovanie a e-mailovú konferenciu. Pritom vytvoriť 

powerpointovú prezentáciu a jej inštaláciu cez dataprojektor by zvládli respondenti na vynikajúcej 

úrovni. Pozorovaním však bolo zistené, že powerpointové prezentácie podľa pozorovaných kritérií 

boli iba na slabej úrovni (tab. č. 39).  

            Študenti a mladí výskumníci mali problém s identifikáciou informačných zdrojov, 

z ktorých sa dozvedajú o nových trendoch svojej vednej disciplíny či študijného odboru. 

Najčastejšie uvádzaným informačným zdrojom bol internet (všeobecne, ale aj konkrétne portály či 

webové stránky). Napriek tomu, že fulltextové vyhľadávanie v trialoch či využívanie e-net knižníc 

zvládajú  podľa seb

medzi najpoužívanejšie. Ak by sme hodnotili využívanie informačných zdrojov podľa počtu 

uvedených zdrojov, ich využívanie je len na veľmi slabej úrovni. Zo všetkých opýtaných 

respondentov  5, teda maximálny počet informačných zdrojov, uviedlo necelých 40 %. Pritom práve 

zručnosť sledovania aktuálnych informačných zdrojov a sledovanie trendov patrila podľa 

expertného hodnotenia medzi najdôležitejšie zručnosti vo vnútri vedeckej komunity (priemer  8,4, 

viď príloha č. 6).  

        Sebahodnotenia poukazujú na to, že respondenti málo poznajú predstaviteľov a inštitúcie 

svojho študijného odboru. Celkovo zhodnotili respondenti svoje



 45

predsta

äčšina sebahodnotiteľov uviedla, že z cudzích jazykov najlepšie ovládajú 

anglický jazyk. V komunikácii v cudzom jazyku deklarovali najväčšie nedostatky, celkovo ju 

viteľov a výskumných inštitúcii na priemernej úrovni, pričom doktorandi sa zhodnotili na 

veľmi dobrej úrovni a výskumníci na vynikajúcej úrovni. Najmenej poznajú respondenti 

zahraničných predstaviteľov a zahraničné inštitúcie, hoci dôležitosť tejto znalosti bola potvrdená 

expertným hodnotením (priemer 7,700, viď príloha č. 6). Hoci celkovo znalosť sietí patrí medzi 

najnižšie zhodnotené znalosti v rámci vedeckej komunikácie dovnútra, schopnosť komunikovať 

v tíme  celkovo zhodnotili respondenti na veľmi dobrej úrovni. (tab. č. 39).  

Výrazná v

hodnotili ako veľmi slabú. Ovládanie odborného cudzieho jazyka a zrozumiteľnosť hodnotili 

respondenti ešte na veľmi dobrej úrovni, schopnosť prednášať, diskutovať alebo priamo 

komunikovať s inými vedcami v cudzom jazyku však ohodnotili ako priemernú až veľmi slabú (tab. 

č. 39). Pritom  odborná komunikácia v cudzom jazyku dosiahla  skóre dôležitosti až 7,900 bodu 

(viď príloha č. 6) 

 

Celkové zhodnotenie ZVK vo vnútri vedeckej komunity -  relatívne slabá úroveň ústneho prejavu 

zistená pozorovaním poukazuje na nekritické zhodnotenie svojich schopností v tejto oblasti. 

Zhodnotenie znalosti foriem ústneho a písomného prejavu závisí od skúsenosti respondentov 

s konkrétnou formou. Najmenšie skúsenosti majú respondenti s panelovou diskusiou a polemikou, 

s písaním odborného posudku a výskumnou správou. Taktiež si väčšina  respondentov nemala 

možnosť vyskúšať videokonferenciu alebo e-mailovú konferenciu.  Nízka publikačná činnosť 

a využívanie rôznorodých informačných zdrojov patria medzi ďalšie nedostatky komunikačných 

zručnosti vo vnútri vedeckej komunity. Najväčšie deficity však boli zistené v poznaní sietí 

spolupráce, najmä zahraničných  predstaviteľov a výskumných inštitúcii zo svojej vednej oblasti. 

Rovnako slabá úroveň bola zistená v schopnosti  komunikovať v cudzom jazyku – angličtine 

v rámci vedeckej komunity.  Deficitným ZVK vo vnútri vedeckej komunity  bolo pritom podľa 

expertného hodnotenia prisúdené vysoké skóre dôležitosti. 

         

        b) Zručnosti vedeckej komunikácie navonok vedeckej komunity 

        Zručnosti vedeckej komunikácie navonok vedeckej komunity hodnotili študenti a mladí 

výskumníci celkovo o niečo horšie ako zručnosti vo vnútri vedeckej komunity.  Ide o relatívne nové 

oblasti a formy komunikácie vedy, s ktorými má skúsenosť zrejme len veľmi málo študentov či 

mladých vedcov. Spoločným znakom v hodnotení respondentov ich komunikačných schopností 

voči odbornej – decíznej sfére a širokej verejnosti je, že schopnosti využívania špecifických 

 spôsobov a  prostriedkov komunikácie v týchto oblastiach zhodnotili respondenti ako veľmi dobré 
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i by nemali mať problém 

resvedčiť decízorov (podnikateľov, politikov, investorov) o aktuálnosti výskumného problému 

. Akonáhle sa persuazívne schopnosti 

ujú viac na prax (komunikovanie prínosu dk e v a

rozhodnutie, zhodnotenie dopadu a pod.), responde ž ejší

né. Pozorovaním sa pritom  zistilo, že v čnosti komunikovali 

skú prax iba  zried vo (tab č. 40). 

 ZVK voči decíznej sfére 
Ve
slabá 

úroveň 

Slabá 
úroveň 

Priemerná 
ú  

V  
d
úroveň 

Vynikajúca
úroveň 

až vynikajúce.  Znalosti konkrétnych foriem, žánrov a najmä sietí spolupráce hodnotili však už 

respondenti ako veľmi slabé.  

         Schopnosti využívania persuazívnych zručností  voči decíznej sfére za účelom prenosu 

vedeckých poznatkov zhodnotili respondenti ako veľmi dobré, doktorandi a výskumníci  dokonca 

ako vynikajúce.  Deklarovaná úroveň vypovedá  o tom, že mladí vedc

p

a stručne a výstižne podať hlavné posolstvo odborného textu

vzťah  výsle

nti sú u

ov pr  prax, dô ody n  politické 

kritick  a hodnotia svoje schopnosti 

ako veľmi dobré až priemer skuto

prínos svojho výskumu pre spoločen ka . 

 

 Tab. č. 40: Súhrnné hodnotenie

ZVK 
ľmi 

ro eňv

eľmi
obrá 

Mechanizmy prenosu poznatkov (persuzívne zručnosti)      
Presvedčiť o aktuálnosti problému  XŠD VP    
Podať hlavné posolstvo odborného textu X     Š DVP 
Komunikovanie prínosov pre prax (OBS)   X   
Zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov vedy XŠ D   PV 
Poskytnúť dôvody pre politické (investičné) rozhodnutie DV  X PŠ  
Zhodnotiť dopady prijatých rozhodnutí X  D P   Š V  
Zrozumiteľne komunikovať riziko výsledkov výskumu X P   Š D V 
Zapracovať požiadavky praxe do námetov na výskum XŠ DP   V 
Formy prenosu poznatkov      
Diseminačné semináre XŠ P V D    
Rokovanie odborných rád X  ŠP D V   
Odborné konferencie  ŠP X  DV 
Policy paper XŠDVP     
Siete  spolupráce a nadväzovania kontaktov      
Kancelárie pre vonkajšie vzťahy XŠDVP     
Profesijné organizácie XŠP DV    
Slovenskí predstavitelia decízie XŠDVP     
Zahraniční predstavitelia decízie XŠDVP     
Etiketa a spoločenské správanie      
Rozlíšenie formálnej a neformálnej komunikácie     XŠDVP 
Orientácia v diplomacii a protokole  XŠD VP   
Legenda: OBS – úroveň zistená pozorovaním, X – celý súbor, Š – študenti 2. stupňa, D – doktorandi, V – výskumníci, P 
– uvažujú pracovať vo výskume 
Hodnotiaca škála: Veľmi slabá úroveň  do 2,40 bodu; Slabá úroveň 2,41 – 2,80 bodu; Priemerná úroveň 2,81 – 3,20 
bodu; Veľmi dobrá úroveň 3,21 – 3,60 bodu; Vynikajúca úroveň 3,61+ bodu 
 
 
        Znalosti konkrétnych foriem prenosu vedeckých poznatkov celkovo už zhodnotili 

respondentmi ako veľmi slabé, hoci medzi statusovými skupinami sú  relatívne veľké rozdiely.  

Veľmi slabé sú aj znalosti respondentov v oblasti sietí spolupráce a nadväzovania kontaktov.  



 47

do praxe, respondenti svoje schopnosti využívať spoločenskú 

tiketu hodnotia  celkovo ako veľmi dobré.  

 respondenti 

iticky) vysoko. Vo vzťahu k širokej verejno es n

vysvetliť zrozumiteľne, pútavo, s humorom a s po i  

tia aj príp vu tla vého m teriálu a bo p  

nie ZVK voči širokej verejnosti (popular cia ve
Ve
slabá 

úroveň 

Slabá 
úroveň 

Priemerná 
úroveň 

V  

ú  

Vynikajúca
úroveň 

Spolu so znalosťami z oblasti foriem prenosu poznatkov patria medzi najdeficitnejšie znalosti vo 

vedeckej komunikácii voči odbornej verejnosti (tab. č. 40). Napriek neznalosti foriem a sietí 

prenosu vedeckých poznatkov 

e

          Vo využívaní komunikačných prostriedkov na  popularizáciu vedy sa hodnotia

(nekr sti sú r

mocou v

ponde ti presvedčení, že vedia veci 

zuálnych prostriedkov na vynikajúcej

úrovni. Priemerne až veľmi dobre hodno ra čo a le oskytnúť

interview pre médiá (tab. č. 41). 

