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ÚVOD 
 

Publikačné výstupy predstavujú najdôležitejší indikátor stavu a úrovne 

výskumnej činnosti a vývoja každého výskumného pracoviska, t. j. aj vysokej 

školy, no okrem toho znamenajú pre nás (nás všetkých v spoločnosti, 

ale vysokoškolských učiteľov a učiteľky zvlášť) aj kapitál; bez námietok súhlasíme 

s tým, že ide o náš „kapitál intelektuálny, vedecký či duchovný“. 

 

Pred desiatimi rokmi kolektív autorov vo Veľkej Británii formuloval úlohu 

publikovania vo vede vo veľmi kritickom a ironickom duchu nasledovne: 

V dnešných časoch sa k robeniu výskumu pridáva ekonomická kvalita – výskum je 

osobný a firemný kapitál, ktorý možno počítať. Náš výskum – to sú naše publikácie a 

ich citovanosť. V podnikateľskej kultúre si kapitál ukladáme do odborných časopisov 

ako do banky, a dostávame úroky zakaždým, keď podávame prehľad svojej 

publikačnej činnosti (voľne uvedené z: Curt, B., Textuality and Tectonics. Troubling 

Social and Psychological Science. Buckingham, Open University Press, 1994).  

 

V dnešných časoch sú tieto slová pravdivé už aj na Slovensku. Nielen 

metaforicky, ale priamym spojením s výškou finančnej podpory vysokých škôl zo 

štátneho rozpočtu. Publikáciami si už nielen ukladáme „vedecký“ či intelektuálny 

kapitál do odborných časopisov, ale ako vysoká škola získavame nimi aj kapitál 

finančný.  Podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2005 

mzdové prostriedky sú jednotlivým verejným vysokým školám prideľované 

normatívnym spôsobom – 15 % z mzdových prostriedkov prideľuje MŠ SR verejnej 

vysokej škole podľa kvality jej výskumnej činnosti. Publikačná činnosť predstavuje 

jednu pätinu „výskumníckeho výkonu“ vysokej školy. Metodika rozpisu dotácií 

hovorí aj o tom, že nutnou podmienkou zohľadnenia publikácií vysokej školy pri 

rozpise dotácií bude zverejnenie ich zoznamu vo forme, ktorú určí ministerstvo po 

dohode s vysokými školami, na internetovej stránke vysokej školy. Malo by sa tak 

diať od začiatku akademického roka 2005/2006. 
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Z týchto skutočností vyplýva pre nás – vysokoškolských učiteľov 

a učiteľky – do blízkej budúcnosti viacero vážnych záverov: Od uvedomenia si 

dôsledkov dnešnej „podnikateľskej kultúry“ v robení výskumu, cez nový pohľad na 

vlastné publikovanie, až po dôsledné nahlasovanie všetkých svojich publikačných 

výstupov do knižnice. 

 

Poďakovanie patrí pracovníkom Univerzitnej knižnice PU za každoročné 

vytváranie tejto publikácie o publikáciách – jej hodnota v nových podmienkach 

rastie, keďže spočítava náš kapitál. Upozorňujem tiež na zmenu zoradenia 

záznamov v tohoročnej bibliografii - záznamy sú zoradené abecedne podľa fakúlt, 

následne podľa katedier a mena autora/autorky.  
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