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Predhovor 
Osobitná metóda šírenia poznatkov, inak popularizácia vedy a techni-

ky – je ustálené označenie doplnkového vzdelávania s mnohými špeci-
fi ckými prvkami. Azda najosobitejším prvkom je fakt, že ide o vzdelávací 
proces, ktorý neriadia žiadne osnovy, prebieha celoplošne a ani jeho ad-
resáti nie sú vekovo diferencovaní. Popularizácia je určená pre každého, 
kto prejaví záujem o  nové vedomosti, bez ohľadu na vek, dosiahnuté 
vzdelanie či pracovné zaradenie. Práve preto sa na ňu kladú také vysoké 
požiadavky z hľadiska zrozumiteľnosti podávanej témy, aby splnila svoje 
poslanie v čo najväčšej skupine prijímateľov – recipientov.

Cieľom popularizácie je zabezpečiť prenos nových informácií, ktoré sa 
napríklad nedostali do učebníc, medzi širokú verejnosť. Má vysvetľovať prí-
rodné zákony aplikované do výsledkov vedeckého bádania, predstavovať 
princípy fungovania rozličných technických zariadení, približovať atraktív-
nosť nových technológií... Popularizácia musí prebiehať vo forme trans-
formácie nových poznatkov takým spôsobom, aby aj záujemca s  nižším 
vzdelaním alebo v mladšom veku, napríklad 14 až 16 rokov, ktorý už dispo-
nuje potrebnými vedomosťami a pojmovým aparátom, dokázal pochopiť 
princíp informácie, ktorú sa usiluje popularizačný text vysvetliť. Z toho je 
zrejmé, že popularizátorom môže byť odborník schopný vzdať sa odbornej 
terminológie, bežne používanej vo svojej vedeckej práci, a ochotný nájsť 
primeranú formu na prerozprávanie, názorné vykreslenie vybranej témy. 
Odborník musí mať pred sebou záujem recipienta, jeho motiváciu venovať 
sa téme a jeho schopnosť laicky téme porozumieť. Často sa zamieňa po-
pularizácia s jednoduchou alebo komentovanou informáciou. Stretávame 
sa s tým v médiách, ktoré v úsilí predstaviť čerstvú novinku prinesú opis 
či charakteristiku nového výrobku bez vysvetlenia princípu jeho činnosti. 
Ide v podstate o komerčné informácie, ktoré s popularizáciou nemajú nič 
spoločné. Keďže popularizačné texty nevyužívajú učebnice, prostriedkom 
na  ich šírenie sú najmä médiá, teda aj elektronické prostriedky všetkých 
skupín. Okrem toho sem zaraďujeme prednášky, výstavy a podobné akti-
vity, no ich obmedzený dosah je rádovo na desiatky, zriedkavo na stovky 
záujemcov, čo predstavuje nízku efektivitu a znižuje ich význam.

Publikácia, ktorú držíte práve v ruke, je užitočnou pomôckou pri príprave 
popularizačných projektov každej kategórie. Veríme, že vám dobre poslúži. 

Ing. Eduard Drobný (* 28. máj 1936 – † 6. máj 2015)
dlhoročný popularizátor vedy a techniky, zakladateľ popularizačných
časopisov Elektrón a Quark, riaditeľ vydavateľstva Perfekt
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Ako popularizovať vedu a techniku

Popularizácia vedy na Slovensku
Antónia Germanovová, Andrea Putalová, Patrícia Stanová 

V  čase, keď v  spoločnosti klesá záujem o  štúdium exaktných odbo-
rov, pokúšame sa v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky 
(NCPVaT) hľadať odpovede na otázky, prečo je vlastne veda – v školských 
laviciach premietnutá do biológie, geológie, fyziky, matematiky či  ché-
mie – pre (mladých) ľudí taká abstraktná a neobľúbená. 

Roku 2007, keď naše centrum vzniklo ako súčasť Centra vedecko-tech-
nických informácií Slovenskej republiky v Bratislave (CVTI SR), sme si vytýčili 
primárnu úlohu – otvoriť svet vedy a techniky širokej verejnosti, sprístupniť 
a popularizovať vedu a výskum jednoduchým, zrozumiteľným a neformál-
nym spôsobom. Na naplnenie tohto poslania využívame celý rad najrôznej-
ších popularizačných aktivít, ktorými sa usilujeme dosiahnuť viaceré ciele: 
zlepšiť stav popularizácie vedy a  techniky na Slovensku, zvýšiť informova-
nosť verejnosti o tom, čo sa v slovenskej vede deje, a v neposlednom rade 
motivovať mladých ľudí na štúdium prírodovedných a technických odborov.

