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Anotácia
Štúdia je úvodnou tematickou aktivitou projektu „Zručnosti vedeckej komunikácie ako predpoklad zvyšovania kvality výskumných inštitúcií“. Zameriava sa na konceptualizáciu témy a definovanie základných
pojmov pre vymedzenie hlavných okruhov vedeckej komunikácie. Identifikuje a vnútorne špecifikuje
zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešný proces vedeckej komunikácie. Obsahuje aj výsledky expertného
zhodnotenia dôležitosti jednotlivých zručností vedeckej komunikácie prostredníctvom hodnotiacej škály
zostavenej za týmto účelom. Súčasťou štúdie je aj prehľad dobrých praktík v oblasti vzdelávania vedeckej
komunikácie.
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Summary
The study presents a preliminary thematic activity of the project “Science communication skills as
precondition of research institutions quality improvement” It is focused on conceptual analyses and
definition of the key terms for detection of the main science communication dimensions. The skills of
science communication needful for proceeding of the communication are identified and their inner
specifications are found. The results of experts’ evaluation by the mean for this purpose constructed
assessment scale are included. Fair list of good practises in the field of science communication education is
part of the study as well.
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ÚVODOM
pracovníkov a následne pre hľadanie možností
a foriem ich zámerného rozvíjania.
V prvej kapitole sa venujeme konceptualizačnému
rámcu témy. Analyzujeme politicko-strategické
a akademické koncepty vzťahujúce sa na
zručnosti a komunikáciu vo vede a ich
využiteľnosť pre zámery projektu. Druhá kapitola
obsahuje vymedzenie pojmov komunikácia,
vedecká
komunikácia,
spoločenskovedný
výskumník a zručnosti, ktoré sme podrobili
dôkladnému pojmologickému rozboru. Tretia
kapitola sa zaoberá základnými kritériami
členenia zručností vedeckej komunikácie, ich
identifikáciou a špecifikáciou obsahu jednotlivých
zručností. Obsahuje aj výsledky expertného
hodnotenia dôležitosti jednotlivých zručností
vedeckej komunikácie zabezpečeného na tento
účel. Štúdiu dopĺňame dobrými praktikami
vzdelávania v oblasti zručností vedeckej komunikácie, ktoré ponúkajú rôzne univerzity.

Táto štúdia je spracovaná ako úvodná aktivita
projektu „Zručnosti vedeckej komunikácie ako
predpoklad zvyšovania kvality výskumných
inštitúcií“ financovaného v rámci Jednotného
programového dokumentu NUTS II – Bratislava
Cieľ 3, jeho priority zameranej na rozvoj
celoživotného vzdelávania a podporu rozvoja
výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality
ľudských zdrojov. Autori projektu orientujú jeho
cieľové zameranie na oblasť „podpory zlepšenia
kvality výskumných inštitúcií v sociálnej sfére
poskytnutím nástroja na identifikáciu, získanie
a ďalšie rozvíjanie zručností vedeckej komunikácie spoločenskovedných výskumníkov.“
V rámci štúdie sa v súlade s naplánovanými
aktivitami zameriame na vypracovanie návrhu
profilu spoločenskovedného výskumníka v oblasti
zručností vedeckej komunikácie, nakoľko ho
považujeme za východiskový pre zisťovanie
úrovne tohto typu zručností u mladých vedeckých
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1. KONCEPTUALIZÁCIA TÉMY
úlohu a stáva sa hnacím motorom vyspelej
a konkurencieschopnej ekonomiky (voľne podľa
Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do
roku 2010 schválenej v roku 2005 a Akčného
plánu: Veda, výskum, a inovácie schváleného
v roku 2005). Z vyššie uvedeného dôvodu je
pomerne problematické jednoznačne určiť, ktorý
koncept je pre tému ZVK primárny,
východiskový, príp. aké je hierarchické
usporiadanie rozličných možných konceptov.
Napriek tomuto konštatovaniu sa pokúsime
o určitú hierarchizáciu rešpektujúcu vecné
rámcovanie projektu v programovej schéme JPD
NUTS II – Bratislava Cieľ 3.

Téma zručností vedeckej komunikácie
(ďalej „ZVK“) nie je v podmienkach Slovenska
doposiaľ jasne vedecky etablovaná. Jej
aktualizácia má skôr politické než vedeckoodborné korene a často sa zvykne spájať
s programami vlády zameranými na popularizáciu
vedy a na budovanie tzv. informačnej spoločnosti.
J. Stadtruckerová vymedzuje informačnú spoločnosť ako spoločnosť orientovanú na ľudí,
inkluzívnu a rozvojovú (Stadtruckeová, J., 2004).
Každý človek by v rámci nej mal mať možnosť
šíriť, využívať a prijímať informácie a vedomosti,
pri čom má veda, výskum a vzdelávanie centrálnu
1.1. Celoživotné vzdelávanie

Z hľadiska obsahového sa v článku 2, bod 29
akčného programu vymedzuje celoživotné
vzdelávanie ako všetko všeobecné vzdelávanie,
odborné vzdelávanie a príprava (formal learning),
neformálne (non-formal learning) a informálne
(informal learning; v Memorande sa používa
slovenský preklad neinštitucionálne) vzdelávanie,
ktoré človek absolvuje počas života a ktorého
výsledkom je zlepšenie vedomostí, zručností
a schopností
z osobného,
občianskeho,
spoločenského a/alebo profesijného hľadiska.
Založenie hospodárskeho rastu na schopnosti ľudí
pracovať s neustále novými informáciami,
produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi
je cieľovou ideou aj návrhu Stratégie
celoživotného
vzdelávania
a celoživotného
poradenstva spracovaného MŠ SR v decembri
2006 (Návrh Stratégie, 2006).
Pre potreby nášho projektu by sme z konceptu
celoživotného vzdelávania vyzdvihli najmä tie
jeho
strategické
zámery,
ktoré
vidia
v celoživotnom vzdelávaní:
¾ záruku univerzálneho a nepretržitého
prístupu k učeniu za účelom získavania
a obnovovania si zručností, ktoré sú
potrebné pre nepretržitú účasť na živote
spoločnosti založenej na vedomostiach (v
našom prípade zručností potrebných pre
sprostredkovávanie výmeny poznania
medzi spoločenskovednými výskumníkmi
a ostatnou
odbornou
či
laickou
verejnosťou),
¾ uznanie potreby vyvíjania efektívnejších
spôsobov prezentácie výsledkov účasti na
procese učenia tak, aby boli zrozumiteľné
a uznávané (v našom prípade budovania
takých spôsobov prezentácie výsledkov
spoločenskovedného výskumu, ktoré
zvýšia jeho užiteľnosť a prosperitu pre
celú spoločnosť) (Memorandum, 2000).

Ak vychádzame z obsahu priorít a opatrení,
ktoré rámcujú realizáciu projektu v programovej
schéme JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3,
kľúčovým konceptualizačným rámcom je
celoživotné vzdelávanie. V októbri 2000 na
základe mandátu zasadnutia Európskej rady
v Lisabone 23. a 24. marca 2000 a zasadnutia vo
Feire bolo prijaté Memorandum celoživotného
vzdelávania. Celoživotné vzdelávanie sa v ňom
vymedzuje ako „...hlavný princíp, na základe
ktorého sa bude zabezpečovať vzdelávanie
v celom jeho spektre... Všetci tí, čo žijú v Európe,
by mali mať rovnakú príležitosť prispôsobiť sa
požiadavkám sociálnych a ekonomických zmien
a aktívne sa zúčastňovať na tvorbe budúcnosti
Európy“ (Memorandum, 2000). Celoživotné
vzdelávanie sa začalo chápať ako najvyššia
priorita Európskej únie presadzujúc rovnováhu
jeho vplyvu v podpore aktívneho občianstva
i zamestnanosti (voľne podľa Memoranda, 2000).
Zo širokospektrálnosti konceptu celoživotného
vzdelávania vychádza aj najnovšie rozhodnutie
Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES
z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje Akčný
program v oblasti celoživotného vzdelávania.
V článku 1 sa vymedzuje všeobecný cieľ
programu ako snaha prispievať prostredníctvom
celoživotného
vzdelávania
k rozvoju
Spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti
charakterizovanej:
¾ trvalo
udržateľným
hospodárskym
rozvojom,
¾ vyšším počtom a kvalitnejšími pracovným
i miestami,
¾ väčšou sociálnou súdržnosťou,
¾ pri súčasnom zabezpečení ochrany
životného
prostredia
pre
budúce
generácie.
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BLOK 1.1. PERMANENTNOSŤ FORMOVANIA ZRUČNOSTÍ
Koncept celoživotného vzdelávania poskytuje pre projekt perspektívu možnosti permanentného
formovania zručností vedeckých pracovníkov pre prezentáciu výsledkov ich vedecko-výskumnej
práce voči rozličným skupinám užívateľov.

1.2. Veda a spoločnosť (Science and Society)
-

najširšia verejnosť, osobitne mladí ľudia,
sú informovaní o otázkach súvisiacich
s vedou a sú pre ne angažovaní,
- úsilie vedcov je prirodzene otvorené
smerom k verejným otázkam (záujmu)
a ašpiráciám,
- tvorcovia politiky i občania môžu robiť
kvalitné rozhodnutia (výber) na základe
alternatív prezentovaných prostredníctvo
m moderných technológií (FP6).
Hľadanie účinného prepojenia medzi „vedou
a spoločnosťou“ sa stalo základným cieľovým
zameraním aj v rámci siedmeho rámcového
programu (FP7). „So zámerom budovania efektívnej a demokratickej európskej spoločnosti založenej na vedomostiach je cieľom stimulovať harmonickú integráciu vedeckého a technického úsilia
a asociovanej vedeckej politiky do európskej spoločnosti“ (www.cordis.europa.eu/FP7/capacities/s
cience-society).

Ak hovoríme o „Vede a spoločnosti“,
primárne máme na mysli iniciatívu Európskej únie
v rámci programovania koordinovanej podpory
vedy a výskumu. Tento druh iniciatívy vychádza
z poznania, že Európania sú veľmi málo
informovaní o vede a výskume, že mladí ľudia sú
demotivovaní nastúpiť vedeckú kariéru a že
verejnosť nerozumie, resp. niekedy nedôveruje
vedcom, ich aktivitám a výsledkom ich práce
(www.cordis.europa.eu/sciencesociety/whatis.htm). Počas realizácie jednotlivých
programovacích období (Framework Programmes
for Research, FP) sa táto iniciatíva na európskej
úrovni interpretovala ako:
¾ otázka (issue) zameraná na iniciovanie
zlepšenia ľudského potenciálu, rodová
otázka a otázka zvyšovania verejného
povedomia (FP5),
¾ základná doména (general domain), resp.
vízia budovania prostredia, v ktorom:

BLOK 1.2. ZÁVÄZOK DISEMINÁCIE VEDECKÝCH VÝSLEDKOV
Dôraz na potrebu prepojenia a zvýšenej komunikácie o vedeckom poznaní a o potrebnosti
vedeckých výsledkov pre spoločnosť je v rámci európskeho programovania podpory vedy a
výskumu obsiahnutý v zásade, že autori každého projektu, ktorý má byť financovaný touto
formou, musia jasne deklarovať záväzok diseminácie jeho výsledkov voči rozličným skupinám
verejnosti.

nejde o znalosti ako také (samé o sebe), ale o ich
dávanie do vzťahov a využívanie. Ide o praktické
kroky, ktoré využíva organizácia za účelom
identifikovania, tvorenia, predstavovania a distribúcie znalostí, za účelom ich opätovného využívania, povedomia o nich a učenia v celej organizácii
(http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge).
Znalostný manažment bol primárne vyvinutý
ako celostný manažérsky koncept pre rozvoj
„znalostnej organizácie“, ktorá by bola schopná
reagovať na požiadavky globalizujúcej sa

1.3.Znalostný manažment (Knowledge
management)
Koncept znalostného manažmentu vo všeobecnosti vypovedá o spôsoboch využívania a vymieňania znalostí v rámci organizácie (spoločnosti,
užívateľských skupín). Základným cieľom
znalostného manažmentu je zabezpečiť, aby sa
správne informácie dostali k správnym ľuďom
v správny
čas
za
účelom prijatia
čo
najvhodnejšieho rozhodnutia. V tomto zmysle
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disciplína 1 , ku ktorej sa pridávajú aj metódy
a postupy práce so znalosťami v menej exaktných
vedách a disciplínach (Bureš, V., 2007). Na
organizačnej úrovni ide o vytváranie vhodného
prostredia pre vytváranie, zdieľanie, rozvoj
a využívanie znalostí 2 . Znalosti sú tu vnímané
ako strategické zdroje, ktoré majú zaručiť stabilné
tempo rastu výkonnosti organizácie a konkurenčnú výhodu. Na národnej a nadnárodnej úrovni
konkrétne znalosti nezohrávajú takmer žiadnu
úlohu. Hlavnou úlohou je tu vytváranie prostredia
a základných
ekonomických,
politických
a legislatívnych rámcov, v ktorých sa budú nižšie
úrovne pohybovať. Spojujúcim prvkom sú
konkrétne organizácie alebo inštitúcie, ktoré sú
činné na národnej a nadnárodnej úrovni a ktoré
môžu využívať postupy znalostného manažmentu
alebo výstupy manažmentu znalostí.
Na tomto mieste je vhodné spomenúť aj
rozdiel medzi
informačnou spoločnosťou
a znalostnou (knowledge) spoločnosťou, ktorý sa
vzťahuje na dva aspekty. Prvým je proces
generovania informácie do znalostí. Spoločnosť,
ktorá zhromaždila veľké množstvo informácií
môže byť „ne – znalostná spoločnosť“, ak jej
aktéri nemajú určité kognitívne, teoretické
a verifikačné schopnosti k premene informácií na
znalosti (UNESCO, 2005). Druhým aspektom je,
že informačná spoločnosť sa vytvára najmä
v dôsledku a prostredníctvom nebývalého rozvoja
informačno-komunikačných technológii (IKT).
V tomto procese sa však technológie stávajú
cieľom samotným a zabúda sa, že sú len
prostriedkom na šírenie informácií.
Samotný technologický pokrok nemôže byť
podstatou informačnej a znalostnej spoločnosti.
Musia byť garantované (možno práve na
nadnárodnej či národnej úrovni znalostného
manažmentu) dva ďalšie piliere znalostnej
spoločnosti – prístup k informáciám pre všetkých
a sloboda prejavu. Iba tak sa informačná či
znalostná
spoločnosť
stanú
inkluzívnymi
a rozvojovými a nebude sa prehlbovať priepasť
(digitálna, znalostná, ekonomická, sociálna)
medzi ľuďmi.

znalostnej ekonomiky. Je výsledkom efektívneho
využívania
už
zavedených
informačných
technológií,
ktoré
umožňujú
zbieranie,
zhromažďovanie,
triedenie,
uchovávanie
a prezentovanie
relevantných
informácii
v organizácii takým spôsobom, aby ich mohli
využívať všetci zamestnanci na riešenie
problémov, ďalšie investovanie, na strategické
plánovanie a pod. (Zavarská, Z., 2005).
Základnými cieľmi znalostného manažmentu je
tvorba
knižnice
znalostí,
zabezpečenie
jednoduchšieho prístupu k nim, vybudovanie
prostredia znalostí a ich správa. Znalosti sa pritom
považujú za aktíva firmy (podľa Davenporta,
Kokavcová, D., 2006).
Práve znalostný manažment ako dôsledok
zavádzania
a zavedenia
„informačného
manažmentu“ dal podnet na odlíšenie pojmov
údaje (dáta), informácie a znalosti:
¾ údaje (dáta) = symboly, fakty, obrázky,
zvuky, (popis reality),
¾ informácie = organizované, štruktúrované, interpretované a sumarizované údaje
(dáta); odpovedajú na otázky kto?, čo?,
kde?, kedy?, (poznanie štruktúry vzťahov)
¾ znalosti = informácie organizované
a analyzované takým spôsobom, aby sa
stali zrozumiteľné a použiteľné na
riešenie problému alebo na rozhodovanie;
odpovedajú na otázky prečo? (poznanie
príčin a dôsledkov vzťahov).
Niektorí autori pridávajú do tejto hierarchickej
štruktúry ešte pojem múdrosť ako poznanie
princípov a spolu s ostatnými pojmami ich
vnímajú ako úrovne v procese
vytvárania
poznania (Bureš, V., 2007).
Využitie prístupov, princípov a metód
zavádzania znalostného manažmentu je možné
využiť nielen vo výrobných podnikoch, ale aj vo
vzdelávacích inštitúciách či orgánoch verejnej
sféry. Bureš hovorí taktiež o úrovniach práce so
znalosťami (Bureš, V., 2007):
¾ Nadnárodná úroveň – znalostná
ekonomika a spoločnosť
¾ Národná úroveň - znalostná ekonomika
a spoločnosť
¾ Organizačná úroveň – znalostný
manažment
¾ Manažment znalostí
Čím vyššia úroveň, tým väčšia miera
všeobecnosti. Na úrovni manažmentu znalostí sa
pracuje s konkrétnymi znalosťami a vytvárajú sa
postupy, ako tieto znalosti získavať, spracovávať,
sprístupňovať a využívať. Je to relatívne prepracovaná a stabilná informaticko-technologická

1

Patria sem také oblasti ako „data mining“, t.j.
získavanie znalostí z databáz, získavanie a prezentácie
znalostí od experta, extrakcia informácie z textu,
znalostné
systémy,
multi-agentné
technológie,
značkovacie jazyky, znalostná anotácia dokumentov,
sémantický web, znalostná ontológia a pod (Bureš,V.,
2007).
2
Splývajú tu také koncepty ako je umelá inteligencia,
tvorba znalostných systémov, riadenie ľudských
zdrojov, učiaca sa organizácia a pod.
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BLOK 1.3. HĽADANIE SPÔSOBU VYUŽÍVANIA VEDECKÝCH POZNATKOV
Pre potreby projektu je znalostný manažment kľúčový z toho dôvodu, že nastoľuje potrebu
hľadania spôsobu, ako usmerňovať využívanie a zdieľanie vedeckých informácií/poznatkov
tak, aby z nich mala skupina ľudí/organizácia/spoločnosť čo najväčší osoh a aby prispeli ku
kvalitnému rozhodovaniu v rozličných životných situáciách.
1.4. Komunikujúca veda (communicating science)
¾ technickú a výskumnú komunikáciu (ide
o komunikáciu medzi vedcami, v rámci
vedeckej komunity, kedy poznatky sú
spracovávané/kodifikované vo forme
vedeckých
článkov,
hypotéz
a patentových špecifikácií pri použití
grafov, tabuliek, ilustrácií, fotografií,
atď),
¾ populárnu vedeckú komunikáciu, známu
aj ako popularizácia vedy (ide
o predstavenie
vedeckého
poznania
a výsledkov širokému okruhu „bežných
odberateľov“, ktorí ich využívajú pre svoj
každodenný život. Vedecká komunikácia
tohto druhu má bežných ľudí posilňovať
v ich kapacitách analyzovať rozličné
aspekty životných problémov a okolností,
zvažovať alternatívne riešenia a prijímať
vhodné rozhodnutia).
Odborníci The Open University vo Veľkej
Británii pristupujú k identifikácii jednotlivých
úrovní vedeckej komunikácie diverzifikovanejšie
a identifikujú v rámci rozličných situácií zdieľania
vedeckého poznania medzi ľuďmi tieto roviny:
¾ komunikácia medzi vedcami a formovanie spôsobov dokumentácie (kodifikácie)
vedeckého poznania,
¾ komunikácia vedcov s inými profesionálmi, kedy vedci vystupujú ako znalci alebo
poradcovia,
¾ sprostredkovávanie vedeckých poznatkov
v neformálnom prostredí, kedy vedci
komunikujú s „nevedcami“ napr. vo vede
ckých múzeách; význam popularizačných
kníh a televízie vo vzťahu k verejnosti,
¾ prezentácia vedy a vedeckých poznatkov
v médiách
(http://www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?C02
S804 ). 3

