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VZŤAH UČITEĽ A UČITEĽ NA AKADEMICKEJ PÔDE 

Úvod 

Človek je spoločenskou bytosťou, ktorá nevyhnutne existuje vo vzájomnom 

pôsobení a interakcii s ostatnými členmi spoločnosti. Medziľudské vzťahy 

potvrdzované spoločenským stykom vznikajú rovnako ako v neformálnom prostredí, 

tak aj na pracovisku. Osobné (intímne) vzťahy sa líšia od formálnych vzťahov tým, že 

vznikajú dobrovoľne, spontánne a majú širší emocionálny obsah. Účastníci osobných 

vzťahov uznávajú podobné hodnoty a normy a v ich vzájomnej komunikácií panuje 

otvorenosť a úprimnosť. Formálne vzťahy sú (na rozdiel od osobných) utvárané cielene 

a komunikácia v nich sa redukuje v značnej miere na vecnú výmenu informácií 

(Balogová 2010, s. 414). Oba typy vzťahov sa však v každodennom živote prelínajú 

a pri dlhodobom uskutočňovaní môže formálny vzťah prerásť do osobného vzťahu.    

Preto je zložité korigovať medziľudské vzťahy na pracovisku výlučne pomocou 

noriem, resp. pravidiel formulovaných vedením inštitúcie. Nie je tomu inak ani na 

akademickej pôde. Aj napriek formálne pevnej štruktúre a hierarchii v týchto 

inštitúciách existuje významný element, ktorý narušuje univerzálnosť a platnosť externe 

formulovaných noriem, a to sú jednotlivci v nich pracujúci. Tých totiž musíme vnímať 

ako slobodné a zodpovedné subjekty, ktoré sa dokážu a chcú slobodne rozhodovať 

a konať. Ich rozhodnutie však nemusí byť vždy v súlade s cieľmi a hodnotami 

inštitúcie.
23

 Z toho dôvodu sú len inštitucionalizované pravidlá (či už v podobe zákonu 

alebo etického kódexu) nepostačujúce.  

 Podľa Provisa je práve preto komunikácia
24

 jedným zo základných aspektov 

fungovania inštitúcií (Provis 2004, p. 146). Je fenoménom, ktorý vyplýva z podstaty 

človeka ako komunikujúcej a spoločenskej bytosti. Komunikácia má vždy svoj zámer 

a prostredníctvom nej sa participujúci snažia dosiahnuť určité ciele či určitým 
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 Menzel to pomenoval  ako problém etickej klímy, ktorý pramení z kontrastu medzi potrebami a cieľmi 

zamestnancov – jednotlivcov a cieľmi skupiny. Dochádza k záveru, že inštitúcia len pomocou vhodnej 

etickej klímy vytvorí výkonné, efektívne a kvalitné pracovné prostredie, ktoré dokáže napĺňať svoje ciele. 

Uvažuje pritom, že táto klíma sa nedá všeobecne popísať, ale mení sa na základe jednotlivých inštitúcií, 

ich náplne, štruktúry, cieľov (Menzel 1993, p. 192-193). Preto etická klíma na akademickej pôde nebude 

podporovaná rovnakými nástrojmi ako vo firmách alebo administratívnych inštitúciách, aj napriek ich 

spoločným základným princípom. Tie sú podľa Menzela napríklad správna komunikácia, vzájomné 

konzultácie a spolupráca (Menzel 2005, p. 37).  
24

 Úlohou tejto kapitoly nie je vymedzenie komunikácie a jej cieľov. Preto k jej základnému uchopeniu 

použijeme všeobecnú definíciu formulovanú v The Encyclopedia of Language and Linguistics. V nej je 

komunikácia chápaná ako proces prenosu informácie medzi minimálne dvoma komunikátormi,  ktorý je 

zároveň začlenený do konkrétneho kontextu a situácie. Spolu s editormi encyklopédie si uvedomujeme, 

že takéto chápanie je príliš zjednodušené a všeobecné, ale na účely príspevku postačujúce  (Asher & 

Simpson 1994, p. 614).  
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spôsobom ovplyvniť iného človeka v rámci procesu sociálnej interakcie (Balogová 

2010, s. 402). Komunikácia (nielen) v pracovnom prostredí má tak dve základné 

funkcie, a to koordináciu (resp. riadenie práce a jednotlivých úloh) a kooperáciu 

(spoluprácu) (Kozlowski & Bell 2003, p. 353-354). Je možné pozorovať aj silnú 

interpersonálnu funkciu komunikácie, ktorá má vplyv na vytváranie a potvrdzovanie 

vzťahov medzi participujúcimi - na pracovisku teda ovplyvňuje podobu medziľudských 

vzťahov medzi kolegami, dopomáha dotvárať vzájomnú dôveru a priateľstvá 

a podporuje vznik príjemnej, no zároveň profesionálnej pracovnej atmosféry (Greenberg 

& Baron 1998, p. 312-314). Jej nesprávne uplatnenie v praxi však môže vyvolať mnoho 

problémov (napríklad ohováranie alebo nepresné interpretovania správy). Preto si 

komunikácia na pracovisku musí udržiavať aj svoj profesionálny charakter 

a funkčnosť.
25

   

 V súčasnosti sa čoraz viac autorov venuje zásadám etického diskurzu a jeho 

aplikovaniu do riadenia firiem a iných organizácií (Beschomer 2006, p. 127-139; 