Iniciatívy nášho centra boli však na začiatku značne obmedzené, a tak 
veľkou šancou v  tomto smere bol pre nás práve projekt Popularizácia 
vedy a techniky – PopVaT. Vďaka nemu sme mohli realizovať aj aktivity, na 
ktoré sme, žiaľ, predtým nemali dostatok fi nančných prostriedkov a ani 
personálu. Pri nastavovaní výstupov projektu sme zistili, že na Slovensku 
nebola doteraz zrealizovaná analýza, ktorá by mapovala stav popularizá-
cie vedy a techniky, a preto sme sa rozhodli začať pekne od začiatku.

Naším jednoznačným cieľom bolo a je popularizovať vedu a techni-
ku na Slovensku. V tom, ako to chceme dosiahnuť, sme mali pomerne 
jasno, forma a spôsoby sú všeobecne známe a využívané – podujatia, 
internet, sociálne siete, televízia a  rozhlas, tlačené médiá atď. To, čo 
bolo pomerne nejasné a pre nás neznáme, bol aktuálny záujem o vedu 
a  techniku na Slovensku. Aby sme teda mohli všetky spomínané akti-
vity dobre nastaviť, museli sme (s)poznať súčasný stav záujmu o vedu 
a techniku v spoločnosti. Prvý krok, ktorý sme nevyhnutne zrealizovali, 
bola vstupná a priebežná analýza. Výskum sme zamerali všeobecne na 
verejnosť a špeciálne na mládež.
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Výskum zameraný na verejnosť sme uskutočnili v  rokoch 2013 
a 2015. Zúčastnilo sa na ňom 1 609 respondentov. Vznikla tak reprezen-
tatívna vzorka z  hľadiska pohlavia, veku a  vzdelanostnej úrovne kraja. 
Medzi zúčastnenými respondentmi bolo 50,2 percenta žien a 49,8 per-
centa mužov. Až 41,3 percenta respondentov malo vek od 18 do 35 rokov, 
30,6 percenta od 36 do 50 rokov a 28,1 percenta respondentov bolo vo 
veku od 51 do 65 rokov. Čo sa týka vzdelanostnej úrovne, 10,3 percenta 
zúčastnených malo iba základné vzdelanie, 28,8 percenta stredné odbor-
né vzdelanie bez maturity a  34,3 percenta stredné odborné vzdelanie 
s maturitou. 10,5 percenta zúčastnených malo úplné stredné vzdelanie 
(mali absolvované gymnázium) a 16,1 percenta respondentov dosiahlo 
vysokoškolské alebo i  vyššie vzdelanie. Skladba (štruktúra) výskumnej 
vzorky bola v oboch uskutočnených výskumoch podobná.

Výskum zameraný na mládež sme tiež realizovali v  rokoch 2013 
a 2015. Dotazník mal elektronickú formu, jeho internetové sprístupne-
nie zabezpečilo CVTI SR v Bratislave. Respondentmi výskumu boli žiaci 
zá kladných a študenti stredných škôl zo všetkých ôsmich krajov Sloven-
ska. Oslovili sme priamo školy a získali tak výskumnú vzorku, ktorú tvorilo 
1 998 respondentov. Z tohto počtu sa na prieskume zúčastnilo 51,1 per-
centa chlapcov a 48,9 percenta dievčat, pričom 41,3 percenta respon-
dentov malo menej ako 15 rokov a  58,7 percenta viac ako 15 rokov. 
Žiakov základnej školy bolo 32,4 percenta respondentov, 47,3 percenta 
boli študenti stredných odborných škôl a 20,3 percenta respondentov 
študenti gymnázií. N v tabuľke označuje počet respondentov.

Vybrané výsledky prieskumu

Tab. 1 Zaujíma sa verejnosť o vedu?

 

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Zaujímate sa 
o vedu 
a techniku na 
Slovensku?

Áno 913 71,7 1 139 70,8

Nie 361 28,3 470 29,2

Spolu 1 274 100,0 1 609 100,0
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Tab. 2 O ktoré vedy sa spoločnosť zaujíma najviac?

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%] 

Ktoré vedy 
vás najviac 
zaujímajú? 

Prírodné (fyzika, 
chémia, biológia 
atď.) 

228 17,9 293 18,2 

Technické 
(strojárstvo, 
elektrotechnika, 
staviteľstvo atď.) 

468 36,8 593 36,9 

Iné (spoločenské 
a humanitné 
vedy, lekárstvo 
atď.) 

397 31,2 530 32,9 

Žiadne 75 5,9 125 7,8 

Neviem 105 8,2 68 4,2 

Spolu 1 273 100,0 1 609 100,0 

Tab. 3 Dôvody záujmu verejnosti o vedu a techniku na Slovensku

Verejnosť
Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Prečo sa 
zaujímate 
o vedu 
a techniku 
na Sloven-
sku? 

