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AKADEMICKÁ SLOBODA VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 

Úvod 

Akademická sloboda zohráva dôležitú úlohu v progresívnom rozvoji vedy 

a výskumu i kvality vzdelávania. Jej základným zmyslom je podpora slobody v 

akademickom výskume a rozširovanie jeho výsledkov prostredníctvom možnosti 

slobodne publikovať výskumné výsledky a závery, vrátane nových a kreatívnych 

inšpiratívnych myšlienok, ktoré skvalitňujú život človeka (a celej spoločnosti). S tým 

súvisí právo akademického pracovníka získavať, zachovávať a poskytovať prístup 

k odborným dokumentom vo všetkých formách. Zároveň akademická sloboda 

umožňuje vysokoškolským učiteľom/vedcom
5
 slobodne prednášať a v rámci 

vyučovania sprostredkovať parciálne časti výskumu študentom, prípadne aj širšej 

verejnosti. Obsahom akademickej slobody je aj právo na slobodu prejavu či názoru 

o inštitúcii, v ktorej učiteľ pracuje. Zdôvodnenie akademickej slobody je prínosné za 

účelom hľadania nevyhnutnej pravdy, ktorá je všeobecne prospešná pre spoločnosť 

vrátane okamžitých východ odvodených z vedeckého objavu, technologickej inovácie a 

tvorivej práce. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa nebude rozvíjať, ak nebude 

zabezpečená sloboda (aj kritického) výskumu vo vede. 
6
  

Akademická sloboda je v národných či nadnárodných
7
 dokumentoch 

vyjadrovaná (ustanovená) prostredníctvom dvoch prístupov:  

1. Akademická sloboda ako právo: 

a) individuálne právo  (právo akademických pracovníkov), 

b) právo, ktoré má inštitucionálnu dimenziu a náleží univerzite/fakulte (autonómia 

univerzity, akademická sloboda univerzity). 

2. Prístup k akademickej slobode je formulovaný z pozície záväzkov štátu – ako  

povinnosť štátu rešpektovať, ochraňovať a presadzovať slobodu. V rámci tohto 

                                                           
5
 V tejto kapitole je pre zjednodušenie použitý len pojem učiteľ, avšak myslí sa tým vysokoškolský učiteľ, 

ktorý plní výchovnovzdelávacie a tiež vedeckovýskumné úlohy, teda je nielen učiteľ, ale aj vedec.  
6 Porovnaj: Statement to the UNESCO World conference on Higher Education, 2009, s. 3-4.  
7 Vymedzenie a zdôvodnenie akademickej slobody v európskych dokumentoch pozri: 

Charta základných práv Európskej únie (2007) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF 

Recommendation 1762 (2006) of the Parliamentary Assembly of 30 June 2006 on 

Academic Freedom and University Autonomy 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERec1762.htm 

Recommendation R (2000) 8 of the Committee of Ministers of 30 March 2000 on the 

research mission of universities  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=346819&Site=CM 

Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel (1997) 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sk:PDF
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERec1762.htm
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=346819&Site=CM
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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prístupu je možné rozlišovať medzi predpismi, ktoré sa vzťahujú len na povinnosť 

štátu k ochrane práv duševného vlastníctva (napr. autorských a patentových práv) v 

kontexte výskumu, a potom právne ustanovenia, ktoré odkazujú na povinnosti viac 

všeobecnejšej povahy (Vrielink, Lemmens & Parmentier 2011, p. 119-120). 

Na Slovensku sa stanovuje akademická sloboda ako právo s niekoľkými 

vymedzeniami slobôd, zároveň je povinnosťou štátu slobodu garantovať a ochraňovať.   

Zákon č. 131/2002 Z. z. hovorí, že poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú 

osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju 

vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k 

rozvoju vedomostnej spoločnosti [...] Práve kvôli tomuto poslaniu sú/mali by byť 

vytvorené podmienky pre naplnenie týchto cieľov – a to inštitucionálna autonómia 

a akademická sloboda. Paragraf 4 s názvom Akademické slobody a akademické práva 

uvádza, že na vysokej škole sa zaručujú tieto akademické slobody a akademické práva:  

a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti a zverejňovanie ich výsledkov,  

b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, 

vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,  

c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných 

študijných programov,  

d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,  

e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich 

volený,  

f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady 

Uvedené práva akademickej slobody nie sú absolútne, ale limitované – ich využívanie 

musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom (Zákon č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách, s.4). 

 Akademickú slobodu dlhodobo rozvíja a podporuje organizácia American 

Association of University Proffesors (AAUP)
8
. V dokumente The  Statement of 

Principles on Academic Freedom and Tenure, ktorý bol publikovaný v AAUP's Policy 

                                                           
8
 Viac ako 90 rokov sa AAUP zaoberá vyvíjaním noriem pre ochranu akademickej slobody a snahou o 

prijatie týchto noriem komunitou vysokoškolského vzdelávania. Združenie je už dlhšiu dobu považované 

za smerodajný hlas akademickej obce v tomto smere. Vyhlásenie, správy a zásady týkajúce sa 

akademickej slobody sú zverejňované v Strategických dokumentoch a správach - tiež známych ako 

"Redbook." 
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Documents and Reports (Redbook) sa akademická sloboda vymedzuje v základnom 

rámci nasledovne:  

- Učitelia majú nárok na plnú slobodu vo výskume a na zverejnenie jeho 

výsledkov. 

- Učitelia majú právo slobodne diskutovať o téme v triede, ale mali by byť 

opatrní, aby do učenia nevniesli kontroverzné otázky, ktoré nemajú žiadny vzťah 

k téme. 

- Učitelia vysokých škôl a univerzít sú občanmi, príslušníkmi učiteľského 

povolania a predstaviteľmi vzdelávacích inštitúcií.  Keď hovoria alebo píšu ako 

občania, mali by byť slobodní od inštitucionálnej cenzúry a disciplíny, ale ich 

osobitné postavenie v rámci spoločnosti im ukladá špeciálne povinnosti. Ako 

vedci/odborníci a vzdelávací pracovníci by mali pamätať, že verejnosť môže 

posudzovať ich povolanie a inštitúcie cez ich správanie.
9
  

Takéto určenie obsahu akademickej slobody nachádzame v americkom 

Vyhlásení, avšak domnievame sa, že toto orámcovanie nemusí byť konečné, ba možno 

ho tiež doplniť ďalšími právami
10

 ako napríklad:  

- Učitelia majú právo na vzdelávanie s ohľadom na vlastnosti, schopnosti a svoje 

záujmy. 

- Učitelia majú právo na výber metódy vedeckého výskumu, majú právo na 

zvolené individuálne tempo riešenia pracovnej úlohy. 

- Akademická sloboda učiteľa zahŕňa aj otvorený prístup k vedeckým 

informáciám, elektronickým zdrojom a archívom, či možnosť vyhľadávať 

vedeckých partnerov vo svete a nadväzovať s nimi pracovný vzťah.
11

  

- Učitelia majú právo na chybu, resp. právo mýliť sa vo výskume, avšak za chybu 

nesú aj adekvátnu zodpovednosť (chyba na druhej strane nesmie byť príčinou 

prenasledovania, alebo akejkoľvek formy škodenia). 

- Učitelia disponujú právom publikovať v ktoromkoľvek vedeckom časopise, 

ktoré je tematicky blízke ich odboru a publikácia spĺňa odborné požiadavky 

vydavateľa. 

                                                           
9
 http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm. 

