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ZÁVER 

Táto publikácia vznikla za účelom rozvoja diskusie o  akademickej etike  

v slovenských kontextoch. Naším cieľom bola snaha rozvinúť problematiku profesijnej 

etiky vysokoškolského učiteľa, nakoľko sa nazdávame, že skvalitňovanie a rozvoj 

vysokoškolského vzdelávania a vedeckého výskumu bezprostredne súvisí 

s uvedomením si zodpovedného postoja vysokoškolského učiteľa k úlohám svojej 

profesie. Zároveň rešpektovanie a podpora etických princípov prospieva medziľudským 

vzťahom – tak dôležitým v prípade učiteľskej praxe.  

Metodika práce bola založená na teoretickej analýze problémov, ktorá bola 

konfrontovaná s reálnou praxou prostredníctvom výsledkov kvalitatívneho 

a kvantitatívneho výskumu. Teoretických rozpracovaním problémov akademickej etiky 

sme mali v úmysle kriticky prehodnotiť a rozšíriť pohľad na uvedené problémy 

v slovenských podmienkach, nakoľko súčasné publikácie o akademickej etike 

neobsahujú konkrétnejšie rozpracovania jednotlivých tém. Výskum sme volili za 

účelom zistenia úrovne rozvoja akademickej etiky, preto nás zaujímalo, ako učitelia 

uvažujú o etickej dimenzii svojej profesie, ako vnímajú etické problémy v praxi, 

prípadne ako ich zvyknú riešiť.  

Sledovali sme názory a postoje vysokoškolských učiteľov k problematike 

akademickej slobody a medziľudských vzťahov. Teoretická analýza problémov 

a vyhodnotenie získaných odpovedí umožňuje formulovať nasledovné závery: 

Akademická sloboda vysokoškolských učiteľov je primárnym právom 

vysokoškolského učiteľa, ktorého garancia je rozhodujúcim predpokladom rozvoja 

vedeckovýskumnej a výchovnovzdelávacej práce za účelom hľadania a objavovania 

pravdy prospešnej pre kvalitu života jednotlivca i spoločnosti. Akademická sloboda sa 

nevyhnutne spája s uvedomením si zodpovednosti vysokoškolského učiteľa za svoje 

konanie a správanie, pretože jeho osobný postoj prispieva k utváraniu pracovnej 

atmosféry a etickej klímy na pracovisku. Zároveň je z hľadiska efektivity a kvalitného 

výkonu práce, ako i podpory motivačného pracovného prostredia nutné, aby  

akademická sloboda a akademické práva boli podporované a garantované aj vedením 

pracoviska. Vedenie pracoviska je priamo zodpovedné za vytváranie podmienok pre 

napĺňanie a realizáciu práva akademickej slobody. Zámerné obmedzovanie akademickej 

slobody za účelom úmyselného marenia vedeckého výskumu je kontraproduktívne 

(spoločenské a inštitucionálne limity akademickú slobodu prirodzene obmedzujú), 

a preto prípadnému obmedzovaniu akademickej slobody je potrebné venovať pozornosť 
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zo strany vedenia, ale tiež aj samotných učiteľov. Zdôraznenie a garantovanie významu 

akademickej slobody v práci vysokoškolských učiteľov vedie k potvrdeniu 

zmysluplnosti vedeckej a tiež výchovnovzdelávacej práce.  

Dobré medziľudské vzťahy na akademickej pôde majú byť založené na 

vzájomnej úcte a rešpekte, čestnosti, otvorenej obojsmernej komunikácii, dôvere 

a spravodlivosti medzi učiteľmi, ako aj medzi učiteľmi a vedením pracoviska. Podpora 

a rozvoj dobrej etickej klímy na pracovisku sa má odvíjať od otvoreného, interaktívneho 

a recipročného štýlu vzájomnej komunikácie, pretože práve vhodná komunikácia je 

jedným z faktorov ovplyvňujúcich správne fungovanie inštitúcie. Vzájomná 

komunikácia vytvára predpoklad spolupráce, kolegiality, spolupatričnosti a efektívneho 

riešenia problémov, na druhej strane zabraňuje izolácii a individualizácii, ohováraniu či 

formálnym vzťahom. Snaha o dobrú vzájomnú komunikáciu medzi učiteľmi vedie 

k aktívnej podpore univerzitných cieľov, čím sa konkretizuje zmysel práce 

vysokoškolských učiteľov. Za účelom podpory takéhoto typu komunikácie odporúčame 

rozvíjať princípy diskurzívnej etiky a vytvoriť na pracovisku podmienky pre etický 

diskurz. Zároveň je vhodné, aby sa častejšie vytvárali podmienky pre otvorenú, kritickú, 

ale zároveň slušnú diskusiu, či už v menších alebo väčších skupinách, prípadne na 