Súvisí s mojimi 
pracovnými/štu-
dijnými povin-
nosťami 

119 13,0 152 13,3

Som rád infor-
movaný/rada 
informovaná

521 57,1 695 61,0

Veda a technika 
patria medzi 
moje záujmy 

215 23,6 259 22,8

Z iných dôvodov 39 4,3 33 2,9

Neviem 18 2,0 0 0
Spolu 912 100,0 1 139 100,0

Výskumom z roku 2015, podobne ako z roku 2013, sa zistilo, že o vedu 
a techniku na Slovensku sa podľa vlastného vyjadrenia zaujímajú takmer 
dve tretiny respondentov, čo je potešiteľné. Viac sa pritom o vedu a tech-
niku zaujímajú muži než ženy, záujem o ne sa zvyšuje s vekom a so zvyšu-
júcim sa vzdelaním respondentov.
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Tab. 4 Dôvody nezáujmu verejnosti o vedu a techniku na Slovensku

Verejnosť
Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Prečo sa 
nezaujíma-
te o vedu 
a techniku 
na Sloven-
sku?

Je pre mňa príliš 
zložitá, ťažko pocho-
piteľná 

82 22,7 108 23,0

Je to pre mňa nudné, 
nezaujímavé 62 17,2 80 17,0

Nemám na to čas 99 27,4 130 27,7

Nemám z toho žiad-
ny úžitok 38 10,5 53 11,3

Nemám dostatočný 
prístup k informáciám 
o vede a technike 

62 17,2 75 16,0

Z iných dôvodov 18 5,0 24 5,0

Spolu 361 100,0 470 100,0

Podľa zistení oboch výskumov zväčša medzi obyvateľmi Slovenska 
prevažuje záujem o technické vedy, o niečo menej ľudí sa zaujíma o spo-
ločenské, humanitné, lekárske a iné vedy a najmenšiu časť nášho obyva-
teľstva zaujímajú prírodné vedy. Muži sa výrazne viac zaujímajú o tech-
nické vedy, ženy zase o prírodné a iné vedy. Konkrétne čísla a percentá 
možno vidieť v tabuľke 2. 

Ako vyplýva z tabuľky 3, pri zisťovaní dôvodov záujmu tých ľudí, ktorí 
inklinujú k vede a technike na Slovensku, oba výskumy zhodne zistili, že 
záujem najväčšej časti (viac ako polovice) respondentov súvisí s ich po-
trebou informovanosti – o vedu a  techniku sa zaujímajú preto, lebo sú 
radi všeobecne informovaní o svete, v ktorom žijú. Iba necelá štvrtina res-
pondentov uviedla, že veda a technika patria medzi ich záľuby, a záujem 
asi desatiny (presnejšie okolo 13 percent) respondentov o vedu a techni-
ku je profesionálny, čiže súvisí s ich prácou alebo štúdiom. 

Respondenti oboch výskumov, ktorí uviedli, že sa nezaujímajú o vedu 
a techniku (tab. 4), ako príčiny svojho nezáujmu najčastejšie uvádzali ne-
dostatok času, zložitosť, nezrozumiteľnosť, resp. ťažkú pochopiteľnosť 
vedy a techniky.
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Tab. 5 Ktoré oblasti vedy najviac zaujímajú mládež?

Mládež
Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Ktoré ob-
lasti vedy 
ťa najviac 
zaujímajú? 

Prírodné (fyzika, 
chémia, biológia 
atď.) 

404 23,6 488 24,5

Technické 
(strojárstvo, 
elektrotechnika, 
stavebníctvo 
atď.) 

527 30,9 604 30,3

Iné (spoločenské 
a humanitné 
vedy, lekárske 
vedy atď.) 

448 26,2 550 27,6

Žiadne 175 10,2 162 8,1

Neviem 156 9,1 190 9,5

 Spolu 1 710 100,0 1 994 100,0

Tab. 6 Čo a kto podnecuje mládež zaujímať sa o vedu?

Mládež
Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Čo najviac 
podnietilo 
tvoj záujem 
o vedu 
a vedecké 
poznáva-
nie? 

Škola (učitelia) 317 18,6 387 19,4

Rodina (rodičia, 
súrodenci, 
príbuzní) 

244 14,3 320 16,1

Rozhlas, televízia 86 5,0 89 4,5

Internet 397 23,3 444 22,3

Priatelia, známi 138 8,1 181 9,1

Niečo iné 283 16,6 316 15,9

Zatiaľ nič 240 14,1 255 12,7

Spolu 1 705 100,0 1 992 100,0
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Pri zisťovaní záujmu mladých ľudí o  jednotlivé oblasti vedy (tab. 5) 
oba výskumy ukázali, že podstatnú časť z nich (takmer tretinu) zaujímajú 
technické vedy. Prírodné vedy zaujímajú necelú štvrtinu mladých. O iné 
vedné odbory sa zaujíma vyše štvrtiny žiakov a študentov, ktorí sa zúčast-
nili na výskume. Viac ako polovicu opýtaných žiakov a študentov zaují-
majú prírodné a technické vedy. Iba asi desatina z nich pritom uviedla, že 
sa nezaujíma o žiadne oblasti vedy, a približne rovnaká časť nevedela na 
túto otázku odpovedať.