Gilbert & Rasche 2007, p. 187-216; Malankievičová 2010, s. 87-108). Aj keď si 

uvedomujeme špecifickosť akademickej pôdy a úlohy univerzity (fakulty), tak rolu, 

ktorú komunikácia zohráva v úspešnom fungovaní inštitúcie, nemožno poprieť. Z toho 

dôvodu je vhodné uvažovať o princípoch diskurzívnej etiky a o návrhu vytvoriť na 

pracovisku podmienky pre etický diskurz. Ten chápe účastníkov komunikácie ako 

postkonvenčné, reflexívne subjekty morálky, ktoré okrem schopnosti viesť 

argumentačnú reč, sú schopné vytvárať si vzťahy, uplatňovať princíp solidarity, či 

chápať kolektívnu zodpovednosť (Machalová 2010, s. 141).
26

  

 Beschomer (2006) pri svojich úvahách vychádza zo štyroch predpokladov. Po 

prvé, vhodný teoretický rámec pre etiku v riadení firiem (resp. iných inštitúcií) musí 

brať do úvahy konanie jednotlivcov a bežnú prax, ktorá je súčasťou fungovania 
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 Je však dôležité brať do úvahy to, že v pracovnom prostredí  vzniká riziko prevahy vecného 

spoločenského styku, čo môže v konečnom dôsledku negatívne ovplyvniť atmosféru na pracovisku a 

schopnosť pracoviska napĺňať svoju funkciu a jednotlivé ciele. 
26

 Bližšie sa možnosti aplikovať diskurzívnu etiku a jej princípy na oblasť aplikovaných etík (s dôrazom 

na problematiku z profesijnej oblasti) venovala Malankievičová. Uviedla, že „diskurzívna etika sa v spleti 

etických tradícií stáva najsúčasnejším variantom, ktorý si našiel špecifické miesto v rámci historických 

modelov na základe silne kritického ale i zmierňujúceho akcentu“ a to práve vďaka tomu, že sa „snaží 

o prekonanie dištinkcie teórie a praxe“ (Malankievičová 2010, s. 89). Normatívne kritérium diskurzívnej 

etiky a jej aplikácie na oblasť aplikovaných (a profesijných) etík vyvstáva z procesu potvrdzovania 

a legitimizácie noriem. Tie sú potvrdzované v komunikatívnom konaní, ktoré nemôže fungovať bez 

pomoci vnímania a logiky. Tak komunikatívne konanie vypĺňa normatívne vákuum a diskurzívna etika 

získava schopnosť reflektovať prax špecifickej oblasti (či už z profesijnej alebo inej oblasti aplikovaných 

etík) a jej morálnych noriem a pravidiel (Malankievičová 2010, s. 87-108). 
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inštitúcie.
27

 Etika musí reflektovať to, ako inštitúcia a jej aktéri fungujú. Len tak bude 

schopná vytvoriť priestor na svoje aplikovanie do praxe. Po druhé, diskurzívna etika 

poskytuje taký etický rámec, ktorý sa pokúša prekonávať absolútne vnímanie etických 

hodnôt a princípov, no zároveň poskytuje univerzálne etické princípy pre vytvorenie 

vhodných interpersonálnych vzťahov. Jedinou podmienkou tak je vytvorenie priestoru 

pre spravodlivý, férový a otvorený diskurz medzi jednotlivými členmi inštitúcie. Po 

tretie, Beschomer si uvedomuje, že etický diskurz je len jedným z možných foriem 

interakcie medzi členmi komunity.
28

 Posledný predpoklad podľa autora vychádza zo 

statusu účastníkov diskurzu. Ten totiž, aj napriek tomu, že v inštitúcií funguje určitá 

hierarchia, nezohráva v etickom diskurze významnú rolu; čiže etický diskurz 

„nevyžaduje, aby účastníci komunikácie mali rovnaký status“ , resp. rovnaký podiel na 

riadení inštitúcie (Beschomer 2006, p. 127-139).
29

  

 Vytvorenie etického diskurzu na pracovisku si vyžaduje kultiváciu tvz. good 

conversations, čiže dobrých konverzácií medzi zamestnancami inštitúcie. K tomu sa 

inštitúcia môže dopracovať pomocou nasledovných krokov:  

- povzbudzovať ľudí, aby vyjadrili svoj názor (pretože na ich názore záleží),  

- deprofesionalizovať etický diskurz
30

 a proces morálneho uvažovania 

a rozhodovania na pracovisku,  

- rozvíjať schopnosti zamestnancov načúvať a byť pozorní,  

- umožniť otvorenie diskusie na pracovisku a strániť sa v nej formulovaniu 

predbežných záverov,  

- vytvoriť pravidelné diskusie o etike na individuálnych pracoviskách,  

                                                           
27

 V tomto prípade Beschomer skôr narážal na vplyv kultúrneho a morálneho prostredia na riadenia 

firiem. Z nášho pohľadu je však táto požiadavka na etický rámec riadenia organizácií a vzťahov v rámci 

nich všeobecnejšia a vzťahuje sa na požiadavku etiky byť praktickou, poznať reálny svet a pokúšať sa ho 

reflektovať (Gluchman 1999, s. 48). 
28

 K tým ostatným priraďuje napríklad imperatívnu komunikáciu (v podobe príkazov a nariadení), 

subjektívnu (ktorá vyjadruje osobné pocity), strategickú komunikáciu (ktorá má za úlohou dosiahnuť 

požadované ciele, k čomu môže využiť metódu vyjednávania, či už pozitívne alebo negatívne 

formulovaného), alebo komunikáciu zvykovú (tradičnú), ktorá nasleduje tradičné hodnoty a zvyky, 

či komunikáciu výmennú (za účelom výmeny tovaru s použitím zjednávania ceny). Beschomer dodáva, 

že určite existujú aj iné typy komunikácie, ktoré sa svojim cieľom a metódou môžu prelínať, 

no je dôležité pochopiť, že všetky slúžia k vytváraniu a potvrdzovaniu sociálnych väzieb (Beschomer 