10
 Upravené a inšpirované podľa The Olbian Declaration of Universities (2009) 

(http://auu.kma.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=72&lang=en); 

Declaration of Academic Freedom (scientific human rights) (Progress in Physics, 2006, vol.1, p. 57-60); 

a tiež The State of Academic Freedom at Cuny and what we can do about it (2009) 

http://www.cunyufs.org/academicfreedom.pdf. 
11

 Učiteľ nemôže byť nútený zahŕňať do výskumu tých, ktorých práca nemá žiadny prínos pre výskum. 

http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm
http://auu.kma.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=72&lang=en
http://www.cunyufs.org/academicfreedom.pdf
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- Učitelia majú právo na akceptovanie duševného vlastníctva, je neprijateľné 

zasahovať do vlastníctva druhého kopírovaním jeho myšlienok, privlastňovaním 

si názorov druhých (plagiátorstvo je vážnym porušením práva na duševné 

vlastníctvo, ktoré rámcuje akademická sloboda). 

-  Učitelia vykonávajú vedeckú a pedagogickú činnosť bez akéhokoľvek nátlaku 

zo strany štátu alebo iného zdroja (univerzita by mala byť chránená od 

záujmových skupín, lobistických skupín alebo od politických rozhodnutí – ide 

o tzv. inštitucionálnu autonómiu).
12

 

- Učitelia majú právo združovať sa s inými, právo zakladať centrá, profesijné 

združenia, ktoré neohrozujú práva a slobody iných. 

Ďalej dopĺňame, že akademická sloboda sa však nevymedzuje len vo vzťahu 

k vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci (ako by sa mohlo na prvý pohľad 

zdať), no taktiež a rovnako podstatne sa akademická sloboda vzťahuje aj k trvaniu 

pracovného pomeru vysokoškolského učiteľa, pričom AAUP stanovuje podmienky 

vyjadrujúce princípy akademickej slobody pre vymenovanie do funkcie,  prijatie, 

skúšobnú dobu, trvalý pracovný pomer a tiež  ukončenie pracovného pomeru.
13

 V tomto 

kontexte medzi porušenie akademickej slobody vysokoškolského učiteľa patrí napríklad 

neoprávnený zásah vedenia fakulty (či univerzity) do výberového konania 

(diskriminácia vo výberovom konaní je porušením akademickej slobody, lebo každý má 

právo stať sa členom akademickej obce na základe odborných, kvalifikačných, 

individuálnych a personálnych schopností), priame vymenovanie do funkcie bez 

výberového konania, zrušenie pracovného miesta bez udania dôvodu alebo na základe 

názoru a prejavu učiteľa, zasahovanie do práce  učiteľa, ovplyvňovanie a pod. (Platková 

Olejárová 2012, s. 170-176). 

Základné zadefinovanie akademickej slobody je naoko jasné, prípadne 

vymedzené bez nejakých problémov. Štandardne sa očakáva, že vysokoškolský učiteľ 

má garantovanú slobodu vo vedeckovýskumnej činnosti a nie je nijako obmedzovaný 

pri výbere výskumných metód, spôsobe spracovania a publikovania výsledkov. 

V týchto súvislostiach si potom možno položiť nasledovné otázky: Môže učiteľ 

a zároveň vedec v rámci práva akademickej slobody skúmať aj kontroverzné a sporné 

témy, či témy, ktoré nie sú spoločensky prijateľné? A má právo zverejňovať výsledky 

                                                           
12

 Učiteľ nesmie byť prinútený záujmovými skupinami použiť svoje vedecké poznatky na to, aby sa 

vyvinuli technológie, ktoré poškodzujú ľudstvo. 
13

 http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm. 

http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/1940statement.htm
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takýchto výskumov? Bergman citujúc Nelsona napríklad uvádza, že rozhodujúca 

hodnota akademickej slobody je v tom, aby chránila nielen to, s čím súhlasíme, ale 

vlastne aj to, čím opovrhujeme. Teda pri akademickej slobode nejde len o ochranu 

akceptujúcich vedeckých výsledkov a ideí, ale tiež ochranu kontroverzných/sporných 

výsledkov a prejavov, ktoré jedného dňa kontroverzné nemusia byť, ba dokonca môžu 

zlepšiť kvalitu života. Preto sa Bergman nazdáva, že zmyslom akademickej slobody je 

povoliť učiteľom objavovať a skúmať aj rozporuplné či protirečivé témy a otázky. Ak 

by sa tak nestalo, tak obmedzenie alebo potlačenie akademickej slobody by mohlo viesť 

k brzdeniu výskumu alebo nápadov, ktoré by mohli potenciálne dospieť k prelomu v 

oblasti vedy, práva, medicíny a ekonomiky a ktoré by mohli byť prínosom pre 

spoločnosť. Preto spor a kontroverzia je podľa neho srdcom akademickej slobody 

(Bergman 2011, p. 138).  

Podobne sa vyjadrili aj ďalší autori (Sheinin 1993, Barrow 2009, Hunt 2010, In: 

Johnstone 2012), ktorí uviedli, že akademická sloboda má rozhodujúci a prospešný 

význam pre spoločnosť, pričom centrálnou zásadou a praxou akademickej slobody je 

myšlienka, že učitelia by mali mať možnosť vyjadriť a sprostredkovať nové nápady bez 

ohľadu na to, že sú možno v danej chvíli protirečivé a nepopulárne. Ak učitelia 

konvencie, výsledky či objavy problematizujú, alebo napádajú zaužívané myslenie a 

názory, garancia akademickej slobody by mala znamenať to, že tak môžu robiť bez 

obáv z odvety, alebo cenzúry, alebo ideologického nátlaku (Johnstone 2012, p. 108). 

Akademická sloboda je potom v tomto kontexte právo učiteľa konať vo 

vedeckovýskumnej činnosti slobodne - to znamená tak, že nemá a zároveň nepociťuje 

strach alebo obavu z trestu vzhľadom na to, že by svojimi vedeckými výsledkami  

vyjadroval nesúhlas so zaužívanou spoločenskou, politickou, ideologickou, či 

náboženskou normou.
14

 

                                                           
14

 V podobnom duchu sa vyjadrili v interview napríklad aj učitelia Faculty of Social Studies and 

Humanities at University of Mauritius, ktorí diskutujúc o podstate akademickej slobody zdôraznili fakt, 

že akademická sloboda by mala umožniť diskusiu, ktorá je v progresívnych spoločnostiach a kultúrach 

základom demokracie.  Akademická sloboda zároveň prichádza s vedomím zodpovednosti a akademici si 

musia byť vedomí profesijnej etiky vo vede a výskume  a mali by byť viazaní etickým kódexom 

organizácie tak, ako každý iný profesionál. Vedci sú pôvodcami zmien a majú morálnu zodpovednosť 

voči spoločnosti tieto zmeny riadiť. Ich úloha v spoločnosti spočíva  v odhaľovaní skrytého. Ďalej učitelia 

uviedli, že akademická sloboda  je o slobodnom vyjadrení myšlienok a názorov aj vtedy, keď sú to názory 

odlišné od názorov vlády alebo nadriadených. Nie je to akademická sloboda, ak je vedec potrestaný pre 

slobodné vyjadrenie názoru, čo sa aj skutočne stalo v prípade  istého kolegu vedcov, ktorí sa do diskusie 

zapojili. V tomto negatívnom príklade potom  akademická sloboda je o vyjadrení (aj sporného) názoru 

bez strachu z trestu. Politický systém nemá vytvárať také obmedzenia, ktorých dôsledkom je to, že 

akademik sa bojí vyjadriť svoj názory na verejnosti. Úloha univerzity spočíva v podpore akademických 

pracovníkov, ktorí sa zaoberajú kontroverznými témami (Ramtohul 2010, p. 1-11). 
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Bennich-Björkman (2007, p. 334-361) vo svojej štúdii
15

 na základe názorov 

univerzitných profesorov uvádza, že vedeckovýskumní pracovníci akademickej slobode 

pripisujú veľký význam. V diskusii odznelo zaujímavé stanovisko, a síce, že 

akademická sloboda predstavuje odpoveď na to, čo vlastne výskum je a čo 

vymedzuje/odlišuje tento akademický výskum od iných foriem poznania alebo 

objavovania a šírenia nových informácií. Akademická sloboda zahŕňa právo a dokonca 

aj povinnosť odchýliť sa od prijatého priebehu a predložených výskumných plánov. 