V  tejto súvislosti treba uviesť, že podobne ako roku 2013 aj roku 
2015 až 63,4 percenta respondentov výskumu chce študovať na vysokej 
škole (14,8 percenta prírodné vedy, 12,0 percenta technické vedy a 36,6 
percenta iné oblasti). Iba 15,2 percenta nechce študovať na vysokej ško-
le a 21,4 percenta respondentov v čase konania výskumu ešte nebolo 
rozhodnutých.

Výrazné rozdiely v  záujme o  jednotlivé oblasti vedy pritom existujú 
medzi chlapcami a  dievčatami – dievčatá sa zaujímajú viac o  prírodné 
a  iné (spoločenské, humanitné atď.) vedy, chlapcov zasa viac zaujímajú 
technické smery. Žiakov základnej školy zaujímajú prírodné vedy viac ako 
študentov stredných škôl.

Z tabuľky 6 vyplýva, že záujem mladých ľudí o vedu a vedecké pozná-
vanie zo skúmaných faktorov najviac (takmer štvrtinu respondentov) pod-
necuje internet, ďalej škola a rodina. Popri významnom podiele pôsobenia 
ďalších nešpecifi kovaných faktorov (niečo iné) prekvapuje aj nižší podiel 
faktorov, ako sú priatelia, známi a tradičné médiá – televízia, rozhlas. 

Výskum zameraný na verejnosť potvrdil, že ľudia sa vo všeobecnosti 
zaujímajú o vedu a techniku. Naším cieľom je teda sprostredkovať im in-
formácie. Tento cieľ dosahujeme okrem iného aj organizovaním podujatí, 
a to jednorazových, cyklických a pravidelne sa opakujúcich. 
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Získavanie informácií o popularizačných podujatiach

Tab. 7 Zdroje informácií o popularizačných podujatiach – verejnosť

Odkiaľ a od koho sa najčas-
tejšie dozvedáte 
o podujatiach zameraných 
na popularizáciu vedy 
a techniky? 

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Z internetu 730 57,5 888 55,2

Od priateľov, známych 62 4,9 71 4,4

Z televízie, rozhlasu 239 18,8 387 24,1

Z plagátov, letákov 66 5,2 44 2,7

Zo sociálnych sietí 41 3,2 65 4,0

Od detí, rodičov, súrodencov, 
iných príbuzných 20 1,6 20 1,2

Od nikoho 38 3,0 38 2,4

Nezaujíma ma to 74 5,8 96 6,0

Spolu 1 270 100,0 1 609 100,0

Tab. 8 Zdroje informácií o popularizačných podujatiach – mládež

Odkiaľ a od koho sa najčastej-
šie dozvedáš o akciách 
na popularizáciu vedy? 

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Zo školy (od učiteľov) 416 24,4 460 23,0

Z internetu 667 39,1 759 38,0

Od priateľov, známych 87 5,0 89 4,5

Z televízie, rozhlasu 149 8,7 248 12,4

Z plagátov, letákov 37 2,2 56 2,8

Zo sociálnych sietí 78 4,6 118 5,9
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Od rodičov, súrodencov, 
iných príbuzných 34 2,0 27 1,4

Od nikoho 68 4,0 49 2,5

Nezaujíma ma to 171 10,0 189 9,5

Spolu 1 707 100,0 1 995 100,0

Základným predpokladom účasti ľudí na podujatiach zameraných 
na popularizáciu vedy a  techniky je informovanosť o  organizovaných 
akciách, preto sa výskumy venovali aj zisťovaniu, z akých informačných 
zdrojov sa respondenti dozvedajú o týchto podujatiach. 

Verejnosť
Výskumy ukazujú, že najvýznamnejším zdrojom takýchto informácií 

je pre verejnosť internet, ďalej sú to elektronické médiá a nezanedbateľ-
ným zdrojom informácií o podujatiach na popularizáciu vedy a techniky 
sú i osobné kontakty respondenta (s príbuznými, priateľmi a známymi) 
– či už sú uskutočňované bezprostredne, alebo prostredníctvom elektro-
nických sociálnych sietí (tab. 7). 

Mládež
Popri dôležitej úlohe školy, resp. učiteľov základných a stredných škôl 

pri popularizácii vedy a rozširovaní vedeckých poznatkov medzi mladý-
mi ľuďmi nadobúda internet aj v tejto oblasti čoraz významnejšiu, často 
i  rozhodujúcu úlohu. Potvrdzujú to i  zistenia oboch výskumov o  tom, 
z  akého zdroja sa respondenti najčastejšie dozvedajú o  akciách zame-
raných na popularizáciu vedy. Ako vyplýva z tabuľky 8, najčastejšie uvá-
dzaným zdrojom je pre nich internet a až po ňom s odstupom nasleduje 
škola (učitelia). 