Predchádzajúce koncepty boli založené
primárne na zdôrazňovaní úlohy vedy a výskumu
v dosahovaní
spoločenskej
prosperity
a v zdôvodňovaní potreby diseminovania ich
výsledkov voči verejnosti. Dnešné poznanie však
už poskytuje určité konceptualizačné rámce nielen
pre zodpovedanie otázky, prečo je diseminácia
dôležitá, ale aj rámce pre bližšiu definíciu, aká má
byť vedecká komunikácia, aby bola prístupná pre
rozličné skupiny užívateľov a kto sú tieto skupiny.
M. Patairiya (Patairiya, M., 1996) definuje
vedeckú komunikáciu ako „tok vedeckých
informácií a správ z ich zdroja k cieľovej skupine
prostredníctvom nejakého média alebo mediátora
... Vedecká komunikácia je kľúč k reálnemu
bohatstvu vedeckého poznania a vedeckosti
(scientific temper), jedine prostredníctvom nej
možno vedu „priniesť“ k ostatným ľuďom, ktorí
následne môžu benefitovať z nového pokroku
v rozličných oblastiach vedy a technológií
a povzbudení a so sebadôverou môžu byť schopní
bojovať
proti
hladu,
chorobám,
suchu
a sociálnemu zlu, ako napr. poverám“. S. M.
Nutley
(Nutley, S.M a kol., 2007)
konceptualizuje otázku širšieho využívania
(asimilácie) výskumných ideí, teórií a konceptov
v rámci diskurzov a debát vo forme „využívanie
dôkazov“ („using evidence“) a „politiky založenej
na dôkazoch“ („evidence-based policy“). H.T.O.
Davies (Davies, H.T.O., 2004) vymedzuje
„politiku a prax založenú na dôkazoch ako
prístup, ktorý pomáha ľuďom prijímať kvalitné
politické, programové a projektové rozhodnutia na
základe prístupných dôkazov poskytnutých
výskumom, ktoré sú srdcom rozvoja politiky
a implementácie“ ( Nutley a kol., 2007).
Podľa M. Patairiya (Patairya, M., 1996)) je
vedecká komunikácia špecifickou oblasťou
poznania a expertíz (aj to potvrdzuje opodstatnenosť zaradenia problematiky manažmentu vedomostí do konceptualizačného rámca tejto témy).
Vedeckú komunikáciu autor kategorizuje do
dvoch úrovní:

3

S. M. Nutley a kol. (2004) konkretizujú situáciu
komunikácie vedecko-výskumných poznatkov pre
oblasť verejných sociálnych služieb. Podľa autorov sa
poznatky využívajú na viacerých úrovniach: (1) pri
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¾ pracovníkmi výskumu a vývoja, vedcami
na
jednej
strane
a predstaviteľmi
rozhodovacej
sféry
na
národnej
a regionálnej úrovni na strane druhej,
¾ oboma uvedenými stranami a širokou
verejnosťou,
¾ pracovníkmi výskumu a vývoja a vedcami
na
jednej
strane
a predstaviteľmi
podnikateľskej
sféry
využívajúcimi
výsledky hlavne aplikovaného výskumu
(Stratégia, 2007).
Na rozdiel od vyššie uvedených zahraničných
prístupov v hierarchizácii/úrovniach vedeckej
komunikácie absentuje v slovenskom prístupe
potreba skúmania procesu výmeny informácií a
poznania vo vnútri vedeckej komunity, ktorú
považujeme pre potreby nášho výskumného
projektu za kľúčovú.

V predchádzajúcom texte sme uviedli, že
v podmienkach Slovenska nemá problematika
vedeckej komunikácie svoje trvalejšie výskumné
zakotvenie, a ak sa ňou zaoberáme, tak skôr
v politických
dokumentoch
predstavujúcich
strategické zámery v oblasti podpory ľudského
potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a
popularizácie vedy. Vychádzajúc z dokumentu
Stratégia
rozvoja
konkurencieschopnosti
Slovenska do roku 2010 (prijatý v roku 2005)
prijala vláda SR v júli 2005 Akčný plán pre vedu,
výskum a inovácie, v ktorom predstavila svoje
programové zámery v oblasti popularizácie vedy
v spoločnosti.
Tieto
boli
spredmetnené
v Programe Agentúry na podporu výskumu
a vývoja pre podporu ľudského potenciálu
v oblasti výskumu a vývoja a popularizácie vedy,
ktorý bol schválený vládou SR v marci 2006. Jeho
hlavnými cieľmi je priblíženie významu výskumu
a vývoja
širokej
verejnosti,
aktivizovanie
talentovanej mládeže pre vedeckú kariéru
a posilnenie
účinnosti
nástrojov
masovej
komunikácie v oblasti popularizácie vedy
a techniky.
Koncentrovaným výrazom zámerov Slovenska
v oblasti popularizácie vedy je dokument
Stratégia
popularizácie
vedy
a techniky
v spoločnosti prijatý vládou SR vo februári 2007.
Stratégia je cieľovo orientovaná na zlepšenie
postavenia vedy a techniky vo vedomí občanov
a na dosiahnutie vyššieho stupňa užívateľskej
prístupnosti výskumu a vývoja. V dokumente sa
konštatuje, že „Ani začiatkom 21. storočia značná
časť verejnosti nerozumie svetu vedy a techniky
a na druhej strane mnohí pracovníci výskumu
a vývoja a aj inštitúcie výskumu a vývoja si
neuvedomujú potrebu komunikácie s verejnosťou
...V tomto smere je dôležité nájsť primeranú
formu popularizácie práce výskumníkov, ako aj
výsledkov ich práce, vzájomný spôsob
komunikácie medzi výskumníkmi a verejnosťou,
zrozumiteľný jazyk a všeobecne vo verejnosti
prebudiť potrebu informácií o dianí v oblasti vedy
a techniky“ (Stratégia, 2007). Z hľadiska zamerania nášho projektu je rozhodujúce uznanie
viacerých úrovní takýchto komunikačných aktivít
(podobne ako v zahraničnej odbornej literatúre).
Dokument hovorí o potrebe prekonávania
komunikačných bariér medzi:

príprave dokumentov či prijímaní rozličných
politických rozhodnutí, (2) na úrovni organizačnej,
kedy sa prijímajú rozhodnutia o všeobecných
implementačných stratégiách, lokálnych prioritách,
operačných procedúrach, dizajnovaní a manažovaní
služieb, (3) na úrovni praktickej, pri priamom
poskytovaní služieb klientom.
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BLOK 1.4. VÝZNAM ÚROVNÍ KOMUNIKÁCIE
Koncept komunikujúcej vedy/vedeckej komunikácie zdôrazňuje význam rozlišovania úrovní
a charakteru komunikácie medzi rozličnými aktérmi, čo je základom diverzifikovaného prístupu
k posilňovaniu zručností vedeckej komunikácie pre rozličné situácie a kontexty.

-

interpersonálne a občianske kompetencie,
osvojenie schopnosti učiť sa,
všeobecný kultúrny rozhľad (Návrh
Stratégie, 2006).
Uvedené kľúčové kompetencie predstavujú určitý
rámec, ktorý by si mali žiaci osvojiť už na
základnom stupni vzdelávania a ktorý by mal byť
ďalej
rozvíjaný
v procese
celoživotného
vzdelávania.
Špecifické oblasti činností (vzdelávacích,
profesijných)
odborníci
spájajú
s
tzv.
„predmetovými
kompetenciami“
(Kľúčové
kompetencie, www.eurydice.org). V súvislosti
s projektom budovania zručností vedeckej
komunikácie vzniká otázka, či zručnosti potrebné
v tejto oblasti majú svoj základ v kľúčových /
všeobecných nových zručnostiach alebo patria do
skupiny predmetových (uprednostnili by sme
pojem „odborných“) zručností. Takto postavená
otázka však aktualizuje ďalšiu, či je medzi
kľúčovými
a predmetovými
kompetenciami
alternatívno-vylučovací vzťah alebo predmetové
kompetencie majú svoj základ v kľúčových.
K zodpovedaniu tejto otázky považujeme za
prospešné uviesť príkladom súbor zručností, ktoré
niektorí odborníci považujú za kľúčové v oblasti
vedeckej komunikácie. M. Patairiya (Patairiya,
M., 1996) hovorí o piatich základných elementoch
vedeckej komunikácie a popularizácie:
1. Sprostredkovávanie vedeckého obsahu
(obsahom komunikácie musí byť nejaká
vedecká informácia, obsah; nie je
postačujúce „hovoriť o vede“, ale
analyzovať a interpretovať/vysvetľovať
vedecké poznanie, povahu vedeckej práce
a jej využiteľnosť pre budúcnosť).
2. Používaný jazyk a štýl prezentácie
(používaný jazyk má byť plynulý,
jednoduchý a jasný).
3. Vysvetlenie ako a prečo (pre efektívnu
komunikáciu je nevyhnutné sprostredkovať štruktúru prezentovanej oblasti
(skúmaného predmetu), hlbšie ju opísať,
klásť otázky týkajúce sa všetkých
možných aspektov a odpovedať na ne).
4. Analýza (očakáva sa sprostredkovávanie
popularizovaných správ a informácií na

1.5. Kľúčové a odborné zručnosti
M.Patairiya konštatuje, že okrem malej
skupiny ľudí (označuje ich za honorability) majú
vedci problémy komunikovať svoje poznatky
(vedomosti) s bežnými ľuďmi pre nich
zrozumiteľným spôsobom, rovnako ako bežní
ľudia majú problémy chápať vedeckému jazyku
(Patairiya, M., 1996). Podľa autora tak vzniká
„diera“, ktorá sa z dôvodu rapídneho vedeckého
pokroku a technologických inovácií zväčšuje
každým dňom a je ju potrebné premostiť.
K dosiahnutiu
takéhoto
premostenia
sú
nevyhnutné u vedeckých pracovníkov zručnosti
vedeckej komunikácie (komunikačné zručnosti),
ktoré po absolvovaní formálneho štúdia často
nemajú. Preto nemožno považovať za náhodný
fakt, že za jeden z hlavných cieľov Stratégie
popularizácie vedy a techniky na Slovensku sa
považuje „zlepšenie komunikačných zručností
pracovníkov výskumu a vývoja a vedcov“
(Stratégia, 2007). Vzniká oprávnená otázka, aká je
povaha takýchto zručností?
Memorandum celoživotného vzdelávania
vychádza z potreby reagovania ľudí na
ekonomické a sociálne zmeny a za týmto účelom
zavádza pojem „nové základné zručnosti“.
Považuje ich za základ aktívneho občianstva
a úspešného fungovania na trhu práce u každého
človeka. Ide o zručnosti týkajúce sa informačných
technológií, cudzích jazykov, technologickej
kultúry, podnikateľstva a sociálnych kompetencií
(Memorandum, 2000). V Návrhu odporúčania
Európskeho
parlamentu
a Rady
Európy
o kľúčových kompetenciách pre celoživotné
vzdelávanie sa alternatívne k novým základným
zručnostiam hovorí o systéme „kľúčových
kompetencií“, ktoré sú univerzálne, nadčasové a
uplatniteľné pre prax. Ide o:
- komunikáciu v materinskom jazyku,
- komunikáciu v cudzích jazykoch,
- prácu s informačnými a komunikačnými
technológiami,
- matematickú gramotnosť a kompetencie
v oblasti matematiky, prírodných a technických vied,
- podnikavosť,
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5. Zábava/humor (obsah by mal byť sprostredkovávaný zaujímavým spôsobom
aby pritiahol pozornosť cieľovej skupiny).
Zručnosti vedeckej komunikácie, ktoré navrhujeme ako cieľové pre potreby tohto projektu, budú
bližšie opísané v ďalších častiach tejto štúdie.

základe logickej a hĺbkovej analýzy
a poskytovania podkladov, na základe
ktorých
boli
závery
pripravené.
Analytický prístup podnecuje intenzívnu
výmenu myšlienok a poznania medzi
ľuďmi)

BLOK 1.5. ŠPECIFICKOSŤ ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE
Zručnosti vedeckej komunikácie sú špecifickými zručnosťami (kompetenciami) viazanými na
oblasť sprostredkovávania vedeckých poznatkov pre rozličné skupiny užívateľov. Efektívnosť
ich budovania však významne závisí od ovládania všeobecných kľúčových zručností, ktoré sú
základom pre akúkoľvek odbornú aktivitu.

Zhrnutie konceptualizačnej analýzy
rozhodnutí. K tomu sú potrebné určité zručnosti
štruktúrované nielen podľa obsahu vedeckovýskumnej práce, ale aj v závislosti od toho, komu
sú poznatky komunikované a za akým účelom. Ide
o zručnosti
majúce
základ
v univerzálne
prenositeľných kompetenciách pre bežný život,
ktoré je však potrebné špecificky budovať a
rozvíjať vo všetkých formách celoživotného
vzdelávania.

V prvej časti štúdie sme sa venovali vybraným
konceptualizačným otázkam, ktoré vecne rámcujú
problematiku zručností vedeckej komunikácie.
Zhrňujúco by sme mohli povedať nasledovné:
odvodzovať
prosperitu
spoločnosti
od
využiteľnosti výsledkov vedecko-výskumného
bádania znamená v maximálne možnej miere
približovať tieto výsledky a postupy širokej
verejnosti za účelom prijímania správnych
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2. ZAKLADNÉ POJMY
predpoklad pre akúkoľvek odbornú
aktivitu (koncept kľúčových kompetencií
celoživotného vzdelávania).
Zo základných východísk možno formulovať
niektoré všeobecné vlastnosti
hľadaných
komunikačných zručností:
- zručnosti
možno
nadobúdať
a zdokonaľovať počas celej kariéry
vedca-výskumníka,
- zručnosti sa rôznia podľa aktérov –
odberateľov (skupín obyvateľstva), voči
ktorým sa komunikuje,
- sú to špecifické zručnosti, zamerané na
prenos vedeckých poznatkov (otázka čím
sú špecifické, čím sa odlišujú od
všeobecných komunikačných zručností),
- predpokladom sú rozvinuté všetky
kľúčové kompetencie (pozri kapitolu
1.5.),
Komunikačné zručnosti slúžia na tieto účely
(možno ich vnímať aj ako intencie vedeckej
komunikácie):
- prezentáciu výsledkov
práce vedcavýskumníka,
- prekonávanie informačnej priepasti medzi
vedcami a spoločnosťou (a následne
zvyšujú dôveru spoločnosti voči vedcom
a ich práci),
- zatraktívnenie vedeckej kariéry pre
mladých ľudí,
- prenos poznatkov a ich následné využitie
rôznymi aktérmi,
- prenos poznatkov ako podklad pre
kvalitné rozhodovanie sa.
V nasledujúcej časti sa zameriame na výklad
pojmov komunikácia, vedecká komunikácia,
výskumník, spoločenskovedný výskumník a
zručnosti.

V tejto kapitole sa zameriame na upresnenie
výkladového rámca jednotlivých pojmov a ich
definície. Cieľom je nájsť podľa možnosti čo
najpresnejšie operacionalizované definície pojmov, ktoré v sebe už obsahujú základné definičné
znaky ako podklad pre identifikáciu jednotlivých
druhov či konkrétnych zručností vedeckej komunikácie. Zhrnutými konceptuálnymi východiskami
(zásadami) sú pritom:
a. permanentné
formovanie
zručností
vedeckých pracovníkov pre prezentáciu
výsledkov ich vedecko-výskumnej práce
voči rozličným skupinám obyvateľstva
(koncept celoživotného vzdelávania),
b. komunikácia
vedeckého
poznania
a vedeckých
výsledkov
(záväzok
diseminácie) voči rozličným skupinám
verejnosti na prekonanie informačnej
priepasti medzi vedcami a verejnosťou
a na zvýšenie atraktívnosti vedeckej
kariéry pre mladých (koncept Sience and
Society),
c. hľadanie efektívnych spôsobov ako
usmerniť využívanie vedeckých poznatkov, aby spoločnosť mala z nich čo
najväčší osoh a aby poznatky prispeli ku
kvalitnému rozhodovaniu sa (koncept
znalostného manažmentu),
d. komunikácia
vedeckých pracovníkov
voči rozličným skupinám – aktérom
vytvára odlišné úrovne a charakter
komunikácie, čím sa diverzifikujú aj
spôsoby nadobúdania a posilňovania
zručností vedeckej komunikácie (koncept
komunikujúcej vedy),
e. zručnosti vedeckej komunikácie sú
špecifické zručnosti (subject-based
competences), základ však majú v prenositeľných kľúčových kompetenciách ako
2.1. Komunikácia

vyberáme niekoľko definícii z rôznych vedných
disciplín:
¾ Psychologický prístup - ide o komunikáciu medzi ľuďmi, čo predstavuje prenos
a výmenu, vzájomné odovzdávanie si
myšlienok, postojov, hodnôt, významov,
citov a pocitov medzi ľuďmi;
¾ Informačná veda - ide o prenos údajov,
správ alebo informácii podľa dohodnutých pravidiel (Katuščák, D. Matthaeidesová, M., 1998),

Komunikáciou sa vo všeobecnosti rozumie
prenos informácií, správ a oznámení. Komunikáci
a z latinského „communicatio“ znamená spájanie
produkcie a výmenu správ (informácií) a hlavne
významov informácii prostredníctvom znakových
systémov (Reifová, I., 2004). Údajne existuje až
126 definícií komunikácie odlíšených podľa
teoretického rámca, z ktorého vychádzajú,
a podľa ktorého zdôrazňujú niektorý z aspektov
komunikácie. Jednotná teória komunikácie (či už
v mediálnych alebo iných komunikačných
vedách) nebola ešte vytvorená. Pre ilustráciu
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¾ Znalostný manažment – komunikácia
patrí medzi základné procesy učiacej sa
spoločnosti (komunity) a predstavuje
pravidelné odovzdávanie poznatkov.
Dohodnutými pravidlami vo všeobecnosti
rozumieme
práve
tie
pravidlá
tvorby,
interpretácie,
publikovania,
zverejňovania
vedeckých informácii, ktoré sú zaužívané vo vede,
vedeckom spoločenstve, ale aj spoločnosti –
verejnosti, ako prijímateľa vedeckých informácii.
Aj keď sa na pojem komunikácia
viažu
terminologické odlišnosti,
všetky uplatňujú
niekoľko základných prvkov komunikácie
(podľa Riefová, I, 2004, Boďo, D., 2006):
a) komunikátor (odosielateľ),
b) komunikant ( adresát, príjemca, užívateľ,
zákazník, klient, cieľová skupina),
c) komunikačný kanál (modus, nosič,
sprostredkujúci činiteľ, médium),
d) správa (mediované oznámenie, text, reč,
oznam, posolstvo) – kombinácia
symbolov, znakov, ktoré vysiela
komunikátor,
e) kódovanie – proces transformácie
myšlienky
do
symbolickej
formy
vyjadrenia
(napr.
spojenie
slov
a ilustrácií, ktoré vyjadrujú a podávajú
zamýšľanú správu),
f) dekódovanie – proces, v ktorom príjemca
vníma a vysvetľuje si význam symbolov
zakódovaných odosielateľom (priebeh
grafu, počítačová simulácia nejakého
sociálneho javu, obsah kontingenčnej
tabuľky, a pod.),
g) účinok
(odozva, efekt, odpoveď) reakcia príjemcu po prijatí správy, (napr.
uvedomenie si existencie vedeckého
faktu, objavu),
h) spätná väzba – reakcia príjemcu, ktorou
sa posudzuje úspešnosť komunikácie,
i) šum – rušivé vplyvy počas komunikačného procesu, ktoré môžu zapríčiniť
skreslenie správy (príjemca si vysvetľuje
význam obsahu správy inak, než bol
pôvodný zámer odosielateľa) 4 ,
Komunikáciu umožňuje systém
vzájomne
zdieľaných kódov a znakov, do ktorých sú
mediované správy organizované. Práve od
poznania kto je odberateľom, príjemcom
mediovanej správy a jeho schopnosti dekódovania
by sa malo odvíjať aj samotné kódovanie správy,
resp. poskytnúť príjemcovi kódy na odkódovanie
– porozumenie správy. To isté sa vzťahuje aj na

výber najvhodnejšieho komunikačného kanálu/mé
dia na prenos správy. Výber komunikačného
kanálu súvisí s poznaním jeho dostupnosti pre
konkrétnu skupinu príjemcov, ich zvyklostí pri
prijímaní správ a podmienok, za akých sú ochotní
mediované správy prijímať.
Samotný prenos informácie však ešte
nevytvára automaticky vzťah komunikátora (hovorcu) a komunikanta. Vo vzťahu komunikátora
a komunikanta vystupuje
komunikátor voči
komunikantovi ako niekto, kto má voči nemu
určité špecifické zámery označované ako
komunikatívne intencie. Možno ich vnímať aj ako
účely, motívy, resp. očakávania od prebiehajúcej
komunikácie. Komunikatívne intencie dávajú
odpoveď na to, prečo komunikačný proces vlastne
prebieha. V individuálnej rovine
predstavuje
osobné motivácie komunikátora. V celospoločenskej rovine komunikatívna intencia predstavuje
napríklad snahu zvýšiť informovanosť členov
spoločnosti o konkrétnych aktivitách, udalostiach.
Komunikáciu treba vnímať ako proces – od
koncipovania oznámenia komunikátorom, jeho
zakódovaním, respektíve premenou do signálu, či
sekvencií signálov a prenesením prostredníctvom
média alebo iného komunikačného kanálu
k príjemcovi,
ktorý
oznámenie
dekóduje,
interpretuje a nejakým spôsobom vracia signál
(informáciu), že oznámenie bolo alebo nebolo
porozumené. V ideálnom prípade sa proces
komunikácie
nikdy nezastaví, hoci nemusí
prebiehať stále konštantnou rýchlosťou. Niektoré
komunikované
poznatky
a informácie sa
odovzdajú, resp. rozšíria, sú pochopené, nemusia
však byť hneď ďalej využité, transformované do
ďalšieho poznania. Zložky (marketingového)
komunikačného procesu možno znázorniť
všeobecnou schémou (Boďo, D., 2006).