 

Tab. č. 41: Súhrnné hodnote izá dy) 

ZVK 
ľmi eľmi

dobrá 
roveň

Prostriedky popularizácie      
Používanie jednoduchého a zrozumiteľného jazyka XŠ P     DV
Zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky    XŠ D P V
Používať zábavné a humor. prvky    XŠ V D P 
Využívať prvky vizualizácie a ilustrácie (video,...) XŠDVP     
Formy komunikácie s médiami      
Vystupovať na tlačovej konferencii  XŠ P DV  
Poskytnúť tlačový telefonát  Š XDP V  
Pripraviť tlačový materiál   Š X P D V 
Poskytnúť interview   Š XVP D 
Prvky komunikácie      
Využívať prvky reklamy   XŠDVP   
Využívať prvky public relations XŠ P   DV   
Znalosť masmediálnych pro
vedy 

striedkov popularizácie      

Domáce časopisy popularizácie vedy   XŠ DP V 
Domáce relácie  popularizácie vedy v rozhlase, TV XŠ DVP    
Rubriky popularizujúce vedu v mienkotvorných denníkoch XŠP DV    
Znalosť žánrov popularizácie vedy      
Vedecké popularizačné prednášky Š X DVP   
Vedecké kaviarne XŠDVP     
Dni otvorených dverí   XŠDP V  
Festivaly vedy XŠDP V    
Slide shows XŠDVP     
Pozná siete spolupráce      
Tlačoví tajomníci XŠDVP     
PR pracovníci výskumných inštitúcií XŠDVP     
Žurnalisti vedy XŠDVP     
Legenda: OBS – úroveň zistená pozorovaním, X – celý súbor, Š – študenti 2. stupňa, D – doktorandi, V – výskumníci, P 
– uvažujú pracovať vo výskume 
Hodnotiaca škála: Veľmi slabá úroveň  do 2,40 bodu; Slabá úroveň 2,41 – 2,80 bodu; Priemerná úroveň 2,81 – 3,20 
bodu; Veľmi dobrá úroveň 3,21 – 3,60 bodu; Vynikajúca úroveň 3,61 + bodu 
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          Znalosť masmediálnych prostriedkov popularizácie vedy hodnotia respondenti ešte ako 

priemerné, akonáhle však mali zhodnotiť svoje znalosti s konkrétnymi žánrami popularizácie vedy 

a sieťami spolupráce, ich hodnotenie klesá na veľmi slabú úroveň.  Na priemernej úrovni hodnotia 

naši respondenti svoje schopnosti vystupovať na odborných konferenciách, poskytovať tlačový 

telefonát, využívať prvky reklamy a PR na popularizáciu vedy. Svoje znalosti médií venujúcich sa 

popularizácii vedy takisto hodnotia ako priemerné (tab. č. 41). 

 

Celkové zhodnotenie ZVK navonok vedeckej komunity -  deklarovaná veľmi dobrá až vynikajúca 

úroveň persuazívnych schopností voči decízii je spochybnená kritickým zhodnotením konkrétnych 

foriem a sietí spolupráce potrebných pre prenos a využitie  vedeckých poznatkov do spoločenskej 

praxe. Napriek tomu, že expertným hodnotením nebola sieťam spolupráce či formám prenosu 

prisúdená najvyššia dôležitosť v tejto skupine  zručností (priemer 6,5 až 6,3 bodu, viď príloha č. 6), 

neznalosť „rozhodujúcich odberateľov“ vedeckých poznatkov  je vážnym deficitom ich využitia pre 

prax.  

V oblasti popularizácie vedy respondenti deklarujú veľmi dobré až vynikajúce využívanie 

komunikačných prostriedkov aj foriem práce s médiami. Priemerné  znalosti priznali respondenti 

v schopnosti využívať prvky reklamy a PR, či poznaní masmediálnych prostriedkov. Konkrétne 

žánre  a siete spolupráce  pre popularizáciu vedy študenti a mladí vedci takmer vôbec nepoznajú.  

 

 

       Summary (Mgr. Barbora Holubová) 

Comprehensive assessment of science communication skills according to  survey findings implies 

some interesting generalizations.  Inner scientific communications skills  were evaluated higher 

than external science communications skills. The evaluation was  more heterogeneous according to 

professional status of respondents in compare with external skills. Statistically significant 

differences appeared  between students of 2nd level on the one hand and students of doctoral study 

and young researchers on the other hand.  

Relatively low level of verbal skills found per standardised observations refers to non-critical self- 

assessment of inner scientific communication skills. Very low level of  content-time adjustment and 

structure of speech were found.  Knowledge of verbal and written forms was influenced by real 

experiences with particular form.  A lack of experience with panel discussion, polemics, peer – 

reviews and research reports was found. Although, the skills of ICT usage in scientific 

communication were self-evaluated as excellent, some of  special ICT in scientific communication 

could not be experienced, e.g. videoconference or e-mail conference. Low publication activities  
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eficit  skills  were scored very high in expert’s  

n expert’s importance evaluation, lack of recognition  who are the “decisive customers” of 

 representatives of 

ost important research institutions is necessary. According to the lack of professional English 

ommunications skills and according the pre-survey of mapping interest of training taught in 

nglish, we recommended to lecture   some parts of module in English language.  New and not so 

ell–known field of science communication towards decision makers and broad public could be 

sed as appealing part of module. Mainly the new forms and ways how to communicate science and 

evelopment to non-scientific audience could attract potential young scientists. 

 

and utilization of different information recourses are  shortcomings of inner scientific field.  The 

most substantial limitations were found in the knowledge of scientific networks, especially of 

foreign representatives and research institutions of social and other sciences. Also the ability of 

scientific communication in  English  language got the lowest level by self-assessment of 

respondents. Nevertheless, all discovered d

importance evaluation. 

For part of external science communications skills, the declared very good and excellent level of 

persuasive skills towards decision makers was challenged by non–knowledge of  particular forms 

and networks of knowledge transfer.  Despite of  low importance of networks and forms of transfer  

scored i

scientific knowledge  is a severe deficiency.  

As regard of  science popularization,  excellent usage of communication means and the forms of 

media co-operations were declared.  Medial level skills of PR and advertising items were confessed, 

as well the knowledge of mass media–means in science  popularization. The particular facilities and 

networks in science communication field are totally unknown by students and young scientists 

either.  

Implications of the  survey findings  for training module are following. The higher levels of self-

assessment in inner field could be used for  advanced  and for education of upper level of scientific 

communication skills. Acquaintance of research networks and mainly foreign

m
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 rámec tréningového modulu. Zahŕňa 2 základné vecné bloky 

 štrukturáciu bloku vzhľadom k tomu, voči komu je komunikačný proces, resp. zdieľanie a prenos 

dnotlivých „odberateľov“ vedeckých 

poznatkov treba neustále pamätať aj na intencie, teda účely, za aký  komunikácie 

p čuje aj profesie, resp. odbornosť, ktorú si lektorovanie 

jednotlivých blokov vyžaduje.  

Tab. č. 42: Tematický rámec tréningového modulu Z
Vecný blok Štrukturácia 

vecného bloku 

 3. Závery a implikácie pre zostavenie tréningového modulu 

     
      Na základe doterajších poznatkov o vedeckej komunikácii a zistení z terénnych výskumov sme 

sa pokúsili zostaviť  tematický

a

vedeckých poznatkov primárne urče ). Okrem jený (tab. č. 42

mi  proces vedeckej

rebieha. Tematický rámec nazna

 

VK  
Profesie/odbornosť 

Úvodné stretnutie/prednáška 
(pre-test, čo je to vedecká 

komunikácie, účel) 

  

Zručnosti písomného a ústneho 
prejavu „dovnútra“ orníci 

Experti na vedeckú komunikáciu, 
publikovanie vo vede, odb
z knižničnej a informačnej vedy, experti na 
komunikáciu 

 decízia, firmy 
Praktici v oblasti komunikácie voči 
politikom, investorom v oblasti výskumu 
a vývoja, prenos poznatkov do praxe 

 verejnosť alisti 
Popularizátori vedy - praktici v oblasti 
písomného a ústneho prejavu, žurn
vedy  

Siete a formy prenosu „dovnútra“ lín, výskumných 
inštitúcií, štruktúr vo vede a vývoji, 

Odborníci so znalosťami 
spoločenskovedných discip

organizátori vedeckých podujatí 

 decízia, firmy 
Experti na vednú politiku,  praktici z oblasti 
vednej politiky, transferu vedeckých 
poznatkov 

 verejnosť 
Popularizátori vedy – znalci sietí 
spolupráce, organizátori nových foriem 
popularizácie vedy 

 

Na základe zistení z čiastkových analýz jednotlivých okruhov ZVK a celkovej sumarizácie možno 

ďalej formulovať celkové závery z terénnych výskumov a následne aj odporúčania pre zostavovanie 

obsahu tréningového modulu na zlepšenie a získavanie ZVK. Pri zostavovaní jednotlivých blokov 

éningového modulu  a ich rozsahu sme brali na zreteľ aj skóre dôležitosti jednotlivých ZVK 

V jednotlivých blokoch sú zdôraznené deficitné, teda najmenej rozvinuté ZVK zistené výskumom, 

tr

získané expertným hodnotením (príloha č. 6), ale aj atraktívnosťou tém pre mladých ľudí. 
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zistenie skúsenostnej a znalostnej úrovne jednotlivých ZVK 

 vedy patria aj tí, ktorí deklarovali svoju motiváciu pracovať po 

ýskumom 

istenej relatívne vysokej úrovni.  

bežného 

ulu v angličtine. Doterajšie zisten e až 70 % 

ličtine

 

ačných blokov trénin

BL mentov  (4 rozsah VH7) 

Potenci Deficitné ZVK 

na ktoré by sa nemalo pri tréningu zabudnúť, ako aj predbežný rozsah vyučovacích hodín 

venovaných jednotlivým blokom.  

