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ÚVOD 

 
Už po šiesty raz pripravila Univerzitná knižnica PU zatriedený do kategórií 

a podľa Bibliografickej registrácie publikačnej činnosti usporiadaný zoznam 

publikačných výstupov pracovníkov Prešovskej univerzity, ktoré predložili 

Univerzitnej knižnici PU autori a autorky publikácií. 

Zoznam publikačných výstupov nie je sám osebe analýzou výskumnej 

činnosti, má však napriek tomu vysokú informatívnu hodnotu. Vypovedá 

o kvantite produkcie jednotlivých pracovísk univerzity; o vedných odboroch, 

v ktorých publikujú učitelia a učiteľky univerzity; o druhoch a úrovni 

publikačných výstupov. Preto tento materiál predstavuje dôležitý podklad pre 

analyticko-hodnotiace správy fakúlt a správu univerzity o vedeckovýskumnej 

a umeleckej činnosti. Vzhľadom na to, že akreditačný spis, ktorý Prešovská 

univerzita musí pripraviť najneskôr v roku 2005, bude požadovať dlhodobé 

vykazovanie vedeckej produkcie, sú tieto zoznamy užitočné aj z tohto hľadiska. 

  Publikačné výstupy predstavujú najdôležitejší indikátor stavu a úrovne 

vedeckej činnosti. Povedané slovami autorov Národnej správy o vedeckotechnickej 

politike: „Zverejnenie výsledkov vedeckej činnosti dáva možnosť použiť výsledky 

vedeckej činnosti inými, ale aj možnosť zreprodukovať a testovať výsledky iného. 

Vedecká a potenciálna užívateľská komunita má možnosť takto sa oboznámiť 

s výsledkami vedeckej práce (vyprodukované poznanie) a najrôznejším spôsobom 

ich využiť. Kto primerane pravidelne nepublikuje a spotrebováva prostriedky 

určené na podporu vedy, uniká kontrole ako nakladal so zverenými prostriedkami. 

Neobstojí tvrdenie, že niekto je vynikajúci vedec, ale výsledky dáva do zásuvky 

(okrem prípadov politického prenasledovania“ (2002, s. 10). 

Na úrovni fakúlt a univerzity má veľký význam hodnotenie vedeckej 

produkcie podľa počtu zverejnených výstupov za určitý čas, i napriek námietke, že 

počet ešte nič nehovorí o originálnosti, inovačnom prínose, aktuálnosti výstupu 

atď. Keďže však každý/á skúsenejší/ia autor/ka má obdobia, keď píše lepšie veci, 

a obdobia, keď píše horšie veci, a keďže máme aj „vedeckých“ začiatočníkov/čky, 

pre vedu a manažment vedy platí ako pravidlo číslo jedna, že (ak nechceme 

vedecky zahynúť) publikovať treba vždy a za každých okolností. K tomuto 



PREŠOVSKÁ UNIVERZITA                                                                         2003 

 

 9 
 

nevyhnutnému kroku – pravidelnému zverejňovaniu svojich výskumných 

výsledkov - chcem povzbudiť každú učiteľku a každého učiteľa našej univerzity. 

O kvalitatívnych ukazovateľoch publikačných výstupov (vrátane v súčasnosti tak 

zdôrazňovanej a požadovanej „medzinárodnosti“) možno viesť rozsiahlu diskusiu; 

dúfam, že takúto diskusiu začneme na našej univerzite čo najskôr. 
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