Verejnosť
Keďže popularizácia vedy a techniky zahrnuje nielen podujatia, ale aj 

mnohé ďalšie aktivity, chceli sme vedieť, ako verejnosť získava informácie 
o vede a technike všeobecne a akým spôsobom by ich chcela získavať. 
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Tab. 9 Kde získava informácie o vede a technike verejnosť? 

Vstupná analýza Priebežná analýza

Využívate niektoré z týchto 
spôsobov získavania infor-
mácií o vede a technike? 

Áno Áno Áno Áno

N [%] N [%]

Prednášky 162 12,8 198 12,3

Televízne a rozhlasové 
relácie 1 046 82,3 1 193 74,1

Informácie na internete 1 085 85,5 1 324 82,3

Účasť na workshopoch 66 5,2 100 6,2

Články v časopisoch, knihy 877 69,5 1 021 63,5

Informácie prezentované na 
výstavách 308 24,4 404 25,1

Iné 149 12,4 169 10,5

Tab. 10 Akým spôsobom by verejnosť chcela získavať informácie o vede 
a technike?

Vstupná analýza Priebežná analýza

Akým spôsobom by ste chce-
li získavať tieto informácie? 

Áno Áno Áno Áno

N [%] N [%]

Prednášky 348 27,6 404 25,1

Televízne a rozhlasové relácie 1 115 87,7 1 307 81,2

Informácie na internete 1 146 90,5 1 408 87,5

Účasť na workshopoch 310 24,7 385 23,9

Články v časopisoch, knihy 987 78,1 1 105 68,7

Informácie prezentované na 
výstavách 647 51,0 705 43,8

Iné 284 23,7 329 20,4
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Zo skúmania miery využívania rôznych spôsobov sprostredkovania 
odborných informácií, ktoré sa najčastejšie používajú pri propagovaní 
vedy a techniky vo verejnosti (tab. 9), vyplynulo, že respondenti pri zís-
kavaní informácií o vede a technike uprednostňujú najmä internet, tele-
vízne a rozhlasové relácie a články v časopisoch, resp. knižné publikácie. 
Ostatné spôsoby získavania informácií o vede a technike, ako sú naprí-
klad prednášky, vedecké výstavy, workshopy atď., teda spôsoby, ktoré 
vyžadujú od ľudí zvýšenú aktivitu a vyčlenený osobitný čas, sa využívajú 
výrazne zriedkavejšie. 

Informácie na internete, popularizačné relácie v elektronických médi-
ách, články v časopisoch i popularizačné knižné publikácie pritom patria 
aj medzi spôsoby získavania informácií o vede a technike, ktoré by si väč-
šina respondentov priala i naďalej najviac využívať (tab. 10). 

Mládež

Tab. 11 Kde získava informácie o vede a technike mládež?

Využívaš niektoré z týchto 
možností získavania informá-
cií o vede?

Vstupná analýza Priebežná analýza

Áno Áno Áno Áno

N [%] N [%]

Prednášky 516 30,3 567 28,5

Televízne a rozhlasové relácie 1 264 73,9 1 444 72,5

Informácie na internete 1 520 89,0 1 757 88,2

Účasť na workshopoch 153 9,0 181 9,1

Články v časopisoch, knihy 1 093 64,0 1 234 62,0

Informácie prezentované na 
výstavách 622 36,4 703 35,3

Iné 951 57,5 1 066 55,8
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Tab. 12 Akým spôsobom by chcela mládež získavať informácie o vede a technike?

Akým spôsobom by si 
chcel/chcela získavať tieto 
informácie?

Vstupná analýza Priebežná analýza 

Áno Áno Áno Áno

N [%] N [%]

Prednášky 1 005 59,1 1 211 61,2

Televízne a rozhlasové relácie 1 262 73,9 1 402 70,7

Informácie na internete 1 454 85,3 1 675 84,4

Účasť na workshopoch 643 38,1 772 39,4

Články v časopisoch, knihy 1 109 64,9 1 316 66,8

Informácie prezentované na 
výstavách 1 082 63,7 1 282 64,8

Iné 1 005 61,6 1 155 61,9

Pri zisťovaní spôsobov získavania informácií o vede (tab. 11) sa uká-
zalo, že žiaci a  študenti spomedzi predložených možností v  najväčšej 
miere využívajú informácie na internete, televízne a  rozhlasové relácie, 
články v časopisoch a knižné publikácie. Za týmito zdrojmi sú s veľkým 
odstupom informácie prezentované na výstavách, prednášky a účasť na 
workshopoch. Viac ako polovica respondentov výskumov pritom uviedla, 
že využíva aj iné možnosti získavania informácií o vede. Osobitnú pozor-
nosť si vyžaduje zistenie o využívaní internetu, ktorý je rozhodne domi-
nantným zdrojom informácií o vede pre mladých ľudí. Internet posunul 
na ďalšie pozície tlačené a ostatné elektronické médiá.