2006, p. 134).    
29

 Postavenie a funkcia v inštitúcii je legitímnym faktorom vtedy (a len vtedy), ak zabraňuje vzniku 

zbytočných a nepragmatických konverzácií.  
30

 Prešpecializovanosť a preorganizovanosť komunikácie sú závažnou prekážkou vedenia dialógu 

v inštitucionalizovanom prostredí  (Balogová 2010, s. 405), ako je napríklad aj prostredie akademickej 

pôdy. To platí aj pri etickom diskurze, ktorý prílišnou špecializáciou a argumentačnou preorganizáciou 

môže spôsobiť neproduktívnosť a neschopnosť vyriešiť konkrétne morálne problémy, s ktorými sa na 

pracovisku stretávame.   
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- vyjadrenie názoru sa stane náplňou práce každého riadiaceho pracovníka, 

- etický audit získa formu obojsmernej, interaktívnej komunikácie,   

- vytvoriť zamestnancom viaceré média na podporu vyjadrovania ich názorov,  

- vytvoriť školenia, ktoré by zamestnancom pomohli zvládnuť (eticky) 

konfliktné situácie (Beschomer 2006, p. 135).  

 Etický diskurz tak bude spĺňať nasledovné kritéria: good conversations budú 

na pracovisku ľahko rozpoznateľné, ich participanti budú účastní, no zároveň budú 

viesť rozhovory rozumne, úprimne a smerovaním k vzájomnej reciprocite. Účastníci 

etického diskurzu sa taktiež musia snažiť splniť to, čo sľúbili, resp. zaviazali sa vykonať 

počas vzájomnej komunikácie. Zaujímavou je podmienka zdvorilosti, slušnosti
31

 

v jednotlivých konverzáciách, čo je v rámci pracovného prostredia a jeho vzťahov 

veľmi dôležité vyvážiť.
32

 

 V kontexte akademických inštitúcií sa často spomína aj problém akademickej 

atmosféry či prostredia, ktoré by podporovalo naplnenie cieľov týchto inštitúcií. 

Na univerzite k týmto cieľom patrí najmä vzdelávanie a výskum, no ako naznačuje 

príspevok Oakeshotta, The Idea of a University, tie sa často stávajú len snahou získať 

kvalifikáciu a prostriedky na zabezpečenie svojich príjmov (či už zo strany 

zamestnancov univerzity alebo študentov) (Oakeshott 2003, p. 30).
33

 Z etického 

hľadiska majú tak ciele univerzity výsostne kvantitatívny rozmer bez hlbšieho tvorivého 

a aktívneho prístupu a podieľaní sa jednotlivých účastníkov na akademickom živote.  

 Tento problém úzko súvisí s vyššie spomenutou otázkou etickej klímy na 

pracovisku, no zároveň zohľadňuje špecifickosť akademickej pôdy a jej úlohy. 
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 Podmienka zdvorilosti a slušnosti sú základnými kategóriami správania jednotlivca podľa pravidiel 

etikety. Aj napriek  tomu, že sa úloha etikety v súčasnosti (a najmä v profesijných kruhoch) spochybňuje, 

zdvorilosť na pracovisku má svoje opodstatnenie. Pravidlá etikety, ako historicky a tradíciou ustálené 

pravidlá správania a konania jednotlivcov a skupín uplatňované počas spoločenského styku (Špaček  

2008, s. 5-18) majú za cieľ spríjemniť pracovnú atmosféru a fungovanie a napĺňanie cieľov jednotlivých 

pracovísk. Bližšie sa zdôvodneniu etikety na pracovisku venuje príspevok Beáty Balogovej Etiketa 

a komunikácia v práci zamestnanca verejnej správy (Balogová 2010, s. 395-418) či práca Ingy Wollfovej 

Etiketa v zaměstnání (Wollfová 2007).     
32

 K slušnosti medzi kolegami by sme chceli ešte pridať podmienku kolegiálnosti, ktorú popisuje vo 

svojej eseji aj Leggon. Univerzita je podľa autorky skupina seberovných členov komunity, ktorí pracujú 

za spoločným cieľom. Hlavnými hodnotami riadenia a fungovania tejto inštitúcie je chápanie vzájomného 

prepojenia a vzájomná slušnosť. Tie sa však dokážu naplniť len ak si kolegovia uvedomia kontext 

spoločného cieľu a interpersonálneho prepojenia (Leggon 2012). K tomu slúži práve kolegiálnosť; 

hodnota rešpektu a úcty voči svojim kolegom, ich práci a spolupodieľaní sa na fungovaní akademického 

pracoviska. Tým kolegiálnosť dopomáha k vytvoreniu pozitívnych vzťahov na pracovisku, ktoré sú 

prejavom profesionálneho prístupu k práci a zamedzuje vytvoreniu konfliktov ovplyvnených osobnými 

a neformálnymi vzťahmi. 
33

 O kritike súčasného stavu vzdelávania na univerzitách sa bližšie dočítate napr. v príspevku “Only 

Connect…” The goals of Liberal Education (Cronon 1998, p. 73-80), kde stanovuje základné princípy 

vzdelávania a výchovy k humánnosti, tzv. liberálneho vzdelávania (liberal education).  
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Oakeshott hneď v úvode svojho príspevku potvrdzuje existenciu kontrastu medzi cieľmi 

univerzity a jej jednotlivými zamestnancami. Píše: „To, čo ľudia nazývajú ideálom, 

resp. zmyslom ich aktivít, samo o sebe nie je pôvodcom ich aktivity“ (Oakeshott 2003, 

p. 23), tým skutočným pôvodcom má byť ich neustála aktívnosť a tvorivosť. Akademici 

teda nemajú napĺňať ciele univerzity pasívnym akceptovaním jej funkcie, ale 

uvedomovaním si svojej schopnosti zapojiť sa do nich a  dať im a celej svojej práci 

zmysel. Univerzita (a fakulta) má vytvárať prostredie, v ktorom osvojenie si ideálov 

univerzity bude podporované a vyzdvihované. Úlohou akadémie by tak bolo vytvorenie 

povedomia u jednotlivých zamestnancov univerzity (fakulty) o spoločných cieľoch a 

ideáloch akademickej inštitúcie. Samozrejme, vhodná akademická atmosféra má taktiež 

podporovať spoluúčasť zamestnancov na ich napĺňaní.   