A práve takáto možnosť odchýlky je ochraňovaná akademickou slobodou.
16

  

Ďalej sa diskutujúci v tom istom výskume vyjadrili k realizácii akademickej 

slobody výskumníkov ako možnosti voliť si výskumný problém samostatne bez 

vonkajších nariadení a príkazov. Uviedli, že akademická sloboda ako právo 

výskumníkov vybrať si svoje vlastné problémy, poskytuje záruku, že uvedené problémy 

v skutočnosti prinesú spoločenský význam a zároveň sú pri akademickej metodike 

skúmania prípustné. Ak však úlohu alebo výskumný problém zadá niekto iný, môže sa 

stať, že riešenie výskumu síce môže byť prínosné pre spoločnosť, no úroveň 

akademických metodík nemusí postačovať na kvalitný výskum. Inými slovami, existuje 

veľa problémov, ktoré sú veľmi zaujímavé, dôležité a na ktoré sú požadované 

odpovede, ale nemôžu byť študované či skúmané a zároveň vyriešené s pomocou 

akademických metód (alebo aspoň zatiaľ). Z uvedeného vyplýva, že vysokoškolský 

učiteľ sám najlepšie vie, ako a prečo skúmať daný problém. Pozná doterajší stav 

skúmanej problematiky, orientuje sa v metódach a spôsobe skúmania, jeho výskumy 

nadväzujú na už známe výsledky, a preto je správne, ak sa voľba a spôsob skúmaného  

problému ponechá na neho samotného. Zároveň to predpokladá právo učiteľa 

rozhodovať o vlastnom pracovnom čase na výskum, o vlastnom pracovnom tempe 

a pod. Samostatnosť voľby a spracovania vedeckého výskumu neznamená prioritu 

                                                           
15

 Ide o štúdiu o podstate akademickej slobody,  ktorú  napísal na báze rozhovorov s profesormi na 

švédskych univerzitách. Výskumným pracovníkom položil otázky o podstate akademickej slobody v ich 

výskume, ako vnímajú akademickú slobodu, aká je podľa nich koncepcia slobody a či si právo 

akademickej slobody užívajú, resp. pociťujú vo svojej práci.  
16

 Stanisław Ossowski poznamenal, že možnosť neobmedzeného pestovania vedy je základnou 

determinantou naplnenia spoločenskej funkcie vedca. Parafrázoval známu maximu: „nebyť poslušný v 

myslení“, čím chcel povedať to, že neexistuje závislý vedec, pretože takýto vedec je ihneď zotročený. V 

tom spočíva jeho spoločenská funkcia: aby plniac svoju profesiu nebol poslušný v myslení. Z tejto 

perspektívy nemôže byť podriadený ani synode, ani výboru, ani ministrovi, cisárovi ani Pánu Bohu. Ak je 

podriadený, ak svoje postoje mení na rozkaz, alebo ak jeho myšlienky nie sú v súlade s jeho slovami, 

spreneveruje sa svojim záväzkom (Ossowski 1956, In: Konstańczak 2012,  s. 223).  
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subjektívneho záujmu jednotlivého výskumného pracovníka, skôr je potrebné nahliadať 

na túto možnosť ako na spôsob inštitucionalizácie divergentného myslenia výskumných 

pracovníkov (ktorí sa venujú rôznym problémom), čím sa podporujú okolnosti pre 

dynamický rozvoj. Bennich-Björkman v tomto kontexte v komentári k výskumu 

prízvukuje, že akademická sloboda je zároveň norma, ktorá ukladá veľkú zodpovednosť 

na výskumných pracovníkov a sloboda výberu problému (ako aj jeho spracovanie) je 

vnímaná vzhľadom na potenciálny prínos pre spoločnosť, nie primárny záujem vedca. 

Implementácia akademickej slobody je veľká vzhľadom na dôveru voči akademickej 

komunite. 

 Rozhovory s učiteľmi o akademickej slobode priniesli vo výskume Bennicha-

Björkmana aj pojem sociálnej slobody (social freedom). Jeden diskutujúci profesor 

k podstate akademickej slobody uviedol, že veľmi dôležitá je sociálna sloboda – 

učiteľ/vedec síce sám určuje problém skúmania, sám porovnáva výsledky, robí závery, 

avšak to nevylučuje možnosť diskutovať o probléme s druhými vedcami 

a v rozhovoroch nachádzať aj stále nové spôsoby akademickej spolupráce, ktoré 

v konečnom dôsledku môžu viesť k produktívnemu výskumu, a pritom to nie je 

obmedzovanie slobody. Samozrejme, takáto možnosť závisí od druhu problému, ktorý 

vedec skúma.   

Taktiež výsledky a závery tej istej diskusie poukázali na dôležitý fakt, a síce - 

skôr ako priame zásahy alebo kontrola zvonku (nariadenie) je pre akademických 

výskumníkov dôležitejšia otázka financovania výskumu, zdroje a prostriedky výskumu. 

Stratégie a úvahy o získavaní zdrojov sa opakovali vo viacerých interview ako 

leitmotív. Pre väčšinu učiteľov a zároveň vedcov  je akademická sloboda silne spojená s 

možnosťou získania prostriedkov na realizáciu výskumu. Aby sa prostriedky získali, 

vyžaduje sa istá prispôsobivosť a taktika. Niekoľko učiteľov tiež poznamenalo, že 

akademická sloboda je nereálna, ak možnosti nie sú realizovateľné a možnosti majú 

formu peňazí.  Z toho vyplýva, že predsa len nemôžem skúmať čokoľvek, keď na to 

nemám peniaze. Preto diskutujúci podotkli, že výskumný problém treba formulovať tak, 

aby vyhovoval konkrétnej nadácii alebo grantovej agentúre, čím sa akademická sloboda 

znižuje.
17

  

                                                           
17

 Jeden z účastníkov diskusie dokonca uviedol, že je to konštrukcia a výmysel hovoriť o akademickej 

slobode, ak nemáte postavenie, ktoré vám umožní stanoviť obsah výskumu. Ak sa chceš cítiť slobodne, 

musíš mať finančné možnosti. Možno vypracovať projekt, ale nie vždy je projekt schválený. Potom  aká 

akademická sloboda? Podľa niektorých diskutujúcich si akademická sloboda vyžaduje určité podmienky, 

ak má byť realizovaná, no tieto podmienky sa menia k horšiemu (v kontexte podmienok pre švédske 
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Potenciál akademickej slobody je vysoko motivačný pre výkon profesie 

vysokoškolského učiteľa, no ako už bolo spomenuté - zároveň zaväzuje 

k zodpovednosti a čestnosti vo vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci. To 

znamená, že ako vysokoškolský učiteľ a vedec nemôžem v mene akademickej slobody 

písomne publikovať či ústne šíriť akékoľvek výsledky výskumu (aj neoverené). Barrow 

(2009) upozorňuje, že akademická sloboda by nemala byť zároveň vykladaná tak, že  

"všetko je možné", alebo že dokonca učitelia sú oprávnení v rámci slobody prejavu aj 

niekoho náznakom či vedome urážať, šikanovať, zosmiešňovať, prípadne neodborne 

a neuvážene hovoriť o záležitostiach mimo ich odbornej oblasti (Barrow 2009, p. 178-

190). Od učiteľov sa v tomto smere očakáva, že sa správajú profesionálne, a teda 

 publikovanie výsledkov, či ich prejav (týkajúci sa vedeckých poznatkov) je  

zodpovedný a disciplinovaný.  Vyhlásenie je považované za zodpovedné vtedy, keď je 

založené na skutočnosti a fakte, ktoré sú známe tomu vedcovi, alebo by mali byť známe 

s ohľadom na oblasť odborných znalostí (Hunt 2010, In: Johnstone 2012, p. 112). 