4

napr. sémantický šum (noise) hovorí, že je spôsobený
postojom komunikanta ku komunikátorovi (napr.
nedôverou), postojom k predmetu komunikácie.
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SCHÉMA 1. ZLOŽKY KOMUNIKAČNÉHO PROCESU

BLOK 2.1. VYMEDZENIE KOMUNIKÁCIE
Komunikácia je proces intencionálneho prenosu správ a informácii, úspešnosť ktorého závisí od
vzájomne zdieľaných kódov/znakov odosielateľa a príjemcu a vhodného výberu média.
2.2. Vedecká komunikácia 5

Pre potreby nášho projektu budeme využívať
pojem vedecká komunikácia v jej prvých dvoch
významoch, teda ako komunikáciu vo vnútri
vedeckého spoločenstva 6 a komunikáciu mimo
vedeckého spoločenstva, respektíve komunikáciu
navonok. Vedecká komunikácia dovnútra
a vedecká komunikácia navonok sa odlišujú podľa
týchto hlavných kritérií:
a) podľa príjemcu komunikácie, t.j. kto je
adresátom, odberateľom, objednávateľom,
cieľovým publikom
správy či
informácie,
b) podľa komunikatívnych intencií – účelu,
prečo proces výmeny, zdieľania a šírenia
poznatkov a informácii vôbec prebieha.
Príjemcom/-ami môže byť:
- členovia
vedeckého
spoločenstva
(spoločenskovedného,
technického,
prírodovedného, humanitného),
- odborná verejnosť (experti, odborníci
ne/majúci vedecké vzdelanie či vedeckú
prax, politici, manažéri, podnikatelia
a najrôznejší decizori),
- verejnosť – bežní ľudia, ktorí sú súčasťou
spoločnosti ako hostiteľky vedeckého
spoločenstva.
Komunikatívna intencia (účel, zámer) odpovedá
na otázku prečo komunikácia prebieha, aký je
vlastne význam komunikácie, čo sa očakáva a aké
ciele sa sledujú od realizácie komunikačného
procesu zo strany vysielateľa správy.

Ak pridáme k pojmu komunikácia adjektívum
„vedecká“, pojem komunikácia nadobúda určité
špecifické znaky. K pojmu vedecká komunikácia
sa môžu viazať viaceré významy:
- vedecká komunikácia vo význame
„komunikácia vo vede“, t.j. spôsoby,
pravidlá, kódy, komunikačné kanály,
ktoré využívajú vedci v rámci vedeckého
spoločenstva,
- vedecká komunikácia vo význame
„komunikácie o vede“ – rozumieme pod
tým spôsob, ako sa o vede komunikuje,
resp. či sa vôbec komunikuje, akým
spôsobom sa informuje o vedeckých
výsledkoch, a vzťahuje sa na komunikáciu mimo vedeckého spoločenstva, teda
keď prijímateľom, užívateľom vedeckých
informácii je niekto iní ako členovia
vedeckého spoločenstva,
- vedecká komunikácia vo význame, keď je
komunikácia
realizovaná
vedeckým
spôsobom, keď sa komunikuje (prenášajú
sa
správy,
informácie)
vedeckým
spôsobom, na čo bezprostredne nadväzuje
problém
vymedzenia
komunikácie
vedeckým spôsobom.

5

Ani v anglickom jazyku neexistuje pre pojem
vedecká komunikácia jednotne ustálený výraz.
Používanými výrazmi sú: science communication,
research communication, scientific communication,
communication of science a pod.

6
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Vedecké spoločenstvo je vymedzené v kapitole 2.3.

Adjektívum vedecká komunikácia sa vzťahuje
nielen na adresátov a intencie komunikácie, ale aj
na povahu prenášaných správ a informácii.
Vzhľadom
na
hlavnú
činnosť
vedcov
a výskumníkov, ktorou je získavanie poznatkov
využívaním vedeckých metód a postupov (pozri
kapitolu
2.3.),
prenášanými
správami
a informáciami sú vedecké poznatky. Vedeckosť
poznatkov predpokladá využívanie adekvátnych
kognitívnych postupov, prostredníctvom čoho by
mal získaný poznatok nadobúdať vlastnosť
pravdivosti,
verifikovateľnosti,
presnosti
a objektívnosti. S tým súvisí aj uznanie a
dôveryhodnosť
(respektability,
credibility)
získaného poznatku. Kognitívne postupy sú
súčasťou vedeckej etiky/étosu, ktorý
okrem
kognitívnych noriem obsahuje napr. aj správne
bibliografické techniky, požiadavku originality
získaného poznatku, ale aj sociálne normy
správania v rámci vedeckého spoločenstva.
Vedeckosť
poznatkov
však
neznamená
dosiahnutie stupňa znalosti, tak ako ho vymedzuje
znalostný manažment (pozri kapitolu 1.3.).
Vedeckými poznatkami môžu byť aj údaje (dáta)
či informácie, ktoré „čakajú“ na svoje ďalšie
využitie, t.j. aby boli zanalyzované a usporiadané
takým spôsobom, ktorým by nadobudli vlastnosti
znalostí. Na dáta a informácie sa však vzťahuje
taktiež požiadavka, aby boli získané vedeckými
postupmi a metódami podľa kognitívnych noriem
tej ktorej vednej disciplíny či vedy ako takej.
Vedecká komunikácia ako špecifický druh
komunikácie vzhľadom na povahu prenášanej
správy a svojho komunikačného zámeru –
intencie, nadobúda určité špecifické znaky
a zložky. Schéma 2 upravuje všeobecnú schému
procesu komunikácie pre prípad vedeckej
komunikácie. Vedeckú komunikáciu nasledovne
vymedzujeme ako proces intencionálneho
zdieľania, šírenia vedeckých poznatkov vo vnútri
a navonok vedeckého spoločenstva. Intencie
vedeckej komunikácie sú veľmi rôznorodé a budú
slúžiť najmä pre účely vyšpecifikovania cieľovej
skupiny komunikácie (pozri kapitolu 3).

V individuálnej rovine:
- zdieľanie výsledkov vlastného bádania,
výskumu s inými vedcami (peer –
diskusie, peer – posudky, recenzie),
overenie si správnosti poznatkov, ich
revízia, doplnenie,
- zvýšenie záujmu potenciálnych partnerov
pre spoločný výskum, získanie kontaktov,
nových finančných zdrojov,
- prezentácia výsledkov, poznatkov za
účelom
získania
uznania,
profit
z publikovania, výmeny poznatkov za
uznanie, získanie formálnej vedeckej
hodnosti (ide o pragmatickú individuálnu
intenciu).
V rovine výskumných inštitúcii (fakúlt, katedier
ako výskumných inštitúcii):
- prezentácia výskumnej činnosti inštitúcie,
katedry, fakulty cez činnosť jednotlivých
výskumníkov za účelom zvýšenia reputácie a významu výskumnej inštitúcie,
- zvýšenie záujmu potenciálnych partnerov
pre spoločný výskum, získanie kontaktov,
finančných zdrojov.
V rovine celospoločenskej (alebo vednej politiky):
- prekonávanie
informačnej priepasti
medzi vedcami a spoločnosťou (a
následne zvyšujú dôveru spoločnosti voči
vedcom a ich práci),
- zvýšenie transparentnosti výdavkov na
vedu (pochopením práce vedcov, čo
skúmajú, na čo je to dobré, sa zvyšuje
oprávnenosť týchto výdavkov a následná
podpora verejnosti),
- zatraktívnenie vedeckej kariéry pre
mladých ľudí (spoločnosť potrebuje viac
ľudí vo vede, zastaviť brain-drain,
pritiahnuť mladých do vedy),
- prenos (transfer) poznatkov a ich následné
využitie rôznymi aktérmi,
- prenos poznatkov ako podklad pre
kvalitné rozhodovanie sa (najmä pre
politikov),
- generovanie požiadaviek trhu,
- nájdenie nových finančných zdrojov pre
vedu,
- zvýšenie reputácie a uznanie vedcov.
Konkrétnym komunikačným procesom, ktorý
môžeme vnímať aj ako určitú komunikačnú
situáciu, sa môže sledovať aj viac cieľov, viac či
menej zjavných
komunikačných intencií.
Napríklad prezentovaním výsledkov výskumu
vedec poskytuje/zdieľa nové poznatky s inými
vedcami zo svojho vedeckého spoločenstva,
zároveň však zvyšuje význam vedeckej inštitúcie,
ktorú reprezentuje.
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SCHÉMA 2. ZLOŽKY PROCESU VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE
ODOSIELATEĽ
Výskumník
(spoločenskovedný)
Člen vedeckého
spoločenstva

KOMUNIKATÍVNE
INTENCIE
Ciele komunikácie
(napr. prenos
poznatkov praxe,
popularizácia vedy)

SPÄTNÁ VÄZBA

ŠUM

Reakcia príjemcu –
dosiahnutie cieľa
komunikácie

Rušivé vplyvy
komunikácie
(napr. nepochopenie obsahu správy,
nedostupnosť kom.
kanálu)

EFEKT
KOMUNIKÁCIE
Pochopenie obsahu správy
(uvedomenie si existencie
vedeckého poznatku +
jeho využitie)

SPRÁVA

KÓDOVANIE
Transformácia
myšlienok
použitím
vzájomne
zdieľaných
kódov/znakov

Vedecké
poznatky (dáta,
informácie,
znalosti získané
vedeckými
postupmi)

KOMUNIKÁČNÝ
KANÁL
Prostriedok na šírenie
a zdieľanie vedeckých
poznatkov dostupný pre
cieľovú skupinu,
odberateľov správy

PRÍJEMCA

DEKÓDOVANIE

cieľová skupina
komunikácie
a) členovia vedeckého
spoločenstva,
b) odborná verejnosť,
c) široká verejnosť

Pochopenie obsahu správy
využitím vzájomne zdieľaných
kódov/znakov

BLOK 2.2. VYMEDZENIE VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE
Vedecká komunikácia je proces intencionálneho zdieľania a šírenia vedeckých poznatkov vo vnútri
a navonok vedeckého spoločenstva. Intenciami/účelmi vedeckej komunikácie môže byť ďalšie
využitie vedeckých poznatkov odbornou a širokou verejnosťou, odborná a sociálna kontrola, získanie uznania a zvýšenie atraktívnosti vedy, zvýšenie sociálnej participácie verejnosti.
2.3. Spoločenskovedný výskumník
Treba zdôrazniť, že výskumník je osoba,
ktorá sa venuje výskumu a vývoju vymedzenému
ako získavanie nových poznatkov, techník
a zákonitostí v oblasti vedy a techniky uplatňovaním vedeckých metód a postupov. Platná legislatíva pritom rozlišuje medzi základným výskumom,
aplikovaným výskumom, vývojom a projektom
výskumu a vývoja 7 .

V komunikačnom procese je výskumník
v úlohe odosielateľa – komunikátora, ktorý
zostavuje komunikovanú správu a podľa účelu
komunikácie a druhu príjemcu volí najoptimálnejšie kódovanie správy a komunikačný kanál médium.
Výskumníka vo všeobecnosti považujeme za
človeka zaoberajúceho sa bádateľskou činnosťou,
získavaním
poznatkov a faktov o predmete
výskumu. V rámci európskeho ale aj svetového
vedeckého
spoločenstva
dochádza
ku
štandardizácii definícií a konvencií vzťahujúcich
sa na oblasť výskumu a vývoja (R&D: Research
and Development). Pre potreby štatistického
zisťovania a komparability údajov o vedeckých
a technologických aktivitách sa vypracúvajú
a neustále dopĺňajú príručky slúžiace ako
referenčný manuál. Pre krajiny OECD, osobitne
EU, ale aj Slovenska, je takýmto dokumentom
Frascati manuál vyvíjaný už niekoľko desaťročí
(Frascati Manual, 2002).

7

Základný výskum sa v zákone č. 172/2005 Z.z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
definuje ako systematická tvorivá činnosť, ktorej
hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez
ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť
zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom
priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej
a spoločenskej praxi. Vývoj je systematická a tvorivá
činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca
zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom
výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností
pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení,
systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení. Projekt
výskumu
a vývoja je súbor zámerov, cieľov
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Dôležitým pojmom je inovácia, pričom môže
ísť aj o spoločenskú – netechnickú inováciu
v oblasti sociálno-ekonomického a kultúrneho
rozvoja spoločnosti. Je to jeden z najčastejšie
používaných pojmov, ktorý sa primárne vzťahuje
na nové produkty alebo služby uvádzané na trh,
ako výsledky technologického vývoja, novej
kombinácie existujúcej technológie alebo
využívanie iných poznatkov vyžadovaných pri
podnikaní. Manuály na meranie štatistík inovácií
sa zväčša vzťahujú na
technické inovácie,
v poslednej
dobe
sa
však
hovorí
aj
o netechnických inováciách (non-technological
innovations), čím sa myslia najmä organizačné
a manažérske inovácie. 8 Práve v súčinnosti so
zaostávaním Európskej únie v počte inovácií
a ich premene na HDP oproti Japonsku a USA sa
netechnická inovácia v manažmente a organizácii
práce spomína ako chýbajúci článok a jedna
z príčin zaostávania.
Vo vzťahu k výskumníkovi, respektíve k výskumn
íkovi v spoločenských vedách, považujeme za dôležité prinajmenšom spomenúť, aj keď nie definov
ať, pojem objav v spoločenských ve-dách. Práve
v súvislosti s popularizáciou vedy sa napríklad vo
vedecko - verejnej komunite narába s pojmom
objavy (discoveries) v sociálnych vedách ako
rovnako hodnotným a dokonca pre spoločnosť
a bežný život využiteľným balíkom poznatkov 9 .
Vzhľadom na hore uvedené definície budeme
teda výskumníka považovať za odborníka
zapojeného do tvorby a vytvárania nových
poznatkov, výrobkov, postupov, metód a systémov
a do riadenia príslušných projektov (podľa Charty

výskumných pracovníkov, Frascatiho príručky,
OECD, 2002) pričom nezáleží na tom, či
odborník
vytvára
nové
vedomosti
prostredníctvom aplikovaného či základného
výskumu.
Adjektívum „spoločenskovedný“ (výskumník)
konkretizuje oblasť pôsobenia – skupinu vedných
disciplín, v rámci ktorej sa venuje získavaniu
nových poznatkov. Práve príslušnosť ku skupine
či konkrétnej vednej disciplíne však do značnej
miery určuje predmet výskumu, teoretické
východiská (paradigmy) a využívanie konkrétnych výskumných metód na získavanie nových
poznatkov. Spoločenské vedy sa vo všeobecnosti,
tak ako každá iná skupina vied (prírodných,
technických), vyznačujú osobitým predmetom
svojho výskumu, metódami ako aj pojmovým
aparátom, ktorými sa odlišujú od iných vied,
stupňom svojej
rozvinutosti, ustálenosti,
vedeckosti a pod. Na tomto mieste sa nebudeme
venovať
teoretickým
a metodologickým
osobitostiam v spoločenských vedách, hoci treba
konštatovať, že práve v tejto oblasti existuje
neutíchajúca snaha o sebareflexiu a vnútornú
rekonštrukciu.
Pre potreby vymedzenia priestoru komunikácie
v spoločenských vedách považujeme za užitočné
opierať sa o Bungeho pojem vedecké spoločenstvo
a spoločnosť, ktoré sú premennými bádateľského
systému poľa faktuálnych (empirických) vied
(Černík, V. Viceník, J. 2004 podľa Bunge , M.
1996, 1983):
• vedecké spoločenstvo 10 ako sociálny
systém tvorený osobami, ktoré získali
špeciálny
tréning,
majú
striktné
komunikatívne
vzájomné
väzby,
podieľajú
sa
o svoje
poznanie
s kýmkoľvek, kto sa chce učiť a zakladajú
alebo
rozvíjajú
tradíciu
výskumu
zameranú
na
hľadanie
pravdivej
reprezentácie faktov,
• spoločnosť (so svojou ekonomickou,
sociálnou, politickou a kultúrnou sférou)
ako hostiteľka vedeckého spoločenstva,
ktorá podporuje aktivity alebo aspoň
toleruje aktivity členov svojho vedeckého
spoločenstva. 11

a plánovaných časovo ohraničených výskumných
a vývojových činností v obsahovo vymedzenej oblasti
vedy a techniky.
Frascati manuál definuje aj experimentálny vývoj ako
systematickú prácu, vychádzajúcu z existujúcich
poznatkov získaných výskumom a/alebo praktickej
skúsenosti, ktorý je zameraný na výrobu nových
materiálov, produktov alebo prístroja, na zavádzanie
nových procesov, systémov alebo služieb, alebo na
podstatné zlepšovanie už vyrábajúcich alebo
zavedených (Frascati Manuál, 2002).
8

