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ÚVOD 

 V poslednom období je evidentný narastajúci záujem o profesijné etiky v 

jednotlivých sférach spoločenského života v snahe formulovať etické normy a princípy 

za účelom vymedzenia správneho a žiaduceho konania v danej profesii. Každé 

profesijné konanie je prevažne regulované právnymi normami, ktoré dopĺňajú profesijné 

normy a normy etické. Etické normy, najčastejšie uvádzané v etických kódexoch 

profesií, sú neraz predmetom diskusie najmä v súvislosti s ich efektivitou či významom 

v profesii. Ako dôvody dôrazu na etickú regulácia správania a konania odborníkov v 

profesii sú najčastejšie spomínané snaha vyhnúť sa etickým problémom, alebo ich 

minimalizovanie, často sa podporuje vznik etických noriem kvôli vytvoreniu dôvery 

spoločnosti. Iný argument je založený na názore, že etické normy vymedzujú povinností 

a práva odborníkov, zároveň ich formulácie prispievajú k ochrane profesijných práv 

pred nadmernými a neoprávnenými nárokmi a očakávaniami zo strany verejnosti. 

Autori publikácie sú presvedčení o pozitívnej úlohe etických noriem v profesii 

vysokoškolského učiteľa a považujú ich za prostriedok pozitívnej pracovnej klímy a 

rozvoja dobrých interpersonálnych vzťahov, čo v konečnom dôsledku podporuje 

efektivitu vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práce.  

Akademická etika, ktorú chápeme ako profesijnú etiku (ktorá je časťou 

aplikovanej etiky) vyjadrujúcu profesijné normy a princípy v profesii vysokoškolského 

učiteľa, je v slovenských podmienkach pomerne málo rozvinutá profesijná etika 

(vzhľadom na rozvoj akademickej etiky v zahraničí). Odborná verejnosť eviduje 

niekoľko publikácií o akademickej etike, ktoré však nevyčerpávajú problematiku etiky 

na akademických pracoviskách úplne a systematicky. Táto publikácia o akademickej 

etike vznikala z potreby doplniť a prehĺbiť už známe teoretické poznatky o profesijnej 

etike vysokoškolského učiteľa pri zohľadnení aktuálnych teoretických poznatkov 

v slovenskom, ale aj medzinárodnom kontexte. Naším cieľom je prispieť do diskusie 

o potrebe akademickej etiky a poukázať na niektoré relevantné etické aspekty práce 

vysokoškolského učiteľa práve preto, že konanie vysokoškolského učiteľa v súlade 

s princípmi akademickej etiky je prostriedkom skvalitňovania a rozvíjania 

akademického prostredia. Nie je však možné obsiahnuť široký tematický záber 

z akademickej etiky, preto sa sústreďujeme na tie témy, ktoré majú relevantný zmysel  

najmä v slovenskom priestore a sú mnohokrát predmetom diskusií odbornej i laickej 

verejnosti. Autorov publikácie zaujímalo, ako vnímajú princípy akademickej etiky 

vysokoškolskí učitelia – či ich poznajú, či pri vykonávaní profesijných úloh uvažujú 
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o etickom rozmere svojej profesie, alebo či sa zamýšľajú nad etickými otázkami 

profesie. Pozornosť sme sústredili najmä na teoretickú analýzu otázky práva 

akademickej slobody a jeho aplikácie v praxi na základe porovnania teórie 

a praxe/skúsenosti vysokoškolských učiteľov. Predmetom teoretickej analýzy je tiež 

interpersonálny rozmer učiteľskej profesie, a teda vzťahy učiteľa s kolegami 

a študentmi. Sociálne vzťahy sú v učiteľskej profesii primárne, pričom kvalita vzťahov 

je ovplyvnená viacerými faktormi, čím sa potvrdzuje zložitosť úplného a jednoznačného 

zadefinovania ideálneho vzťahu.  