 

a) ZVK vo vnútri vedeckej komunity (voči iným vedcom za účelom zdieľania a overovania 

vedeckých poznatkov) 

          Celkovo možno konštatovať, že úroveň ZVK vo vnútri vedeckej komunity bola 

sebahodnotením  prevažne na priemernej až veľmi dobrej  úrovni. Pozorovaním však bola  pri 

identických ZVK zistená priemerná až slabá úroveň (príloha č. 5). Úroveň teda závisí od 

sledovaných kritérií, respektíve  subjektívne či objektívne nastavenej náročnosti. Relatívne vysoké 

sebahodnotenie mladých ľudí v oblasti ZVK vo vnútri vedeckej komunity však možno využiť 

a úroveň náročnosti ZVK v tréningovom module  nastaviť na vyššiu - pokročilú úroveň. Pri 

mnohých ZVK teda pôjde skôr o rozvíjanie ako o získanie zručnosti na základnej, skôr 

informatívnej úrovni. Aktuálne 

u adeptov tréningového modulu  však bude nevyhnutné aj  vzhľadom na fakt, že dosiahnutá úroveň 

mnohých ZVK v tomto okruhu je štatisticky významne rozdielna podľa statusového zaradenia. 

Študenti 2. stupňa VŠ spravidla dosiahli nižšiu úroveň ako doktorandi či výskumníci. 

K pokročilejším mladých adeptom

štúdiu vo výskume (príloha č. 5).  

       Skóre dôležitosti ZVK vo vnútri vedeckej komunity získané expertným hodnotením je celkovo 

o niečo vyššie ako skóre ZVK iných okruhov (príloha č. 6). Aj z toho dôvodu bude preto dôležité, 

aby rozsah vyučovacích hodín venovaný tomuto okruhu ZVK nebol nižší aj napriek v

z

       Do blokov A až C navrhujeme zaradiť medzi deficitné ZVK aj komunikáciu v odbornej 

angličtine.  Urobili sme tak na základe sebahodnotenia respondentov, ako aj pred

zisťovania záujmu o vedenie časti mod ia naznačujú, ž

resp ndo entov reflektujúcich na predmetné zisťovane o tréning v ang

livých eduk

 záujme majú.  

Odporúčania pre štruktúru a obsah jednot gového modulu: 

OK A – vytváranie  a publikovanie písomných vedeckých doku

onálny obsah edukačného bloku 
a) Druh ých dokumentov  

spevok na konferenciu, postery, ..... 

Odborný posudok, recenzia, 
komunikácia v angličtine 
 

y písomných vedeck
• kvalifikačné práce, odborné štúdie, výskumné správy, zborníky, 

monografie, abstrakty, anotácie, odborné posudky, recenzie, odborná 
prednáška, prí

                                                 
7 VH – vyučovacie hodiny po 45 minút.  
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b) Form v 
• odb ý

argu e
náz o rmácii, pútavosť 
písomn

• kodifiko  
ky a spôsoby vytvárania  dynamickej 

tine a písomných vedeckých dokumento
orn  jazyk, zrozumiteľnosť, štruktúra dokumentov, spôsob 
m ntácie – logický sled, kontinuita, prostriedky 

orn sti/ilustratívnosti, stručnosť/hutnosť info
ého prejavu 
vané pravidlá citovania, vytváranie zoznamov/krížových

odkazov, elektronické prostried
štruktúry, .... 

Komunikácia v anglič

c) Spô
anie, internetové publikovanie 

 
tor (citačný 

  

Význam a motivácia 

v zahraničných 
a karentovaných časopisoch 

soby a možnosti publikovania 
• elektronické/printové publikov
• preprinty – postprinty, kolaboratívne vytváranie dokumentov, 
• druhy odborných spoločenskovedných

časopisov (printových/elektronických, impact fac
index), ako dostať svoj článok do odborného časopisu,

k publikovaniu, 
publikovanie 

d) Vyu dkov 
• E-mailová komunikácia,  on-line komunikácia, blogovanie, 

y vedných disciplín 

Skúsenosti s novými IKT 
prostriedkami a formátmi 

žívanie IKT prostrie

interaktívne webové stránky, portál
e) Spoločenskovedné informačné zdroje 

• Databázy, archívy dát, dostupn
vateľst

osť, relevantnosť, spoľahlivosť
vá, trialy, . 

• 
(SK

Počet a rôznorodosť 
ých zdrojov  ,..... informačn

• Knižnice, internet, vyda
• Efektívne vyhľadávanie pre pokročilých, filtrácia,..... 

Nové trendy, aktuálnosť spoločenskovedných problémov 
/EU/WORLD) 

 

BLOK –

Potencioná  edukačného bloku Deficitné ZVK 

 B  verbálne ZVK ( rozsah 4 VH) 

lny obsah
a) 

cia, 

ačných prác 

Viesť panelovú diskusiu, 
diskutovať, prednáška, 
komunikácia  v angličtine 

Druhy verbálnych prejavov 
• Prednáška, prezentácie výskumu (vedecká konferen

kolokvium), odborná diskusia, vedenie panelovej 
diskusie, obhajoby kvalifik

b) 
nie 

lasitosť,  tempo reči, zvládanie trémy, celkový 

• sť, 
ť (odbornosť/jednoduchosť 

gickosť 

• 
e 

• Nekonfliktnosť a efektívnosť komunikácie 
v spoločenskovednom/interdisciplinárnom tíme 

Štruktúrovanosť verbálneho 
prejavu, dodržanie časového 
limitu,  komunikácia v angličtine 

Formálne verbálne ZVK 
• Zásady rétoriky (proxemika, očný kontakt, udržiava

pozornosti, h
dojem),  
Štruktúrovanosť vyjadrovania, informačná hutno
zrozumiteľnosť  a stručnos
vyjadrovania), pútavosť,  spôsob argumentácie/lo
vyjadrovania, následnosť 

• Prispôsobenie čas/obsah 
Využívanie prostriedkov ilustratívnosti/názornosti, 
vizualizáci

c) Využívanie IKT prostriedkov 
 
né....... 

ntových prezentácii, 
účel/súčinnosť s verbálnym 

Úroveň Powerpointových 
prezentácií, skúsenosť 
s videokonferenciou, komunikácia 

• Videokonferencia, telemost, skype, elektronická
prezentácie/PowerPoint, multimediálna tabuľa, i

• Efektívne  vytváranie Powerpoi
pokročilá úroveň, význam/
prejavom 

v angličtine 
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BLOK C – siete spolupráce/networking (rozsah 2 VH) 

 Pot c Deficitné ZVK en á ného bloku ion lny obsah edukač
a) 

ová činnosť 
 predstavitelia (zameranie, významné práce) 

• spôsoby nadväzovania kontaktov, spolupráce, 
komunikácie 

štitúcie 

Zahraničné výskumné inštitúcie, 
komunikácia v angličtine 

spoločenskovedné výskumné 
inštitúcie/univerzity/VŠ/výskumné tímy 

• SK/EU/WORLD 
• charakter, zameranie, projekt
•

b) výskumné (ne)spoločenskovedné in
• SK/EU/WORLD 
• Zameranie, spôsob spolupráce a komunikácie 

c) vedná politika/stratégie/podporné programy 
• SK/EU/WORLD 
• štruktúra, informačné zdroje 

 

 

b) ZVK navonok vedeckej komunity 

        Podľa zistení na základe sebahodnotenia a pozorovania možno konštatovať, že ZVK voči 

dezícnej sfére (politikom,  štátnym úradníkom, investorom) sú charakteristické dvomi aspektmi.  

Zatiaľ čo presviedčacie  schopnosti, respektíve použitie mechanizmov prenosu vedeckých 

poznatkov do praxe, hodnotili mladí ľudia na priemernej a veľmi dobre úrovni, zručnosti v oblasti 

konkrétnych foriem prenosu poznatkov, sietí spolupráce a nadväzovania kontaktov sú len  na veľmi 

slabej úrovni (príloha č. 5).  Skutočná schopnosť efektívneho využitia persuazívnych schopností 

(mechanizmov prenosu poznatkov) by mala byť predmetom predevaluácie adeptov tréningového 

modulu a ich následné získavanie či rozvíjanie v konkrétnych formách prenosu poznatkov 

iseminačné semináre, rokovanie odborných rád, formulácie v policy paper a pod.). Aj keď 

re, aj 

v to vá výhoda“ minimálne  

dzinárodný – globálny charakter vedy a 

poznatkov.