Chlapci pritom využívajú viac internet a viac sa zúčastňujú na výsta-
vách ako dievčatá. Dievčatá využívajú skôr knižné publikácie a časopisy.

Podľa tabuľky 12 je evidentné, že internet, elektronické a printové mé-
diá uvádzali žiaci a študenti najčastejšie aj ako spôsoby, ktorými by chceli 
získavať informácie o vede. Prejavili však veľký záujem aj o ďalšie mož-
nosti získať vedecké informácie, najmä na výstavách, prednáškach, ale 
i z ďalších nešpecifi kovaných zdrojov, a v menšej miere aj záujem o účasť 
na workshopoch. Dievčatá majú pritom väčší záujem o prednášky a čí-
tanie kníh a časopisov ako chlapci, gymnazisti preferujú v porovnaní so 
študentmi odborných škôl viac prednášky, workshopy, čítanie kníh a ča-
sopisov; naopak, študenti odborných škôl uprednostňujú viac internet.
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Mediálna kampaň a propagácia v televízii
Dotazník, ktorý sme použili roku 2015 pri výskume popularizácie 

vedy zacielenom na verejnosť, obsahoval aj ďalšie dve otázky. Prvá zisťo-
vala, či si respondent všimol a zaregistroval roku 2014 rozsiahlu kampaň 
v  našich  médiách zameranú na popularizáciu vedy a  techniky (Future 
Generation – Študuj vedu a techniku, budúcnosť sa ti poďakuje), a druhá 
otázka zisťovala, či táto kampaň zvýšila jeho záujem o vedu a techniku. 
Na základe výskumu možno konštatovať, že táto kampaň bola úspešná 
– všimlo si ju až 71,3 percenta respondentov a polovica z nich (50,1 per-
centa) uviedla, že zvýšila ich záujem o vedu a techniku.

Túto kampaň pritom zaregistrovalo viac mladších a vzdelanejších ľudí 
ako starších ľudí a ľudí s nižším vzdelaním. A viac muži ako ženy. Častejšie 
ju zaznamenali ľudia, ktorí sa v rámci svojej práce, štúdia alebo zo záľuby 
zaujímajú o vedu a techniku. Výskum ukázal aj to, že na základe kampa-
ne Future Generation vzrástol záujem o vedu a techniku predovšetkým 
u tých ľudí, čo sa už o ne zaujímali aj predtým.

Zachytenie informácií o vybraných podujatiach

Verejnosť

Tab. 13 Povedomie verejnosti o existencii vybraných podujatí 

Počuli ste už niekedy o týchto podujatiach? 

Áno 

N [%]

1. Týždeň vedy a techniky 930 57,8

2. Noc výskumníkov 746 46,4

3. Festival vedy a techniky 700 43,5

4. Festival vedeckých fi lmov 784 48,7

5. Expo Sciences Europe 2014 402 25,0

6. Veda netradične 363 22,6

7. Vedecká kaviareň 142 8,8
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Mládež 

Tab. 14 Povedomie o existencii vybraných podujatí medzi mládežou

Počul/počula si už niekedy o týchto podujatiach? 

Áno 

N [%]

1. Týždeň vedy a techniky 1 226 61,5

2. Noc výskumníkov 960 48,3

3. Festival vedy a techniky 832 41,7

4. Festival vedeckých fi lmov 813 40,7

5. Expo Sciences Europe 2014 669 33,5

6. Veda netradične 381 19,2

7. Vedecká cukráreň 216 10,9

Súčasťou výskumu z roku 2015 bola aj otázka, či respondent už nie-
kedy počul o vytypovaných špeciálnych podujatiach organizovaných na 
popularizáciu vedy a techniky, ako sú Festival vedeckých fi lmov, Noc vý-
skumníkov, Týždeň vedy a techniky atď. Na základe zistení výskumu mož-
no konštatovať, že významná časť našej verejnosti (zodpovedá jej vyše 40 
percent respondentov) je informovaná o  tých podujatiach zameraných 
na popularizáciu vedy a techniky, ktoré sa uskutočňujú pravidelnejšie už 
dlhší čas, vytvorili si určitú tradíciu a získali si určité renomé. Oveľa nižšia 
je informovanosť verejnosti o ostatných vybraných podujatiach, lebo sa 
uskutočňujú kratší čas, nepravidelne, alebo sú organizované jednorazo-
vo, či majú lokálny charakter a pod.

Zistenia týkajúce sa verejnosti a mládeže (tab. 13 a 14), ktoré sme zís-
kali z oboch výskumov, nám pomohli nastaviť formy a  intenzitu propa-
gácie tak, aby sa potrebné informácie dostali k nim čo najzaujímavejšou 
a najprijateľnejšou cestou. 