 Musíme si uvedomiť, že univerzity, resp. fakulty plnia dôležité ciele 

v spoločnosti. Tie sa však môžu efektívne napĺňať, len ak na pracovisku fungujú dobré 

medziľudské vzťahy podporené vhodnou akademickou atmosférou a komunikáciou. Ich 

princípy sme v úvode predkladanej kapitoly v stručnosti predstavili. To, či ich môžeme 

rozpoznať aj v každodennej pracovnej praxi medzi učiteľmi fakulty, je predmetom 

a cieľom výskumu predstaveného v nasledujúcej časti kapitoly. 

 

Výsledky 

 V júni 2012 sa uskutočnili dve diskusné stretnutia na tému medziľudských 

vzťahov na pracovisku s dôrazom na vzťah učiteľ – učiteľ. V tabuľke č. 6 uvádzame 

rodové a odborné zastúpenie účastníkov diskusie.  

 

Tabuľka č. 6: Rodové zastúpenie účastníkov diskusie na tému vzťahy medzi učiteľmi na 

akademickej pôde. 

 

  Interní 

doktorandi 

Odborní 

asistenti 

Docenti Profesori 

1.skupina Ženy 2 1 0 1 

 Muži 0 1 2 0 

2.skupina Ženy 0 1 2 0 

 Muži 2 1 0 1 

Spolu  4 4 4 2 

 

 Otvorenie diskusie v oboch fókusových skupinách sa odvíjalo od prvej otázky, 

ktorú možno formulovať takto: S akými typmi medziľudských vzťahov sa stretávate na 

pracovisku a aké problémy vyvierajú z týchto vzťahov? Na tú reagovali diskutujúci 

pomenovaním najčastejších a najzreteľnejších problémov spojených s medziľudskými 
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vzťahmi. Odpovede účastníkov možno prezentovať nasledovne vo všeobecnejších 

okruhoch takto: rozdelenie kompetencií (vedúci katedry, interní doktorandi), 

vymedzenie hraníc vzťahov, (nedostatočná) komunikácia, integrácia pracovísk a s tým 

spojená integrácia dvoch rozdielnych štýlov komunikácie a riadením práce, pociťovanie 

tlaku na výkon, nevyhovujúca akademická atmosféra spojená s nedostatočnou 

lojálnosťou, absencia určitého typu vzťahov založených na vedomí spoločného cieľa, 

problém etikety v každodennom konaní učiteľov. Vo fókusových diskusiách 

v kvalitatívnom výskume sa teda konkrétnejšie prezentovali tieto  názory:   

- Vzniká potreba formálneho upravenia vzťahov a mechanizmov, resp. 

procedurálnej stránky vzťahov na pracovisku. Diskutujúci sa v oboch skupinách 

zhodli na tom, že „ […] pokiaľ inštitúcia negarantuje jasné hranice toho, ako a 

čo je možné konať (a čo nie), skôr či neskôr kolektív dospieva k rozpadnému 

štádiu […].“  

- V prvej fókusovej skupine sa jeden z diskutujúcich vyjadril k problému 

kompetencií vedúcich katedier a riaditeľov inštitútov. Tí podľa neho „ […] 

nemajú reálne páky na to, aby rozdeľovali úlohy, resp. manažovali pracovné 

úlohy […].“ Často sa preto stáva, že úlohy určené z vedenia ostávajú na pleciach 

vedúcich katedier, keďže tí sú zaviazaní tieto úlohu splniť.
34

 Takto vznikajú 

ďalšie konflikty, ktoré môžu dospieť až k osobným konfliktom.  

- Účastníci diskusie (najmä zo strany skúsených výskumných pracovníkov)
35

 

podotkli, že podobne nie sú vyjasnené úlohy doktorandov (napríklad zo strany 

vedúceho katedry). 

- Doktorandi považujú úlohy od školiteľov, resp. vedúcich katedier „ […] za 

povinnosť a záväzok, ktorý im vyplýva z pozície interného doktoranda […].“ Aj 

keď nie sú úlohy doktorandov presne definované, to, čo im je určené za úlohu, 

považujú za svoju povinnosť. Vzťah doktorand – školiteľ je podľa nich 

postavený na vzájomnej úcte a rešpekte, preto ho nevidia ako problémový. 

- Optimálne vymedzenie hraníc vzťahov medzi učiteľmi (a internými 

doktorandmi) videli diskutujúci v kolegiálnosti na pracovisku. „[…] Pracovisko 

                                                           
34

 V rámci diskusie bola vyslovená kritika toho, že úloha vedúcich katedier sa často zlieva s úlohou 

správcu MAIS a rozvrhov, katedrových administrátorov, atď. 
35

 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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stráca na validite a efektívnosti, na schopnosti spolupráce a vytvárania grantov, 

ak vzťahy a ich hranice nie sú vymedzené a jasne charakterizované […].“ 

V tejto súvislosti padol názor, že „[…] ventilovanie osobných problémov na 

pracovisku nie je hodné vysokoškolského pedagóga […]“ a je potrebné 

„zachovávať kolegiálnosť“. Diskutujúci na viacerých príkladoch poukázali na 

to, že vytváranie osobných vzťahov nemusí mať vždy pozitívny dopad na 

pracovné výkony a atmosféru na pracovisku. 