Autorský kolektív je tvorený z odborníčok, ktoré sa primárne vo svojej vedeckej 

profilácii venujú rôznym aplikovaným a profesijným etikám a skúmajú rozmanité 

problémy či už na Slovensku, alebo aj v širšom medzinárodnom meradle na základe 

filozoficko-etických analýz a metodológie. Súčasťou práce je i analýza kvantitatívneho 

a kvalitatívneho výskumu, ktorý prebehol v roku 2012. Autorky uvádzajú výsledky 

výskumu, interpretujú, kriticky prehodnocujú a formulujú závery všeobecných 

odporúčaní. Kapitoly majú rovnakú štruktúru: teoretický Úvod, v ktorom vymedzujú 

a teoreticky analyzujú problém. V časti Výsledky sprostredkúvajú výsledky z výskumov 

upravujúc ich do tabuliek. Nasleduje Diskusia, v ktorej sa výsledky interpretujú a 

porovnávajú s výsledkami podobných výskumov, prípadne sa interpretujú na základe 

teoretického rozpracovania problému v Úvode (ak výskum k danému problému 

neexistuje, alebo nie je dostupný). Posledná časť kapitoly je Záver, v ktorej autorky 

sumarizujú naplnenie cieľov kapitoly, upozorňujú na niektoré závery a pokúšajú sa 

formulovať odporúčania pre prax vysokoškolských učiteľov.
1
  

Predmetom prvej kapitoly je téma práva akademickej slobody v profesii 

vysokoškolského učiteľa, a vôbec aký je zmysel akademickej slobody v práci učiteľa. 

Autorka venuje pozornosť vymedzeniu akademickej slobody, jej praktickým aplikáciám 

v akademickom prostredí, ako aj potenciálnym etickým problémom, ktoré vznikajú 

z obmedzovania akademickej slobody, alebo na druhej strane porušenia akademickej 

slobody. Ústrednou témou druhej kapitoly je vzťah učiteľ a učiteľ na akademickej pôde. 

Autorka sa problematike medziľudských vzťahov venuje prostredníctvom podpory 

pravidiel etického diskurzu ako prostriedku na dosahovanie dobrých vzťahov v kontexte 

formovania dobrej akademickej atmosféry a etickej klímy. V tretej kapitole sa autorka 

                                                           
1
 Malá poznámka týkajúca sa formálnej stránky práce: doslovné odpovede v kvalitatívnom výskume sú 

uvádzané cez odrážky v kurzíve  a s úvodzovkami, aby sme ich odlíšili od parafráz autoriek. Označenie 

[…] znamená, že výpoveď nadväzuje na niečo, alebo pokračuje ďalej. Kvôli prehľadnosti sú kurzívou 

označené aj otázky a možnosti odpovedí, ktoré boli formulované v elektronickom dotazníku.  
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zameriava na teoretickú analýzu vzťahu učiteľa a študenta, zvlášť kladie dôraz na 

faktory ovplyvňujúce tento vzťah. Skúma tiež etické problémy, ktoré sa najčastejšie 

objavujú vo vzťahu učiteľa a študenta. Posledná kapitola sa venuje vzťahu učiteľa a 

študenta s postihnutím s koncentrovaním pozornosti v teoretickej rovine na 

formulovanie etických princípov vzťahu. Autorka tiež načrtáva etické problémy vo 

vzťahoch, alebo vznikajúce pri plnení študijných povinností.  

Teoretické úvahy a analýzy sú v doplnené o získané dáta z kombinovaného 

prístupu kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, tzv. zmiešaný dizajn. 