úrovni fakulty. Diskusie sa nemusia týkať len pracovných záležitostí, môžu tiež zahŕňať 

diskusiu o etike a etických problémoch, s ktorými sa učitelia stretávajú. Podstatné je 

však vzájomne sa počúvať a formulovať predbežné odporúčania alebo závery na 

základe spoločne prijatej dohody. Pre pozitívnu etickú klímu je vhodné učiť sa vyjadriť 

názor (aj kritický) a vedieť formulovať argumenty, prípadne obhájiť sa (najmä 

v konfliktných situáciách). Každý má právo formulovať svoj názor slušne a zdvorilo.  

Kvalita vzťahu učiteľa a študenta na akademickej pôde má výrazný vplyv 

a dopad na efektivitu výchovy a vzdelávania. Učiteľ ako aj študent zohrávajú dôležitú 

úlohu v rozvoji vzťahu, pričom každý vzťah je jedinečný a špecifický a treba ho vnímať 

v širších situačných kontextoch. Možno však zovšeobecniť, že pre dobrý vzťah je nutná 

otvorená vzájomná komunikácia založená na vzájomnej úcte, rešpekte, poznaní svojich 

práv, ale aj očakávaní a povinností. Dodávame, že výrazný vplyv na vzťah má ako 

osobnosť učiteľa, tak aj osobnosť študenta. Vo vzťahu učiteľa a študenta vzniká aj celý 

rad problémov, pričom zmysel vzájomnej komunikácie spočíva v počúvaní druhého a v 

snahe pochopiť ho (byť empatický) za účelom napĺňania študijných cieľov, aj osobných 

(ak berieme do úvahy, že kvalita vzájomného vzťahu ovplyvňuje i sociálny, 

emocionálny, mravný vývoj jednotlivca). Zodpovedným vzájomným budovaním 
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dobrého vzťahu sa predchádza etickým problémom súvisiacim so štúdiom na vysokej 

škole. Odporúčame vysokoškolským učiteľom pokúsiť sa primerane a otvorene 

rozprávať (možno aj neformálne) so svojimi študentmi na tému etických problémov 

študenta, ako aj etických problémov v profesii vysokoškolského učiteľa (čo môže 

znamenať aj vyučovanie akademickej etiky). Odhalenie etickej dimenzie a uvažovanie 

o nej môže pozitívne rozvíjať vzájomné vzťahy učiteľa a študenta (pretože častokrát 

nepochopíme druhého práve preto, že nepoznáme jeho problém/situáciu, ale a priori 

odmietame jeho stanovisko) a pozitívne ovplyvňovať aj mravný rozvoj študenta.   

Pri vzťahu učiteľa a študenta so špecifickými potrebami platí viac menej to isté, 

čo bolo uvedené vyššie, avšak zo strany vysokoškolského učiteľa je potrebné vytvoriť 

so študentom taký vzťah, v ktorom študent výraznejšie pociťuje vlastnú hodnotu 

a jedinečnosť (aj napriek rôznemu druhu postihnutia) a dokáže prijať seba samého. 

Spolupráca a zvýšená empatia a snaha porozumieť druhému je zvlášť kľúčový faktor 

dobrého vzťahu a v konečnom dôsledku aj úspešnosti štúdia študenta so špecifickými 

potrebami. Úspešnosť však neznamená cestu úľav zo strany učiteľa, alebo 

zvýhodňovanie študentov, pretože nadmerná ohľaduplnosť môže viesť k zneužívaniu 

v prospech študenta, čo je v rozpore s princípom spravodlivosti a objektívnosti. Pri 

vzťahu so študentom so špecifickými potrebami navrhujeme v súvislosti s ich štúdiom, 

aby učiteľ dopredu stanovil presné kritériá hodnotenia, o ktorých bude študenta 

informovať.   

Autorky publikácie si nenárokujú na úplnosť záverov a odporúčaní, pretože sú si 

vedomé jedinečnosti každej situácie, ktorá sa objavuje v súvislosti s profesiou 

vysokoškolského učiteľa na ktorejkoľvek vysokej škole. Nazdávame sa však, že 

rozpracovanie niektorých problémov z oblasti akademickej etiky, ich analýza 

a čiastočné zovšeobecnenie môžu poslúžiť vysokoškolským učiteľom ako 

východiskovo pri hľadaní riešenia problémov na akademickej pôde v oblasti 

vedeckovýskumnej či výchovnovzdelávacej. Veríme, že táto publikácia prispeje 

k rozvoju akademickej etiky ako profesijnej etiky vysokoškolského učiteľa.  

 

 

 

 

 

 