Komunikácia medzi učiteľmi bola jednou z najčastejších diskutovaných tém 

v oboch fókusových skupinách a spájala sa aj s ostatnými bodmi diskusie. Účastníci 

diskusie sa k tomuto bodu vyjadrili nasledovne:  

- „[…] Na pracovisku sa málo komunikuje, čo vytvára priestor na vznik 

domnienok […].“ 

- „[…] Komunikácia často prebieha v malých, uzavretých skupinkách […]“ (buď 

rodovo, vekovo, alebo inak vyhradených – pozn. autora). 

- Jeden z účastníkov sa vyjadril, že „[…] na pracovisku neexistuje synergický 

model komunikácie, ktorý by uľahčoval spoluprácu medzi jednotlivými 

zamestnancami, a ktorý by podporil vhodnú pracovnú atmosféru na fakulte 

[…].“  

- Rovnako, ako by mala fakulta  podporovať vzťahy profesionálne, kolegiálne, 

mala by podporovať aj schopnosť profesionálnej komunikácie.  

- Dôvod zhoršenia komunikácie diskutujúci vidia v „[…] absencii určitej 

spolupatričnosti, schopnosti spolupracovať […].“ (za účelom spoločného cieľa 

– pozn. autora).  

Jeden z príkladov problematickej komunikácie medzi kolegami na pracovisku 

otvoril aktuálnu tému, a to integráciu duplicitných pracovísk v rámci univerzity. Táto 

téma sa spomínala v oboch fókusových skupinách. Diskutujúci poznamenali, že 

integrácia pracovísk spôsobila:  

- „[…] stret dvoch komunikačných štýlov“ 

- a často aj „stret dvoch odlišných úrovní riadenia práce […]”, čo súvisí 

s problémom kvantitatívneho a kvalitatívneho hodnotenia pracovných výkonov 

pracovníkov fakulty.  

 Podľa diskutujúcich tieto strety zapríčinili vznik osočovania, zasiahli do 

osobných vzťahov a do celkovej atmosféry na jednotlivých pracoviskách. Aj keď sa k 

príkladom integrácie duplicitných pracovísk na univerzite diskutéri vyjadrovali pomerne 
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často, zhodnotili, že tieto odlišné štýly práce sa na základe času dokázali vyladiť, 

zosúladiť a v súčasnosti vzťahy na týchto pracoviskách nepovažujú za problematické.   

Tlak na výkon v akademickej obci je súčasným trendom v rámci univerzít 

a vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku. Počas diskusií sa k tejto téme pozvaní 

účastníci fókusových skupín vyjadrovali nasledovne:  

- Zhoršenie vzťahov na akademickej pôde súvisí aj s ekonomickou, spoločenskou, 

politickou situáciou v štáte. Ako podotkol jeden z diskutujúcich „[…] 

pedagógovia ani študenti nie sú duchovia a prichádzajú na akademickú pôdu zo 

svojho reálneho života […].“  

- Hodnotenie univerzity vychádza z výkonnostných kritérií, ale akosi vymizol 

duch univerzity. Vzťahy sú oslabované sociálnym a ekonomickým systémom, 

ktorý tlačí ľudí do vyšších výkonov a do vnímania kolegov ako konkurentov. V 

oblasti publikovania a ostatnej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti 

vzniká medzi kolegami konkurenčný priestor, boj (priamy či nepriamy). 

Diskutujúci sa vyjadrili, že aj keď „[…] ho môžeme vnímať aj ako motivujúci, 

ale skôr je to tlak na výkon […].“ 

- Konkurencia narúša aj schopnosť kolegov napĺňať spoločný cieľ univerzity. 

„[…] Je zložité udržiavať intenzívne a najmä korektné vzťahy […].“ 

- Vedeckí pracovníci a doktorandi vnímajú konkurenciu „[…] aj z pozitívneho 

hľadiska, a to ako nástroj napredovania fakulty. To však môže byť zabezpečené 

iba vtedy, ak konkurencia nezatieni profesionálny prístup vedeckých 

pracovníkov k výkonu ich povolania […].“ 

- V jednej fókusovej skupine padol návrh, aby sa „[…] v akademickom prostredí 

používal namiesto termínu konkurencie pojem súťaživosti […].“ 

- Vo fókusovej skupine sa otvoril aj problém individualizácie a absencie 

spolupatričnosti. „[…] Možno v tom badať aj problém individualizácie, ľudia vo 

väčšej miere nevedia spolupracovať, je tu absencia spolupatričnosti […].“ 

K „problému nevyhovujúcej akademickej atmosféry“ sa diskutujúci vrátili 

v rôznych podobách. Od referovania o akademickej atmosfére, duchu a funkcii 

univerzity, či vhodnej pracovnej klímy, sa diskusia obracala k otázke spoločného cieľu 

pracoviska. V stručnosti možno postoj k tejto problematiky charakterizovať na základe 

týchto zhrnutí:   

- Jedným zo základných prvkov, ktoré určujú kvalitu akademickej atmosféry je 

lojalita. Tej je, podľa diskutujúcich málo.  „ […] Súčasťou lojality má byť aj 
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schopnosť a snaha prispievať k dobrému menu pracoviska. Je potrebné byť 

aktívnymi, tvorivými súčasťami prispievajúcimi k rozmachu pracoviska […].“ 

- V diskusii zaznel názor, že „[…] pracovníci fakulty by mali byť hrdí na to, kde 

pracujú a mali by vnímať svoje pracovisko s istou mierou prestíže […].“ Vo 

fókusových skupinách diskutujúci upozornili na tom, že v tejto oblasti „[…] 

chýba niektorým zamestnancom základná znalosť vonkajších symbolov fakulty, 

jej dejín, cieľov, úspechov […].“  

- K lojalite by podľa niektorých diskutérov bolo vhodné pridať aj motív 

spolupatričnosti. „[…] Úspech kolegu je úspechom celého pracoviska. Na 

univerzite a fakulte však vzniká prostredie, v ktorom jednotliví zamestnanci  

stratili vnímanie úspechu niekoho iného ako spoločného univerzitného úspechu 

[…].“ 

- Je potrebná podpora étosu práce, ktorý by si jednotlivé pracoviská na fakulte 

mali tradične udržiavať.   

