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Doktorandský workshop na Inštitúte sociálnych vied UCM v Trnave
Inštitút sociálnych vied UCM v Trnave dňa 4. júla 2011 zorganizoval
workshop študentov a školiteľov doktorandského štúdia s vedeckými pracovníkmi ústavu (Bučianska ul., Trnava). Stretnutie, ktoré organizačne zabezpečoval PhDr. J. Mihálik, pozostávalo z prezentovania tém dizertačných prác zamestnancov ISV UCM v Trnave v odbornej príprave, z vedeckej rozpravy na
dané témy so školiteľmi a kolegiálnej konzultácie doktorandov s pedagogickovýskumnými pracovníkmi inštitútu.
V úvodnom príhovore prof. L. Macháček, odborný garant stretnutia, oboznámil
účastníkov s dokumentom Inštitútu s názvom “Návrh opatrení v oblasti VVC
na rok 2011“ (Trnava 31. 3. 2011). Na jeho základe objasnil, ţe toto stretnutie
je súčasťou širokého súboru opatrení na skvalitnenie vedecko-výskumnej činnosti na novom pracovisku UCM. Tento dokument je zároveň výsledkom analýzy vedecko-výskumnej aktivity pracovníkov Katedry politológie FF UCM
v Trnave za rok 2009, ktorí sa v roku 2010 stali kmeňovými pracovníkmi nového pracoviska Inštitútu sociálno-politických vied neskoršie premenovaného
na Inštitút sociálnych vied. Analýza naznačila, ţe rozloţenie vedeckých aktivít
medzi pracovníkmi nie je primerané ich kvalifikácii a očakávaniam zodpovedajúcim ich postaveniu. Mobilizácia pracovníkov v roku 2010 ukázala, ţe celková úroveň vedecko-výskumných aktivít súvisí aj so subjektívnymi faktormi
v oblasti riadenia (väčšia pozornosť vedenia pracoviska) a administratívno-
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organizačných podmienkach evidovania výsledkov (napr. citácií). Kolégium
ISV prijalo preto súbor opatrení, ktoré by mali uţ v roku 2011 priniesť zlepšenie výkonov jednotlivcov i pracoviska ako celku. Kolégium schválilo nasledujúce opatrenia:
1. Edičný plán ISV kaţdý rok umoţňuje pracovníkom prihlásiť do súťaţe monografickú publikáciu. Jej výber a zaradenie do tohto plánu predstavuje špecifický záujem pracoviska o tento produkt (napr. učebný text) čiastkovým alebo
celkovým finančným príspevkom z prostriedkov UCM alebo ISV UCM.
2. ISV UCM v Trnave zriaďuje od roku 2011 FOND na podporu publikačnej
činnosti pracovníkov v osobitných kategóriách AAA-AFC.
3. Slovenská politologická revue dostala novú atraktívnejšiu podobu (dve čísla
v papierovej verzii), novú redakčnú radu a systém redakčnej práce. Štartujeme
proces prihlásenia časopisu na získanie registrácie v CC ako národný politologický časopis.
4. Slovenská politologická revue pôsobí ako centrum podpory vedeckého rozvoja pracovníkov s účasťou členov redakčnej rady. Kaţdý pracovník tu získava
„reflexiu“ svojej práce od anonymného oponenta a podporu od jazykových
a odborných redaktorov pri spracovaní svojho príspevku.
5. Pracovisko v rámci individuálnych rozhovorov s pracovníkmi o ich kariérnom postupe spresní očakávané výsledky (produkty) v oblasti vedeckovýskumnej na rok 2011 tak, aby boli v súlade so záujmami rozvoja a trvalo
udrţateľnej akreditácie pracoviska.
6. Pracovisko uskutoční teoreticko-metodologický seminár pracovníkov zaradených do PhD. štúdia (4.7.2011), aby sa vedenie oboznámilo s projektmi
a prvými výsledkami doktorandského štúdia na rozličných pracoviskách
a pripravovalo svoju vlastnú koncepciu PhD. štúdia.
7. Pracovisko utvára podmienky pre aktivity a spolupracuje s občianskym
zdruţením Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV.
8. Pracovisko bude podporovať vedecké a študijné pobyty svojich pracovníkov
na zahraničných univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách, ale aj na
UPV SAV v súlade s Rámcovou dohodou o spolupráci (2011 – 2014).