 Na základe uvedeného nemožno akademickú slobodu vnímať tak, že v rámci 

výskumu bude učiteľ skúmať čo chce, vyjadrovať sa ku čomu a ako chce bez ohľadu na 

iné výsledky alebo odborné kompetencie.
18

 Podľa Barrowa sa akademická sloboda 

pripisuje vysokoškolskému učiteľovi nielen preto, lebo je členom akademickej obce, ale 

tiež preto, lebo jeho práca a vedecké názory majú úspech, uznanie, kredibilitu (v istom 

odbore, výskume, odbornom názore),
19

 to však na druhej strane neznamená, že na 

základe práva akademickej slobody môže vysokoškolský učiteľ prezentovať svoj 

osobný názor mimo univerzity (alebo na univerzite počas vyučovania, ak názor nemá 

žiadny súvis s preberanou témou, resp. nie je odborný).
20

 Akademická sloboda nedáva 

učiteľovi právo prezentovať súkromný pohľad a názor na to, čo je mimo učiteľových 

akademických  odborných znalostí, resp. čo je mimo vyučovania (Barrow 2009, p. 181-

182).
21

  

                                                                                                                                                                          
univerzity – pozn. autora). Avšak, zároveň diskutujúci priznali, že toto vonkajšie obmedzenie nie vždy 

musí nutne znamenať radikálnu zmenu v plánovanom výskume a výskumníci sa učia, ako sa dá použiť 

tento systém (teda prispôsobiť) s cieľom maximalizovať prínos pre výskumné aktivity (Bennich-

Björkman 2007, p. 344). 
18

 Ako upozorňuje Olson, boli aj prípady, keď sa akademickou slobodou ospravedlňovalo nezodpovedné 

konanie akademických pracovníkov (Olson 2009, In: Mohamed Eid Kilase 2013). 
19

 Zdôvodnenie akademickej slobody je v tom, že chráni morálnu a intelektuálnu integritu učiteľa (Karran 

2009, p. 265). 
20

 Problematickým však ostáva určenie a rozpoznanie hranice osobného a vedeckého (odborného) názoru. 
21

 Zároveň je potrebné upozorniť na to, že akademickú slobodu si nemožno mýliť so slobodou prejavu, 

ktorá sa ako právo týka viacerých osôb, pričom akademická sloboda sa vzťahuje len na učiteľov/vedcov 

na akademickej pôde. Akademická sloboda sa vzťahuje len na univerzitu a je vymedzená len univerzitou. 
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To znamená, že právo akademickej slobody sa týka vedeckých názorov v snahe 

preskúmať, vyjadriť, porovnávať, vyvíjať a upravovať vedecké názory, nie prezentovať, 

šíriť a obhajovať súkromné, politické, náboženské a iné názory učiteľa. Zároveň 

akademická sloboda nemá podnecovať k ohováraniu, ponižovaniu, zneužívaniu, 

ohrozeniu iných. Konstańczak citujúc Twardowskeho hovorí, že sloboda pestovania 

vedy sa spája zároveň so zodpovednosťou, pretože slobodu nemožno realizovať 

ľubovoľným spôsobom. Ten, kto je splnomocnencom pravdy, musí k pravde smerovať 

po tej najlepšej ceste zo všetkých, to znamená po ceste, po ktorej smeruje súčasný 

vedecký pokrok. Kráčanie po ceste k pravde si vyžaduje schopnosť formulovať teóriu 

oslobodenú od predsudkov: teória musí byť adekvátne podložená a oslobodená od 

osobných preferencií (Konstańczak 2012, s. 221). Mohamed Eid Kilase tiež zdôrazňuje, 

že akademická sloboda je špecificky určená na podporu slobodnej výmeny názorov v 

rámci spoločenstva učencov, ale tiež vyžaduje zmysel zodpovednosti a rešpektu k etike 

(Mohamed Eid Kilase 2013, p. 181). 

Okrem aplikácie akademickej slobody vo vede a výskume sa podstata 

akademickej slobody vysokoškolského učiteľa napĺňa aj vo vyučovacom procese. 

Učiteľ môže slobodne zvoliť obsah predmetov a kurzov, ako aj podľa svojho uváženia 

hodnotiť študentov, používať rôzne metódy, prostriedky vyučovania, voliť rôzne 

prístupy, avšak nemal by zabúdať, že právo akademickej slobody vo vyučovacom 

procese so sebou prináša opäť zodpovednosť, ako aj uznanie odbornosti učiteľa zo 

strany študentov. Prax akademickej slobody vo výučbe je prepojená so slobodou vo 

výskume, nakoľko učiteľ môže a má sprostredkovať časti výskumu študentom. Práve 

pre študentov je obsah predmetu a spôsob učenia o danej téme veľmi dôležitý, 

pričom zodpovedný prístup učiteľa chráni, ako aj zvyšuje jeho dôveryhodnosť. Ak si 

učiteľ neváži možnosť akademickej slobody vo výučbe a zámerne zbavuje študentov 

možnosti, ktoré akademická sloboda ponúka, tak koná nečestne (Karran 2009, p. 275).  

Súhlasíme so Standlerom (2000), že ak sa nevyužije akademická sloboda vo vyučovaní, 

tak kvalita univerzitného vzdelávania klesá v  porovnaní s ostatnými akademickými 

pracoviskami, pričom sa znižuje aj konkurencieschopnosť. Ľahkovážne nevyužitie 

akademickej slobody vo vyučovaní (dôraz skôr na "bezpečné", než špekulatívne alebo 

sporný výskum) môže byť faktorom pri poklese kvality výučby, ako aj pri odovzdávaní 

informácií a formovania osobností študentov prostredníctvom podpory slobodného 

myslenia (bez príkazov/zákazov, schém).   
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Možno zhrnúť dôležité aspekty problematiky akademickej slobody. Akademická 

sloboda je významná najmä preto, že umožňuje, aby univerzity slúžili všeobecnému 

dobru spoločnosti prostredníctvom vyhľadávania a šírenia poznatkov (ako aj 

porozumenia) a  podpory nezávislého myslenia a prejavu akademických pracovníkov. 

Akademická sloboda zahŕňa individuálne práva pre vysokoškolských učiteľov  (sloboda 

vyučovať, sloboda vo výskume, sloboda prejavu a publikovania (vrátane práva na 

chybu). Ďalej tiež akademická sloboda predstavuje inštitucionálnu autonómiu pre 

univerzity, čo sa vyjadruje právom a povinnosťou univerzity (fakulty) zachovávať 

a presadzovať princípy akademickej slobody v akademických záležitostiach. Tretí 

aspekt sa vzťahuje na ochranu akademickej slobody a v tomto zmysle je povinnosťou 

orgánov verejnej moci rešpektovať a chrániť akademickú slobodu, teda aj prijať 

opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné požívanie tohto práva (Vrielink, Lemmens, & 

Parmentier 2011, p. 138). 

Nazdávame sa, že uznanie a akceptácia akademickej slobody vo 

vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci vysokoškolských učiteľov má 

relevantný dopad na kvalitu, prosperitu a rozvoj vedy a vzdelávania. V dôsledku toho 

sme v našom výskume tematizovali tento problém. Zároveň nás k tomu viedol fakt, že 

v slovenských podmienkach nie je ponímanie akademickej slobody nijako inak 

vymedzené okrem už uvádzaných právnych ustanovení v Zákone o vysokých školách 

(prípadne možno ojedinele veľmi stručne v etických kódexoch slovenských univerzít). 