 

     Odporú ch blokov tréningového modulu: 

BLOK  – sah 4 VH) 

Potencioná  Deficitné ZVK 

(d

primárne ide o prenos vedeckých poznatkov a vedeckú komunikáciu v slovenskej decíznej sfé

mto okruhu sa komunikácia v anglickom jazyku vníma ako „trho

vzhľadom na európsku integráciu a me vedeckých 

  

čania pre štruktúru a obsah jednotlivých edukačný

 D  mechanizmy prenosu vedeckých poznatkov  (roz

lny obsah edukačného bloku 
a) kom ni

• 

ých 

Komunikovanie prínosu pre 
prax, formy prenosu poznatkov 
(všetky)  

u kovanie vedeckých poznatkov 
stručnosť a jasnosť formulácii vzhľadom na prijímateľa, 

 štatistická zhrnutie faktov, objektívnosť výsledkov,
relevantnosť (riziká) výsledkov 

• komunikovanie prínosu, využiteľnosti vedeck
poznatkov, benefitov pre prijímateľa 
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dhad dopadov rozhodnutí 
raxe (politickej, 

– 
mu 

b) form  p
ád, okrúhle 

• transformácia výsledkov výskumu do politických či 
investičných rozhodnutí, o

• zapracovanie požiadaviek p
podnikateľskej) do výskumných zámerov a naopak 
presvedčiť decíziu o aktuálnosti výskumné ho problé

y renosu vedeckých poznatkov 
• 

stoly, odborné konferencie, policy pa
diseminačné semináre, rokovanie odborných r

per a pod. 
 

BLOK E – siete spolupráce a nadväzovania kontaktov  (rozsah 4 VH) 

Potencionálny obsah edukačného bloku Deficitné ZVK 
a) predstavitelia decízie 

• politickej/podnikateľskej/investičnej (SK) 
• politickej/podnikateľskej/investičnej (EU/WORLD) 
• profesijné asociácie, záujmové združenia 

b) siete a spôsoby  nadväzovania kontaktov 
kancelárie pre vonkajšie vzťahy, spôsoby oslovovania/zdvorilostnej komunikácie, 
základy diplomacie a protokolu, formálne a neformálne kontakty/komunikácia 

Predstavitelia 
a siete spolupráce 

 

         Predpokladáme, že relatívne nová oblasť komunikácie vedy za účelom jej spopulárnenia, bude 

pre mladých adeptov vedy atraktívnou časťou tréningového modulu.  Úroveň ZVK v tejto oblasti 

zistená sebahodnotením dosahovala najčastejšie priemernú alebo veľmi slabú úroveň (príloha č. 5).  

Skóre dôležitosti dosiahnuté expertným hodnotením bolo zo všetkých okruhov najnižšie, aj keď 

iadna  z hodnotených ZVK nedosiahla nižšie skóre ako 6 (príloha č. 6).  Napriek tomu by sa 

 oblasti 

rizácia vedy, respektíve komunikovanie 

 šírenia a zatraktívnenia vedy je totižt re  

pril ry zo s

a občianskej p

 

Odporúčan  p v tréningového modulu: 

BL   (rozsah 4 VH) 

otencio ln Deficitné ZVK 

ž

v tréningovom module nemal poddimenzovať rozsah vyučovacích hodín. Dôležitosť tejto

vedeckej komunikácie možno zdôvodniť jej účelom. Popula

vedeckých poznatkov za účelom ich o nástrojom p

ákanie leta ntov do výskumu a vývoja,  získanie všeobecnej podpo

articipácie.  

trany spoločnosti 

ia re štruktúru a obsah jednotlivých edukačných bloko

OK F – prostriedky  popularizácie vedy

P ná y obsah edukačného bloku 
a) jazykové prostriedky 

ka 

unikácie vedeckých poznatkov 
mulácia, grafika, an

 júcich“ prvkov ( zábava a humor) 

y 

Zásady reklamy a 
PR • jednoduchosť a zrozumiteľnosť vedeckého – odborného jazy

vzhľadom na publikum 
• pútavosť, atraktívnosť kom
• populárne prvky vizualizácie, ilustrácie (si

video, audio, a.i.) 
využívanie „odľahču

imácia, 

•
er né/popularizačné  prostriedky b) kom č

•  zásady  a uplatňovanie reklamy, public relations, marketing ved
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BL u (rozsah 2 VH) 

Potenci Deficitné ZVK 

OK  G – Propagácia výskumnej inštitúcie/výskum

onálny obsah edukačného bloku 
a) 

• tlačoví tajomníci/oddelenia výskumných 
inštitúcií/univerzít,  

/univerzít 

u, tlačového materiálu, 

c) form  p
• 
     portá

Siete spolupráce 
a formy popularizácie 

siete spolupráce  

• PR pracovníci výskumných inštitúcií
b) spôsob spolupráce 

• príprava tlačovej správy, článk
vystúpenia 
y ropagácie výskumnej inštitúcie/výskumu 

dni otvorených dverí, týždeň vedy, festivaly, postery/plagáty,  
ly – web stránky, vedecké kaviarne, exkurzie, 

popularizačné prednášky, výstavy 
 

BL

Potenci á Deficitné ZVK 

OK H – Práca s masmédiami  (rozsah 4 VH) 

on lny obsah edukačného bloku 
a) formy komunikácie s masmédiami 

• tlačový telefonát, interview (písomné/video), vystupovanie v médiách 

c) masmediálni odborníci pre popularizáciu vedy/výskumu (žurnalisti vedy) 
• žurnalisti vedy (domáci/zahraniční), spôsob ich práce, nadväzovanie 

kontaktov,  formy komunikácie, a pod. 

Masmediálne  
prostriedky  a  

• popularizačný článok, tlačový správa, stanovisko/vyjadrenie 
k problému, komentár, tlačová konferencia, briefing 

b) masmediálne prostriedky popularizácie vedy 
• domáce popularizačné časopisy, rubriky, relácie (TV/rozhlas/internet) 
• zahraničné popularizačné časopisy, rubriky, relácie (TV/rozhlas/internet) 

spôsoby 
nadväzovania 
kontaktov  

 

Obsah  a štruktúra jednotlivých blokov tréningového modulu je len orientačný a má upozorňovať 

ajmä na  bohatosť a rôznorodosť tém a poznatkov z oblasti vedeckej komunikácie a popularizácie 

edy ako takej.8  Dopracovaný bude v rámci ďalších aktivít projektu ZeVeK.  

                                                

n

v

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8 Delenie jednotlivých rámcových blokov je možné aj podľa iného kľúča.  
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turálne charakteristiky výskumných vzoriek 

Dotazník sťovanie 
(sebahodnotenie ZVK) Poz nie 

Príloha č. 1: Štruk

 
 ové zi orova

Celkový počet respondentov  608 110 
Profesionálny status (%)   
Študent/-ka 2. stupňa 74 72,7 
              4. ročník 70,1 40 
              5. ročník 29,9 60 
Študent/-ka 3. stupňa  17,6 16,4 
              Interné štúdium 75,7 66,7 
              Externé štúdium 24,3 33,3 
Výskumný/-á pracovník/-čka 8,4 10,9 
Univerzita (%)   
               Univerzita Komenského 64,5 67,7 
               Ekonomická univerzita 35,5 32,3 
Pohlavie (%)   
               Muži 41 38,2 
               Ženy 59 61,8 
Vek (%)   
       21 – 25 76,8 74,5 
       26 -  30 17,9 17,3 
       31 -  35 5,3 8,2 
 



Príloha č. 2: Dotazník  
Dotazník zručností vedeckej komunikácie 

       Mnohí ľudia sú skvelými odborníkmi/-čkami, nie vždy však vedia výsledky svojej práce  
zrozumiteľne a zaujímavo  komunikovať. Ako ste na tom Vy? Ako by ste Vy sami ohodnotili svoje 
komunikačné zručnosti? Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dotazník je anonymný a Vaše odpovede 
budú spracované len za účelom prieskumu.  
(Prieskum  realizuje Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci projektu ZeVeK spolufinancovaného ESF) 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka 
                                                                                                       Riešiteľský tím 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BLOK 1. Nasledovné otázky sa vzťahujú na komunikáciu voči odbornému publiku, teda voči Vašim 
pedagógom, spolužiakom a  iným výskumníkom – vedcom. 
O1. Predpokladáme, že už máte skúsenosti s verbálnym  prezentovaním svojej práce pred odborným 
publikom. Zaujímalo by nás, ako by ste svoje verbálne zručnosti celkovo ohodnotili na stupnici od 1 po 5, 
kde 1 znamená veľmi slabú úroveň zručností a 5 - výbornú úroveň zručností. Zakrúžkujte číslo na 
stupnici za  každú  zručnosť zvlášť. 
         Veľmi slabá  

        úroveň    Výborná úroveň 

Ovládanie odborného jazyka 1 2 3 4 5 
Zrozumiteľnosť vyjadrovania 1 2 3 4 5 
Dodržiavane logického sledu 1 2 3 4 5 
Spôsob argumentácie 1 2 3 4 5 
Pútavosť prednesu 1 2 3 4 5 
Dodržiavanie časového limitu 1 2 3 4 5 
 
02. Uvádzame niektoré odborné druhy verbálneho prejavu. Označte, prosím, do akej miery zvládate 
jednotlivé druhy verbálneho prejavu. Využite  na to stupnicu od 1 až po 5. Ak nemáte  skúsenosti 
s daným prejavom, označte 6. 
                                                                                                                            Vôbec                                          Zvládnem         Nemám 
                                                                                                                        nezvládam                                        výborne         skúsenosť 
Odborná prednáška 1            2           3          4             5                       6        
Prezentovať referát na odbornú tému 1            2           3          4             5                        6        
Diskutovať na odbornú tému (polemika) 1            2           3          4             5                        6       
Viesť panelovú diskusiu 1            2           3          4             5                        6        
Prezentovať (obhajovať) výskum, seminárnu, bakalársku, 
diplomovú prácu 