- Akademická atmosféra ja podľa viacerých diskutujúcich ovplyvňovaná aj 

zvonku. „[…] Zlý legislatívny rámec je základ problémov na fakulte a zlej 

akademickej atmosfére na nej […].“ Podľa jedného z diskutujúcich „[…] 

základný korpus problémov vychádza aj zo slabého financovania školstva […].“ 

- Riešenie tohto problému má podľa účastníkov diskusie dve smerovania možných 

riešení, a to riešenie zhora (od dekana, rektora, štátu) a riešenie zdola (kolegiálne 

vzťahy, podpora spolupatričnosti, spoločných akademických aktivít, ale aj 

aktivít mimo pracoviska v podobe neformálnych posedení s kolegami). 

Problému etikety venovali diskutujúci pozornosť najmä v spojitosti s jej 

aplikovaním do každodennej praxe učiteľov. Elementárne zachovávanie etikety môže 

podľa nich pracovnú atmosféru a vzťahy medzi jednotlivými členmi pozitívne 

ovplyvniť, a to bez ohľadu na to, aké vzťahy na pracovisku pretrvávajú (či už formálne 

alebo neformálne), preto úlohu a funkciu etikety na pracovisku nemožno spochybňovať. 

V diskusii jednej fókusovej skupiny tiež zaznel názor skúseného výskumného 

pracovníka, ktorý postrehol zmenu v normách správania sa za obdobie jeho 

akademickej praxe. „[…] V priebehu 20 rokov vidím, že sa normy zmenili - na základe 

obnovy a obehu, omladenia kolektívu. Všímam si zároveň aj to, čo je prípustné teraz, 

predtým prípustné nebolo. Napríklad niektoré vzťahy považujem v dnešnej dobe až za 

neprofesionálne […].“ V rámci reakcií ostatných diskutérov však bolo naznačené, že 

v tomto prípade nie sú potrebné nejaké normy zvrchu (napríklad vo forme etického 
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kódexu), ale „[…] určitá osobná miera vlastného vkusu toho, čo sa sluší, a čo nie 

[…].“ Na druhej strane, podľa niektorých skúsenejších kolegov „[…] najmä mladá 

generácia by mala byť poučená o hraniciach vzťahov, poukázať na to, čo sa už 

napríklad nehodí […]“ a ako to uplatniť v každodennom vystupovaní a správaní sa.  

 V závere oboch fókusových skupín bol diskutujúcim poskytnutý priestor na 

návrh riešení pozitívneho ovplyvnenia medziľudských vzťahov na pracovisku. Aj keď 

si väčšina zúčastnených uvedomovala, že väčšina problémov vyviera z vonkajších 

tlakov na pracovisko (či už tlakom na výkon, legislatívnym vymedzením činností 

a financovania školských inštitúcií), v diskusii zaznelo viacero zaujímavých podnetov 

a názorov. V stručnosti ich sumarizujeme v niekoľkých bodoch:  

- „Opätovne zaviesť občasné pracovné stretnutia, ktoré by prebiehali mimo 

pracovného prostredia. V tom však vzniká niekoľko praktických problémov, ako 

napríklad, ako dostať na stretnutie všetkých kolegov, alebo aj finančná 

nákladovosť týchto stretnutí […].“ 

- Vynaložiť určitý „[…] tlak zdola na riadenie fakulty […]“ (zo strany 

inštitútov, katedier a jednotlivých zamestnancov -  pozn. autora). 

- „Vytvárať menšie, čiastkové tímy na jednotlivých pracoviskách, ktoré by sa 

nehodnotili ako jednotlivci, ale ako pracovný tím […].“ To by nielen oslabilo 

individualizmus na pracovisku a zvýšilo rozvoj spoločného povedomia étosu 

práce, ale taktiež podporilo kvalitu vedeckovýskumnej práce na jednotlivých 

pracoviskách. 

- „Odpútať sa od izolovania a spojiť sa s vonkajším akademickým svetom[…].“ 

- „Zachovať si originalitu […]“ (v podobe nezbavovania sa odborov, ktoré sú 

špecifické pre danú fakultu – pozn. autora). 

- „Hľadať  zmysel práce, ktorá sa na pracovisku vytvára.“ 

 

Závery fókusových skupín poukazovali na niekoľko problémových okruhov 

v medziľudských vzťahoch na pracovisku. Riešitelia teda chceli zistiť, ako učitelia 

a doktorandi hodnotia kvalitu a stav medziľudských vzťahov, preto formulovali 

v kvantitatívnom výskume dve otázky. Pri  prvej otázke respondenti  mohli  zaujať 

stanovisko ku vzájomnej komunikácii na pracovisku. Pri druhej otázke sa mali 

respondenti vyjadriť k závažnosti niektorých konkrétnych problémov v medziľudských 

vzťahoch, o ktorých sa diskutovalo aj vo fókusových skupinách, prípadne boli 

naznačené niektorými diskutujúcimi.  
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Prvá otázka v dotazníku sa venovala problematike komunikácie na pracovisku 

a hodnotila spokojnosť respondentov so stavom a štýlom komunikácie pracovisku. 

Otázka bola stanovená nasledovne: Medzi kolegami môjho inštitútu prevláda otvorená 

a konštruktívna komunikácia. Respondenti mohli reagovať na škále od jedna do päť, 

ktoré referovali k miere ich súhlasu s daným tvrdením od úplne súhlasím – skôr 

súhlasím – ani-ani – skôr nesúhlasím – úplne nesúhlasím. Odpovede u vyjadrené 

v tabuľke č. 7. 