Teoretickým uvažovaním o akademickej slobode (v rámci konfrontácie s teoretickým 

rozpracovaním a praktickým ponímaním akademickej slobody na zahraničných 

univerzitách) sme mali v úmysle rozvinúť diskusiu o tomto probléme a ponúknuť širší 

pohľad na problematiku. Myslíme si, že vedomie akademickej slobody je pre 

vysokoškolských vysoko motivačné najmä pri plnení vedeckovýskumných úloh, čo sa 

odzrkadľuje v tvorivosti a osobnej zaangažovanosti učiteľov k úlohám vyplývajúcim 

z ich profesie. V nadväznosti na to súhlasíme tiež s tvrdením, že akademická sloboda je 

predpokladom pre akademickú excelentnosť (Karran 2009, p. 275). 

Cieľom fókusových diskusných skupín v našom výskume bolo zistiť, aký názor 

majú vysokoškolskí učitelia na podstatu a význam akademickej slobody, prípadne ako 

vnímajú problematiku akademickej slobody vo svojej vedeckovýskumnej 

a výchovnovzdelávacej práci. Zaujímal nás tiež postoj učiteľov k praxi akademickej 

slobody v slovenských podmienkach.  
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Výsledky 

V máji 2012 sa uskutočnili dve diskusné stretnutia na tému zmyslu a podstaty 

akademickej slobody v práci vysokoškolského učiteľa. V tabuľke č. 1 uvádzame rodové 

a odborné zastúpenie účastníkov diskusie. 

 
Tabuľka č. 1: Rodové zastúpenie účastníkov diskusie na tému zmyslu a podstaty akademickej 

slobody v práci vysokoškolského učiteľa. 

 

  Interní 

doktorandi 

Odborní 

asistenti 

Docenti Profesori 

1.skupina Ženy 0 0 1 0 

 Muži 2 2 0 1 

2.skupina Ženy 0 1 0 0 

 Muži 3 0 1 2 

Spolu  5 3 2 3 

 

Účastníkom májových diskusií bola v kvalitatívnom výskume položená jedna 

základná otázka: Aký zmysel, resp. prínos má akademická sloboda pre prácu 

vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka? Odpovede na túto otázku sa 

odlišovali vzhľadom na počet rokov praxe, prípadne aj nadobudnutých skúseností. Preto 

kvôli prehľadnosti odpovede rozdeľujeme do dvoch skupín, a to na názory výskumných 

pracovníkov v rannom štádiu kariéry a názory skúsených výskumných pracovníkov.
22

   

 Diskutujúci výskumní pracovníci v ranom štádiu kariéry vnímali zmysel 

a podstatu akademickej slobody najmä vo vzťahu k formovaniu a rozvoju vedeckej 

profilácie, ako aj ich pôsobeniu vo výchovnovzdelávacom procese. Uvádzame 

výpovede účastníkov diskusie: 

- Diskutujúci jednoznačne vnímali akademickú slobodu ako podstatnú v ich práci: 

„Akademická sloboda je dôležitá hlavne preto, že sme vysokoškolskí učitelia, 

môžeme učiť slobodne, ako chceme a čo chceme [...] Je dobré mať možnosť si 

vyberať [...] Nikoho nemožno nútiť skúmať niečo, čo nám nie je vlastné [...] 

Nanútená práca bez slobody by asi mala veľmi nízky motivačný potenciál [...].“ 

- Akademická sloboda bola vnímaná ako „možnosť rozvíjať vlastnú autonómiu“ 

a pre iných bola akademická sloboda „platformou slobodne vyjadrovať názory“. 

                                                           
22

 Pojem výskumný pracovník v ranom štádiu kariéry sa vzťahuje na výskumných pracovníkov v prvých 

štyroch rokoch (pri zamestnaní na plný úväzok) ich výskumnej činnosti, vrátane obdobia odbornej 

prípravy v oblasti výskumu. Skúsení výskumní pracovníci sú definovaní ako výskumní pracovníci, ktorí 

majú aspoň štvorročnú prax v oblasti výskumu (pri zamestnaní na plný úväzok) od získania univerzitného 

diplomu, ktorý im dáva prístup k doktorandskému štúdiu v krajine, v ktorej získali hodnosť/diplom, alebo 

výskumní pracovníci, ktorí už majú hodnosť doktoranda, bez ohľadu na dobu potrebnú k získaniu tejto 

hodnosti (Odporúčanie Komisie európskych spoločenstiev z 11. marca 2005). 
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- V diskusii sa tiež zmysel akademickej slobody pozoroval ako „sloboda vo 

výučbe“ so zreteľom na neobmedzovanie v úlohách a vo voľbe metód, 

prostriedkov, spôsobe výučby prednášok alebo seminárov.  

- Niektorým diskutujúcim sa akademická sloboda spájala s dôrazom na 

individualitu jednotlivca, a teda význam akademickej slobody bol videný v tom, 

že „individualita by mala mať dostatok možností, aby sa mohla realizovať na 

akademickej pôde [...].“ 

- Obmedzenie akademickej slobody v pedagogickej činnosti  bolo signalizované 

pri procese hodnotenia a skúšania, kedy slobodu vyučujúceho svojím postojom 

obmedzuje študent, „ktorý vyjde na učiteľa s emocionálnym tlakom dajte mi 

skúšku, ja už mám iné skúšky [...].“ Učiteľ v danej chvíli nevie hneď zaujať 

možno ten najvhodnejší postoj, ktorý je už i tak v priebehu danej situácie 

ovplyvnený postojom študenta. Uvedený problém spájali učitelia s „krízou 

demokracie“, pričom podľa diskutujúcich študenti „demokraciu chápu 

v konotáciach anarchie“. Uvádzajú, že dochádza k zmene pozície študenta na 

klienta, pričom „ [...] škola potrebuje študentov a oni to vedia, oni si uvedomujú. 

Ty (učiteľ – pozn. autora) si ten, ktorý poskytuje službu, my si to kupujeme, 

máme na to právo. V dnešnej dobe nemá nikto problém dostať sa k 

akémukoľvek titulu. Keď má dostatok peňazí, financií, titul mať bude [...].“ 

V tomto kontexte niektorí pripomenuli, že študenti vidia len práva, nie 

povinnosti.  

- Obmedzenie akademickej slobody diskutujúci pozorovali aj v „povinnosti 

publikovať v indexovaných časopisoch“, ktoré v danom odbore na Slovensku nie 

sú.   

- Účastníci diskusie si boli vedomí práva akademickej slobody, avšak v istých 

situáciách uvažovali o nutnom obmedzení či zásahu do akademickej slobody: 

„Sloboda je potrebná [...] mám možnosť si vybrať tému konferencie, ale je 

potrebné usmernenie školiteľa. Mám veľké možnosti o čom písať, ako písať, ako 

učiť, ale potrebujem niekoho, kto má väčšie skúsenosti a kto ma usmerní 

a pomôže mi [...].“ Avšak iný diskutujúci vyjadril obavu pri určovaní hranice, 

resp. radenia, keď podotkol, že je niekedy ťažké nájsť hranicu medzi 

usmerňovaním/riadením a podsúvaním či ovplyvňovaním vedeckých názorov 

a postojov školiteľom. 
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- Diskusia o význame akademickej slobody sa dotkla aj ďalšieho možného 

obmedzenia slobody, a to pri zapojení sa výskumných pracovníkov v ranom 

štádiu kariéry do grantových úloh: „Nikto ich neosloví, nemajú skúsenosť, slabá 

kredibilita titulu Mgr. na zakladanie grantov [...].“  Zároveň poukázali na fakt, 

že nevedia dobrý projekt napísať a často ani nepríde príležitosť participovať, 

pritom sa vyjadrili, „že by pozvanie do projektu uvítali, ak teda výskum súvisí 

s ich témou práce [...].“ 

Z výpovedí diskutujúcich výskumných pracovníkov v ranom štádiu kariéry 

možno vyvodiť nasledovné potenciálne etické problémy vo vedeckovýskumnej 

a výchovnovzdelávacej práci výskumných pracovníkov v ranom štádiu kariéry: 

- Neoprávnený zásah druhých (nadriadených, školiteľov) do autonómie 

doktoranda. 