Je však zrejmé a  logické, že popularizovať vedu a  techniku sa nedá 
bez angažovanosti a účasti samotných vedcov, preto jednu časť výskumu 
sme venovali práve im. 
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Popularizácia vedy a techniky – vedecká komunita

Výskum v rámci vedeckej komunity sa realizoval v rokoch 2013 a 2015. 
Respondentmi výskumu z januára 2015 boli vedeckí pracovníci zo všet-
kých ôsmich krajov Slovenska. Oslovili sme priamo vedecké pracoviská 
a získali sme výskumnú vzorku s počtom 1 236 respondentov. Muži tvorili 
56,2 percenta, ženy 43,8 percenta. Ich priemerný vek bol 43,3 roka, prie-
merná dĺžka ich praxe v oblasti vedy 16,9 roka. 

Ako vyplýva z  tabuľky 15, najpočetnejšie boli vo výskumnej vzorke 
zastúpení vedci z oblasti prírodných a technických vied (spolu 54,1 per-
centa), výrazne menej bolo odborníkov zo spoločenských a humanitných 
vied (spolu 32,4 percenta) a najmenší počet reprezentantov bol z lekár-
skych, farmaceutických a pôdohospodárskych vied (spolu 13,5 percenta). 
V porovnaní s výskumom z roku 2013 sa teda zloženie výskumnej vzorky 
v podstate nezmenilo. 

Tab. 15 Zamestnanie vedeckých pracovníkov zúčastnených na výskume

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

V akej organizácii 
pracujete? 

Vedecký ústav SAV 282 22,0 259 21,0

Univerzita, vysoká 
škola 861 67,3 886 71,8

Výskumný ústav 82 6,4 54 4,4

Iná organizácia 55 4,3 35 2,8

Spolu 1 280 100,0 1 234 100,0

Výsledky výskumu 
Za základné zistenie oboch výskumov možno považovať skutočnosť, 

že viac ako tri štvrtiny respondentov (v oboch prípadoch ide o 76,9 per-
centa respondentov) sa venujú popularizácii poznatkov svojej vednej 
disciplíny smerom k verejnosti. Medzi pracovníkmi z oblasti prírodných, 
technických a iných vied, medzi staršími a mladšími ani medzi riadiaci-
mi a  riadenými pracovníkmi sme pritom nezistili výraznejšie rozdiely. 
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Napriek tomu, že nedisponujeme poznatkami o intenzite ich populari-
začnej činnosti, možno veľký rozsah zapojenia oslovených vedeckých 
pracovníkov do popularizačnej činnosti hodnotiť veľmi pozitívne. Túto 
skutočnosť považujeme za významný potenciál pri ďalšom zintenzív-
ňovaní a skvalitňovaní vedecko-popularizačnej činnosti na Slovensku.

O pretrvávajúcej vysokej miere participácie vedeckých pracovníkov na po-
pularizácii vedeckých a technických poznatkov svedčia aj ďalšie zistenia oboch 
výskumov: až 88 percent roku 2013 a 87,6 percenta respondentov roku 2015 
uviedlo, že popularizačnej činnosti sa venujú aj ich kolegovia z pracoviska.

Spomedzi spôsobov, resp. foriem popularizačnej činnosti vedeckí 
pracovníci využívajú najmä tradičné formy, ako sú uverejňovanie popu-
larizačných článkov alebo vydávanie vedeckých publikácií, organizovanie 
dní otvorených dverí na vedeckovýskumných a  vedecko-pedagogických 
pracoviskách a prednášky pre laickú verejnosť; vo veľkej miere však popu-
larizujú výsledky vedeckej činnosti aj prostredníctvom poskytovania infor-
mácií na internetových portáloch. Iné formy popularizácie vedy a techniky, 
napríklad vystúpenia v médiách, organizovanie osobitných akcií na popu-
larizáciu vedy, vedecké výstavy atď., využívajú vo výrazne menšej miere. 
Porovnanie zistení oboch výskumov ukazuje najmä nárast využívania špe-
ciálnych akcií zameraných na popularizáciu vedy (Noc výskumníka, Týždeň 
vedy a pod.) a dní otvorených dverí na pracoviskách. Na základe toho mož-
no predpokladať, že vedeckí pracovníci sa pri popularizácii vedy a techniky 
začali viac zameriavať na využívanie kolektívne organizovaných podujatí 
na svojich pracoviskách alebo v priestoroch vhodných na prezentáciu vedy.

Formy popularizácie

Tab. 16 Najefektívnejšie formy popularizácie vedy pre mládež podľa vedcov

Ktorú z uvedených foriem popularizácie vedy považuje-
te za najefektívnejšiu pre mládež? 