9. Pracovisko ţiada svojich pracovníkov s PhD., aby sa spájali do výskumných
tímov a spracovali prvé projekty pre Grantové agentúry VEGA a KEGA a ich
najnovšie výzvy na roky 2012.
V hlavnej časti pracovného stretnutia postupne prezentovali projekty svojich
prác Mgr. Michal Greguška (Politické vedy na vysokých školách: študijná
a profesijná orientácia mládeže), Mgr. Pavol Juhás (Vzťahy prezidentov a vlád
v krajinách V4), Mgr. Miroslav Koprla (Prieskum vnímania nových foriem
marketingovej komunikácie vo vybranom segmente spotrebiteľov produktívneho veku v populácii SR), PhDr. Jaroslav Mihálik (Europeizácia menšinových
politík na pozadí občiansko etnických konfliktov v pobaltských spoločnostiach),
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PhDr. et Mgr. Jozef Ruţarovský (Aktéri a formy kontroly vo verejnom sektore),
PhDr. Viera Ţúborová (Symbolizmus v politike – postavenie politickej komunikácie v podmienkach Slovenskej republiky-hybridná komunikácia ako nová
forma straníckej komunikácie).
Doktorandi vo svojej 15-minútovej prezentácii projektu PhD. charakterizovali východiskový stav skúmanej problematiky, hlavné a čiastkové ciele projektu, metodologické postupy a odborný prínos práce, tieţ oboznámili prítomných s dostupnou literatúrou. Keďţe doktorandi ISV sú registrovaní na viacerých školiacich strediskách UKF, FSEV UK (Mihálik), FMK UCM (Koprla),
UMB (Ruţarovský) a PU Olomouc (Ţúborová), uţ na prvý pohľad bolo zrejmé, ţe školiace pracoviská i konkrétni školitelia majú odlišné prístupy
a poţiadavky na doktorandov. Diskusie k predmetným témam sa zúčastnili
traja školitelia (M. Čáky, J. Marušiak, L. Macháček). Osobitne sme ocenili, ţe
aktívne sa workshopu zúčastnil zástupca školiteľského politologického pracoviska UKF v Nitre prof. R. Krno. Z pozvaných pracovníkov si našli čas iba
dvaja PhD. pracovníci (J. Lenč, R. Štefančík).
Priebeh diskusie moderoval prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., zástupca
riaditeľa ISV pre vedecký výskum a doktorandské štúdium, ktorý na záver
predloţil prítomným na schválenie závery a odporúčania z pracovného stretnutia:
1. Všeobecne sa prejavuje nedostatočná teoretická ukotvenosť predmetných
tém. Práce sa zatiaľ koncipujú ako deskriptívne a exploratívne, nie je celkom
jasné, v čom bude ich vedecký prínos (“pridaná hodnota“), v čom sa odlišuje
magisterská práca od PhD. práce. Najmä školiace pracovisko na UKF by malo
pripraviť teoreticko-metodologický seminár s touto problematikou.
2. Niektoré PhD. práce si vyţadujú osobitné odborné kompetencie, najmä však
prácu s originálnymi textami v pôvodných jazykových verziách (ruština, maďarčina). Pouţívanie literárnych prameňov v angličtine nezabezpečuje vţdy
správnu orientáciu v rozličných ideologických prúdoch v komparovaných krajinách. Doktorandi môţu mať ťaţkosti pri obhajobe z jednostrannej orientácie
na literárne pramene. Doktorandi majú moţnosť spolupracovať so študentmi
ovládajúcimi tieto jazyky a zabezpečiť si (seminárne práce) preklady niektorých prameňov (diskusie, denná tlač, dokumenty). Prípadne môţu absolvovať
krátkodobé jazykové kurzy a pobyty v daných krajinách svojho záujmu.
3. Doktorandi celkovo, aţ na niekoľko výnimiek, málo publikujú o svojich
témach vo vedeckých časopisoch) a prezentujú ucelené príspevky na vedeckých fórach. Doktorandi majú publikovať informácie a recenzie publikácií,
ktoré sú v súlade s ich témou. Osobitne by mali publikovať v časopise Inštitútu
Slovenská politologická revue.
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4. Doktorandi sa pribliţujú k termínu spracovania prvej časti práce pre tzv.
malú obhajobu. To si vyţaduje, aby pracovisko ústretovým spôsobom skvalitnilo ich pracovné podmienky, aby mali k dispozícii ucelený čas na štúdium.
Ladislav Macháček
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