- Nerešpektovanie vedeckého názoru druhými (nesúhlas a prenasledovanie 

druhými za názor). 

- Vedomé (no bez objektívnej príčiny) obmedzovanie slobody u druhých (vo 

vedeckej aj pedagogickej činnosti). 

- Povinnosť publikovať v indexovaných časopisoch (karentovaných), pričom 

časopis v danom odbore na Slovensku nie je. 

- Doktorandi tiež vidia problém obmedzenia akademickej slobody pri ich menších 

možnostiach zapojenia sa do grantov, alebo pri príprave grantov. 

 

Ďalej uvádzame názory a postoje skúsených výskumných pracovníkov týkajúce 

sa zmyslu akademickej slobody vo vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci 

vysokoškolského učiteľa, ktoré odzneli v kvalitatívnom výskume. Postoje boli založené 

najmä na dlhoročných osobných pracovných skúsenostiach (alebo skúsenostiach 

kolegov), v ktorých sa odrážali spoločenské a tiež politické súvislosti ponímania 

slobody pred a po roku 1989:   

- Akademická sloboda napĺňa svoj význam najmä „cez slobodu myslenia 

a bádania“ a tiež „[...] v možnostiach interdisciplinárnych vzťahov a prepojenia 

vedeckovýskumnej činnosti [...]“,  (má zmysel zapájať ľudí z iných odborov, ale 

aj krajín – pozn. autora), teda podstatný zmysel slobody sa otvára „ v pluralitnej 

komunikácii “. 

- Akademická sloboda bola v diskusii vymedzená ako  „[...] miera možnosti a teda 

istý komplex finančných, organizačných, etických, právnych, pedagogických 
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podmienok pre tvorivú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu [...].“ Tento 

komplex podmienok (alebo faktorov) spolupôsobí a ovplyvňuje ponímanie  

a formovanie akademickej slobody. 

- Ďalej bol zmysel akademickej slobody nazeraný aj v pedagogickom procese, 

napríklad „[...] ako právo vytvoriť si vlastný obsah svojho predmetu, ktorý by 

rozširoval informačný list v rámci študijného programu [...].“ 

- Pri otázke, či je nutnosť zapojenia sa do výskumu, ktorý hneď nezaujme, istým 

obmedzením akademickej slobody v oblasti bádania, diskutujúci viac menej 

zhodne odpovedali, že skôr nie. Pre nich je to  „[...] ako výzva a spolupráca sa 

víta, lebo to rozšíri obzor [...] (podobne výskumníci pracovníci v ranom štádiu 

kariéry súhlasili s rozšírením obzoru – pozn. autora) a je „[...] to prínosné aj 

v rámci iných ľudských hľadísk, kedy spoznáte niekoho, kto vám pomôže [...].“ 

Diskutujúci to vnímali ako formu učenia sa, ako grant pripraviť a riešiť, pričom 

tiež upozornili na cenné poznatky a skúsenosti (sociálna sloboda). 

- Spôsob prípravy a podávania grantov v kontexte akademickej slobody bol 

niektorými účastníkmi diskusie nazeraný ako taký, že obmedzuje akademickú 

slobodu vo vedeckom výskume, pretože tematika grantu sa má v rámci 

jednotlivých etapách riešenia rozpísať podľa vopred nastavených požiadaviek 

tak, aby bol schválený, nie tak, ako by možno vedúci, či ten kto podáva grant, 

chcel: „Ak si slobodne zvolíte tému, musíte ju tak spracovať, aby dokázal niečo, 

čo je v tej téme skryté ako problém, niekto vyhodnotiť“. 

- Akademická sloboda sa podľa niektorých prejavuje aj v tom, že možno slobodne 

citovať niekoho (cez ohlasy) a vysokoškolský učiteľ má možnosť povedať svoj 

názor v rámci konštruktívnej kritiky vo vedeckom tíme, prípadne má možnosť 

zúčastniť sa verejnej diskusie a formulovať svoje odborné stanovisko a názor.  

- Akademická sloboda sa prepájala so zodpovednosťou najmä v súvislosti 

s určením hraníc slobody, kedy diskutujúci uviedli, „[...] že existuje  veľmi tenká 

hranica“, ktorá sa môže prekročiť a sloboda druhého je už obmedzená. Jeden 

diskutujúci uviedol, že vníma akademickú slobodu „žiaľbohu, ako priestor pre 

veľmi svojráznu interpretáciu [...].“ 

- Iný účastník diskusie vnímal obmedzenie akademickej slobody najmä vo svojom 

pedagogickom pôsobení, keď poznamenal, že sa „[...] osobne necíti slobodný, 

keď musí podliehať tlaku a cítiť tlak svojich nadriadených, ktorí mu dajú najavo, 

že takéto (nízke – pozn. autora) čísla úspešných študentov sú nedostačujúce 
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[...].“ Problém obmedzenia akademickej slobody sa teda prepojil s pociťovaným 

tlakom na rozhodovania a konania učiteľa vo vzťahu ku študentom.   

- Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že akademická sloboda je potrebná, ale nie 

je absolútna (existujú inštitucionálne limity, ktoré je potrebné rešpektovať a sú 

prirodzené). 

Z výpovedí diskutujúcich možno vyvodiť nasledovné potenciálne etické 

problémy vo vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci skúsených výskumných 

pracovníkov v ranom štádiu kariéry: 

- Obmedzenie slobody vo vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práci (v 

najširšom slova zmysle), pričom niekedy je ťažšie určiť, či ide o prirodzenú 

inštitucionálnu hranicu alebo zámerne obmedzenie slobody druhým. 

- Príprava a zadávanie grantu - grant treba prispôsobiť hodnotiteľom, čiže 

potenciálne dochádza ku obmedzeniu slobody výskumníka (musí naplánovať 

grant tak, aby prešiel, nie tak, ako by chcel). 

- Problém prijatia konštruktívnej kritiky všeobecne a vôbec, spôsob kritiky vo 

vzťahu ku kolegovi, ktorá sa týka jeho vedeckovýskumnej alebo 

výchovnovzdelávacej práce. 

Na kvalitatívnu časť výskumu nadväzovala kvantitatívna časť vo forme 

dotazníka. Z dvoch fókusových diskusií na tému zmyslu a významu akademickej 

slobody v práci vysokoškolského učiteľa vyplynul riešiteľom predbežný záver o tom, že 

právo akademickej slobody je pre vysokoškolských učiteľov primárne dôležité pri 

rozvoji efektívnej vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej činnosti, a zároveň je jeho 

podpora a realizácia motiváciou pre lepší výkon. Učitelia zároveň zdôrazňovali princíp 

osobnej zodpovednosti, ktorý sa nevyhnutne s akademickou slobodou spája. Podľa nich 

tiež nemožno obmedzovať právo akademickej slobody – týka sa to konania a správania 

každého vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka, vrátane tých, ktorí sú vo 

vedúcich pozíciách, a ktorí môžu svojimi rozhodnutiami ovplyvňovať rozsah 

akademickej slobody.  