Učitelia hodnotili komunikáciu kolegov na pracovisku skôr pozitívne (odpoveď 

úplne súhlasím a skôr súhlasím – spolu 73,3%). S miernou odchýlkou boli podobné 

odpovede zaznamenané aj pri interných doktorandoch (úplne súhlasím a skôr súhlasím 

– spolu 58,4%). Zaujímavé je, že až 60% doktorandiek sa nevedelo k otázke vyjadriť, 

resp. využili aj neutrálnu možnosť ani-ani. S tvrdením nesúhlasilo celkovo  62,8%  

učiteľov a 56,7% doktorandov.  

 

Tabuľka č. 7: Medzi kolegami môjho inštitútu prevláda otvorená a konštruktívna komunikácia 

(N=63). 

 

 Učitelia Interní doktorandi 

 Muži 

(n = 20) 

Ženy 

(n = 20) 

Muži 

(n = 8) 

Ženy 

(n = 15) 

Úplne súhlasím  15% 9,5% 12,5 % 6,7% 

Skôr súhlasím 25% 23,8% 12,5% 26,7 % 

Ani-ani 35% 19% 25% 60,0% 

Skôr nesúhlasím 20% 23,8% 37,5,% 6,7% 

Úplne nesúhlasím - 19% 12,5% - 

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

 

Ďalšia otázka týkajúca sa medziľudských vzťahov bola v dotazníku formulovaná 

takto: Za najzávažnejší problém vo vzťahoch medzi kolegami na mojom inštitúte 

považujem (môžete zaškrtnúť viac možností): zaujatosť posudzovania prác kolegov, 

ohováranie a intrigy v pracovnom kolektíve, nejasné definovanie vzťahov a povinností 

na pracovisku, neschopnosť deklarovania vlastného postoja pri dôležitých pracovných 

otázkach, neúctivá verbálna a neverbálna komunikácia, nárast individualizácie 

a neschopnosť kolegiality, zosmiešňovanie a kritika kolegov pred študentmi, zaujatosť 

posudzovania prác študentov. 

 Učitelia vnímajú ako najzávažnejší problém ohováranie a intrigy v pracovnom 

kolektíve (87,5%), pričom túto možnosť uviedli o 17,5% viac učiteľky.  Podobne sa 

vyjadrili aj doktorandi, keď tento problém označili za najzávažnejší vo vzťahoch medzi 

kolegami (90%). Druhým vypuklým problémom sa stal nárast individualizácie 
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a neschopnosť kolegiality. Až 83,1% učiteľov označilo tento problém ako najzávažnejší. 

O 12,7% viac nárast individualizácie a neschopnosť kolegiality hodnotili ako problém 

doktorandi.  Tretí v poradí bol problém uvedený ako nejasné definovanie vzťahov 

a povinností na pracovisku (58,8% učitelia a 58,3 % doktorandi). Za najmenej závažný 

problém považujú učitelia zaujatosť posudzovania prác študentov (29,3%). Doktorandi 

zhodne (19,2%) uviedli tiež zaujatosť posudzovania prác študentov a potom 

zosmiešňovanie a kritika kolegov pred študentmi (19,2%). Odpovede znázorňuje 

tabuľka č. 8. 

 

Tabuľka č. 8: Za najzávažnejší problém vo vzťahoch medzi kolegami na mojom inštitúte 

považujem (môžete zaškrtnúť viac možností) (N = 64). 

 

  Učitelia Interní doktorandi 

   Muži Ženy Muži Ženy 

  (n = 20) (n = 21) (n = 8) (n = 15) 

1. zaujatosť posudzovania 

prác kolegov 
20% 23,8% 37,5% 13,3% 

2. ohováranie a intrigy 

v pracovnom kolektíve 
35% 52,5% 50% 40% 

3. nejasné definovanie 

vzťahov a povinností 

na pracovisku 

35% 23,8% 25% 33,3% 

4. neschopnosť 

deklarovania vlastného 

postoja pri dôležitých 

pracovných otázkach 

30% 14,3% 37,5% 20% 

5. neúctivá verbálna 

a neverbálna 

komunikácia 

15% 19% - 6,7% 

6. nárast individualizácie 

a neschopnosť 

kolegiality 

45% 38,1% 62,5% 33,3% 

7. zosmiešňovanie 

a kritika kolegov pred 

študentmi 

20% 14,3% 12,5% 6,7% 

8. zaujatosť posudzovania 

prác študentov 
15% 14,3% 12,5% 6,7% 

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

 

Diskusia 

Rozhovory vo fókusových skupinách naznačovali zo strany diskutujúcich 

aktívnu snahu zlepšiť medziľudské vzťahy na pracovisku. K častým faktorom, 

negatívne ovplyvňujúcim stav vzťahov na pracovisku, účastníci diskusie 

v kvalitatívnom výskume priraďovali problém nevyhovujúcej akademickej atmosféry 

a stratu povedomia o duchu (ideálu) univerzity. Tak, ako vo svojom príspevku uvažoval 
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Oakeshott (2004), akademická atmosféra má vychádzať zo spoločného záujmu 

jednotlivých učiteľov o dobrovoľné, slobodné a zodpovedné podieľanie sa 

na činnostiach a cieľoch fakulty. Z diskusií kvalitatívnej časti výskumu vyplynulo, 