Napríklad je to implementácia manažérskych techník
kvality TQM,TQS; predstavenie signifikantne odlišnej
organizačnej štruktúry alebo implementácia novej
alebo sústavne sa meniacej korporátnej strategickej
orientácie (Oslo Manual, druhé vydanie)
9
Napríklad správy z longitudinálnych štatistických
cenzových zisťovaní či analýza volebného správania
sa tu predstavujú širokej verejnosti ako „discoveries in
social sciences.“
http://www.nsf.gov./discoveries/disc_summ.jsp?cntn_i
d=108176&org=NSF )

10

Alternatívou alebo druhom vedeckého spoločenstva
je vedecká komunita, výskumná sieť, problémový sieť
(network), alebo aj transepistemická aréna, ktoré tiež
predstavujú prostredie pôsobenia výskumníkov (pozri
Velký sociologický slovník, Karolínum, 1996)
11
Okrem vedeckého spoločenstva a spoločnosti
obsahuje systém bádateľského poľa podľa Bungeho
predmetnú oblasť, filozofické pozadie, formálne
pozadie, špecifické pozadie, problematiku, fond, ciele
a metodiku. Miera vedeckosti bádateľského poľa
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Od
rovnomerného
vývoja
premenných
bádateľského poľa závisí podľa Bungeho miera
vedeckosti bádateľského poľa jednotlivých
vedných disciplín. Vychádzame z predpokladu, že
dôležitú úlohu v procese rovnomerného vývoja
všetkých podmienok výskumných polí a prechod
z protovedeckého do vedeckého štádia úzko
závisí aj od komunikácie medzi členmi vedeckého
spoločenstva,
medzi
členmi
vedeckého
spoločenstva a spoločnosťou, ich vzájomnej
informovanosti
o ostatných
premenných
výskumného poľa, tak ako ich definoval Bunge.
Aj keď to Bunge explicitne nezdôrazňuje,
chceli by sme poukázať na medzinárodnú
dimenziu vedeckého spoločenstva v globálnej
spoločnosti ako jeho hostiteľky. Efektívnosť
zdieľania a šírenia vedeckých poznatkov za
účelom ich kumulácie, prenosu do spoločenskej
praxe, prijímanie správnych rozhodnutí a pod.
bez uvažovania v globálnom merítku by nebola
nikdy dosiahnutá. Medzinárodná dimenzia
vedeckého spoločenstva sa vzťahuje na
požiadavky
voľného prístupu k vedeckých
poznatkom (free-access) čo, samozrejme, naráža
na autorské práva vedeckých inštitúcii a vedcov.
Okrem voľného prístupu sa medzinárodný aspekt
vedeckého spoločenstva vzťahuje aj na jazykové
požiadavky jeho členov ako predpokladu
zdieľania a šírenia vedeckých poznatkov.
Formálne vymedzenie spoločenských vied
ako sústavy vied s rovnakým predmetom
výskumu, osobitým pojmovým aparátom či
metódami skúmania nie je ustálené. V európskom
kontexte sa spájajú sociálne vedy a humanitné
vedy (Social Sciences and Humanities), pričom sa
kladie dôraz skôr na výpočet jednotlivých
aktuálnych problematík a oblastí poznatkov, ako
na rozdelenie podľa vedných disciplín.
Aktuálnymi problémovými okruhmi vzťahujúcimi
sa na poznanie spoločnosti ako meniacej sa
štruktúry a vzťahov vo vnútri nej, sú napríklad
vzdelávanie, sociálna mobilita, zamestnanosť,
ekonomický rast, chudoba, kvalita života,
občianstvo, kultúrna diverzita, bezpečnosť a pod.
V aktuálnych rámcových programoch výskumov
(napr. v RP 7) sa však hovorí už len o sociálnoekonomických vedách a humanitných vedách
(SSH), na ktoré sa vzťahujú konkrétne finančne
podporované predmety výskumu: a) rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť; b) sociálna kohézia, sociálne, kultúrne a vzdelanostné výzvy v rozširujúcej sa Európe; c) udržateľnosť, enviromentálne výzvy, demografické zmeny, migrácia

a emigrácia, kvalita života a globálna vzájomná
závislosť (Seventh
Framework Programme).
Predmety
výskumu
teda
nezodpovedajú
základným vedným členeniam na prírodné,
spoločenské a humanitné vedy, prelínajú sa
a očakáva sa ich vzájomné prepájanie a už
spomínaná multidisciplinarita. Takýto prístup
nahráva skôr univerzitnému vzdelaniu a osobitne
kombinácii rôznych, tradične vnímaných ako
nesúvisiacich či na protipóloch ležiacich vedných
a študijných odboroch.
V slovenských podmienkach vysokoškolského
vzdelávania a oddelení vied SAV nie sú študijné
odbory
identické s vednými disciplínami
v jednotlivých oddeleniach SAV. Sociálnym či
spoločenským vedám tu najviac zodpovedajú
vedy o človeku a spoločnosti, ktoré patrí do III.
Oddelenia vied o spoločnosti a kultúre. Sem patrí
však aj Filozofický ústav, pričom naopak
Spoločenskovedný ústav je zaraďovaný do vied
o dejinách (www.sav.sk ).
Vzhľadom na to, že podľa predmetu
výskumu, osobitých metód či pojmového aparátu
je problematické vymedzenie spoločenských vied,
pre potreby tohto projektu budeme medzi ne
zaraďovať tie vedy, ktoré sú zatiaľ podľa
posledného Výnosu Ministerstva školstva SR č.
1055/2003-11 z roku 2003 o odboroch výskumu
a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja
zaradené medzi základné skupiny spoločenských
vied (pozri prílohu 2) 12 . Patria sem tieto hlavné
vedné skupiny:
a) psychologické vedy; b)
ekonomické vedy; c) pedagogické vedy; d)
12

Alternatívou je vymenovanie odborov podľa iných
príručiek štandardizácie výskumu a vývoja, ktoré sú
vypracovávané
pre
zisťovanie
štatistických
ukazovateľov porovnateľných minimálne v rámci
krajín OECD, EU a teda aj Slovenska. Podľa Frascati
manuálu, ktorý definuje výskum a vývoj pre
spoločenské vedy ako
získavanie „poznatkov
o človeku, kultúre a spoločnosti“
patria medzi
spoločenské
vedy:
psychológia,
ekonómia,
pedagogické vedy (vzdelávanie a odborná príprava),
iné spoločenské vedy (antropológia – sociálna +
kultúrna) a etnológia, demografia, geografia (humánna,
ekonomická a sociálna), mestské a krajinné plánovanie,
manažment, právo, jazykoveda, politické vedy,
sociológia,
organizácia
a metódy,
rozmanité
spoločenské vedy a interdisciplinárne, metodologické
a historické vedy a techniky týkajúce sa subjektov
v tejto skupine (Frascati manuál, 2002).
Delenie vied do skupín podľa Frascati manuálu sa
používa v posledných rokoch aj pri hodnotení
verejných
vysokých
škôl
na
Slovensku
a k spoločenských vedám (SPOL) sa zaraďujú
psychológia, ekonómia, pedagogické vedy, právo,
politické vedy, ošetrovateľstvo, zdravotníctvo, iné
spoločenské vedy (ARA, 2006).

pritom závisí od rovnomerného rozvíjania všetkých
desiatich zložiek poľa (Černík, V. - Viceník, J. 2004
podľa Bunge , M. 1996, 1983).
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sociálne vedy; e) právne vedy; f) masová
komunikácia, knižničná a informačná veda; g)
vedy o športe; h) dopravné a poštové služby; i)
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; j) ostatné
spoločenské vedy.
Ide o administratívne členenie vedných skupín
a odborov, a
skôr ako pre
vymedzenie
spoločného
predmetu
výskumu,
metód
a pojmového aparátu, bude slúžiť na vyčlenenie
cieľových skupín nášho terénneho šetrenia, ktoré
sa uskutoční v nasledujúcom období (pôjde o
študentov 2. a 3. stupňa tých študijných odborov
vysokých škôl, ktorým jednotlivé vedné skupiny
približne zodpovedajú, o mladých vedeckých
pracovníkov z výskumných ústavov III. Oddelenia
SAV a o mladých vedcov príslušných rezortných
výskumných pracovísk).
V americkej verzii akadémie vied (National
Academy of Sciences 13 ) patria predmetné vedy do
divízie behaviorálnych, sociálnych a edukačných
vied.
Do behaviorálnych vied
zaraďujú
kognitívne vedy, ageing, na človeka zamerané
technológie, rodičovstvo a starostlivosť o deti
a pod. Sociálne – spoločenské vedy sa zaoberajú
ekonomickými štúdiami, štúdiami spravovania
spoločnosti (governance) a medzinárodnými štúdiami. Riešia tu problémy verejnej politiky,
rasové a etnické disparity, urbanizácie, humánnoenviromentálne interakcie, globálne zmeny, demograficko –populačné problémy, zamestnanosť
a demokratické problémy. Edukačné vedy sú
špecializované podľa stupňa vzdelania, ale aj
jednotlivých hlavných skupín predmetov, osobitne
sa však venujú testovaniu a hodnoteniu
edukačných programov a pod. Za zmienku stojí aj
rada – útvar pre vzdelávanie k vede (science
education) ( http://.nationalacademies.org).

13

National Academy
of Sciences patrí
spolu
s National Academy of Engineering a Institute of
Medicine do National Academies (advisors to the
Nation on Sciences, Engineering, and Medicine)
www.nasonline.org
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BLOK 2.3. VYMEDZENIE SPOLOČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMNÍKA
Spoločenskovedný výskumník je odborník venujúci sa získavaniu nových poznatkov o sociálnych
javoch uplatňovaním vedeckých metód a postupov, komunikujúci s členmi vedeckého spoločenstva
v širšom hostiteľskom prostredí spoločnosti.
ak poznáme určité mesto, musíme mať
o ňom určité informácie). Práve „poznať“
v zmysle informácie má veľký význam
pre vedecké poznanie, ako informáciu
uznanú za správnu
v dôsledku
verifikovateľného spôsobu jej získania.
Pre potreby výkladu pojmu zručnosti nám však
nateraz postačí význam slova „to know“ ako
schopnosti niečo urobiť a/alebo byť oboznámený
s niečím. Dôraz na význam slova poznať v zmysle
„mám schopnosť niečo urobiť“ je v podstate
jednou z požiadaviek aj obsahovej a kurikulárnej
reformy slovenského školstva. Orientácia
vzdelávania na obsah, nie na cieľ vzdelávania
a rozvoj kompetencií študenta je vnímaná ako
problémová oblasť vzdelávania. Riešením je,
podľa D. Mikulovej, „zosúladenie školského
(formálneho) vzdelávania s reálnym životom tak,
aby absolvent jednotlivých stupňov školského
systému bol na primeranej úrovni spôsobilý
komunikovať, analyzovať problémy, tvorivo ich
riešiť, pracovať s informáciami, spolupracovať
a byť spôsobilý na iné sociálne kompetencie“
(Mikulová, D.D, 2006). V podstate Mikulová
hovorí o tom, že keď študent skončí školu, mal by
byť spôsobilý vykonávať pracovné postupy
potrebné pri výkone určitého povolania.
Inšpiratívne je aj rozdelenie poznatkov na
kodifikované
poznatky
–
ide
prakticky
o informácie, ktoré sa vyjadrujú jazykovými
prostriedkami a symbolmi a dajú sa uchovávať či
predávať v zmysle odovzdávať, sprostredkovať
iným osobám a na vnútorné poznanie spojené
s nositeľom; je to osobná suma poznatkov, ktorá
umožňuje jednotlivcovi zmysluplne využívať
kodifikované
poznatky.
V súvislosti
s požiadavkou zmien v obsahu i metódach
vysokoškolského vyučovania sa rozdeľujú
poznatky na deklaratívne poznatky, ktoré študent
vie zopakovať, ale nemusí im hlbšie rozumieť
a nemusí ich vedieť použiť, ku ktorým
protipólom, ale nie nevyhnutným, sú operatívne
poznatky a porozumenie, teda poznatky, ktoré
študent hlbšie rozumie a vie ich použiť pri riešení
problémov (Pišút, J., 1999) 15 .

2.4. Zručnosti (vedeckej komunikácie)
Pri vymedzovaní pojmu zručnosti si najskôr
pomôžeme úvahou o obsahu vzdelávania.
Obsahom vzdelávania sú vedomosti, poznatky
(knowledge), ktoré v podstate predstavujú fakt, že
niekomu je známa nejaká skutočnosť, vec alebo
osoba. Rozlišujú sa 4 základné typy poznatkov:
know-what (vedieť čo), know-why (vedieť prečo),
know-how (vedieť ako), know-who (vedieť kto).
K tomuto rozdeleniu sa viažu aj jednotlivé
významy slova „poznať“ (to know) 14 . Podľa
Letherovej teórii poznania (Lether, K., 1999) má
slovo „poznať“ nasledovné významy:
- poznať v zmysle mať istú schopnosť (napr.
viem rozpísať π na šesť desatinných
miest, poznám cestu do Bratislavy
a pod.) sa vzťahuje na tie prípady, keď sa
o niekom povie, že vie, ako niečo urobiť,
že nadobudol schopnosť na vykonanie
určitej
veci,
poznať
v zmysle
oboznámenosti s niečím alebo niekým
(napr. keď poviem, že poznám Vieru, som
s ňou oboznámená; poznám mesto – môže
znamenať, že som s ním oboznámená, ale
aj to, že mám schopnosť nájsť svoje
miesto v jeho geografickom či sociálnom
zmysle), pričom obidva významy
oboznámenosti aj schopnosti sa nemusia
vylučovať,
- poznať v zmysle identifikovať niečo ako
informáciu (napr. tvrdenie „frustrácia
spôsobuje agresiu“ človek identifikuje
ako informáciu, že frustrácia spôsobuje
agresiu). Pritom opäť môže platiť, že
poznať
niečo
v ostatných
dvoch
významoch musí v sebe obsahovať aj
poznať v informačnom význame (ak
poznáme rozpis π na šesť desatinných
miest, musíme niečo vedieť o rozpise π;
14

Anglické „to know“ sa prekladá slovami „poznať“
alebo „vedieť“. Z toho je potom odvodené aj poznanie,
alebo vedomosti. S tým súvisí aj prekladanie spojenia
„knowledge society“ ako poznatková či vedomostná
spoločnosť, respektíve na poznatkoch (vedomostiach)
založená spoločnosť. Napriek používaniu pojmov
„poznať“ a „vedieť“ ako synoným majú tieto slová
trochu odlišné významové zafarbenie.

15

S tým súvisí aj osvojenie si metód a zručností
používaných v práci v danej oblasti, komunikačné
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Pojem zručnosti sa často používa vo význame
„nových, iných “ poznatkov, na odlíšenie od tých
„starých, neúčinných“ poznatkov, respektíve málo
či
neefektívne
využívaných
poznatkov.
Významové zafarbenie slova zručnosti taktiež
odkazuje na určitú praktickosť, operatívnosť
(okamžitosť)
využívania
poznatkov,
ich
transformáciu do praxe, využívanie pri
každodenných
situáciách či riešeniach
problémov.
Zručnosti sa používajú ako synonymum či
alternatíva k slovu kompetencie. Potom možno
hovoriť o všeobecných zručnostiach/kompetenciách (generic skills, transversal competencies) –
všeobecne použiteľné, prierezové, nezávislé na
konkrétnom predmete: komunikácia, riešenie
problémov, logické myslenie, schopnosť viesť,
tvorivosť, motivovanosť, tímová práca, schopnosť
učiť sa a o predmetových zručnostiach/kompetenciách (subject-based competences) – viažu sa na
konkrétny predmet. Ako základ aktívneho
občianstva a zamestnanosti sa hovorí o nových
základných (kľúčových) zručnostiach, ktorými sú
informačné
technológie,
cudzie
jazyky,
technologická/matematická a kultúrna zručnosť,
podnikateľstvo, interpersonálne zručnosti a zručnosť učiť sa učiť (boli spomínané ako jedno z
konceptuálnych východísk v rámci kapitoly 1.5).
Pri
odbornom profile absolventa určitého
študijného odboru sa zvyknú odlišovať teoretické
vedomosti a praktické schopnosti, ale aj
doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti.
Vymedzuje sa jadro znalostí (korpus študijného
odboru), ktorý sa člení na nosné témy jadra
znalostí študijného odboru a ďalšie témy jadra
znalostí študijného odboru (podľa Podklad pre
tvorbu obsahu študijných odborov, MŠ, 2002).
Pre potreby nášho projektu budeme používať
pojem zručnosti vo význame:
- mám schopnosť niečo urobiť, 16
- táto schopnosť bude založená na
informáciách.

Ich vlastnosťami bude to, že:
- niektoré sú generické, prierezové,
t.j. nezávislé na konkrétnom
predmete (napr. logické myslenie,
schopnosť učiť sa, cudzí jazyk
a pod.), ktoré vie jedinec využiť v
rôznych situáciách, premenlivých
podmienkach (kľúčové kompetencie, pozri kapitolu 1.5.)
- niektoré sú predmetové, viažu sa
na konkrétny predmet (napr.
využívanie konkrétnej výskumnej
metódy, interpretácia dát a pod.) 17
Malo by ísť výlučne o operatívne zručnosti –
teda tie, ktoré naozaj hlbšie jedinec a vie ich
použiť pri riešení jednotlivých úloh, problémov.
Táto vlastnosť hľadaných zručností zdôrazňuje aj
aktívny spôsob ich získavania či rozvíjania.

schopnosti a schopnosť pracovať v tíme, schopnosť
vyhľadávania informácii a spracúvania informácii
s využitým moderných komunikačných schopností
a internetu; rozvoj osobných vlastností a nadobudnutie
nových postoj ako tvorivosť, postoj riešiteľa
problémov, samostatnosť, kritické myslenie či zmysel
pre humor; schopnosť orientovať sa v nových dovtedy
neznámych situáciách, schopnosť prijímať rozhodnutia
a niesť za ne zodpovednosť
16

Odporúčame ich preto identifikovať v činných
slovesách, čím sa vyjadrí ich charakter aktivity,
dynamiky, nie stavu–nemennosti. Napríklad vedec
komunikuje, teda hovorí, prednáša, píše, dokazuje,
a pod.

17

Pri tréningu generických zručností možno trénovať
predmetové zručnosti (napríklad schopnosť učiť sa
možno trénovať učením sa podstaty určitej výskumnej
metódy)
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BLOK 2.4. VYMEDZENIE ZRUČNOSTÍ (VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE)
Zručnosti sú vo všeobecnosti nástrojmi, ktoré umožňujú úspešnú činnosť jednotlivca v značne
premenlivých podmienkach. V procese vedeckej komunikácie sú zručnosti operatívnymi nástrojmi
umožňujúce jeho úspešný priebeh.
Zhrnutie pojmologického rozboru
spoločnosť so svojou politickou, ekonomickou
a občianskou
sférou,
cieľové
skupiny
komunikácie ako aj intencie/účely komunikácie
nadobúdajú špecifické charakteristiky. To nám
umožnilo definovať vedeckú komunikáciu ako
proces prenosu vedeckých
poznatkov, kde
príjemcovia sa nachádzajú vo vnútri vedeckého
spoločenstva, ale aj mimo neho. Vedeckú
komunikáciu sme
vymedzili ako
proces
intencionálneho zdieľania a šírenia vedeckých
poznatkov vo vnútri a navonok vedeckého
spoločenstva. Zručnosti vedeckej komunikácie sú
potom nástroje, ktoré prenášanie a zdieľanie
vedeckých poznatkov vo vnútri ale aj navonok
vedeckého spoločenstva umožňujú.