Aby sa overili tieto zistenia, tak v nasledovnom kvantitatívnom výskume (online 

dotazník) bola formulovaná takáto otázka: Vedenie fakulty koná v mene verejného 

záujmu fakulty s cieľom dlhodobej prosperity. Učitelia mali možnosť odpovedať na 

otázku v škále od 1-5 (úplne súhlasím - skôr súhlasím - ani, ani - skôr nesúhlasím - 

úplne nesúhlasím). Výsledky dokumentuje tabuľka č. 2 
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Pri analýze kvantitatívnych výsledkov boli odpovede skôr pozitívne, 

percentuálne vyššie výsledky boli zaznamenané pri odpovediach skôr súhlasím a úplne 

súhlasím. Učiteľky vyjadrili úplný súhlas s tým, že vedenie koná v mene verejného 

záujmu fakulty o čosi viac ako 10% v porovnaní s učiteľmi mužmi. Učitelia 

v komparácii s internými doktorandmi uviedli vyššie percento pri odpovedi úplne 

súhlasím (rozdiel aj viac ako 15%). 

 

Tabuľka č. 2: Vedenie fakulty koná v mene verejného záujmu fakulty s cieľom dlhodobej 

prosperity (N= 63). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 19) 
Ženy 

(n = 21) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 15) 

Úplne súhlasím 25% 38,1% 12,5% 6,6% 

Skôr súhlasím 30% 9,5% 37,5% 26,6% 

Ani-ani 20% 23,8% 50% 53,3% 

Skôr nesúhlasím 10% 14,3% - 6,6% 

Úplne nesúhlasím 10% 14,3% - 6,6% 

Pozn. n = počet respondentov, N =  celkový počet odpovedí 

 

Pri tejto odpovedi sme porovnávali aj odpovede učiteľov podľa toho, či sú vo 

vedúcej pozícii alebo nie. Pozitívne vyjadrenie úplne súhlasím a skôr súhlasím bolo 

viac menej podobné, len s malou odchýlkou pri odpovedi skôr súhlasím, kedy učitelia 

bez vedúcej pozície častejšie uviedli túto odpoveď. V porovnaní sa ukázali rozdiely 

najmä v odpovedi úplne nesúhlasím (rozdiel 16%). Učitelia bez vedúcej pozície zaujali 

výraznejšie neutrálne stanovisko ani- ani. Výsledky sú uvedené v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 3: Vedenie fakulty koná v mene verejného záujmu fakulty s cieľom dlhodobej 

prosperity – podľa vedúcej pozície (N= 40). 

 

 Učitelia 

 vo vedúcej 

pozícii 

(n = 12) 

bez vedúcej 

pozície  
(n = 28) 

Úplne súhlasím 30,8% 32,1% 

Skôr súhlasím 15,4% 21,4% 

Ani-ani 7,7% 28,6% 

Skôr nesúhlasím 15,4% 10,7% 

Úplne nesúhlasím 23,1% 7,1% 

Pozn. n = počet respondentov, N =  celkový počet odpovedí 

 

Tiež sme sa v elektronickom dotazníku v súvislosti s akademickou slobodou 

a právami pýtali aj druhú otázku, ktorá znela takto: Vedenie fakulty podporuje 
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akademické práva a slobody učiteľov. Učitelia a doktorandi mohli zaujať stanovisko 

úplne súhlasím – skôr súhlasím – ani-ani – skôr nesúhlasím – úplne nesúhlasím.  

Skôr súhlas s uvedeným tvrdením pomerne vysoko vyjadrili doktorandky (40 %) 

a potom učitelia muži (30%), no až 33,3% učiteliek vyjadrilo neutrálny postoj ani - ani. 

V odpovediach interných doktorandov sa ukázal rozdiel (27,5%) pri  odpovedi skôr 

súhlasím pri porovnaní výsledkov doktorandiek a doktorandov mužov. Pri komparácii 

odpovedí učiteľov mužov a učiteliek sú rozdiely tiež  v odpovedi skôr súhlasím (rozdiel 

15,8%). Učitelia pri odpovedi úplne nesúhlasím (43,8%) vyjadrili istú nespokojnosť 

týkajúcu sa konania vedenia  s podporou akademických práva slobôd. V porovnaní s 

internými doktorandmi mužmi možnosť úplne nesúhlasím absentovala. Odpovede 

znázorňuje tabuľka č. 4. 

 
Tabuľka č. 4: Vedenie fakulty podporuje akademické práva a slobody učiteľov (N= 62). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 19) 
Ženy 

(n = 21) 
Muži 

(n = 8) 
Ženy 

(n = 14) 

Úplne súhlasím 10% 19,04% 12,5% 6,6% 

Skôr súhlasím 30% 14,2% 12,5% 40% 

Ani-ani 15% 33,3% 62,5% 20% 

Skôr nesúhlasím 20% 9,5% 12,5% 20% 

Úplne nesúhlasím 20% 23,8% - 6,6% 

Pozn. n = počet respondentov, N =  celkový počet odpovedí 

 

 Porovnania odpovedí učiteľov podľa toho, či zastávajú vedúcu pozíciu alebo nie 

ukazujú vyšší rozdiel najmä pri odpovedi učiteľov vo vedúcej pozícii pri možnosti 

úplne nesúhlasím (46,2%), zatiaľ čo učitelia bez vedúcej pozície uviedli túto možnosť 

o niečo výrazne nižšiu (10,7%). Učitelia bez vedúcej pozície zaujali skôr neutrálne 

stanovisko ani-ani (35,7%). Až 46,2 % učiteľov vo vedúcej pozícii hodnotilo správanie 

a konanie vedenia vo vzťahu k podpore práv a slobôd skôr pozitívne. O pár percent 

menej (42,8%) vyjadrili obdobne svoj postoj aj učitelia bez vedúcej pozície. Odpovede 

uvádza tabuľka č. 5. 
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Tabuľka č. 5 : Vedenie fakulty podporuje akademické práva a slobody učiteľov – podľa vedúcej 

pozície (N=40). 

 

 Učitelia 

 vo vedúcej 

pozícii 

(n = 12) 

bez vedúcej 

pozície  
(n = 28) 

Úplne súhlasím 23,1% 10,7% 

Skôr súhlasím 23,1% 32,1% 

Ani-ani - 35,7% 

Skôr nesúhlasím - 10,7% 

Úplne nesúhlasím 46,2% 10,7% 

Pozn. n = počet respondentov, N =  celkový počet odpovedí 

 

Diskusia  

 Z kvalitatívneho ako aj kvantitatívneho výskumu vyplynulo niekoľko dôležitých 

záverov vzťahujúcich sa k podstate akademickej slobody, ktorá je ponímaná vo 

výchovnovzdelávacej práci (ako sloboda voľby metód, tém, organizovania hodín, 

hodnotenia) a ďalej svoj význam naberá vo vedeckovýskumnej práci učiteľa (ako 

sloboda voľby témy a jej spracovania, sloboda v oslovení participantov, sloboda 

realizovaná cez právo odmietnuť účasť na výskume). Podpora akademickej slobody sa 

prejavuje  aj v možnosti (verejne) diskutovať a vyjadriť svoj odborný a profesijný názor 

aj prostredníctvom ohlasov, citácií, tiež v možnosti slušného konštruktívne kritického 

vyjadrenia  k riešeniu projektov či vedeckým problémom a úlohám svojich kolegov 

a spolupracovníkov. Akademická sloboda sa nutne spája s uvedomením si 

zodpovednosti za svoje konanie a rešpektovanie slobody druhého týkajúce sa jeho 

profesijných úloh. Akademická sloboda je základ rozvoja akademického prostredia, 

pritom je potrebné, aby princíp akademickej slobody bol rešpektovaný a podporovaný 

vedeckou obcou a vedením pracoviska. Existujú tiež isté spoločenské limity 

a obmedzenia akademickej slobody vyplývajúce z pracovných podmienok inštitúcie  či 

vysokoškolskej politiky. Zámerné obmedzovanie akademickej slobody je 

kontraproduktívne. 