1            2           3          4             5                       6        

 
03.Koľko bodov  od 1 po 5 by ste si pridelili za zručnosti písomného prejavu? Čím viac bodov, tým lepšie 
hodnotenie. Zakrúžkujte počet bodov pri každej zručnosti zvlášť. 
                                                                                          Minimum                                                Maximum 

a) Viem napísať odbornú štúdiu 1 2   3   4    5 
b) Uplatňujem kodifikované pravidlá citovania 1 2   3   4    5 
c) Viem napísať výskumnú správu 1 2   3   4    5 
d) Viem napísať odborný posudok 1 2   3   4    5 
e) Viem napísať recenziu na odbornú publikáciu 1 2   3   4    5 

 
04. Zaujímalo by nás, či ste už publikovali  odbornú štúdiu, výsledky svojho výskumu alebo iný odborný 
článok v niektorom z nasledovných printových  médií. Označte pri každom médiu zvlášť. 
 Áno Nie 

a) Odborný domáci časopis 1 2 
b) Odborný zahraničný časopis 1 2 
c) Karentovaný domáci časopis 1 2 
d) Karentovaný zahraničný časopis 1 2 
e) Vedecko-popularizačný časopis 1 2 
f) Mienkotvorný denník, týždenník 1 2 
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05. Do akej miery ste schopný/-á využívať pri komunikácii prostriedky informačno-komuničných 
technológií (IKT)? Ohodnoťte svoje zručnosti využívať IKT prostriedky na stupnici od 1 po 5, kde 1 
znamená, že  ich využívanie vôbec nezvládate a 5, že ich využívanie zvládate výborne. Ak ste nemali 
doteraz možnosť využívať takýto IKT prostriedok, označte 6.  
                                                                                                          Vôbec                                                 Zvládnem                  Nemal/-a 
                                                                                                       nezvládam                                              výborne               som možnosť 
Pripraviť elektronickú prezentáciu (PowerPoint)   1              2             3            4                5                              6     
Inštalácia a ovládanie prezentácie cez dataprojektor    1              2             3            4                5                              6    
Videokonferencia   1              2             3            4                5                              6     
Blogovanie   1              2             3            4                5                              6     
E-mailová konferencia    1              2             3            4                5                              6     
E-net knižnice (vyhľadávanie v on-line katalógoch)    1              2             3            4                5                             6     
Využívanie trialov (fulltextové vyhľadávanie)   1              2             3            4                5                              6     
 
06. Zaujímalo by nás, ktoré odborné  informačné zdroje svojho študijného odboru/vednej disciplíny 
využívate, z akých  zdrojov sa dozvedáte o nových trendoch svojej disciplíny. Vypíšte aspoň päť zdrojov. 
1................................................; 2.................................................; 3...................................................;  
4................................................; 5................................................. 
 
07. Zaraďte sa na stupnici od 1 po  5, ktorá označuje, do akej miery poznáte relevantných predstaviteľov  
a inštitúcie svojho študijného odboru, vednej disciplíny či  výskumnej problematiky, ktorej sa venujete.  
  Prakticky žiadna 

znalosť    Výborná znalosť 

Slovenskí predstavitelia 1 2 3 4 5 
Slovenské výskumné inštitúcie 1 2 3 4 5 
Zahraniční predstavitelia 1 2 3 4 5 
Zahraničné výskumné inštitúcie 1 2 3 4 5 
 
08. Myslíte, že by  bolo pre Vás náročné komunikovať vo výskumnom tíme  spolu s inými 
spoločenskovednými výskumníkmi, resp. s výskumníkmi z iných (prírodovedných, technických a pod)  
disciplín? Ohodnoťte sa na stupnici od 1 po 5.  
                                                                                                                                               S veľkými                                             Bez  
                                                                                                                                             problémami                                      problémov 
Tímová komunikácia s inými spoločenskovednými výskumníkmi    1              2             3            4           5   
Tímová komunikácia s výskumníkmi z iných disciplín ako spoločenských   1              2             3            4           5   
 
09. Uveďte prosím, ktorý cudzí jazyk (okrem českého) ovládate najlepšie? (označte iba jeden jazyk) 

  anglický jazyk 
  nemecký jazyk 
  francúzsky jazyk 
  ruský jazyk 

      iný cudzí jazyk (napíšte aký).................................................. 
             neovládam žiaden cudzí jazyk  prejdite na otázku  11. 
 
10. Ohodnoťte svoju úroveň komunikovať v cudzom jazyku, ktorý ovládate najlepšie. Na stupnici od 1 
po 5 zhodnoťte úroveň  v nasledovných komunikačných zručnostiach v  cudzom jazyku. 
                                                                                                  Veľmi nízka úroveň                                                             Vysoká úroveň             
Ovládanie odborného jazyka      1                      2                      3                   4                5       
Zrozumiteľnosť vyjadrovania       1                     2                      3                   4                5       
Prednášať alebo diskutovať na odbornú tému      1                      2                      3                   4                5       
Napísať výskumnú správu, odborný článok       1                      2                      3                   4                5       
Komunikovať so spoločenskými vedcami zo zahraničia       1                      2                     3                   4                5       
Komunikovať s odborníkmi z iných ako spoločenských 
disciplín zo zahraničia 

      1                      2                      3                   4                5       
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BLOK 2. Teraz  nás zaujímajú Vaše schopnosti komunikovať s politikmi, vysokými štátnymi úradníkmi či 
podnikateľmi. V prípade, že nemáte skúsenosti s takýmto publikom, pokúste sa odhadnúť pripravenosť 
používať nasledovné komunikačné zručnosti. 
 
11. Ako by ste celkovo zhodnotili svoje schopnosti presviedčať na stupnici od 1 po 5, kde 1 znamená  
veľmi slabú úroveň a 5 - výbornú úroveň. Zakrúžkujte stupeň na škále.  
                                                                                                     Veľmi slabá úroveň                                             Výborná úroveň 
Presvedčiť o aktuálnosti problému 1 2 3 4 5 
Podať  hlavné posolstvo odborného textu 1 2 3 4 5 
Zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov výskumu 1 2 3 4 5 
Poskytnúť dôvody pre politické alebo investičné rozhodnutie 1 2 3 4 5 
Zhodnotiť dopady prijatých rozhodnutí 1 2 3 4 5 
Zrozumiteľne komunikovať riziko výsledkov výskumu 1 2 3 4 5 
Zapracovať požiadavky praxe do námetov na výskum 1 2 3 4 5 
 
12. Zaraďte sa na stupnici od 1 po  5, ktorá označuje, do akej miery poznáte formy a mechanizmy 
prenosu vedeckých poznatkov a nových ideí do praxe.  
  Prakticky žiadna znalosť    Výborná znalosť 
Diseminačné semináre 1 2 3 4 5 
Rokovanie odborných rád 1 2 3 4 5 
Odborné konferencie 1 2 3 4 5 
Policy paper 1 2 3 4 5 
 
13. Pre nadväzovanie kontaktu s politikmi a manažérmi je dôležité poznať aj  siete spolupráce, formy 
nadväzovania kontaktov ako aj hlavných predstaviteľov. Prosím ohodnoťte svoje znalosti 
v nasledovných oblastiach. Použite na to stupnicu od 1 po 5.  
                                                                Prakticky žiadna znalosť                                                              Výborná znalosť 
Kancelárie pre vonkajšie vzťahy 1 2 3 4 5 
Profesijné asociácie 1 2 3 4 5 
Slovenskí predstavitelia decíznej sféry 1 2 3 4 5 
Zahraniční predstavitelia  decíznej sféry 1 2 3 4 5 
 
14. Komunikácia s politikmi a manažérmi si často vyžaduje aj orientáciu  v spoločenskej etikete. 
Ohodnoťte sa na stupnici od 1 po 5, ktorá vyjadruje mieru Vašich znalostí. 
                                                                                              Prakticky žiadna znalosť                                                   Výborná znalosť 
Rozlíšenie formálnej a neformálnej komunikácie 1 2 3 4 5 
Orientácia v diplomacii a v protokole 1 2 3 4 5 
 
BLOK 3. Posledný súbor otázok sa vzťahuje na komunikáciu voči širokej verejnosti a popularizáciu vedy 
a vedeckých poznatkov. Otázky môžu byť pre Vás hypotetické, napriek tomu sa, prosím, pokúste ohodnotiť 
Vašu pripravenosť v tejto oblasti. 
 
15. Vedeli by ste komunikovať laickej verejnosti zložitý odborný problém? Ohodnoťte svoje 
komunikačné zručnosti  na tento účel na stupnici od 1 po 5.  

                                                   Vôbec neviem                                                  Viem veľmi dobre 
Používanie jednoduchého a zrozumiteľného jazyka           1                    2                3                 4                  5  
Zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky          1                    2                3                 4                  5  
Používať zábavné a humorné prvky pri komunikácii          1                    2                3                 4                  5  
Využívať prvky vizualizácie  a ilustrácie (animácia, 
grafika, video, audio a pod.) 
 