Vychádzajúc z konceptualizácie témy sme sa
opierali o niektoré základné vlastnosti, ktoré by
zručnosti vedeckej komunikácie mali mať. Pre
identifikáciu hľadaných zručností sme v prvom
rade vymedzili komunikáciu ako proces prenosu
zdieľania a šírenia správ a informácii. Zložky
všeobecného komunikačného procesu sme využili
na odkrytie špecifických vlastností pre proces
komunikácie o vede a vo vede.
Vymedzením hlavnej činnosti spoločenskovednéh
o výskumníka, ktorou je získavanie vedeckých
poznatkov a prostredia (poľa), v ktorom sa
pohybuje, sme získali predstavu o povahe správ
a informácii, ktoré sú komunikované a o
cieľových
skupinách
komunikácie. Ak
je
spoločenskovedný výskumník členom vedeckého
spoločenstva, ktorého hostiteľským prostredím je
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3. IDENTIFIKÁCIA A VNÚTORNÁ ŠPECIFIKÁCIA ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE
ných okruhov vedeckej komunikácie za účelom stanovenia konkrétnych zručností nevyhnutných na úspešný priebeh komunikačného
procesu. Na overenie správnosti identifikovaných komunikačných zručností sme využili
metódu expertného hodnotenia. Podľa jeho
výsledkov sme získali pre jednotlivé zručností
vedeckej komunikácie priemerné skóre, na
základe ktorého sme ich zoradili.

Na základe predchádzajúceho pojmologického rozboru sme získali predstavu, aké sú
zložky procesu vedeckej komunikácie.
Vedeckú komunikáciu sme si vymedzili ako
proces intencionálneho zdieľania a šírenia
vedeckých poznatkov vo vnútri a navonok
vedeckého spoločenstva. Na základe kritérií
komunikatívnej
intencie/účelu
vedeckej
komunikácie a cieľovej skupiny komunikácie
bližšie identifikujeme charakteristiky hlav3.1. Vymedzenie hlavných okruhov vedeckej komunikácie

záujemcov – kontaktov a prostriedkov pre
ďalší výskum.
b) Odborna decízna („ne-vedecká“) verejnosť tvorená predstaviteľmi politickej,
ekonomickej, ale aj podnikateľskej sféry
spoločnosti ako hostiteľky vedeckého
spoločenstva. Sú to experti, praktici, manažéri, decizori, činnosť ktorých často
spočíva v prijímaní
závažných
politických, investičných či strategických
rozhodnutí v ideálnom prípade založených na „dôkazoch “ (pozri kapitolu 1.5.).
Nazdávame sa, že práve spoločenskovedné disciplíny s predmetom výskumu
sociálnych
javov
sú
hlavnými
dodávateľmi
dôkazov/evidencie
pre
politické rozhodnutia. Využívanie netechnických objavov a inovácií (pozri
kapitolu 2.3.) je predmetom záujmu
podnikateľskej sféry. Intencia komunikácie voči takto vymedzenej cieľovej
skupine je prenos vedeckých poznatkov
s obojstranne výhodným cieľom poskytnúť podklady pre správne rozhodnutie či
investičné
zámery,
generovanie
požiadaviek praxe na výskum a získanie
tak
finančných zdrojov pre ďalší
výskum.
c) Široká (laická) verejnosť
tvorená
bežnými ľuďmi, občanmi spoločnosti –
hostiteľmi vedeckého spoločenstva. Sú to
masoví sponzori verejne financovaného
výskumu a vývoja. Informovanosť tejto
cieľovej skupiny o činnosti výskumníkov,
poskytnutie vedeckých poznatkov pre
ďalšie využitie zvyšuje súčasne aj
občiansku participáciu vo vede a vývoji.
Okrem prekonania informačnej priepasti
je cieľom vedeckej komunikácie voči
širokej verejnosti aj zatraktívnenie vedy
a výskumu, zvýšenie ich významu.
Zároveň je široká verejnosť aj zdrojom

Na základe doterajších zistení (pozri kapitolu 1.2.;
1.4.; 2.2.) možno komunikatívne intencie rozdeliť
do nasledujúcich hlavných skupín:
1. Zdieľanie vedeckých poznatkov - overenie
si správnosti poznatkov, ich revízia,
doplnenie; získanie záujemcov, kontaktov
a prostriedkov
pre ďalší výskum;
získanie uznania (formálneho, neformálneho).
2. Prenos vedeckých poznatkov do spoločneskej praxe – poskytnutie podkladov pre
politické a expertné rozhodnutia; generovanie požiadaviek spoločenskej praxe;
nájdenie nových finančných zdrojov pre
výskum.
3. Popularizácia vedy prekonanie informačnej priepasti medzi vedcami a spoločnosťou; zatraktívnenie vedeckej kariéry
pre mladých ľudí.
Skupiny komunikatívnych intencií budeme
vnímať ako primárne individuálne motivácie, ale
aj požiadavky verejného záujmu na prebiehanie
procesu vedeckej komunikácie.
Cieľové skupiny vymedzíme z prostredia,
v ktorom sa výskumníci pohybujú, teda
z vedeckého spoločenstva, ale aj zo širšej
politickej,
ekonomickej
a kultúrnej
sféry
spoločnosti, ktorá je hostiteľkou vedeckého
spoločenstva. Cieľové skupiny vo vedeckej
komunikácii:
a) Vedecké spoločenstvo tvoria osoby so
špeciálnym
tréningom,
ovládajúce
odbornú
terminológiu
a kognitívne
normy svojej vednej disciplíny, či iných
vedných disciplín. Sú medzi nimi
komunikatívne väzby. Vedecká komunikácia vo vedeckom spoločenstve prebieha
s intenciou zdieľania vedeckých poznatkov za účelom overenia si ich správnosti
(peer–review, odborná kontrola), získania
formálneho a neformálneho uznania,
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vedeckého spoločenstva (voči iným vedcom
s cieľom zdieľania vedeckých poznatkov)
a druhým vedecká komunikácia navonok vedeckého spoločenstva s dvomi podokruhmi prenosu
vedeckých poznatkov a popularizácie vedy.

mladých ľudí – potenciálnych adeptov
vedeckej kariéry.
Na základe takto vymedzených komunikačných
intencií v kombinácii s cieľovými skupinami sme
určili 2 základné okruhy vedeckej komunikácie
(Tab 1). Prvým je vedecká komunikácia dovnútra
TAB 1. OKRUHY VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE
Okruhy vedeckej komunikácie
1. Vedecká komunikácia
DOVNÚTRA
vedeckého spoločenstva

Cieľová skupina

Komunikatívna intencia

Členovia vedeckého spoločenstva

Zdieľanie vedeckých poznatkov

Odborná decízna verejnosť

Prenos vedeckých poznatkov do
spoločenskej praxe

Široká verejnosť

Popularizácia vedy

2. Vedecká komunikácia
NAVONOK
vedeckého spoločenstva

3.2. Zručnosti vedeckej komunikácie dovnútra vedeckého spoločenstva
A - T - P (autor – text – príjemca), ktorá sa môže
zohľadňovať v rôznych žánroch typických pre
odbornú
komunikáciu
(tamtiež).
Autorky
vypracovali prehľad typických žánrov podľa
druhu prejavu (písomného, hovoreného), ktoré sú
typické pre odbornú komunikáciu ako aj pre
vedeckú komunikáciu dovnútra vedeckého
spoločenstva. Pridávajú aj moderné komunikačné
kanály využitím IKT prostriedkov a mnohé
ďalšie (TAB 2.).

Vedecká komunikácia dovnútra vedeckého
spoločenstva zodpovedá do značnej miery popisu
odbornej komunikácie,
má však aj svoje
špecifiká. Odborná komunikácia je podľa
Hargašovej a Lepeňovej širší pojem a vyznačuje
sa
využívaním odbornej slovnej zásoby,
odbornými
termínmi,
ktoré
slúžia
na
dorozumievanie v určitom odbore (Hargašová,
M. – Lepeňová, D., 2007). Základ tvorí schéma

TAB 2. ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA MEDZI VEDCAMI
Jazyková komunikácia
Hovorený prejav

Materinský jazyk a cudzí jazyk:
Odborná terminológia, výrazové prostriedky, gramatika, štylistika, rétorika
Druhy rečového prejavu :
Prednáška, referát, beseda, polemika, diskusia, prezentácia, vizualizácia prednášky,
obhajoba výskumnej správy v diskusii pred fórom odborných poslucháčov, okrúhly
stôl, vedecká show,

Písomný prejav

Druhy písomného prejavu:
Odborný článok, štúdia, výskumná správa , študijné texty, sylaby, abstrakty, odborný
posudok, recenzia, separáty, abstrakty, zborník, monografia vedecko – populárna
publikácia, úradné písomnosti - listy, projektová dokumentácia, správy o činnosti,
informačné bulletiny apod.

Vyhľadávanie vedeckých
informácií a citácie

Informačné zdroje, pravidlá a autorské práva:
komunikácia v rámci knižnice, medzi knižnicami, rešerše, carrent news, internet apod.,
citačná teória, bibliometria, kodifikované pravidlá citovania, autorský zákon, etika

IKT - virtuálna komunikácia

Tradičné a moderné IKT:
e –mail, internet, on – line komunikácia, internetové fórum apod.
videokonferencia, telemost, digitálne knižnice, preprinty – postprinty, webové stránky

Podľa Hargašová., M. – Lepeňová, D., 2007
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blogy, e-mailové konferencie a pod. Na jednotlivé
komunikačné kanály sa viažu nasledovné
zručnosti:
Vedecké publikovanie – poznať možnosti
publikovania (zahraničné a domáce časopisy)
pravidlá vedeckého publikovania (vzhľadom na
jednotlivé predpisy odborných a karentovaných
časopisov), citačnú teória, štruktúru textov,
autorský zákon a pod.
Vedecké podujatia – vedieť kde získať
informácie, ich dostupnosť (aj finančná), spôsob
prihlasovania, zaužívané pravidlá prezentovania
a pod. V prípade
kombinácie
personálnych
a nepersonálnych komunikačných kanálov je
nevyhnutnosťou opäť využívanie IKT prostriedkov.
Výber komunikačného kanálu úzko súvisí aj
s poznaním cieľovej skupiny,
ku ktorej sa
komunikuje. To vyžaduje
orientáciu vo
výskumných sieťach,
výskumných pracovísk
a poznanie ich hlavných predstaviteľov, resp.
predstaviteľov, ktorí sa venujú rovnakému
výskumnému
problému
a sú
odberateľmi
vedeckých poznatkov z konkrétnej vednej oblasti.
S tým
súvisí, samozrejme, aj schopnosť
nadviazať
spoluprácu
a spolupracovať
s výskumníkmi (networking) aj z úplne odlišných
výskumných či kultúrnych prostredí, čím sa
vynára
požiadavka
na
interpersonálne
komunikačné
schopnosti
(predchádzanie
a riešenie konfliktov 18 ).
Prierezovou zručnosťou využiteľnou v celom
komunikačnom
procese
je
vyhľadávanie
a sledovanie informačných zdrojov, ktoré sa viažu
na vedecké spoločenstvo. Sem pratia najmä
knižnice, ale aj verejne dostupné databázy
inštitúcii, výskumných sietí, projektov, ktoré
umožňujú získať informácie o posledných
trendoch v konkrétnej vednej disciplíne.
Východiskom pre identifikovanie konkrétnych
zručností tohto okruhu vedeckej komunikácie nám
bola podkladová štúdia externých spolupracovníčok vyhotovená za týmto účelom (Hargašová, M,
- Lepeňová, D., 2007), ku ktorej sme pridali
Komunikačné zručnosti prvého okruhu vedeckej
komunikácie dovnútra vedeckého spoločenstva
identifikované nasledovne (TAB 3).

V schéme procesu intencionálneho šírenia
a zdieľania vedeckých poznatkov (pozri schému
2) je odosielateľom komunikovanej správy
spoločenskovedný výskumník, ktorý kóduje svoje
myšlienky
požitím
vzájomne
zdieľaných
kódov/znakov s odberateľa komunikovanej
správy. Vzájomne zdieľané kódy pre vedecké
spoločenstvo predstavuje odborná terminológia tej
ktorej vednej disciplíny. Predpokladáme, že
odborná terminológia bude pre členov vedeckého
spoločenstva zo spoločenskovedných odborov ak
nie podobná, tak aspoň príbuzná a nebude
dochádzať
ku
komunikačnému
šumu
nechápaním odborných výrazov. Vzhľadom na
medzinárodnú dimenziu vedeckého spoločenstva
(pozri 2.3.) je nevyhnutnosť spoločný kódovací
jazyk, ktorí nemusí byť materinským jazykom
(najčastejšie využívaným jazykom je v súčasnosti
angličtina). Pre kódovanie ako zložku procesu
vedeckej komunikácie sú teda dôležité
nasledujúce zručnosti:
- používanie odborného jazyka, terminológie
spoločenskovedných disciplín (alebo schopnosť ich presného vysvetlenia),
- ovládanie cudzieho jazyka (ako spoločne
zdieľaných znakov medzinárodného vedeckého spoločenstva).
Kódovane predstavuje aj využívanie rôznych
tradičných žánrov písomného a rečového prejavu,
ktoré sú typické pre tú ktorú komunikačnú
situáciu vo vedeckom spoločenstve (vedecká
konferencia,
panelová
diskusia,
obhajoba
výskumnej správy a pod.)
S kódovaním do žánrov úzko súvisí aj
využívanie moderných IKT prostriedkov, ktoré
urýchľujú prípravu jednotlivých žánrov a ich
úspešné komunikovanie. Využívanie IKT
prostriedkov patrí medzi kľúčové (generické)
zručnosti vedeckej komunikácie a viaže sa takmer
na každú zložku komunikačného procesu. Ich
využívanie priamo nadväzuje na optimálny výber
komunikačného kanálu (média). Medzi základné
„nepersonálne“ komunikačné kanály (keď
nedochádza
k bezprostrednému
osobnému
stretnutiu
odosielateľa
a prijímateľa)
pre
komunikáciu vo vedeckom spoločenstve patrí
vedecké publikovanie (scientific, scholarship
publishing), či už klasické („papierové“) alebo
digitálne (elektronické, e-printy). „Personálnymi“
komunikačnými kanálmi vo vnútri vedeckého
spoločenstva sú vedecké podujatia, spoločné
stretnutia vo
forme vedeckej konferencie,
verejných
prednášok,
seminárov
a pod.
Kombináciou
personálnych
a digitálnych
komunikačných kanálov vznikajú nové možnosti:
webové konferencie, interaktívne web stránky,

18

Interpersonálne komunikačné zručnosti podobne ako
využívanie kognitívnych noriem tvorenia vedeckého
poznania považujeme už za zvládnuté predrekvizity.

25

TAB. 3: ZRUČNOSTI VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE DOVNÚTRA VEDECKÉHO SPOLOČENSTVA
Zručnosti vedeckej komunikácie
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.

ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v materinskom jazyku
ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v cudzom jazyku
vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v materinskom jazyku
vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v cudzom jazyku
vie prakticky využívať základné princípy rétoriky
v hovorenom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu
vie správne argumentovať, pozná druhy argumentácie
pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu – prednáška, referát,
polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod. v materinskom
jazyku
pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu – prednáška, referát,
polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod. v cudzom jazyku
vie prispôsobiť a štrukturovať obsah rečového prejavu času vymedzenému na jeho
prednesenie (vzťah času a rozsahu)
dokáže viesť odbornú diskusiu (polemiku), vecne a nekonfliktne
zvláda panelové diskusie a diskusie za okrúhlym stolom
pri rečovom prejave využíva IKT prostriedky (PowerPoint, multimediálna tabuľa, iné
digitálne prostriedky vizualizácie)
vie nainštalovať a ovládať PowerPoint prezentáciu cez dataprojektor
pozná a vie využívať prostriedky virtuálnej komunikácie (videokonferencia, telemost,
skype)
pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomného prejavu – odborný článok, štúdia, výskumná
správa, recenzia, odborný posudok, abstrakty, sylaby, zborník, monografia a i.
v materinskom jazyku
pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomného prejavu – odborný článok, štúdia, výskumná
správa, recenzia, odborný posudok, abstrakty, sylaby, zborník, monografia a i. v cudzom
jazyku
v písomnom odbornom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu
pozná citačnú teóriu, uplatňuje kodifikované pravidlá citovania
publikuje v domácich karentovaných a odborných časopisoch svojej vednej disciplíny,
príp. príbuzných vedných disciplín
publikuje v zahraničných karentovaných a odborných časopisoch svojej vednej
disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín
pri písomnej komunikácii využíva IKT prostriedky (e-mail, on-line komunikácia, blogy,
preprinty-postprinty, interaktívne webové stránky, .
vie nainštalovať text na web-stránku
pozná a vie uplatňovať zásady správnej administrácie – listy, formuláre, monitorovacie
hárky, správy o činnosti, projektová dokumentácia
orientuje sa a využíva základné informačné zdroje viažuce sa k vednej disciplíne,
špecializácii (knižnice, e-net knižnice, databázy)
sleduje aktuálne odborné informačné zdroje, nové trendy
pozná a dodržiava autorský zákon
pozná významných slovenských predstaviteľov a výskumné inštitúcie svojho vedného
odboru, špecializácie
pozná významných zahraničných predstaviteľov a výskumné inštitúcie svojho vedného
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Priemerné
skóre
8,5000
7,9000
7,9000
7,3333
6,7000
7,4000
7,6000
6,9000
6,6000
6,7000
7,0000
6,5000
5,6000
5,5000
5,8000
7,8000

7,1000
7,7000
7,1000
7,1000
7,1000
6,4444
5,3333
5,6000
7,7000
8,4000
7,2000
7,9000
7,7000

30.
31.
32.
33.

odboru, špecializácie
dokáže spolupracovať / komunikovať s inými slovenskými spoločenskými vedcami
dokáže spolupracovať/komunikovať s inými zahraničnými spoločenskými vedcami
dokáže spolupracovať /komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín u nás
dokáže spolupracovať/komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín v zahraničí

Pre overenie správnosti indentifikovaných
zručností sme využili metódu expertného
posúdenia. Expertmi boli vybraní odborníci z
vedeckej, akademickej a politickej sféry. Oslovili
sme aj vedeckotechnických novinárov ako
odborníkov na popularizáciu vedy 19 . Experti
hodnotili dôležitosť jednotlivých zručností na
škále od 1 po 8, kde 1 znamenalo menej dôležité
a 8 veľmi dôležité. Pri jednotlivých zručnostiach
uvádzame ich priemerné skóre dôležitosti na
základe
expertného hodnotenia. Čím väčšie
skóre, tým bola príslušnej zručnosti prisúdená
väčšia
dôležitosť
v procese
vedeckej
komunikácie.
V prílohe 4 uvádzame poradie zručností
vedeckej komunikácie podľa dosiahnutého
priemerného skóre, ale aj dosiahnutý modus a
medián pre jednotlivé zručnosti. Ani jedna nami
identifikovaná komunikačná zručnosť nedosiahla
menšie skóre ak 5, t.j. všetky boli ohodnotené
minimálne ako dôležité. Najvyššie skóre dosiali
komunikačné zručnosti vzťahujúce sa na
sledovanie aktuálnych informačných zdrojov
a trendov,
ovládanie
odborného
jazyka
v materinskom jazyku a poznanie predstaviteľov
významných
domácich
a zahraničných
výskumných inštitúcii.