Kvalitatívneho výskumu v podobe fókusových skupín
2
 sa zúčastnilo 42 

vysokoškolských učiteľov, z toho bolo 19 mužov a 23 žien, ktorí boli vyberaní prevažne 

náhodným výberom do 6 skupín (8 členov po dvoch z pozície profesora, docenta, 

odborného asistenta a interného doktoranda). V prípade, že učiteľ z akýchkoľvek 

dôvodov odmietol účasť na fókusovej skupine, tak bol na doplnenie vzorky použitý 

príležitostný výber. Celkovo sa zúčastnili: 4 profesori a 5 profesoriek, 5 docenti a 5 

docentiek, 2 odborní asistenti a 6 odborných asistentiek, 8 interných doktorandov a 7 

interných doktorandiek. Na jednu tému diskutovali vždy dve skupiny učiteľov, ktorí 

boli usmerňovaní moderátorskými dvojicami. Diskusie trvali 90 – 120 minút, pričom sa 

výpovede účastníkov diskusie nahrávali na diktafón pre účely podrobného spracovania 

údajov, avšak so zachovaním plnej anonymity pri zverejňovaní výsledkov výskumu. 

Kvalitatívny dotazník bol vytvorený s cieľom získať širší záber  názorov 

a postojov učiteľov fakulty a nadväzoval na zistenia kvalitatívneho výskumu. Dotazník 

s 22-timi dvomi položkami bol učiteľom a doktorandom zaslaný prostredníctvom 

hromadného e-mailu a čas na jeho vyplnenie bol 2 týždne. Návratnosť elektronického 

zberu bola 21.7% pre učiteľov a 28% pre interných doktorandov. Výsledky boli 

spracované v štatistickom programe SPSS 15.0 prevažne deskriptívnou štatistikou. Pri 

hodnotení výsledkov treba zohľadniť fakt, že odpovede respondentov sú často 

ovplyvnené ich osobnosťou, skúsenosťou, individuálnymi morálnymi postojmi 

a názormi. Výsledky preto nie je možné zovšeobecňovať a kategorizovať, skôr slúžia 

ako podklad na rozvíjanie ďalšej diskusie o etických aspektov profesie vysokoškolského 

učiteľa.
3
   

                                                           
2
 O metóde fókusových skupín pozri Plichtová, J., 2002. Metódy sociálnej psychológie zblízka. 

Kvalitatívne a kvantitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava: Médiá. 
3
 Popis metodického postupu kvalitatívneho  a kvantitatívneho výskumu pozri Lukáčová (2013, v tlači). 

Vzhľadom na zachovanie anonymity diskutujúcich neuvádzame bližšie údaje o ich pracovnom zaradení, 

pohlaví či veku. 
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 Možno povedať, že aj keď akademická etika na Slovensku nie je úplne 

rozvinutá, či už v teoretickej alebo praktickej rovine, predsa len si zaslúži zo strany 

odborníkov väčšiu pozornosť. Nazdávame sa, že teoretický rozvoj princípov 

akademickej etiky a postupná výraznejšia etablácia etiky do praxe vysokoškolských 

učiteľov na Slovensku by mala byť cieľom. K tomu by mohla napomôcť aj táto práca 

ponúkajúca podnety pre rozvoj teórie i samotnej praxe. Sme presvedčení, že 

akademická etika má byť prirodzenou súčasťou akademického prostredia, a to nielen vo 

podobe etického kódexu univerzít. Táto práca môže prispieť k rozvoju akademickej 

etiky vysokoškolských učiteľov v slovenských podmienkach.
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 V celej práci používame pojem vysokoškolský učiteľ. Pre zjednodušenie však budeme v ďalšom texte 

používať len pojem učiteľ, učiteľka alebo učitelia. Pod pojmom učitelia budeme rozumieť aj učiteľky. Na 

označenie mužskej populácie učiteľov budeme používať pojem učitelia muži. Obdobne to platí aj pri 

slovnom spojení interný doktorand. Pre zjednodušenie budeme používať len pojem doktorand, 

doktorandka alebo doktorandi. Pod pojmom doktorandi budeme rozumieť aj doktorandky. Na označenie 

mužskej populácie doktorandov budeme používať pojem doktorandi muži. 

 