 
 
 

         1                    2                3                 4                  5 
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16.  Do akej miery poznáte printové alebo elektronické médiá venujúce sa popularizácii vedy?  
Zakrúžkujte, prosím, číslo na stupnici. 
 Vôbec nepoznám  Poznám veľmi dobre 
Domáce popularizačné vedecké časopisy           1                    2                3                 4                    5  
Domáce popularizačné vedecké relácie  
(v rozhlase, TV) 

          1                    2                3                 4                    5  

Vedecké rubriky v mienkotvorných denníkoch             1                    2                3                 4                    5  
 
17. Do akej miery poznáte žánre a interaktívne prostriedky popularizácie vedy? (Zakrúžkujte číslo) 
 Vôbec nepoznám  Poznám veľmi dobre 
Vedecké popularizačné prednášky            1                           2                       3                       4                     5  
Vedecké kaviarne            1                           2                       3                       4                     5  
Deň otvorených dverí            1                           2                       3                       4                     5  
Festivaly vedy            1                           2                       3                       4                     5  
Slide shows            1                           2                       3                       4                     5  
 
18. Ako by ste zvládli formy spolupráce s médiami? Zakrúžkujte číslo na stupnici, ktorá vyjadruje mieru 
zvládnutia jednotlivých foriem.  
                                                                                 Vôbec nezvládnem                                                                Zvládnem veľmi dobre                
Vystupovať na tlačovej konferencii           1                          2                   3                      4                        5                
Poskytnúť tlačový telefonát           1                          2                   3                      4                         5                
Pripraviť tlačový materiál           1                         2                   3                      4                         5                
Poskytnúť interview           1                          2                   3                      4                         5                
       
19. Vedeli by ste využiť prvky reklamy a public relations pre účely popularizácie vedy?  
                                                                                                         Vôbec neviem                                                    Viem veľmi dobre 
Využívanie prvkov reklamy          1                    2                3                 4                  5  
Využívanie prvkov public relations           1                    2                3                 4                  5  
 
20. Poznáte  kontaktné osoby zabezpečujúcu komunikáciu s médiami? Označte číslo na stupnici.  
 Vôbec nepoznám  Poznám veľmi dobre 
Tlačoví tajomníci            1                           2                       3                       4                     5  
PR pracovníci výskumných inštitúcii            1                           2                       3                       4                     5  
Žurnalisti vedy             1                           2                       3                       4                     5  
 
 
Na záver už len zopár osobných údajov. 
 
Uvažujete po skončení štúdia venovať sa výskumu?     áno       nie           už  pracujem vo výskume  
Pohlavie:       žena         muž                Koľko máte rokov? (vypíšte roky)     
STE:  a)   študent/-ka  2. stupňa vysokoškolského štúdia:   4. ročník   5. ročník   
          b)   študent/-ka  3. stupňa vysokoškolského štúdia:   externé štúdium   interné štúdium  
          c)   výskumný/-á pracovník/-čka  
Študujete na  a) Vysoká škola:...............................b) Fakulta: ...............................c) Katedra:................................ 
Pracujete vo výskumnej inštitúcii (vypíšte):............................................................................................................. 
 
 
 
 
.................................................................................tu odstrihnúť....................................................................... 
 V rámci projektu pripravujeme tréning  zručností vedeckej komunikácie, kde  sa budete môcť  naučiť alebo zdokonaliť 
v komunikácii voči rôznym druhom publika. Tréningový modul bude bezplatný, zúčastniť sa ho však môže iba 100 
adeptov. Orientačným termínom je február 2008. Ak máte záujem o tréning, predbežne sa  zaregistrujte.  
Meno: .............................................   e-mail:.............................................. tel.č.(mobil):..................................... 
Poznámka: táto časť s Vašimi údajmi bude odstrihnutá  a nebude použitá na analýzu výsledkov.  



Príloha č. 3: Protokol o pozorovaní 

PROTOKOL O POZOROVANÍ 
 
Získanie pasívneho informovaného súhlasu (prečítať pozorovanému): 
 „Volám sa .............. a som anketárom/-kou prieskumu komunikačných zručností. Prieskum  realizuje 
Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci projektu ZeVeK spolufinancového EU/ESF. Ide o metódu po-
zorovania, kde budem sledovať Vašu prezentáciu/obhajobu/vystúpenie a zaznamenávať údaje. Chcem 
Vás ubezpečiť že  záznam bude anonymný a údaje použité iba za účelom pozorovania. Prosím o Váš  
súhlas, aby som mohol/la zaznamenať údaje o Vašej prezentácii/obhajobe/ vystúpení.  Súhlasíte s pozo-
rovaním?“    
                   Súhlasí     Nesúhlasí    
 
 
 
A. ÚDAJE O POZOROVENEJ OSOBE 
 
1.Vek (v rokoch):                    2. Pohlavie:       žena         muž              
3.  a)   študent/-ka  2. stupňa vysokoškolského štúdia:   4. ročník   5. ročník   
     b)   študent/-ka  3. stupňa vysokoškolského štúdia:   externé štúdium   interné štúdium  
     c)   výskumný/-á pracovník/-čka  
 
4. Študuje na  a) Vysoká škola:...........................b) Fakulta: .................................c) Katedra:.................................      
    Pracuje vo výskumnej inštitúcii (vypíšte):................................................................................................. 
 
 
 
 
B. ÚDAJE O POZOROVANEJ SITUÁCII 

 
1. Dátum pozorovania: .....................  
2. Čas začiatku podujatia:......................... 
3. Miesto pozorovania: a)  mesto   ............................ 
                                      b) škola    .............................. 
                                      c) miestnosť(učebňa/aula/konferenčná miestnosť):....................................... 
                                      d) kapacita miestnosti (odhadnite):....................... 
 
4. Typ situácie/podujatia  5. Komunikačný jazyk podujatia (možné 

označiť aj viac jazykov) 
a) obhajoba diplom. práce         a) slovenčina  
b) obhajoba dizertačnej práce   b) čeština  
c) ŠVVČ/SVOČ                        b) angličtina  
d) konferencia                          c) iný jazyk (vypíšte)................................. 
e) seminár/kolokvium                 

      f)   iné (vypíšte):........................................ 6.Simultánne tlmočenie   
 
7. Počet ľudí v publiku (spočítajte/odhadnite):..................... 
8. Ozvučene miestnosti:   možnosť použitia mikrofónu           9. Využívanie mikrofónu pozorovaným  
10.Pozorovanému bol stanovený časový limit na prezentáciu:  →   ak áno -   počet minút:  
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11. Čas začiatku prezentácie, pozorovaný/-ná začal hovoriť (zaznamenajte reálny čas):  hodín    minút   
12. Použitie prostriedkov: PowerPoint    diaľkový ovládač   laserové ukazovadlo   spätný projektor/meotar     flipchart   poster  iné(vypíšte)........ 
13. Prezentácia je v slovenčine   v angličtine   v inom jazyku (vypíšte).................................... 
14. Prezentujúci predstavil vopred  štruktúru  prezentácie:  
 
PREJAVY POZOROVANÉHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
15.Chyby artikulácie, gramatiky                               
16.Tichý hlas, šepot, krik                               
17.Hovorí spamäti                               
18.Text číta z papiera                               
19.Stojí                               
20.Sedí                               
21.Udržuje očný kontakt                               
22.Bočí pohľadom                               
23.Začiatok novej časti v prezentácii                               
24.Slide/priesvitka – heslovitosť                               
25.Slide/priesvitka – celý text                               
26.Obsah slidu dopĺňa povedané                               
27.Obsah slidu nahrádza  povedané                               
28.Zlá viditeľnosť obsahu slidu/priesvit.                               
29.Použitie grafu, tabuľky, schémy, foto.                                
30.Animácia                                
31.Technické  a iné poruchy                               
PREJAVY PUBLIKA                               
32.Zaujatosť, pozorné sledovanie                               
33.Vyrušovanie, bavenie sa                               
 
34. Čas ukončenia prezentácie (zjavné ukončenie prezentácie, zaznamenajte reálny čas): hodín  minút  
35. Prezentácia bola  pre  nedostatok času  v závere  zjavne urýchľovaná/skracovaná: áno     nie  
36. Prezentácia  bola pre nedostatok času ukončená predčasne:                                     áno     nie  
37. Prezentácia obsahovala využitie výsledkov pre prax, možnosti aplikácie poznatkov v praxi:  áno  nie  
38. Záver prezentácie obsahoval zhrnutie/sumarizáciu: áno      nie  
 
Zhodnotenie na škále od 1 – veľmi nízka až  po  5 – veľmi vysoká:  

39. Pozornosť publika 1      2        3       4        5  
40. Presvedčivosť, pútavosť prezentácie 1      2        3       4        5  
41. Zanietenie/angažovanosť pozorovaného  1      2        3       4        5  
42. Tréma, neistota pozorovaného 1      2        3       4        5  

 Záverečný/doplňujúci komentár pozorovateľa:...................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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Príloha č. 4: Vymedzenie  pozorovaných jednotiek   
 
Č. Prejavy 15. – 33. protokolu  Vymedzenie 
15. Chyby artikulácie, gramatiky Nezrozumiteľná, nepresná výslovnosť, vynechávanie/hltanie 

slabík, šušlanie/breptanie/; chyby gramatiky a spisovnosti – napr. 
nesprávne skloňovanie, časovanie, nespisovné slová, dialekt, 
sťaženie zrozumiteľnosti prezentácie 

16. Tichý hlas, šepot, krik Neprimeraná intenzita hlasu, zlá počuteľnosť alebo neprimeraná, 
nepríjemná hlasitosť, hlučnosť  prejavu 

17. Hovorí spamäti Pozorovaný hovorí svoj prejav bez toho, aby čítal z papiera, môže 
však nazerať do poznámok (zo slidu, z priesvitky), nečíta však 
súvislé, dlhšie bloky textu 

18. Text číta z papiera Pozorovaný prejav číta z papiera, doslovne číta písomne 
pripravený prejav 

19. Stojí Pozorovaný pri prezentácii stojí v popredí publika 
20. Sedí Pozorovaný pri prezentácii sedí 
21. Udržuje očný kontakt Pozorovaný sa snaží počas prezentácie udržiavať očný kontakt 

s celým publikom, alebo aspoň s niektorými jeho členmi (nie však 
neprimeraný, fixovaný na jedného člena) 

22. Bočí pohľadom Pozorovaný očividne odvracia pohľad od publika, pozerá do 
stropu/steny, bokom, stojí chrbtom k publiku, pozerá výlučne na 
prezentované slidy/priesvitky/poster a pod. 