7,4000
7,3000
6,7000
6,8000

a cieľa komunikácie budú špecifické minimálne
vzhľadom na žánre a komunikačné kanály, ktoré
sú typické pre proces komunikácie v tomto
okruhu.
3.3.1. Komunikácia voči odbornej verejnosti
Odborná verejnosť tak sa ako sme si ju
vymedzili v kapitole 3.1. prestavuje odborníkov
z rôznych oblastí pôsobenia, ktorí však nemusia
mať „tréning“ ako vedeckí pracovníci a prax
v získavaní vedeckých poznatkov uplatňovaním
vedeckých metód a postupov. Charakteristikou
členov odbornej verejnosti je však ich rôzna
miera vplyvu na prijímanie závažných
politických, strategických alebo investičných
rozhodnutí, ktoré by v ideálnom prípade mali byť
prijímané na základe dôkaznej evidencie, t.j. na
základe vedeckých poznatkov. Pre členov
vedeckého spoločenstva sú to priami odberatelia
už získaných výsledkov výskumu, ale aj
potenciálni zadávatelia, objednávatelia ďalšieho.
Vzhľadom na
predchádzajúce sa budú
požiadavky na kódovanie myšlienok prenášaných
vedeckých poznatkov vzťahovať na „zjednotenie“
vedeckého jazyka s jazykom cieľovej skupiny, na
jeho zrozumiteľnosť. Hargašová a Lepeňová
zaraďujú takéto zručnosti medzi manažérsku
komunikáciu, kde podľa vzoru transferu
technológie v technických a prírodných vedách je
nutné, aby mal aj spoločenský vedec „schopnosť
komunikovať s
vedúcimi pracovníkmi a
s podriadenými, ak je vedúcim projektu alebo
pracoviska, ďalej s pracovníkmi v rámci celej
organizačnej štruktúry, so zástupcami štátnej
správy a samosprávy, podnikov, bánk a s inými
potenciálnymi sponzormi, s členmi rôznych
komisií, vydavateľstvami, grantovými agentúrami
apod.“ (Hargašová, M, - Lepeňová, D., 2007).
K takýmto manažérskych zručnostiam patria aj
schopnosti motivovať, presviedčať a viesť ľudí
a pod. (tamtiež). V procese vedeckej komunikácie
a v jeho zložke kódovania bude teda kódovací
jazyk obsahovať určité persuačné prvky na
dosiahnutie svojho cieľa. Zručnosti persuácie
(presvedčovania) sa vzťahujú v tomto prípade na
zrozumiteľnosť, stručnosť, údernosť, schopnosť
argumentáciu, schopnosť komunikovať prínos
vedeckých poznatkov a ich možnosti uplatnenia
v spoločenskej praxi.

3.3. Zručnosti vedeckej komunikácie navonok
vedeckého spoločenstva
Druhý hlavný okruh vedeckej komunikácie
navonok vedeckého spoločenstva bol vyčlenený
podľa kritéria cieľovej skupiny mimo vedeckého
spoločenstva s dvomi odlišnými komunikatívnymi
intenciami: prenos poznatkov do spoločenskej
praxe a popularizácia vedy. Predpokladáme, že
zručností vedeckej komunikácie v tomto okruhu
vzhľadom na charakteristiky cieľovej skupiny
19

Informácie o expertom hodnotení: počet expertov
10; expertný status (viacnásobné odpovede): a)
manažér/-ka výskumnej inštitúcie: 2; b) vedeckovýskumný/-á pracovník/-čka: 5; c) VŠ pedagóg/-ička:
6; d) vedeckotechnický/-á novinár/-ka:1; e) štátny/-a
úradník/-čka (politik): 1; f) člen/-ka decíznej sféra
vedy: 1; metóda zberu hodnotiacich dotazníkov:
elektronická forma zasielaná e-mailom, celkovo
oslovených 22 expertov, návratnosť 45 %, zber v čase
od 12. – 16. 03. 2007.
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profesné asociácie a združenia, výbory a komisie.
Patria sem aj určité sprostredkujúce inštitúcie
nadväzovania kontaktov ako sú kancelárie pre
vonkajšie vzťahy a pracovníci pre styk
s verejnosťou. Dôležité je aj poznať mechanizmy
nadväzovania kontaktov s takýmito inštitúciami,
ktoré sa už vzťahujú opäť na formy kódovania.
Vychádzajúc z manažérskych a marketingových
zručností ako ich vymedzili Hargašová a Lepeňová (Hargašová, M, - Lepeňová, D., 2007), sme
vyšpecifikovali zručnosti vedeckej komunikácie
uplatňované za účelom prenosu vedeckých
poznatkov do spoločenskej praxe, kde cieľovou
skupinou sú členovia odborno- decíznej sféry
(TAB 4). Expertná evaluácia dôležitosti
jednotlivých
zručností
pre
tento
okruh
komunikácie je vyjadrená opäť ich priemerným
skóre. Najvyššie skóre dôležitosti dosahujú najmä
zručnosti vzťahujúce sa na persuačné charakteristiky komunikácie.

Najoptimálnejšími kódovacími rečovými a
písomnými žánrami pre túto cieľovú skupinu sú
najmä policy paper, ale aj výskumno podnikateľské plány, výskumné správy či
prezentácie pri preberaní výskumných úloh
(„obhajoba“) a pod.
Komunikačné kanály sa vzťahujú na rôzne
odborné formy podujatí ako sú diseminačné
semináre, okrúhle stoly, rokovania odborných rád,
odborné konferencie. Vzhľadom na charakter
cieľovej skupiny ide aj o formálne podujatia ako
sú recepcia, rout party, obed, večera, ktoré môžu
byť súčasťou odborných podujatí a sú priestorom
pre neformálnu „osobnejšiu“ komunikáciu.
K takýmto
podujatiam
sa
potom
viaže
nevyhnutnosť poznať pravidlá spoločenského
styku za účelom nenarušenia komunikačného
procesu.
Na úrovni cieľovej skupiny ide o poznanie jej
predstaviteľov a štruktúr ich pôsobenia, ako sú

TAB 4: ZRUČNOSTI VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK (PRENOS POZNATKOV)
Zručnosti vedeckej komunikácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

pozná formy a mechanizmy prenosu vedeckých poznatkov a nových ideí do praxe –
diseminačné semináre, okrúhle stoly, rokovanie odborných rád, odborné konferencie, policy
paper
vie podať posolstvo odborného textu pre politikov a pre decíznu sféru
vie zrozumiteľne komunikovať riziko (štatistickú pravdepodobnosť) výsledkov výskumu
vie zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov výskumu
vie zapracovať požiadavky praxe (decízie, politikov) do námetov na výskum
vie zapracovať potreby podnikateľskej sféry do zamerania výskumu
vie poskytnúť relevantné dôvody pre konkrétne rozhodnutie
vie zhodnotiť/odhadnúť dopady prijatých rozhodnutí
vie objektívne zhrnúť známe fakty
vie presvedčiť politikov a predstaviteľov decíznej sféry o aktuálnosti určitého problému
pozná siete spolupráce a nadväzovanie kontaktov – kancelárie pre vonkajšie kontakty,
fungovanie profesijných asociácii, záujmových združení
vie rozlíšiť formálny styk a neformálnu komunikáciu
orientuje sa v diplomacii, protokole a zdvorilostnej komunikácii
pozná základné charakteristiky oficiálneho spoločenského styku – recepcia, obed, večera,
rout party, audiencia pod.
pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na národnej a regionálnej úrovni
pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na európskej úrovni

Priemerné
skóre
6,3333
7,9000
7,6000
8,1000
7,6000
7,0000
7,6000
7,8000
8,1000
7,5000
6,7000
6,5000
6,2000
5,8000
6,5000
6,1000

3.3.2. Komunikácia voči širokej verejnosti (popularizácia vedy)
komunikácie sa vzťahujú viaceré komunikatívne
intencie. Ide najmä o zmiernenie informačnej
priepasti medzi vedou a bežnou spoločnosťou a
väčšiu participáciu spoločnosti na činnosti
vedcov. Tento druh vedeckej komunikácie má

Do okruhu vedeckej komunikácie navonok
vedeckého spoločenstva patrí aj komunikácia
členov vedeckého spoločenstva voči bežným
ľuďom, občanom, potenciálnym konzumentom
vedeckých poznatkov. Pre tento druh vedeckej
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príbehov, bohatosť vizuálnych prvkov a pod.
Okrem žurnalistických žánrov ako interview pre
rozhlas, televíziu, noviny/časopisy, článok do
novín a podobne ide aj o žánre podobné pre
rečové a písomné prejavy z prvého okruhu
vedeckej komunikácie (prednášky, diskusie,
prezentácie, postery), jazykom a formou sa však
prispôsobujú publiku – cieľovej skupine.
Na úrovni komunikačných kanálov sú to najmä
masové médiá, ako napr. popularizačné vedecké
časopisy, relácie, vedecké rubriky
a prílohy
v mienkotvorných
denníkoch
a podobne.
Výskumník ich môže využívať priamo alebo cez
sprostredkovala – vedecko-technického žurnalistu
(žurnalistu vedy). To však predpokladá poznať
formy práce s médiami formou tlačových
konferencií, briefingov, tlačových správ či
tlačových
telefonátov.
Okrem
tradičných
masových médií sa však využívajú aj popularizačné vedecké podujatia, kde dochádza k priamemu
stretnutiu vedcov s verejnosťou.
Ide o také
komunikačné kanály ako je vedecká kaviareň,
vedecké výstavy, festivaly vedy, dni otvorených
dverí, vedecká slade show a pod.
Vzhľadom na hlavnú činnosť výskumníka, ktorou
je získavanie vedeckých poznatkov, nemusí byť
výskumník
odborníkom
na
masmediálnu
komunikáciu. Mal by však chcieť a vedieť
komunikovať s médiami a poznať žurnalistov
vedy a ich spôsoby práce. Takisto nemusí byť
odborníkom pre styk s verejnosťou, mal by však
poznať a vedieť komunikovať s tlačovými
tajomníkmi a PR pracovníkmi. Dôležité je teda
poznať komunikačných odborníkov a formy ich
práce, ktorí sprostredkovávajú komunikáciu
medzi výskumníkom a verejnosťou.
Na
základe
predchádzajúceho
sme
identifikovali zručnosti vedeckej komunikácie za
účelom popularizácie vedy na úrovni kódovania
jazyka a žánrov, komunikačných kanálov a cieľovej skupiny a identifikovali sme zručnosti
vedeckej komunikácie voči verejnosti za účelom
popularizácie vedy (TAB 5). Na základe
expertného hodnotenia dôležitosti identifikovaných zručností ani jedna zručnosť nedosiahla
nižšie skóre ako 6, najvyššie priemerné skóre
dosiahli zručnosti vzťahujúce sa na špecifické
vlastnosti používaného jazyka, akými sú
jednoduchosť, pútavosť a zaujímavosť a používanie odľahčujúcich prvkov.

slúžiť aj ako „marketing vedy“, kde zrozumiteľné
predstavenie produktov vedeckého bádania má
jednak podporiť ich využiteľnosť a prínos pre
bežný život ľudí, ale aj podporiť chápanie
oprávnenosti výdavkov na vedu a výskum.
Zároveň sa predpokladá, že široká verejnosť je
určitou zásobárňou potenciálnych mladých adeptov vedy a komunikácia za týmto účelom je teda
určitým „náborovým“ prostriedkom. Všetky tieto
komunikatívne intencie
súhrnne nazývame
popularizáciou vedy. Treba zdôrazniť, že práve
tento druh vedeckej komunikácie je v zahraničnej
literatúre najviac rozpracovaný a je bohato
zastúpený aj v ponuke vzdelávacích kurzov (pozri
prílohu 1).
Hargašová a Lepeňová identifikovali túto
oblasť ako súčasť marketingovej a masmediálnej
komunikácie. Komunikáciu s verejnosťou - PR
(public relations) vidia ako dialóg na dosiahnutie
vzájomného pochopenia na základe úplných
a pravdivých informácii (Hargašová, M, Lepeňová, D., 2007). Podľa nich by mal výskumník vedieť rozlíšiť činnosti:
• PR - vzťahov s verejnosťou – dialóg, spätná
väzba .
• Propagandy – jednosmerná, bez spätnej väzby.
• Marketingu – prezentácia produktu, dôležitá
je spätná väzba zákazníka.
• Reklamy – vníma sa ako jednosmerné
ovplyvňovanie (tamtiež).
Na tieto poznatky
nadväzuje schopnosť
orientácie v práci s médiami, poznanie ich žánrov,
spôsob
nadväzovania
kontaktov
s ich
predstaviteľmi. Autorky osobitne spomínajú
žánre vedecko-populárnej publicistiky ako sú
články v dennej tlači, časopisoch, bulletiny,
jednoúčelové publikácie, rozhlasové a televízne
relácie, scenáre ku krátkym filmom, reklamné
spoty na videokazetách, DVD, vydávanie
vlastných novín, písomných
informácií,
publikácie približujúce vedu laickej verejnosti
(tamtiež).
Na úrovni kódovania jazyka v procese
vedeckej komunikácie, ktorý je vhodný pre
komunikáciu s verejnosťou zdôrazňujeme potrebu
jednoduchosti, pútavosti, zaujímavosti, zábavnosti. To sú charakteristiky žurnalistického písania
a dramatického rozprávania, pri ktorých sa
využívajú
overené
prostriedky
vzbudenia
pozornosti a záujmu, využívanie analógií a
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TAB 5: ZRUČNOSTI VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK (POPULARIZÁCIA VEDY)
Zručnosti vedeckej komunikácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

vie používať jednoduchý jazyk na komunikovanie vedeckých poznatkov
vie zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky
vie propagovať a popularizovať vedecké pracovisko a výsledky svojej práce
vie sa inšpirovať podnetmi laickej verejnosti pri formovaní námetov na výskum
pozná osoby sprostredkujúce vedecké poznatky verejnosti (tlačoví tajomníci, PR pracovníci
výskumných inštitúcii, žurnalisti vedy)
pozná a vie využívať formy spolupráce s médiami – tlačová konferencia, briefing, tlačové
telefonáty, tlačové materiály, poskytovanie interview
pozná stratégie a vie uplatňovať zásady reklamy a „public relations“ pre popularizáciu vedy
pozná domáce popularizačné vedecké časopisy, relácie, vedecké rubriky a prílohy
mienkotvorných denníkov
pozná a vie využívať prostriedky na ilustráciu vedeckých poznatkov (simulácia, grafika,
animácia, video, audio, a i.)
pozná žánre a interaktívne prostriedky popularizácie vedy – verejné popularizačné
prednášky, vedecké kaviarne, exkurzie, výstavy, deň otvorených dverí, festivaly vedy, slide
shows a i.
pre získanie pozornosti verejnosti a na zvýšenie atraktívnosti vedy vie využívať
„odľahčujúce“ (zábavné a humorné) prvky

Priemerné
skóre
7,7000
7,8000
7,5000
6,9000
6,0000
6,0000
6,6000
7,1000
6,7000
6,2000
6,6000

Zhrnutie identifikácie a vnútornej špecifikácie zručností
vhodne zakódovanej správy cez najoptimálnejší
kanál bez poznania toho, kto je konkrétnym
prijímateľom, by komunikácia stratila svoj cieľ.
Pre orientáciu v spoločenskej komunite, ako aj
poznanie odberateľov vedeckých poznatkov mimo
vedeckého spoločenstva je nevyhnutné poznať
„hlavných hráčov“ tej ktorej cieľovej skupiny.
Niektoré zo zručností sú
využiteľné
a prenositeľné v každom okruhu vedeckej
komunikácie. Takými sú napríklad zrozumiteľnosť a stručnosť komunikácie, využívanie IKT
prostriedkov, poznanie a nadväzovanie kontaktov
s predstaviteľmi cieľových skupín. Tieto zručnosti
sú prenositeľné, generické, aj keď v konkrétnom
okruhu komunikácie nadobúdajú svoje špecifiká.
V identifikácii sme sa ich snažili zakomponovať
do konkrétnych zručností využiteľných pre
konkrétnu komunikačnú situáciu. Osobitne sme sa
nevenovali komunikácii v cudzom jazyku a jeho
využívanie sme zaradili iba do prvého okruhu
vedeckej komunikácie. Využívanie cudzieho
jazyka aj v iných okruhoch sa však nevylučuje
a pre výskumníka vytvára komunikačnú výhodu.

Vymedzenie dvoch základných okruhov
vedeckej
komunikácie
podľa
intencií
komunikačného procesu a cieľovej skupiny
navonok a vo vnútri vedeckého spoločenstva bolo
využité na identifikáciu hlavných špecifík
používaných jazykových prostriedkov ako
spôsobu kódovania myšlienok podľa vzájomne
zdieľaných kódov/znakov výskumníka a cieľovej
skupiny. Pre kódovanie v jednotlivých okruhoch
vedeckej komunikácie sú typické aj zaužívané
žánre, ktoré sa v konkrétnych komunikačných
situáciách využívajú. Poznanie a využívanie takto
vyšpecifikovaných
jazykových
zručností
a schopnosť prípravy konkrétnych žánrov je
predpokladom, že komunikovaná správa –
vedecké poznatky budú pre cieľovú skupinu
zrozumiteľné a proces ich prenosu bude úspešne
pokračovať. Na úrovni komunikačných kanálov
sme identifikovali tie, ktoré sú najdostupnejšie
a najtypickejšie pre cieľovú skupinu komunikácie.
Zručnosti, ktoré sa viažu na poznanie a využívanie
komunikačných kanálov sú nevyhnutné pre
získanie pozornosti cieľovej skupiny. Odoslaním
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charakteristika kladie požiadavky najmä na
kódovanie
a dekódovanie správy, ktorých
základom sú výskumníkom a cieľovou skupinou
vzájomne zdieľané kódy/znaky/jazyk.
Navrhnutý profil zručností vedeckej komunikácie
je určený najmä pre spoločenskovedných
výskumníkov,
osobitostiam,
respektíve
odlišnostiam vedeckej komunikácie v iných
skupinách
vedných
odborov
(prírodných,
technických, lekárskych a pod.) sme sa osobitne
nevenovali. Predpokladáme však, že vedecká
komunikácia
vnímaná
ako
proces
intencionálneho zdieľania a šírenia vedeckých
poznatkov
vo vnútri a navonok vedeckého
spoločenstva bude spoločná pre všetky skupiny
vedných odborov, osobitné znaky však bude
nadobúdať vzhľadom na inú povahu predmetu
skúmania, metódy a osobitosť terminológie. Tieto
odlišnosti sa potom budú vzťahovať na
využiteľnosť vedeckých poznatkov v spoločenskej
praxi a teda aj pre cieľovú skupinu odberateľov
poznatkov. Pre účely tejto štúdie sme vymedzili
spoločenskovedného výskumníka viac-menej
formálne, ako člena vedeckého spoločenstva
administratívne vymedzených vedných disciplín
o spoločnosti.
Zručnosti vedeckej komunikácie sme odkrývali
vymedzením dvoch základných okruhov vedeckej
komunikácie podľa kritéria umiestnenia cieľovej
skupiny vo vnútri a mimo vedeckého spoločnestva, druhým kritériom bola komunikatívna
intencia, t.j. zámer či účel vedeckej komunikácie.
Pristúpili sme k nevyhnutnému zjednodušeniu
a určili sme tri základné komunikatívne intencie
vedeckej komunikácie: zdieľanie vedeckých
poznatkov, prenos poznatkov do spoločenskej
praxe a popularizácia vedy. Zdieľanie vedeckých
poznatkov je komunikatívnou intenciou pre
komunikáciu vo vnútri vedeckého spoločenstva
a zvyšné dve pre druhý okruh, vedeckú
komunikáciu navonok. Takto vymedzené okruhy
nám uľahčili špecifikáciu jednotlivých zručností
a určenie ich znakov. Identifikácia prebiehala
najmä na úrovni kódovania (používaný jazyk,
žánre), komunikačného kanálu (vzájomne
dostupné a typické médiá pre ten ktorý okruh)
a poznania
cieľovej
skupiny
vedeckej
komunikácie (jej štruktúr a „kontaktných bodov“).
Identifikácii zručností
na úrovni ostatných
zložiek komunikačného procesu ako je odozva či
spätná väzba sme sa pre potreby tohto projektu
nevenovali. Zdôrazňujeme však permanentnosť
procesu vedeckej komunikácie, ktorá by mala byť
dosiahnutá práve využívaním zručností vedeckej
komunikácie tak ako sme sa ich pokúsili
vyšpecifikovať.