Ukazuje sa, že zmysel akademickej slobody sa napĺňa viac menej podobným 

obsahom ako uvádza dokument The  Statement of Principles on Academic Freedom and 

Tenure, alebo vo svojich štúdiách Barrow, R. (2009), Karran Terence (2009) či 

Bennich-Björkman (2007). Z toho pohľadu sú naše výsledky štandardne porovnateľné a 

zhodujú sa s inými názormi a výskumami ohľadom akademickej slobody. V porovnaní 

s inými výskumami sa v našom kontexte neuviedol problém týkajúci sa obmedzovania 

akademickej slobody pri slobode prejavu, teda publikovaní záverov výskumu, ktoré by 
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sa mali niekomu/niečomu prispôsobiť, prípadne sledovať záujem niekoho, alebo mať 

strach pri publikovaní výsledkov výskumu vzhľadom na politické, ekonomické, 

náboženské či ideologické pozadie. Tento výsledok možno hodnotiť pozitívne ako 

dôsledok fungovania demokratickej spoločnosti. Výskum síce odhalil isté najmä 

inštitucionálne obmedzenia akademickej slobody, ale tie boli diskutujúcimi 

v kvalitatívnej časti výskumu vnímané ako všeobecne nutné a prospešné. Akademická 

sloboda je potrebná, ale nie je absolútna (existujú inštitucionálne limity, ktoré je 

potrebné rešpektovať a sú prirodzené).  

 Je nutné však pripomenúť, že je dôležité, aby vedenie pracoviska podporovalo 

akademické práva a slobody svojich pracovníkov. Výsledky kvantitatívneho výskumu 

naznačujú, že sa otvára potenciálny (etický) problém, ak vedenie pracoviska nebude 

vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj akademickej slobody svojich pracovníkov 

(inak tento fakt vnímajú učitelia, ktorí sú zároveň vo vedúcej pozícii na rozdiel od tých 

učiteľov, ktorí nezastávajú vedúcu pozíciu). Ťažko interpretovať faktory, ktoré 

ovplyvnili respondentov, avšak rozdielne postoje mohli prameniť z  pracovných 

nariadení či opatrení vedenia pracoviska týkajúcich sa dodržiavania pracovného času 

vysokoškolských učiteľov, čerpania dovolenky či hodnotenia výkonov. Takéto 

nariadenia zrejme respondenti vnímajú ako obmedzenie akademickej slobody a práv 

(porovnaj  Bennich-Björkman 2007). Zároveň učitelia vo vedúcej pozícii majú viac 

povinností, o to viac zodpovednosti, preto mohli niektoré pracovné nariadenia vedenia 

vnímať ako povinné a obmedzujúce.  Na druhej strane, už v diskusiách bola naznačená 

tenká hranica akademickej slobody (ktorú je ťažšie odhadnúť, alebo určiť správnu 

mieru), teda vedomie osobnej zodpovednosti za akceptovanie akademickej slobody 

iného je znakom mravnej vyspelosti vysokoškolského učiteľa. Realizácia a prax 

akademickej slobody prináša úspech a práve toto vedomie by malo zabraňovať 

obmedzovaniu slobody, naopak ju podporovať.  

Johnstone (2012) uvádza, že sa akademická sloboda spája s kvalitou vysokého 

školstva vôbec. V našom kvalitatívnom výskume diskutujúci uvažovali o kvalite 

vysokého školstva v kontextoch  slovenskej vysokoškolskej politiky, v ktorej sa odráža 

spoločenský, politický, ekonomický, či kultúrny vývoj krajiny. V diskusiách učitelia 

upozornili na fakt, že v súčasnosti môže študovať každý, pretože každý využíva práva 

garantované ústavou, no v  množstve študentov sa vytráca kvalita/osobnosť študenta 

(ako aj učiteľa – pozn. autora) pričom mechanizmy v školstve sú uspôsobené tak, že 

„prejde každý“. Učiteľ má potom obmedzenú akademickú slobodu najmä vo 
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výchovnovzdelávacej práci,  pretože je napríklad považovaný za zlého/neschopného, ak 

„prechádza“ štúdiom nižší počet uchádzačov, ako je stanovený limit. V tomto kontexte 

bola diskutujúcimi akademická sloboda vo výučbe vnímaná ako obmedzená. Navyše, 

často je kvalita vo výučbe znižovaná na úkor súčasnej pozície študenta - klienta  (mám 

peniaze, kúpim si titul, vyštudujem). Z toho vyplýva, že akademická sloboda sa prepája 

s kvalitou vzdelávania a je potrebné, aby sa vo vysokom školstve kládol dôraz na 

kvalitu (študentov osobnosti), nie kvantitu (študentov čísla), avšak to ovplyvňujú už 

vyššie spomenuté faktory. Podobne to je aj s kvalitou/osobnosťami vysokoškolských 

učiteľov. 

Spomenieme ešte problémy mladých výskumných pracovníkov, ktoré sme vo 

výsledkoch uviedli. Vnímame ich ako potenciálne a vzhľadom na to treba venovať 

pozornosť stanoveniu práv doktorandov, ako aj školiteľov, a to nielen v súvislosti 

s akademickou slobodou. Každý vedecký pracovník má právo na vyjadrenie, 

formovanie a šírenie vlastného vedeckého názoru (ktorý teda môže byť aj odlišný, iný, 

sporný), nevyhnutná je však vedomosť zodpovednosti za dôsledky svojho vedeckého 

konania (porovnaj: Bergman 2011,  Johnstone 2012, Barrow 2009). Na druhej strane 

u doktorandov sa predpokladá, že hľadajú inšpirácie a odborne sa profilujú priebežne. 

Odborné skúsenosti školiteľov by preto mali byť akceptované. Ide len o nájdenie tej 

správnej miery zásahu do vedeckej činnosti doktoranda v snahe pomôcť a poradiť, nie 

ním manipulovať a vnucovať svoje názory. 

 

Záver  

Nazdávame sa, že zmyslom univerzitného vzdelávania je hľadanie pravdy a jej 

šírenie kvôli progresívnemu rozvoju spoločnosti. To však predpokladá vytvorenie 

tvorivého akademického prostredia, kde je garantované a podporované právo 

akademickej slobody. Takýto predpoklad vedie k tvorivej aktivite vysokoškolských 

učiteľov a ich vlastnej angažovanosti vo vedeckovýskumnej aj výchovnovzdelávacej 

činnosti. Významnosť akademickej slobody v práci učiteľov vedie k potvrdeniu 

zmysluplnosti vedeckej a tiež výchovnovzdelávacej práce. Z uvedených dôvodov 

plynie, že ak vedenie pracoviska vytvára podmienky pre akademickú slobodu a zároveň 

ju podporuje, koná spravodlivo a správne. Akademická sloboda by mala byť základnou 

hodnotou či princípom každého akademického pracoviska práve kvôli jej prospešnosti. 

Je preto potrebné venovať pozornosť prípadnému obmedzovaniu slobody na pracovisku 

nielen z pohľadu vedenia, ale aj zo strany samotných vysokoškolských učiteľov. Každý 



29 

 

svojím konaním a zodpovedným postojom k akademickej slobode môže prispieť 

k tomu, aká pracovná klíma bude na pracovisku prevládať. Zmysel akademickej 

slobody sa totiž nutne prepája s vedomím zodpovednosti za svoje konanie 

a uvedomovaním si dôsledkov svojho konania a správania pri plnení profesijných úloh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


