
 
 
 

 
 

 
Inštitút pre výskum práce a rodiny realizuje s finančným príspevkom Európskej únie projekt 
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Zručnosti vedeckej komunikácie ako predpoklad 
zvyšovania kvality výskumných inštitúcií 

 
 

Hlavný cieľ projektu 
 
 
Podpora zlepšenia kvality výskumných inštitúcií v sociálnej sfére poskytnutím nástroja na identifikáciu, 
získavanie a ďalšie rozvíjanie zručností vedeckej komunikácie spoločenskovedných výskumníkov. 
 

 
Špecifické ciele projektu 

 
 
Vecným zámerom je zlepšenie kvality verejných výskumno-vývojových inštitúcií prostredníctvom 
podpory systémov na hodnotenie kvality a kontrolných systémov pre výskumno-vývojové aktivity. 
Vedecká úroveň výskumných inštitúcií sa hodnotí podľa kvality jej výskumných projektov. Okrem 
odborno-vecného zvládnutia projektového zámeru však projektová výskumná činnosť vyžaduje aj 
presadenie, komunikovanie a prezentáciu projektov a ich výsledkov voči širšej odbornej, ale i laickej 
verejnosti. Zručnosti jasnej a príťažlivej  vedeckej komunikácie sú teda nevyhnutnou súčasťou 
celkového balíka zručností potrebných pre vedecko-výskumnú prácu. Cieľom projektu je nielen 
vypracovanie metodiky na hodnotenie úrovne a kvality zručností vedeckej komunikácie, ale aj 
vytvorenie tréningového modulu na ich získavanie, jeho experimentálna aplikácia a diseminácia pre 
potreby širšej odbornej verejnosti. Realizáciou špecifických cieľov projektu a disemináciou jeho 
výstupov sa očakáva vytvorenie efektívnych nástrojov na hodnotenie a získavanie zručností 
potrebných na zlepšenie komunikácie vo vede.  Praktickým budúcim využívaním týchto nástrojov sa 
očakáva zvýšenie kvality mladých spoločenskovedných  výskumníkov a tým aj kvality výskumných 
inštitúcií. Sekundárne sa prostredníctvom kvalitnej  vedeckej komunikácie navonok  očakáva aj 
zvýšenie záujmu o výsledky spoločenskovedných výskumov v očiach verejnosti a zatraktívnenie 
vedeckej kariéry pre mladých ľudí.  

 
 
 

Operačné ciele projektu 
 
 

A. Vypracovanie profilu spoločenskovedného výskumníka v oblasti zručností vedeckej 
komunikácie (ďalej ZVK) 

• zhromaždenie domácich a zahraničných informácii  a skúseností ku konceptu 
”komunikujúcej vedy” 

• spracovanie relevantných údajov do očakávaného ideálneho profilu spoločenskovedného 
výskumníka v oblasti ZVK 

B. Príprava metodiky  na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie 

• operacionalizácia jednotlivých druhov  ZVK za účelom ich hodnotenia 



• vypracovanie výskumných nástrojov na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie 

C. Výskum zameraný na hodnotenie kvality ZVK 

• stanovenie výskumnej vzorky   

• realizácia terénneho výskumu (kombinácia exploračnej a observačnej metódy) 

• spracovanie a vyhodnotenie výsledkov výskumu 

D. Vypracovanie tréningového modulu na získavanie ZVK 

• obsah, formy a organizácia tréningového modulu 

• príprava študijných materiálov 

E. Experimentálna aplikácia tréningového modulu na získavanie zručností vedeckej 
komunikácie 

• prípravné organizačné práce  

• aplikácia tréningového modulu na výskumnej vzorke probantov 

• cielené hodnotenie  progresu  zručností vedeckej komunikácie 

F. Celkové zhodnotenie  aplikácie tréningového modulu a jeho dopracovanie  

• zhodnotenie efektivity tréningového modulu 

• vypracovanie definitívnej podoby tréningového modulu 

G. Zhodnotenie metodiky na hodnotenie kvality ZVK a jej dopracovanie  

• zhodnotenie efektivity metodiky na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie 

• vypracovanie definitívnej podoby  metodiky 

H. Diseminácia výsledkov projektu 

• publikovanie a distribúcia metodiky na hodnotenie kvality zručností vedeckej komunikácie 

• publikovanie a distribúcia tréningového modulu na získavanie a rozvoj zručností vedeckej 
komunikácie 

• prezentačné stretnutie k záverom projektu 

 
 

Cieľové skupiny projektu 
 

Priame cieľové skupiny 
 študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia spoločenskovedných odborov  do 35 rokov  

(predpokladaný počet 50 vysokoškolákov) 
 externí a interní doktorandi spoločenskovedných odborov do 35 rokov (predpokladaný počet 25) 
 výskumní pracovníci zo spoločenskovednej oblasti do 35 rokov (predpokladaný počet 25) 
 

Nepriami príjemcovia 
 výskumní pracovníci  výskumno-vývojových inštitúcií nad 35 rokov, 
 učitelia na vysokých školách, 
 zamestnanci a stredný a vyšší manažment výskumných pracovísk. 

 
 

Projektový tím 

 
Realizáciou projektu je poverený pracovný tím pozostávajúci z  interných odborníkov a technicko - 
administratívnych pracovníkov Inštitútu pre štúdium práce a rodiny. V projekte je plánovaná aj 
spolupráca s externými špecialistami a akreditovanými lektormi z oblasti ZVK. 



 

 

Zodpovedná riešiteľka projektu: 

Kvetoslava Repková, doc, PhDr. CSc 

 

Riešitelia projektu: 

Rastislav Bednárik, doc, PhDr, CSc 

Barbora Holubová, Mgr. 

Eva Bernhauserová, Mgr. 

 

 

Kontakty: 

bednarik@sspr.gov.sk

holubova@sspr.gov.sk

bernhauserova@sspr.gov.sk

 

Projektový manažér: 

Peter Goceliak, Ing. 

 

Kontakt: 

goceliak@sspr.gov.sk 
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