ZÁVER
Štúdiou Profil spoločenskovedného výskumníka
v oblasti zručností vedeckej komunikácie sme sa
snažili vytvoriť poznatkovú a informačnú bázu,
ktorá bude východiskom pre nasledujúce
projektové aktivity. 20 Zároveň však má slúžiť pre
všetkých, ktorí sa zaoberajú komunikáciou,
vedeckou komunikáciou, prenosom vedeckých
poznatkov do spoločenskej praxe, ale aj
popularizátorom vedy. Boli by sme radi, keby
bola prínosom aj pre výskumných pracovníkov,
ktorí komunikáciu s rôznymi cieľovými skupina
a za rôznym účelom vnímajú ako súčasť svojej
prace a chcú získať o tejto oblasti viac informácii.
Problematika vedeckej komunikácie je
v zahraničnej literatúre spracovaná najmä
z hľadiska popularizácie vedy, v poslednom čase
sa však objavujú aj programy a získavajú sa prvé
skúsenosti aj s komunikáciou voči politikom,
podnikateľom a ostatným predstaviteľom decíznej
sféry (stakeholders). Vedecká komunikácia medzi
samotnými vedcami – vo vnútri vedeckého
spoločenstva sa často vníma ako samozrejmosť,
nazdávame sa však, že jej kvalita a efektívnosť nie
je dostatočne preskúmaná a nové prostriedky
komunikácie nedostatočne využívané.
Bohatosť a rôznorodosť konceptov, z hľadiska
ktorých sme sa snažili problematiku vedeckej
komunikácie uchopiť, vypovedá o jej šírke a jej
presahov do rôznych oblastí. Ide o politickostrategické, ale aj akademické koncepty, ktorých
niektoré aspekty sa priamo vzťahujú na
problematiku vedeckej komunikácie, respektíve
sú pre ňu využiteľné. Ani jeden zo zachytených
konceptov
nevnímame
ak
ústredný
či
východiskový. Treba ich vnímať ako rovnocenné,
bez hierarchického usporiadania. Ako celok
vytvárajú dobrý základ pre vymedzenie ďalších
pojmov a identifikáciu zručností vedeckej
komunikácie.
Dôkladným pojmologickým rozborom sme sa
snažili zachytiť čo najviac relevantných znakov
viažucich sa na vedeckú komunikáciu.
Zdôrazňujeme, že vedeckú komunikáciu treba
vnímať ako proces, pri ktorom, ak sa používajú
vhodné komunikačné kanály,
kódovanie na
základe poznania vzájomne zdieľaných kódov
s cieľovou skupinou, cez pozitívnu odozvu
a spätnú väzbu, by mal nadobúdať povahu
permanentného komunikačného procesu.
Osobitnou charakteristikou pre proces vedeckej
komunikácie je povaha komunikovanej správy,
ktorou sú vedecké poznatky ako výsledok činnosti
výskumníka (aj keď nikdy nie definitívny). Táto
20

O ďalších aktivitách projektu pozri na www.sspr.sk.
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Štúdiu dopĺňa prehľad vzdelávacích kurzov
vedeckej komunikácie z ponuky najmä zahraničných univerzít, ktoré vnímame ako dobré praktiky
pre získavanie a kultiváciu zručností vedeckej
komunikácie. Programy sú určené pre kategóriu
vedcov alebo/a kategóriu žurnalistov. Podľa
cieľovej skupiny vzdelávania je prispôsobený aj
obsah jednotlivých
tréningových programov.
Profil absolventov je veľmi rôznorodý, väčšinou
však ide o špecializovaných profesionálov
pohybujúcich sa v oblasti vedeckej žurnalistiky
a sprostredkovateľov vedeckých informácii či už
vo vnútri alebo navonok vedeckého spoločenstva.
V postave ide o vedcov, ktorí nadobúdajú zručnos
ti žurnalistov, profesionálnych komunikátorov
alebo o žurnalistov, ktorí sa špecializujú na
vedeckotechnickú žurnalistiku a potrebujú získať
špecifické zručností pre vedeckú komunikáciu.
Obsah jednotlivých tréningových programov
naznačuje správnosť vymedzenia okruhov
vedeckej komunikácie ako aj jednotlivých
zručností identifikovaných v tejto štúdiu.
Štúdia Profil spoločenskovedného výskumníka
v oblasti zručností vedeckej komunikácie slúži
ako podkladový dokument pre ďalšie aktivity
projektu ZeVeK (Zručnosti vedeckej komunikácie
ako predpoklad zvyšovania úrovne vedeckých
informácii). Bude využitý pri zostavovaní metodík
na hodnotenia kvality zručností vedeckej
komunikácie
u cieľovej
skupiny
projektu
(študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia
spoločenskovedných študijných odborov a mladých výskumných pracovníkov z Bratislavského
kraja). Štúdia však má aj ambíciu byť
informačným a poznatkovým materiálom pre širší
okruh odborníkov na komunikáciu a vedeckú
komunikáciu obzvlášť.

Vzhľadom na početnosť
identifikovaných
zručností okruhu vo vnútri a navonok vedeckého
spoločenstva majú prevahu tie, ktoré používajú
výskumníci na zdieľanie vedeckých poznatkov vo
vnútri vedeckého spoločenstva. Ich prevaha nie je
náhodná a domnievame sa, že tieto zručnosti
tvoria základ pre vedeckú komunikáciu. Okrem
toho, v uvedenom type zručností vedeckej
komunikácie sú najviac
zakomponované aj
prenositeľné zručnosti, najmä
komunikácia
v cudzom jazyku a využívanie IKT prostriedkov
v konkrétnych komunikačných situáciách. Tieto
zručnosti sú prenositeľné aj do druhého okruhu
v rámci transferu poznatkov do spoločenskej
praxe ako aj pre popularizáciu vedy. Osobitne
však v týchto okruhoch nie sú zakomponované,
ich využívanie v týchto okruhoch však dáva
výskumníkovi komunikačnú výhodu.
Správnosť identifikovaných zručností sme si
overili posúdením jednotlivých zručností na škále
dôležitosti. Experti, ktorých sme požiadali
o zhodnotenie
dôležitosti
identifikovaných
zručností, boli dôkladne vybranými odborníkmi
z oblasti spoločenských vied, vysokoškolskými
pedagógmi, ale aj z oblasti žurnalistiky vedy,
decíznej sféry vedy a politiky. Aj keď zastúpenie
všetkých oblastí nebolo rovnomerné, z každej sme
získali aspoň jedno expertné zhodnotenie.
Dosiahnuté priemerné skóre dôležitosti sa
pohybovalo v intervale od 5,38 až pod 8,44 bodu.
Všetky zručnosti na škále od 1 po 8, kde 1
znamenalo menej dôležité a 8 veľmi dôležité,
experti ohodnotili minimálne ako dôležité.
Určenie poradia zručností podľa ich dosiahnutého
skóre (príloha 4) nám naznačilo, na ktoré
zručnosti vedeckej komunikácie treba klásť
osobitný dôraz.
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PRÍLOHY
Príloha 1: Dobré praktiky vzdelávania v oblasti zručností vedeckej komunikácie
Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu
- výskumníci

- komunikační
profesionáli

Profesionálny profil
lektorov

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Profesionálny profil

Stanford Research Communication Program
Stanfordská univerzita, USA
http://www.stanford.edu/group/i-rite/index.html
▪ výskumníci
▪ komunikační profesionáli
Pomôcť svojim výskumníkom komunikovať podstatu ich práce širokej verejnosti
▪ I-RITE - účastníci sa učia vytvárať prístupným spôsobom napísané správy
vysvetľujúce ich výskum
▪ I-SPEACH: účastníci vytvárajú a trénujú jednoducho zrozumiteľnú ústnu
prezentáciu svojej práce
▪ Outreach Efforts: produkty I-rite a I-Speach sa učia účastníci široko využiť
▪ Zručnosti jasnej a zaujímavej komunikácie
▪ Efektívna neverbálna komunikácia
▪ Komunikácia s tvorivosťou: stratégie efektívneho písania a hovorenia
▪ Rozvíjanie profesionálneho písomného štýlu
▪ Angličtina pre kategóriu non-native profesionálov
▪ Ako úspešne publikovať
▪ Interpersonálne dynamiky
▪ Hovorenie na verejnosti
▪ Robenie stretnutí: facilitačný workshop
▪ Umenie bloggingu
▪ komunikačný tréner
▪ výskumník
▪ manažér
▪ literát
▪ jazykovedec
▪ lektor angličtiny
▪ literárny agent
▪ spisovateľ
▪ lektor kvantitatívnych metód a prieskumných techník
▪ lektor Centra pre vyučovanie a učenie
▪ facilitátor pre interpersonálne dynamiky
▪ inštruktor rečovej komunikácie
▪ blogger
Workshop komunikačných a mediálnych zručností pre vedcov
Southern Science, Juhoafrická republika
http://www.southernscience.co.za/
Mladí alebo etablovaní výskumníci z rôznych disciplín prírodných, zdravotných,
sociálnych vied alebo inžinierskej oblasti

▪ Úvod do teórie vedeckej komunikácie
▪ Mnohotvárny charakter a proces vedeckej komunikácie
▪ Komunikačné zručnosti
▪ Zručnosti populárneho a novinárskeho písania
▪ Fungovanie médií
▪ Dynamiky medzi vedcami a žurnalistami
▪ Rozvíjanie zručnosti sebaistoty a motivácie v jednaní s médiami
▪ profesionál a konzultant vedeckej komunikácie
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lektorov
Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Profesionálny profil
lektorov

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina

Science Communikation Group
Magisterské štúdium vedeckej komunikácie
Imperial College London, Veľká Británia
http://www3.imperial.ac.uk/humanities/sciencecommunicationgroup
Vedci, ktorí sa chcú stať profesionálnymi vedeckými komunikátormi
Lepšie uplatnenie v kariérach vedeckej komunikácie (napr. printový žurnalizmus,
mediálna práca, rozhlasová či televízna produkcia a prezentácia, vzťahy s verejnosťou
atď.)
▪ plný úväzok – jeden kalendárny rok
▪ polovičný úväzok – dva kalendárne roky
Hlavné predmety:
▪ Úvod do vedeckej komunikácie
▪ História komunikácie vo vede a spoločnosti
▪ Praktické jadro: Interview reporting
▪ Praktické jadro: písanie novinových článkov a beletrie
▪ Kreatívny skupinový projekt
Nepovinné predmety
▪ Príbeh
▪ Dokumentárne relácie
▪ Veda a beletria
▪ Vedecké kontroverzie
▪ Etika vo vede
▪ Veda a obrazovka
Praktické moduly
▪ Televízia
▪ Rádio
▪ Tlač
▪ Multimédia
▪ Výstavy
Dr Nicholas Russell
▪ aktívny nezávislý vedecký žurnalista s vedeckým základom
▪ lektor vedeckej komunikácie
▪ venuje sa rozvíjaniu novej vedeckej beletrie a vzťahu vedy a literatúry
Dr Felicity Mellor
▪ lektorka mediálnej teórie a vedeckých štúdií
▪ venuje sa popularizácii fyziky a iným aspektom vedy
Stephen Webster
▪ vedecký spisovateľ, autor rozhlasových hier pre deti
▪ zaujíma sa o problém vedeckého vzdelávania a výskumnej etiky
Dr Jon Turney
▪ vedecký spisovateľ, editor a recenzent
Robert Sternberg
▪ režisér, autor vzdelávacích vedeckých programov
Gareth Mitchell
▪ lektor rozhlasového a televízneho vysielania, písaného žurnalizmu a mediálnej
produkcii
▪ aktívny vedecký žurnalista
Rachel Souhami
▪ nezávislá kurátorka
▪ venuje a problému výstavy ako média komunikácie
Science Studies Centre
Magisterské štúdium vedy, kultúry a komunikácie
University of Bath, Veľká Británia
http://www.bath.ac.uk/ssc/mscsccintro/
Absolventi prvého stupňa VŠ štúdia s vedeckým zameraním
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(tí, čo sa rozhodnú pre pracovnú kariéru v oblasti vedeckej komunikácie napr. vo
filmovej produkcii, novinovom a internetovom vydavateľstve, vedeckých centrách
a múzeách, novinách, vedeckých spoločnostiach, výskumných projektoch)
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Profesionálny profil
lektorov

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

2 semestre
Povinné kurzy v 1. semestri:
▪ História, filozofia a psychológia vedy 1
▪ Veda a komunikácia
▪ Percepcia a komunikácia risku
▪ Kvalitatívne metódy
Nepovinné predmety v 1. semestri:
▪ Veda na webe
▪ Kvantitatívne metódy
Povinné predmety v 2. semestri:
▪ Výskumný projekt pod supervíziou
▪ Výskumná dizertácia
▪ Veda a komunikácia 2
▪ Kvalitatívne metódy 2
Nepovinné predmety v 2. semestri:
▪ Vedecké písanie
▪ Rozhlasová a televízna produkcia a prezentácia
▪ Kvantitatívne metódy 2
▪ Kontroverzie v poznaní
▪ Pochopenie rodových vzťahov
▪ CyberPsychológia
Mr Ian Fairholm
▪ psychológ
Dr Jeffrey K "Jeff" Gavin
▪ zaujíma sa o problém identity a sebaprezentácie v kybernetickom priestore, televízie
a verejného zdravia, komunikácii v romantických vzťahoch
Profesor David C. Gooding
▪ riaditeľ centra vedeckých štúdií
▪ zaujíma sa o problém vizualizácie, interferencie a komunikácie
Profesor Christine Griffin
▪ sociálny psychológ
▪ zaujíma sa o problematiku konzumu a identity, rodových vzťahov a výskumu
mládeže
Prof. Helen E. Haste
▪ psychologička
▪ zaujíma sa o problém morálneho , politického a sociálneho pochopenia, vzdelávania
a občianstva; obrazu vedy a vedcov, vzájomného vzťahu vedy a kultúry
Dr Chris Philippidis
▪ psychológ
Science Communication Programm; Kurzy komunikácie vedy, zdravia a životného
prostredia
University of Tennessee, USA; http://web.utk.edu/~littmann/sciencecomm.htm
Študenti a absolventi vysokých škôl – budúci žurnalisti
▪ Písanie o vede, technológii a medicíne
▪ Environmentálne spravodajstvo
▪ Otázky vo vedeckej komunikácii
▪ Vedecké písanie ako literatúra
▪ Seminár o vede, spoločnosti a masmédiách
▪ Seminár o komunikácii zdravia
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Profesionálny profil
lektorov
Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Profesionálny profil
lektorov
Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina

▪ Seminár o rizikovej komunikácii
▪ žurnalisti - kvalifikovaní odborníci v oblasti vedeckej komunikácii
Magisterské štúdium vedeckej komunikácie
Dublin City University, Írsko
http://www.dcu.ie/prospective/deginfo.php?classname=MSC&mode=full&originating
_school=60
▪ študenti vedeckých a inžinierskych disciplín
▪ študenti komunikácie a žurnalizmu
Stimulovať interakciu medzi „dvoma kultúrami“ (medzi vedcami a inžiniermi na
jednej strane a odborníkmi komunikácie a žurnalistami na druhej strane)
▪ štúdium na plný úväzok – jeden kalendárny rok
▪ štúdium na polovičný úväzok – dva kalendárne roky
▪ Veda v médiách
▪ Kritické a kultúrne perspektívy vo vede
▪ Výskumné metódy
▪ Veda a spoločnosť
▪ Komunikačné systémy
▪ Otázky v súčasnej vede
▪ Publikačný dizajn
▪ Špecializované spravodajstvo
▪ Reprezentácia vedy v kine, TV a literatúre
▪ Profesionálne komunikačné zručnosti

Bakalárske štúdium vedeckej komunikácie a politiky
University College London, Veľká Británia
http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate-degrees/maps/science-andtechnology-studies/degree/sciencecommpolicy/index.shtml
Študenti, ktorí sa chcú špecializovať vo vedeckých politických štúdiách
a v komunikácii vedy a ktorí si dali za cieľ kariéru v žurnalizme, vláde,
mimovládnych organizáciách a vedeckom a medicínskom manažmente.
3 roky
1.rok:
▪ História vedy
▪ Filozofia vedy
▪ História modernej biológie
▪ Výskumné metódy v STS
▪ História moderných fyzikálnych vied
▪ Úvod do vedeckej komunikácie
▪ Úvod do vedecko-politických štúdií
▪ Jeden doplnkový kurz
2.-3. rok
▪ Výskumná etika vo vede
▪ Politické otázky v oblasti vedy
▪ Veda v masových médiách
▪ Komunikácia vedeckých myšlienok
▪ Sociológia technológie
▪ Sociológia vedy
▪ Veda, komunikácia a občianska veda, vojnový stav a mier. Popularizácia
fyzikálnych vied
Komunikácia vedy a technológie
Vanderbild University, USA
http://sitemason.vanderbilt.edu/cst/degrees
Študenti plánujúci kariéru vo vede
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Cieľ programu
Dĺžka programu
Obsah
vzdelávacieho
programu
Profesionálny profil
lektorov

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka trvania
programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Názov programu
Inštitúcia, ktorá
vedie program
Cieľová skupina
Cieľ programu
Dĺžka programu
Obsah
vzdelávacieho
programu

Naučiť budúcich vedcov komunikovať výsledky výskumu na jednej strane svojim
kolegom prostredníctvom vedeckých publikácií a prezentačných stretnutí a na druhej
strane verejnosti prostredníctvom médií.
24 hodín
▪ Komunikačné štúdiá
▪ Angličtina
▪ Prírodné vedy
▪ Inžinierstvo
▪ fyzik
▪ lektor literatúry
▪ astronóm
▪ environmentálny vedec
▪ inžiniersky vedec
▪ psychológ
▪ biológ
▪ odborník na komunikáciu
Centrum postgraduálneho prírodovedného vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Slovensko
http://www.pvoc.sk/cppv/kontakty.php
doktorandi Prírodovedeckej fakulty UK
Vytvorenie nového modelu vzdelávacej nadstavby doktorandského štúdia
September 2005 – september 2006
▪ Pokročilé využívanie informatiky v prírodných vedách
▪ Základy projektového manažmentu
▪ Základy personálneho manažmentu
▪ Vedecko-technická a inovačná politika SR a EU
▪ Komunikácia a prezentácia
▪ Vedecká komunikácia v informačnej spoločnosti
▪ Anglická odborná komunikácia
▪ Zásady a právne normy v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva
▪ Výchova k podnikateľstvu
Zvyšovanie vedeckej komunikácie
The Australian National University, Centre for the Public Awareness of Science,
Canberra, Austrália
http://www.anu.edu.au
študenti a absolventi
Schopnosť komunikovať efektívne a zaujímavým spôsobom v oblasti vedy
3 roky (ale aj výberovo po jednom roku)
▪ Veda a verejné povedomie – vstup do problematiky vedy a technológie a vedeckej
komunikácie, Študenti sú povzbudzovaní rozdiskutovať ich vlastné vnímanie vedy
a techniky v kontexte širokej komunity a problémov spojených s komunikovaním
vedy do širšej verejnosti
▪ Vedecká komunikácia – rozvíjanie zručností vedeckej komunikácie v oblasti písania
a prezentovania vedy do širšej verejnosti. Dôraz sa kladie na to, aby veda bola
zrozumiteľná a zaujímavá pre širšie publikum.
▪ Vedecká žurnalistika – v kurze sa overuje vzťah medzi vedou a médiami
a kultúrnymi rozdielmi často sťažujúcimi tieto vzťahy. V kurze sa trénuje vytváranie
materiálov vhodných na publikovanie alebo vysielanie v obľúbených médiách
Okrem výuky zručností v písaní a prezentácii poznatkov sa kurzy zameriavajú aj na
štúdium toho, ako ľudia zmýšľajú o rizikách a etike, ktoré komunikačné techniky
považujú za najpresvedčivejšie a diskutuje sa o súčasných podstatných sociálnych
a kultúrnych vplyvoch na vedu.