že učitelia a interní doktorandi fakulty si uvedomujú, že ich úlohou nie je len 

výchovnovzdelávacia a vedeckovýskumná činnosť (v chápaní kvantitatívnych 

výkonov), ale aj uplatnenie ich aktivít v praxi (výskumných a vzdelávacích), šírenie 

dobrého mena inštitúcie a v neposlednom rade vnímanie, vytváranie i podpora 

spolupatričnosti na pracovisku a kolektívnej zodpovednosti. Atmosféru na pracovisku 

však častejšie hodnotili ako kritickú a nevyhovujúcu z dôvodu tlaku na výkon 

zamestnancov (a doktorandov) fakulty,
36

 v dôsledku čoho dochádza k nárastu 

individualizácie v pracovných činnostiach a zníženiu schopnosti spolupráce 

a spolupatričnosti kolegov. Kvalitatívna časť výskumu potvrdila predbežné závery 

z analýz fókusových skupín, keď problém nárastu individualizácie bol druhým 

najzávažnejším problémom medzi kolegami na pracovisku (ako prvý bol uvedený 

problém ohovárania a intríg, ktorý môže nepriamo súvisieť aj s 

nárastom individualizácie - pretože tá sa môže vnímať ako jeden z negatívnych 

dôsledkov ohovárania a intríg, prípadne individualizácia a neschopnosť niekoho 

pracovať s druhými môže byť tiež príčinou ohovárania).  

Aj napriek uvedeným vypuklým problémom v medziľudských vzťahoch bola 

komunikácia na jednotlivých pracoviskách učiteľmi a doktorandmi považovaná za 

úplne (resp. skôr) otvorenú a konštruktívnu, prípadne to bolo priemerné hodnotenie. To 

kvantitatívne odzrkadlil aj postoj respondentov k ostatným otázkam referujúcim ku 

kvalite komunikácie na pracovisku (neúctivá verbálna a neverbálna komunikácia, 

zosmiešňovanie a kritika zo strany kolegov, neschopnosť deklarovania vlastného 

postoja pri dôležitých pracovných otázkach). Výsledky potvrdili, že tieto problémy sa 

v komunikácii na pracoviskách vyskytujú, ale nie vo výraznom množstve, resp. tak, aby 

negatívne ovplyvnili činnosť pracoviska. 

Nazdávame sa, že za účelom zlepšenia celkovej etickej klímy na pracovisku by 

mal byť ďalej podporovaný rozvoj otvoreného, interaktívneho a recipročného štýlu 

komunikácie, ktorý by vytváral podmienky pre spravodlivý, férový a otvorený diskurz. 

Aj keď učitelia a interní doktorandi chápu komunikáciu na pracovisku za pomerne 

                                                           
36

 Aj keď v tomto prípade si uvedomovali, že mnohé z týchto faktorov sú zapríčinené vonkajšími 

faktormi (legislatívnymi, socio-kultúrnymi, ekonomickými) a ich pozitívne ovplyvnenie a pozmenenie je 

možné len v širšom, celospoločenskom meradle.  
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otvorenú a poskytujúcu priestor pre vyjadrenie vlastného názoru, existujú ešte možnosti, 

ako jej funkčnosť podporiť a ešte zlepšiť. V tomto prípade považujeme za inšpiratívne 

niektoré z krokov navrhovanými Beschomerom (2006), napríklad vytvoriť viacero 

médií na komunikáciu (aj mimo jednotlivých inštitútov), venovať sa etickému auditu 

a pravidelným diskusiám o etike na pracovisku (napríklad ako jeden z bodov zasadnutí 

inštitútov, resp. katedier) a podporovanie a rozvíjanie schopností učiteľov a interných 

doktorandov rozvíjať etický spôsob vedenia diskurzu. Ten by sa v prvom rade mal 

zameriavať na rozvoj schopnosti počúvať, vyjadrovať svoj názor, a to rozumne, slušne a 

úprimne.  

 

Záver 

 Medziľudské vzťahy na pracovisku je možné pozitívne pozmeniť. Rovnako je 

možné pozitívne ovplyvniť a zefektívniť schopnosť komunikácie na pracovisku. Je však 

nutné podotknúť, že nie všetky zmeny sú možné len aktivitou vedenia a členov fakulty. 

Zmeny, ktoré môžu byť akademickou obcou podporené sú: vytvorenie určitého tlaku 

zdola, kde jednotlivé inštitúty budú svojím pracovným prínosom príkladom (či už 

v kvalite medziľudských vzťahoch, v schopnosti spolupráce, v pedagogickej činnosti či 

výskumných aktivitách) a pozitívnou motiváciou aj pre ostatné inštitúty. Druhá zmena 

pozitívneho ovplyvnenia medziľudských vzťahov na pracovisku spočíva v podpore 

odizolovania sa od iného pracoviska na fakulte, ale aj pracovísk v rámci Slovenskej 

republiky, resp. medzinárodných kontaktov. Aj to však učitelia a interní doktorandi 

vidia ako problematické, keďže to súvisí s radou ďalších (ekonomických, výskumných, 

sociálnych) otázok. 

 Na základe záverov kvantitatívneho výskumu považujeme za dôležité upozorniť 

na výsledky o náraste individualizácie na pracovisku a straty spolupatričnosti 

a kolegiality. V tomto smere by malo vedenie pracoviska zaujať určité stanovisko, 

pretože aj keď je tento problém celospoločenského charakteru, dá sa mu v jednotlivých 

komunitách a skupinách (či už formálnych alebo neformálnych) zamedziť, resp. znížiť 

jeho negatívny dopad pomocou konkrétnych, dobre uvážených krokov opísaných v tejto 

kapitole. Vedenie fakulty môže tento pozitívny trend naštartovať podporou pozitívnej a 

priateľskej (nie direktívnej) komunikácie na pracovisku a vytvorením viacerých médií 

komunikácie (napríklad forma etického auditu či diskusie o morálnych aspektoch 

výkonu zamestnania), alebo rozvíjaním etického spôsobu vedenia diskurzu na 

pracovisku.  


