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ÚVODOM O CIEĽOCH KONFERENCIE 

 
„K najkrajším kompenzáciám v živote patrí skutočnosť, že nijaký človek úprimne nepomôže 

inému, aby zároveň nepomohol aj sebe." R. W. Emerson 

 

Tieto slová adresované študentom a študentkám doktorandského štúdia podporujú 

iniciatívu aktívne kreovať vlastné výskumné stratégie, ktoré vznikajú nielen ako akademická 

požiadavka tvorby dizertačného projektu, ale zároveň aj ako spoločenská objednávka 

oslovujúca sociálnu prácu ako vedu. Rola eléva vo výskume je cestou kreovania jeho 

metodologickej zručnosti, profesionálnej zdatnosti s určitou mierou subjekto-objektovej 

optiky. Náročnosť procesu v sebe obsahuje mnohé šance a limity, ktoré môžu postupne 

„katapultovať“ mladého výskumníka cez všetky etapy výskumu k cieľu, ktorý je prospešný 

pre všetkých aktérov. Súčasný siedmy ročník konferencie s názvom Prístupy a prostriedky 

poznávania v sociálnovednom výskume nasleduje na súbor predchádzajúcich analýz 

obsiahnutých v cykle predchádzajúcich konferencií, ktorý smeruje ku komplexnému procesu 

spracovania konceptuálneho rámca výskumnej stratégie, tvorby metodológie a aplikácie na 

sociálnu prax.  

Súčasná doktorandská konferencia, ktorú organizoval Inštitút edukológie a sociálnej práce 

Filozofickej fakulty v spolupráci s Katedrou andragogiky Fakulty humanitných a prírodných 

vied Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV dňa 

24. novembra 2016 v Prešove, bola cielene zameraná na Prístupy a prostriedky poznávania 

v sociálnovednom výskume. Medzifakultné prepojenie a aktuálna téma konferencie spoločná 

pre mnoho študijných odborov doktorandského štúdia dovolila účasť doktorandov 

a doktorandiek rôznych odborov mnohých univerzít zo Slovenskej a Českej republiky, čo 

dodalo odbornej diskusii nadnárodný rozmer. 

Program konferencie bol rozdelený do hlavného pléna, v ktorom odzneli príspevky prof. 

PhDr. Viery Bilasovej, CSc. s témou Epistemológia v sociálnovednom výskume; Mgr. Silvie 

Lukáčovej, PhD. Možnosti a úskalia zakotvenej teórie a Mgr. Aleny Rusnákovej, PhD. 

Problematický pojem „prieskum“ v sociálnovednom výskume na Slovensku. Prednášajúce sa 

vo svojich príspevkoch zamerali na priblíženie šírky možností pohľadov na nimi zvolenú 

tému. Následne príspevky podnietili živú a prínosnú diskusiu a ich výskumné ukotvenie je 

vítanou inšpiráciou pre doktorandky a doktorandov. 

Konferencie sa celkovo zúčastnilo 84 účastníkov a účastníčok zastupujúcich rozličné 

odbory sociálnych vied (sociológia, sociálna práca, pedagogika, andragogika, filozofia, 

psychológia), z ktorých 23 vystúpilo aktívne s vlastným príspevkom vo forme referátu alebo 

posteru. Účastníčky a účastníci konferencie nazerali na tému konferencie z pohľadov 

rozličných vedných a študijných odborov. Prepájajúcimi oblasťami prezentovaných 

príspevkov, napriek zameraniu konferencie boli dve spoločné oblasti. Prvou líniou bola 

potreba využitia „rozumu“ ako nástroja v procese výskumu, uvedomenia si dištinkcií 

a limitov ako aj v zmysle objektivity/subjektivity prístupu k získavaným a spracovávaným 

dátam, tak aj limitov jednotlivých nástrojov a prístupov. Druhou spoločnou myšlienkou bola 

prirodzenosť transvedeckosti výskumných stratégií za ich súčasnej špecializácii a adaptácii 

vychádzajúcej z vedomosti špecifík konkrétneho vedného odboru. 

Konferencia svojou odbornosťou a pestrým zastúpením prispievajúcich priblížila aktuálny 

pohľad na prístupy a prostriedky poznávania v sociálnovednom výskume, ale tiež pre možnú 

budúcu interdisciplinárnu i cezhraničnú spoluprácu.  
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