Profesionálny profil
lektorov
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Príloha 2: Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja (separát)
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Príloha 3: Hodnotiaca škála zručností vedeckej komunikácie

HODNOTIACA ŠKÁLA
zručností vedeckej komunikácie
výskumného pracovníka v oblasti spoločenských vied ∗
Údaje o posudzovateľovi/-ľke:
Meno (nie je podmienkou): .................................................................................................
Expertízny status (možné označiť aj viac možností):
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

manažér/-ka výskumnej inštitúcie (manažér/-ka vedy)
vedecko - výskumný pracovník/-čka
vysokoškolský/-á pedagóg/-ička
vedeckotechnický/-á novinár/-a (žurnalista/-tka vedy)
vedúci/-a pracovník/čka štátnej sféry (politik/-čka)
člen/-ka decízneho orgánu z oblasti vedy
iné (vypíšte ): .............................................................................

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,
obraciame sa na Vás ako na vybraného experta/-tku v oblasti spoločensko-vedného výskumu s prosbou
o spoluprácu pri hodnotení dôležitosti vybraných zručností vedeckej komunikácie. Vedeckú komunikáciu
chápeme ako proces zámerného zdieľania a šírenia vedeckých poznatkov vo vnútri vedeckého spoločenstva
a navonok voči odbornej a širokej verejnosti.
Pri spracovávaní metodiky na hodnotenie dôležitosti zručností vedeckej komunikácie spoločensko-vedeckých
pracovníkov sme sa inšpirovali hodnotiacou škálou Inštitútu trhu práce a výskumu povolaní v Norimbergu
(SRN), ktorej využívanie má u nás tradíciu..
V prípade, že niektorá zručnosť nie je uvedená, dopíšte ju, prosím a štandardne ohodnoťte jej dôležitosť pre
úspešnú realizáciu procesu vedeckej komunikácie definovanú vyššie.
Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., v.r.
riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny

Vyplnené formuláre zašlite do 16. 3. 2007 na adresu:
Inštitút výskumu práce a rodiny
Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava
Mgr. Barbora Holubová
holubova@sspr.gov.sk

Prieskum je realizovaný v rámci projektu ZeVeK („Zručnosti vedeckej komunikácie ako
predpoklad zvyšovania kvality výskumných inštitúcii“) spolufinancovaného Európskou
úniou v rámci Európskeho sociálneho fondu.

∗

ak vypĺňate elektronickú formu Hodnotiacej škály, označte dvojklikom vhodnú alternatívnu odpoveď
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1. okruh vedeckej komunikácie
vo vnútri vedeckého spoločenstva
Ohodnoťte, prosím, dôležitosť nasledovných komunikačných zručností pre úspešné fungovanie
procesu vedeckej komunikácie vo vnútri vedeckého spoločenstva, kde cieľovou skupinou
komunikácie sú vedci a účelom komunikácie je inter-/trans- disciplinárne zdieľanie vedeckých
poznatkov. Označte krížikom v príslušnom štvorčeku 1-9.
menej
dôležité

veľmi
dôležité

dôležité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

KOMUNIKAĆNÉ ZRUČNOSTI

1. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny
v materinskom jazyku
2. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny
v cudzom jazyku
3. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v materinskom
jazyku
4. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v cudzom
jazyku
5. vie prakticky využívať základné princípy rétoriky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. v hovorenom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7. vie správne argumentovať, pozná druhy argumentácie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu –

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. vie prispôsobiť a štrukturovať obsah rečového prejavu času
vymedzenému na jeho prednesenie (vzťah času a rozsahu)
11. dokáže viesť odbornú diskusiu (polemiku), vecne a nekonfliktne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12. zvláda panelové diskusie a diskusie za okrúhlym stolom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13. pri rečovom prejave využíva IKT prostriedky (PowerPoint,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

prednáška, referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba
výskumnej správy, apod. v materinskom jazyku

9. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu –
prednáška, referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba
výskumnej správy, apod. v cudzom jazyku

multimediálna tabuľa, iné digitálne prostriedky vizualizácie)

14. vie nainštalovať a ovládať PowerPoint prezentáciu cez
dataprojektor
15. pozná a vie využívať prostriedky virtuálnej komunikácie
(videokonferencia, telemost, skype)

16. pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomného prejavu – odborný
článok, štúdia, výskumná správa, recenzia, odborný posudok,
abstrakty, sylaby, zborník, monografia a i. v materinskom jazyku
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menej
dôležité

1

2

veľmi
dôležité

dôležité

3

4

5

6

7

8

9

KOMUNIKAĆNÉ ZRUČNOSTI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

18. v písomnom odbornom prejave dodržiava logický systém a
kontinuitu
19. pozná citačnú teóriu, uplatňuje kodifikované pravidlá citovania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20. publikuje v domácich karentovaných a odborných časopisoch
svojej vednej disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín
21. publikuje v zahraničných karentovaných a odborných
časopisoch svojej vednej disciplíny, príp. príbuzných vedných
disciplín
22. pri písomnej komunikácii využíva IKT prostriedky (e-mail, on-line

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

23. vie nainštalovať text na web-stránku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24. pozná a vie uplatňovať zásady správnej administrácie – listy,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25. orientuje sa a využíva základné informačné zdroje viažuce sa
k vednej disciplíne, špecializácii (knižnice, e-net knižnice, databázy)
26. sleduje aktuálne odborné informačné zdroje, nové trendy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27. pozná a dodržiava autorský zákon

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28. pozná významných slovenských predstaviteľov a výskumné
inštitúcie svojho vedného odboru, špecializácie
29. pozná významných zahraničných predstaviteľov a výskumné
inštitúcie svojho vedného odboru, špecializácie
30. dokáže spolupracovať / komunikovať s inými slovenskými
spoločenskými vedcami
31. dokáže spolupracovať/komunikovať s inými zahraničnými
spoločenskými vedcami
32. dokáže spolupracovať /komunikovať s odborníkmi z iných
vedných disciplín u nás
33. dokáže spolupracovať/komunikovať s odborníkmi z iných
vedných disciplín v zahraničí
34. iné (vypíšte):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35. iné (vypíšte):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17. pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomného prejavu – odborný
článok, štúdia, výskumná správa, recenzia, odborný posudok, abstrakty,
sylaby, zborník, monografia a i. v cudzom jazyku

komunikácia, blogy, preprinty-postprinty, interaktívne web- stránky)

formuláre, monitorovacie hárky, správy o činnosti, projektová
dokumentácia
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2.

okruh vedeckej komunikácie
navonok vedeckého spoločenstva
A. Ohodnoťte, prosím, dôležitosť nasledovných komunikačných zručností pre úspešné fungovanie
procesu vedeckej komunikácie navonok vedeckého spoločenstva, kde cieľovou skupinou je odborná
verejnosť (politici, štátni úradníci, manažéri vedy, podnikatelia,...) a účelom komunikácie je prenos
a využívanie vedeckých poznatkov v praxi. Označte krížikom v príslušnom štvorčeku 1-9.
menej
dôležité

1

veľmi
dôležité

dôležité

2

3

4

5

6

7

8

9

KOMUNIKAĆNÉ ZRUČNOSTI
1. pozná formy a mechanizmy prenosu vedeckých poznatkov
a nových ideí do praxe – diseminačné semináre, okrúhle stoly,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. vie podať posolstvo odborného textu pre politikov a pre
decíznu sféru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. vie zrozumiteľne komunikovať riziko (štatistickú
pravdepodobnosť) výsledkov výskumu
4. vie zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov výskumu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. vie zapracovať požiadavky praxe (decízie, politikov) do
námetov na výskum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6. vie zapracovať potreby podnikateľskej sféry do zamerania
výskumu
7. vie poskytnúť relevantné dôvody pre konkrétne rozhodnutie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8. vie zhodnotiť/odhadnúť dopady prijatých rozhodnutí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9. vie objektívne zhrnúť známe fakty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10. vie presvedčiť politikov a predstaviteľov decíznej sféry
o aktuálnosti určitého problému
11. pozná siete spolupráce a nadväzovanie kontaktov –
kancelárie pre vonkajšie kontakty, fungovanie profesijných
asociácii, záujmových združení
12. vie rozlíšiť formálny styk a neformálnu komunikáciu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

rokovanie odborných rád, odborné konferencie, policy paper

13. orientuje sa v diplomacii, protokole a zdvorilostnej
komunikácii
14. pozná základné charakteristiky oficiálneho spoločenského
styku – recepcia, obed, večera, rout party, audiencia pod.
15. pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na národnej
a regionálnej úrovni
16. pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na európskej
úrovni
17. iné (vypíšte):
18. iné (vypíšte):
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B. Ohodnoťte, prosím, dôležitosť nasledovných komunikačných zručností pre úspešné fungovanie
procesu vedeckej komunikácie navonok vedeckého spoločenstva, kde cieľovou skupinou je široká
verejnosť a účelom komunikácie je popularizácia vedy. Označte krížikom v príslušnom štvorčeku 19.
menej
dôležité

1

veľmi
dôležité

dôležité

2

3

4

5

6

7

8

9

KOMUNIKAĆNÉ ZRUČNOSTI

1. vie používať jednoduchý jazyk na komunikovanie vedeckých
poznatkov
2. vie zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3. vie propagovať a popularizovať vedecké pracovisko a
výsledky svojej práce
4. vie sa inšpirovať podnetmi laickej verejnosti pri formovaní
námetov na výskum
5. pozná osoby sprostredkujúce vedecké poznatky verejnosti
(tlačoví tajomníci, PR pracovníci výskumných inštitúcii,
žurnalisti vedy)
6. pozná a vie využívať formy spolupráce s médiami – tlačová
konferencia, briefing, tlačové telefonáty, tlačové materiály,
poskytovanie interview
7. pozná stratégie a vie uplatňovať zásady reklamy a „public
relations“ pre popularizáciu vedy
8. pozná domáce popularizačné vedecké časopisy, relácie,
vedecké rubriky a prílohy mienkotvorných denníkov
9. pozná a vie využívať prostriedky na ilustráciu vedeckých
poznatkov (simulácia, grafika, animácia, video, audio, a i.)
10. pozná žánre a interaktívne prostriedky popularizácie vedy –
verejné popularizačné prednášky, vedecké kaviarne, exkurzie,
výstavy, deň otvorených dverí, festivaly vedy, slide shows a i.
11. pre získanie pozornosti verejnosti a na zvýšenie atraktívnosti
vedy vie využívať „odľahčujúce“ (zábavné a humorné) prvky
12. iné (vypíšte)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7
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Príloha 4: Zručnosti vedeckej komunikácie podľa dosiahnutého skóre
TAB 1: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE VO VNÚTRI VEDECKÉHO
SPOLOČENSTVA PODĽA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE
Zručnosti vedeckej komunikácie
1. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v materinskom jazyku
2. sleduje aktuálne odborné informačné zdroje, nové trendy
3. ovláda odborný jazyk, správne používa odborné termíny v cudzom jazyku
4. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v materinskom jazyku
5. pozná významných slov. predstaviteľov a výskumné inštitúcie svojho odboru
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. v písomnom odbornom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu
8. orientuje sa a využíva základné informačné zdroje viažuce sa k vednej disciplíne,
špecializácii (knižnice, e-net knižnice, databázy)
9. pozná významných zahr. predstaviteľov a výskumné inštitúcie svojho odboru
10. vie správne argumentovať, pozná druhy argumentácie
11. v hovorenom prejave dodržiava logický systém a kontinuitu
12. dokáže spolupracovať / komunikovať s inými slovenskými spoloč. vedcami
13. vie sa stručne, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať v cudzom jazyku
14. dokáže spolupracovať/komunikovať s inými zahraničnými spoloč. vedcami
15. pozná a dodržiava autorský zákon
16. pozná, vie pripraviť rôzne druhy písomn. prejavu – odbor. článok, štúdia,
výskum. správa, recenzia, odbor. posudok, abstrakty, zborník, monografia
v cudzom jazyku
17. pozná citačnú teóriu, uplatňuje kodifikované pravidlá citovania
18. publikuje v domácich karentovaných a odborných časopisoch svojej vednej
disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín
19. publikuje v zahraničných karentovaných a odborných časopisoch svojej
vednej disciplíny, príp. príbuzných vedných disciplín
20. dokáže viesť odbornú diskusiu (polemiku), vecne a nekonfliktne
21. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu – prednáška,
referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod.
v materin. jazyku
22. dokáže spolupracovať/komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín
v zahraničí
23. vie prakticky využívať základné princípy rétoriky
24. vie prispôsobiť a štrukturovať obsah rečového prejavu času vymedzenému na
jeho prednesenie (vzťah času a rozsahu)
25. dokáže spolupracovať /komunikovať s odborníkmi z iných vedných disciplín
26. pozná, vie pripraviť a aplikovať rôzne druhy rečového prejavu – prednáška,
referát, polemika, diskusia, prezentácia, obhajoba výskumnej správy, apod.
v cudzom jazyku
27. zvláda panelové diskusie a diskusie za okrúhlym stolom
28. pri písomnej komunikácii využíva IKT prostriedky (e-mail, on-line
komunikácia, blogy, preprinty-postprinty, interaktívne webové stránky).
29. pozná a vie využívať prostriedky virtuálnej komunikácie (videokonferencia,
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Priemerné
Medián Modus
skóre
8,5000
9,0
9
8,4000
8,0
8
7,9000
8,0
9
7,9000
8,0
8*
7,9000
8,0
9
7,8000

8,0

8

7,7000

8,0

9

7,7000

7,5

7

7,7000
7,6000
7,4000
7,4000
7,3333
7,3000
7,2000

7,5
8,0
8,0
7,5
7,0
7,0
8,0

9
8
8
6*
9
7*
8*

7,1000

7,0

7

7,1000

7,5

6*

7,1000

7,5

9

7,1000

7,5

8

7,0000

7,0

6*

6,9000

7,0

7*

6,8000

7,0

7

6,7000

7,0

7

6,7000

6,5

6

6,7000

6,5

6

6,6000

7,0

7

6,5000

6,0

6

6,4444

7,0

7

5,8000

6,0

6

telemost, skype)
30. pri rečovom prejave využíva IKT prostriedky (PowerPoint, multimediálna
tabuľa, iné digitálne prostriedky vizualizácie)
31. pozná a vie uplatňovať zásady správnej administrácie – listy, formuláre,
monitorovacie hárky, správy o činnosti, projektová dokumentácia
32. vie nainštalovať a ovládať PowerPoint prezentáciu cez dataprojektor
33. vie nainštalovať text na web-stránku
* existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota

5,6000

5,5

5

5,6000

5,5

4*

5,5000
5,3333

5,0
5,0

4*
5

TAB. 2: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK VEDECKÉHO
SPOLOČENSTVA (PRENOS POZNATKOV) PODĽA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE
Priemerné
Medián Modus
Zručnosti vedeckej komunikácie
skóre
8,1000
8,0
9*
1. vie zrozumiteľne komunikovať prínos výsledkov výskumu
8,1000
8,5
9
2. vie objektívne zhrnúť známe fakty
3. vie podať posolstvo odborného textu pre politikov a pre decíznu sféru
7,9000
8,0
8
7,8000
8,0
7*
4. vie zhodnotiť/odhadnúť dopady prijatých rozhodnutí
7,6000
8,0
8
5. vie zrozumiteľne komunikovať riziko (štatis. pravdepodobnosť) výsledkov výskumu
6. vie zapracovať požiadavky praxe (decízie, politikov) do námetov na výskum
7,6000
7,0
7
7,6000
7,5
7*
7. vie poskytnúť relevantné dôvody pre konkrétne rozhodnutie
7,5000
7,0
7
8. vie presvedčiť politikov a predstaviteľov decízie o aktuálnosti určitého problému
7,0000
6,5
6*
9. vie zapracovať potreby podnikateľskej sféry do zamerania výskumu
10. pozná siete spolupráce a nadväzovanie kontaktov – kancelárie pre vonkajšie
6,7000
7,0
7
kontakty, fungovanie profesijných asociácii, záujmových združení
11. vie rozlíšiť formálny styk a neformálnu komunikáciu
6,5000
6,5
5*
6,5000
6,0
6
12.pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na národnej a regionálnej úrovni
13. pozná formy a mechanizmy prenosu vedeckých poznatkov a nových ideí do praxe
– diseminačné semináre, okrúhle stoly, rokovanie odbor. rád, odbor. konferencie,
6,3333
7,0
7
policy paper
6,2000
6,0
5
14. orientuje sa v diplomacii, protokole a zdvorilostnej komunikácii
6,1000
6,0
5*
15. pozná hlavných predstaviteľov decíznej sféry na európskej úrovni
16. pozná základné charakteristiky oficiálneho spoločenského styku – recepcia, obed,
večera, rout party, audiencia pod.
*existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota

5,8000

TAB 3: PORADIE ZRUČNOSTÍ VEDECKEJ KOMUNIKÁCIE NAVONOK VEDECKÉHO
SPOLOČENSTVA (POPULARIZÁCIA VEDY) PODLA DOSIAHNUTÉHO SKÓRE
Priemerné
Zručnosti vedeckej komunikácie
skóre
7,8000
1. vie zaujímavo a pútavo komunikovať vedecké poznatky
7,7000
2. vie používať jednoduchý jazyk na komunikovanie vedeckých poznatkov
7,5000
3. vie propagovať a popularizovať ved. pracovisko a výsledky svojej práce
4. pozná domáce popularizačné vedecké časopisy, relácie, vedecké rubriky a prílohy
mienkotvorných denníkov
5. vie sa inšpirovať podnetmi laickej verejnosti pri formovaní výskumu
6. pozná a vie využívať prostriedky na ilustráciu vedeckých poznatkov (simulácia,
grafika, animácia, video, audio, a i.)
7. pozná stratégie a vie uplatňovať zásady reklamy a „PR“ pre popu. vedy
8. pre získanie pozornosti verejnosti a na zvýšenie atraktívnosti vedy vie využívať
„odľahčujúce“ (zábavné a humorné) prvky
9. pozná žánre a interaktívne prostriedky popularizácie vedy – verejné popularizačné
prednášky, vedecké kaviarne, exkurzie, výstavy, deň otvorených dverí, festivaly
vedy, slide shows a i.
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5,0

5

Medián

Modus

8,0
7,5
7,0

7*
7
7

7,1000

7,0

7

6,9000

6,5

6

6,7000

7,0

7

6,6000

6,0

6

6,6000

6,0

6

6,2000

6,0

6

10. pozná osoby sprostredkujúce vedecké poznatky verejnosti (tlačoví tajomníci, PR
pracovníci výskumných inštitúcii, žurnalisti vedy)
11. pozná a vie využívať formy spolupráce s médiami – tlačová konferencia, briefing,
tlačové telefonáty, tlačové materiály, poskytovanie interview
* existuje viac modusov, uvedená je najnižšia hodnota
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6,0000

6,0

6

6,0000

6,0

5*

