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ÚVODOM O CIEĽOCH KONFERENCIE 

 

Doktorandská konferencia, ktorú organizoval Inštitút sociálnej práce Filozofickej fakulty, 

Ústav pedagogiky a andragogiky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej 

univerzity dňa 7. novembra 2013 v Prešove, bola venovaná problematike Evalvácie a 

diseminácie výskumu v sociálnych vedách a podporila ju Slovenská sociologická spoločnosť 

pri Slovenskej akadémii vied. Medzifakultné prepojenie a aktuálna téma konferencie spoločná 

pre mnoho študijných odborov doktorandského štúdia dovolila účasť doktorandov a 

doktorandiek rôznych odborov mnohých vysokých škôl, čo dodalo odbornej debate 

celoslovenský rozmer. 

Program konferencie bol rozdelený do bohatého hlavného pléna, v ktorom odzneli referáty 

prof. PhDr. Evy Žiakovej, CSc.: Cesta sociálneho pracovníka k zmyslu jeho práce, prof. 

PhDr. Ladislava Lovaša, CSc.: Vybrané otázky empirického výskumu v sociálnych vedách, 

PhDr. Evy Bolfíkovej, CSc.: Štrukturovanie problému a integrovaný rámec v sociálnych 

analýzach, Mgr. Moniky Bosej, PhD.: Špecifiká feministického výskumu a PhDr. Martiny 

Lenhardtovej, PhD.: K špecifikám výskumu pohybovej edukácie seniorov. Prednášajúce a 

prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerali na priblíženie možností evalvácie a 

diseminácie výskumov v oblastiach, ktorým sa vo svojej vedeckej i pedagogickej činnosti 

primárne venujú.  

Okrem ich výrazného odborného prínosu boli obohatené množstvom empirických 

príkladov, ktoré môžu byť v budúcnosti akýmsi návodom, či inšpiráciou pre doktorandky a 

doktorandov. 

Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov a účastníčok zastupujúcich rozličné odbory 

sociálnych vied (sociológia, sociálna práca, pedagogika, politológia, psychológia), z ktorých 

25 vystúpilo aktívne s vlastným príspevkom. Účastníčky a účastníci konferencie nazerali na 

tému konferencie z pohľadov rozličných študijných odborov. Príspevky sa zameriavali na 

široké spektrum tém z oblasti sociálnych vied, od všeobecných zameraní na samotný priebeh 

sociologického výskumu až po predstavenie využitia výskumných nástrojov aplikovaných na 

konkrétne cieľové skupiny a oblasti záujmu rôznych spoločenských vied, ako napríklad 

industriálne kulty, exkludované rómske komunity, osoby trpiace onkologickým ochorením, 

mobbing na pracovisku, poruchy príjmu potravy, či výskumy týkajúce sa priamo 

pomáhajúcich profesionálov a profesionáliek. Toto široké spektrum tém spracovaných 

zástupcami a zástupkyňami širokej škály spoločenskovedných odborov ponúklo bohatú škálu 

rozličných perspektív možnosti spracovania a evalvácie výskumu. 

Konferencia svojim zastúpenm prispievajúcich vytvorila priestor nielen pre skvalitnenie 

evalvácie a diseminácie výskumu v sociálnych vedách, ale tiež pre možnú budúcu 

interdisciplinárnu spoluprácu.  

 

Zuzana Poklembová 

 

  