23. Začiatok novej časti v 
prezentácii 

V slovnom prejave možno zjavne vysledovať novú časť v štruktúre 
prezentácie napr. úvod, metódy, záver 

24. Slide/priesvitka – heslovitosť Štruktúra premietaného slidu/priesvitky je v bodoch, heslách, 
neobsahuje viac ako trojriadkový súvislý text 

25. Slide/priesvitka – celý text Premietaný slid/priesvitka  obsahuje súvislý, viac ako trojriadkový 
text, stať, citát apod. 

26. Obsah slidu dopĺňa povedané Obsah slidu/priesvitky slúži na 
podporu/ilustráciu/doplnenie/zhrnutie povedaného, nenahrádza 
samotné hovorené slovo 

27. Obsah slidu nahrádza  povedané Obsah slidu/priesvitky slúži iba ako „megaťahák“ a pozorovaný 
text doslovne  iba číta, nedopĺňa, nekomentuje 

28. Zlá viditeľnosť obsahu 
slidu/priesvitky 

Sťažená čitateľnosť obsahu slidu/priesvitky, zvolenie zlých farieb 
písma a pozadia /slabý kontrast, príliš malé písmo, alebo rýchly 
sled slidov/priesvitiek, príliš veľa textu 

29. Použitie grafu, tabuľky, schémy, 
fotografie 

Premietanie/kreslenie/zobrazovanie akýchkoľvek  prostriedkov 
názornosti, napr. grafy, výpočty/tabuľky, schémy, obrázky, 
fotografie, videá. Označte počet na jednom slide/priesvitke 

30. Animácia  Použitie animácie pri striedaní slidov, alebo v rámci jednotlivých 
slidov ako špeciálnej funkcie  PowerPointu, napr. postupné 
vynáranie sa/nabiehanie jednotlivých bodov/riadkov slidu, 
prelínanie a pod. 

31. Technické  a iné poruchy Technické  zlyhanie/výpadky/nehody  prezentačných techník, 
mikrofónu, laserového ukazovátka,  neostrosť premietaného 
materiálu,  zakrývanie premietaného materiálu telom prezentátora, 
poruchy, ktoré rušia priebeh/plynulosť  prezentácie 

32. Zaujatosť, pozorné sledovanie Členovia publika sú sústredení na prezentáciu, upierajú pohľad na 
prezentovaného alebo  pozerajú do materiálov, očividne však 
nevyrušujú, nebavia sa  

33. Vyrušovanie, bavenie sa Zvonenie mobilov, pobehovanie organizátorov podujatia, 
polohlasné hovorenie/krik publika, odchádzanie/vychádzanie, 
nerešpektovanie začiatku prezentácie,  nesústredenosť auditória na 
prezentáciu 
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Príloha č. 5: Súhrnné tabuľky hodnotenia ZVK sebahodnotením a observáciou (OBS) 
Celý súbor – X; študenti 2. stupňa – Š; doktorandi – D; výskumníci – V; plánujú pracovať vo výskume - P 
Hodnotiaca škála  - Veľmi slabá úroveň (známka 5):   do 2,40 bodu priemeru; Slabá úroveň (známka 4):   
2,41 – 2,80 bodu priemeru; Priemerná úroveň (známka 3):  2,81 – 3,20 bodu priemeru; Veľmi dobrá úroveň 
(známka 2): 3,21 – 3,60 bodu priemeru; Vynikajúca úroveň (známka 1):  3,61 + bodu priemeru 
 
Zručnosti vedeckej komunikácie vo vnútri vedeckej komunity (voči iným vedcom za účelom zdieľania 
a overovania vedeckých poznatkov)  

ZVK 5 4 3 2 1 Nemá skús. 
/možnosť9

Zručnosti ústneho a písomného prejavu       
Pútavosť prednesu   X(OBS) X ŠV DP  
Ovládanie odborného jazyka    X Š DVP  
Spôsob argumentácie    X Š DVP  
Dodržiavanie časového limitu X(OBS)   XŠPD V  
Zrozumiteľnosť vyjadrovania    X ŠD VP  
Zrozumiteľnosť a rétorika (OBS)   X    
Názornosť/ilustratívnosť (OBS)   X    
Dodržiavane logického sledu    D X ŠVP  
Štruktúrovanosť prejavu (OBS) X      
Formy  ústneho prejavu       
Odborná prednáška   Š X DVP 30,4%
Prezentovať referát na odbornú tému     XŠDPV 2,5% 
Diskutovať na odbornú tému (polemika)    X Š DVP 4,9%
Viesť panelovú diskusiu   X Š DVP  52,0% 
Prezentovať (obhajovať) výskum, seminárnu, bakalársku, 
diplomovú prácu     XŠDVP 11,1% 

Formy  písomného prejavu      
Viem napísať odborný posudok  X Š P D V 
Viem napísať recenziu na odbornú publikáciu   X ŠP D V 
Viem napísať výskumnú správu  Š X DP V 
Viem napísať odbornú štúdiu    X Š DVP 
Uplatňujem kodifikované pravidlá citovania    X Š DVP 
Využívanie IKT prostriedkov      
Videokonferencia   X ŠP V D 52,4% 
Blogovanie   X ŠP D V 51,0% 
E-mailová konferencia     XŠDVP 44,2% 
Inštalácia a ovládanie prezentácie cez dataprojektor    Š XDVP 20,2% 
Pripraviť elektronickú prezentáciu (PowerPoint)     XŠDVP 10,4% 
Úroveň powerpointovej prezentácie (OBS)  X    
Využívanie odborných informačných zdrojov      
Využívanie trialov (fulltextové vyhľadávanie)     XŠDVP 14,4% 
E-net knižnice (vyhľadávanie v on-line katalógoch     XŠDVP 8,1% 
Počet využívaných informačných zdrojov  X    
Sieťovanie a tímová práca      
Slovenskí predstavitelia    XŠ DVP  
Slovenské výskumné inštitúcie   XŠ DP V  
Zahraniční predstavitelia  XŠD VP    
Zahraničné výskumné inštitúcie XŠ DP V    
Tímová komunikácia s inými spoločenskov. výskumníkmi    XŠ DVP  
Tímová komunikácia s výskumníkmi z iných disciplín ako 
spoločenských   XŠ DP V  

Komunikácia v cudzom jazyku       
Ovládanie odborného jazyka   XŠ VP D  
Zrozumiteľnosť vyjadrovania   V XŠDP   
Prednášať alebo diskutovať na odbornú tému  XŠP DV    
Napísať výskumnú správu, odborný článok  XŠP DV    
Komunikovať so spoločenskými vedcami zo zahraničia  Š X DVP    
Komunikovať s odborníkmi z iných ako spoločenských 
disciplín zo zahraničia XŠ P DV    

                                                 
9 Nemal/-a možnosť, alebo nemá skúsenosť za celý súbor 
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Zručnosti vedeckej komunikácie voči decíznej sfére za účelom prenosu vedeckých poznatkov do praxe  
 
ZVK 5 4 3 2 1 
Mechanizmy prenosu poznatkov (prisviedčacie zručnosti)      
Presvedčiť o aktuálnosti problému     XŠD VP 
Podať hlavné posolstvo odborného textu    XŠ DVP 
Komunikovanie prínosov pre prax (OBS)   X   
Zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov vedy    XŠ DPV 
Poskytnúť dôvody pre politické (investičné) rozhodnutie   X DVPŠ  
Zhodnotiť dopady prijatých rozhodnutí   XŠ DVP  
Zrozumiteľne komunikovať riziko výsledkov výskumu   Š XDP V 
Zapracovať požiadavky praxe do námetov na výskum   XŠ DP V 
Formy prenosu poznatkov      
Diseminačné semináre XŠDP V    
Rokovanie odborných rád XŠP D V   
Odborné konferencie  ŠP X  DV 
Policy paper XŠDVP     
Siete  spolupráce a nadväzovania kontaktov      
Kancelárie pre vonkajšie vzťahy XŠDVP     
Profesijné organizácie XŠP DV    
Slovenskí predstavitelia decízie XŠDVP     
Zahraniční predstavitelia decízie XŠDVP     
Etiketa a spoločenské správanie      
Rozlíšenie formálnej a neformálnej komunikácie     XŠDVP 
Orientácia v diplomacii a protokole  XŠD VP   
 
Zručnosti vedeckej komunikácie voči širokej verejnosti za účelom popularizácie vedy  
 
ZVK 5 4 3 2 1 
Prostriedky popularizácie      
Používanie jednoduchého a zrozumiteľného jazyka     XŠDVP 
Zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky    XŠ DVP 
Používať zábavné a humor. prvky    XŠDV P 
Využívať prvky vizualizácie a ilustrácie (video,...)     XŠDVP 
Formy komunikácie s médiami      
Vystupovať na tlačovej konferencii  XŠ P DV  
Poskytnúť tlačový telefonát  Š XDP V  
Pripraviť tlačový materiál   Š XDP V 
Poskytnúť interview   Š XVP D 
Prvky komunikácie      
Využívať prvky reklamy   XŠDVP   
Využívať prvky public relations   XŠDVP   
Znalosť masmediálnych prostriedkov popularizácie vedy      
Domáce časopisy popularizácie vedy   XŠ DP V 
Domáce relácie  popularizácie vedy v rozhlase, TV   XŠ DVP  
Rubriky popularizujúce vedu v mienkotvorných denníkoch   XŠP DV  
Znalosť žánrov popularizácie vedy      
Vedecké popularizačné prednášky Š X DVP   
Vedecké kaviarne XŠDVP     
Dni otvorených dverí   XŠDP V  
Festivaly vedy XŠDP V    
Slide shows XŠDVP     
Pozná siete spolupráce      
Tlačoví tajomníci XŠDVP     
PR pracovníci výskumných inštitúcií XŠDVP     
Žurnalisti vedy XŠDVP     
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Príloha č. 6: Zručnosti vedeckej komunikácie podľa dosiahnutého skóre dôležitosti 
 
TAB 1: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE VO VNÚTRI VEDECKÉHO 
             SPOLOČENSTVA PODĽA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE 

Zručnosti vedeckej komunikácie 
Priemerné 

 skóre 
Medián Modus 

1. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v materinskom jazyku                8,5000 9,0 9 

2. sleduje aktuálne odborné informačné zdroje, nové trendy 8,4000 8,0 8 

3. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v cudzom  jazyku 7,9000 8,0 9 

4. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v materinskom jazyku 7,9000 8,0 8* 

5. pozná významných slov. predstaviteľov  a výskumné inštitúcie  svojho odboru 7,9000 8,0 9 

6. pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomného prejavu – odborný článok, štúdia,  
   výskumná správa, recenzia, odborný posudok, abstrakty, zborník, monografia a i.  
   v materinskom jazyku  

7,8000 8,0 8 

7. v písomnom odbornom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu 7,7000 8,0 9 

8. orientuje sa a využíva  základné informačné zdroje viažuce sa k vednej disciplíne,  
    špecializácii (knižnice, e-net knižnice, databázy) 

7,7000 7,5 7 

9. pozná významných zahr. predstaviteľov  a výskumné inštitúcie svojho odboru 7,7000 7,5 9 

10. vie  správne argumentovať, pozná druhy argumentácie 7,6000 8,0 8 

11. v hovorenom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu 7,4000 8,0 8 

12. dokáže spolupracovať / komunikovať s inými  slovenskými spoloč. vedcami  7,4000 7,5 6* 

13. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v cudzom jazyku  7,3333 7,0 9 

14. dokáže spolupracovať/komunikovať s inými zahraničnými  spoloč. vedcami  7,3000 7,0 7* 

15. pozná a dodržiava autorský zákon 7,2000 8,0 8* 

16. pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomn. prejavu – odbor. článok, štúdia,  
       výskum. správa, recenzia, odbor. posudok, abstrakty, zborník, monografia   
      v cudzom  jazyku 

7,1000 7,0 7 

17. pozná citačnú teóriu, uplatňuje kodifikované pravidlá citovania 7,1000 7,5 6* 

18. publikuje v  domácich karentovaných a odborných časopisoch svojej vednej  
     disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín 

7,1000 7,5 9 

1. publikuje v  zahraničných karentovaných a odborných časopisoch svojej 
       vednej disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín 

7,1000 7,5 8 

20. dokáže viesť odbornú diskusiu (polemiku), vecne a nekonfliktne 7,0000 7,0 6* 

21. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu  – prednáška,  
     referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod.  
     v materin. jazyku 

6,9000 7,0 7* 

22. dokáže spolupracovať/komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín 
     v zahraničí 

6,8000 7,0 7 

23. vie prakticky využívať základné princípy rétoriky 6,7000 7,0 7 

24. vie prispôsobiť a štruktúrovať obsah rečového prejavu času vymedzenému na 
      jeho prednesenie (vzťah času a rozsahu) 

6,7000 6,5 6 

25. dokáže spolupracovať /komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín  6,7000 6,5 6 

26. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu  – prednáška,  
     referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod.  
     v cudzom jazyku 

6,6000 7,0 7 

27. zvláda panelové diskusie a diskusie za okrúhlym stolom 6,5000 6,0 6 

28. pri písomnej komunikácii využíva IKT prostriedky (e-mail, on-line  
     komunikácia,  blogy, preprinty-postprinty, interaktívne webové stránky). 

6,4444 7,0 7 

29. pozná a vie využívať prostriedky  virtuálnej komunikácie (videokonferencia, 
      telemost, skype) 

5,8000 6,0 6 

30. pri rečovom prejave využíva IKT prostriedky (PowerPoint, multimediálna  
     tabuľa,  iné digitálne prostriedky vizualizácie) 

5,6000 5,5 5 
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31. pozná a vie uplatňovať zásady správnej administrácie – listy, formuláre, 
      monitorovacie hárky, správy o činnosti, projektová dokumentácia 

5,6000 5,5 4* 

32. vie nainštalovať  a ovládať  PowerPoint prezentáciu cez dataprojektor 5,5000 5,0 4* 

33. vie nainštalovať text na web-stránku  5,3333 5,0 5 
* existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota 
 
TAB. 2: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK VEDECKÉHO  
              SPOLOČENSTVA (PRENOS POZNATKOV) PODĽA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE 

Zručnosti vedeckej komunikácie Priemerné 
skóre Medián Modus

1. vie zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov výskumu 8,1000 8,0 9* 

2. vie objektívne zhrnúť známe fakty 8,1000 8,5 9 
3. vie podať posolstvo odborného textu pre politikov a pre decíznu sféru 7,9000 8,0 8 
4. vie zhodnotiť/odhadnúť dopady prijatých rozhodnutí 7,8000 8,0 7* 

5. vie zrozumiteľne komunikovať riziko (štatis. pravdepodobnosť) výsledkov výskumu 7,6000 8,0 8 
6. vie zapracovať požiadavky praxe (decízie, politikov) do námetov na výskum 7,6000 7,0 7 
7. vie poskytnúť  relevantné dôvody pre konkrétne rozhodnutie 7,6000 7,5 7* 

8. vie presvedčiť politikov a predstaviteľov decízie o aktuálnosti určitého problému 7,5000 7,0 7 

9. vie zapracovať potreby  podnikateľskej sféry  do zamerania výskumu 7,0000 6,5 6* 
10. pozná siete  spolupráce  a nadväzovanie kontaktov – kancelárie pre vonkajšie 
      kontakty, fungovanie profesijných asociácii, záujmových združení 6,7000 7,0 7 

11. vie rozlíšiť formálny styk a neformálnu komunikáciu 6,5000 6,5 5* 
12.pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry  na národnej a regionálnej úrovni  6,5000 6,0 6 
13. pozná formy  a mechanizmy prenosu vedeckých poznatkov a nových ideí do praxe 
      – diseminačné semináre, okrúhle stoly, rokovanie odbor. rád, odbor. konferencie,  
     policy paper 

6,3333 7,0 7 

14. orientuje sa v diplomacii, protokole a zdvorilostnej komunikácii 6,2000 6,0 5 

15. pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na európskej úrovni 6,1000 6,0 5* 

16. pozná základné charakteristiky oficiálneho spoločenského styku – recepcia, obed, 
      večera, rout party, audiencia  pod.  

5,8000 5,0 5 

*existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota 
 
TAB 3: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK VEDECKÉHO  
             SPOLOČENSTVA (POPULARIZÁCIA VEDY) PODLA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE 

Zručnosti vedeckej komunikácie Priemerné 
skóre Medián Modus 

1. vie  zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky 7,8000 8,0 7* 

2. vie používať jednoduchý jazyk na komunikovanie vedeckých poznatkov 7,7000 7,5 7 

3. vie propagovať a popularizovať ved. pracovisko a výsledky svojej práce 7,5000 7,0 7 

4. pozná domáce popularizačné vedecké časopisy, relácie, vedecké rubriky a prílohy 
   mienkotvorných denníkov 

7,1000 7,0 7 

5. vie sa inšpirovať podnetmi laickej verejnosti pri formovaní výskumu  6,9000 6,5 6 

6. pozná a vie využívať prostriedky na  ilustráciu vedeckých poznatkov (simulácia,  
   grafika, animácia, video, audio, a i.) 

6,7000 7,0 7 

7. pozná stratégie a vie uplatňovať zásady reklamy a „PR“ pre  popu. vedy 6,6000 6,0 6 

8. pre získanie pozornosti verejnosti a na zvýšenie atraktívnosti vedy vie využívať 
   „odľahčujúce“ (zábavné a humorné) prvky 

6,6000 6,0 6 

9. pozná  žánre  a interaktívne prostriedky popularizácie vedy – verejné popularizačné 
   prednášky, vedecké kaviarne,  exkurzie, výstavy, deň otvorených dverí, festivaly 
   vedy, slide shows a i.  

6,2000 6,0 6 

10. pozná osoby sprostredkujúce vedecké poznatky verejnosti (tlačoví tajomníci, PR 
     pracovníci výskumných inštitúcii, žurnalisti vedy) 

6,0000 6,0 6 

11. pozná a vie využívať formy spolupráce s médiami – tlačová konferencia, briefing, 
     tlačové telefonáty, tlačové materiály, poskytovanie interview 

6,0000 6,0 5* 

* existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota 
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