Priebežná analýza 

N [%]

Vystúpenia v médiách 106 8,7

Prednášky pre verejnosť 102 8,2

Výstavy 39 3,2

Dni otvorených dverí 176 14,4
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Popularizačné články, knihy 54 4,4

Informácie na internetových portáloch 315 25,7

Osobitné akcie (Noc výskumníka, Týždeň vedy a tech-
niky...) 394 32,2

Iná forma 39 3,2

Spolu 1 225 100,0

Tab. 17 Najefektívnejšie formy popularizácie vedy pre širokú verejnosť podľa 
vedcov

Ktorú z uvedených foriem popularizácie vedy považuje-
te za najefektívnejšiu pre širokú verejnosť? 

Priebežná analýza 

N [%]

Vystúpenia v médiách 588 48,0

Prednášky pre verejnosť 151 12,3

Výstavy 46 3,8

Dni otvorených dverí 47 3,8

Popularizačné články, knihy 113 9,2

Informácie na internetových portáloch 86 7,0

Osobitné akcie (Noc výskumníka, Týždeň vedy 
a techniky...) 183 14,9

Iná forma 12 1,0

Spolu 1 226 100,0

Mládež
Pri zisťovaní vhodnosti, resp. efektívnosti jednotlivých foriem činnos-

tí pri popularizácii vedy a  techniky zameraných na mládež výskumy zistili, 
že vedeckí pracovníci považujú za najúčinnejšie formy špeciálne podujatia 
(Noc výskumníka, Týždeň vedy a  techniky a  pod.), ďalej informácie na in-
ternetových portáloch a – so značným odstupom – aj dni otvorených dverí 
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na pracoviskách (tab. 16). Ostatné spôsoby považujú za menej účinné. Ve-
deckí pracovníci za najefektívnejšie formy popularizácie vedy zameranej na 
mládež považujú jednak kolektívne organizované prezentácie vedy a tech-
niky na svojich pracoviskách alebo v osobitných prezentačných priestoroch, 
jednak individuálne alebo i kolektívne pripravené spôsoby prostredníctvom 
takých médií, ktoré mládež v súčasnosti využíva najviac (internet a pod.).

Preferencie 
Pri zisťovaní, ktorú z možných foriem popularizácie vedy a  techniky 

medzi mládežou respondenti osobne preferujú, oba výskumy zistili vy-
sokú mieru zhody so všeobecným hodnotením efektívnosti jednotlivých 
foriem popularizácie. To znamená, že vedeckí pracovníci uprednostňujú 
hlavne špeciálne akcie, ako sú Noc výskumníka, Týždeň vedy a techniky 
atď., dni otvorených dverí na pracoviskách a vedecké informácie zverej-
ňované na internetových portáloch.

Verejnosť
Podľa tabuľky 17 za najefektívnejší spôsob popularizácie vedy zame-

ranej na širokú verejnosť považujú naši vedeckí pracovníci vystúpenia 
v médiách. S veľkým odstupom hodnotia ako účinné aj špeciálne akcie ve-
nované popularizácii vedy, prednášky pre verejnosť, popularizačné články 
a vedecké publikácie. Informácie na internetových portáloch považujú pre 
verejnosť za oveľa menej efektívnu formu ako pre mladých ľudí.

Preferencie 
Pri zisťovaní osobnej preferencie foriem popularizácie vedy pre širokú 

verejnosť oba výskumy zistili menšiu mieru zhody so všeobecným hodno-
tením efektívnosti jednotlivých foriem popularizácie; je to inak než pri po-
pularizácii vedy zameranej na mládež. Za najúčinnejšiu formu popularizá-
cie vedy zameranú na širokú verejnosť takmer polovica oslovených vedcov 
považuje vystúpenia v médiách – osobne ich však preferuje iba asi pätina 
z nich. Približne rovnaká časť preferuje pri popularizácii vedy medzi širokou 
verejnosťou aj písanie popularizačných článkov a kníh a prednášky pre ve-
rejnosť; ostatné formy popularizácie vedy – s výnimkou osobitných akcií – 
preferuje výrazne menšia časť vedeckých pracovníkov. Napriek uznávaniu 
efektívnosti vystúpení v médiách pri popularizácii vedy smerom k laickej 
verejnosti je však iba malá časť našich vedcov ochotná túto formu popula-
rizácie vedy využívať aj vo vlastnej popularizačnej činnosti. 
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Prekážky

Tab. 18 Osobné prekážky vedeckých pracovníkov pri popularizácii vedy

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Čo je pre vás 
najväčšou 
osobnou 
prekážkou pri 
popularizácii 
vašej vednej 
disciplíny? 

Nemám na to čas 476 37,4 469 38,1

Nemám na to 
potrebný talent, 
predpoklady 

89 7,0 109 8,8

Nepovažujem to 
za dôležité, resp. 
potrebné 

11 0,9 16 1,3

Iná prekážka 238 18,7 252 20,5

Nemám prekážky 405 31,8 332 26,9

Neviem 53 4,2 54 4,4

Spolu 1 272 100,0 1 232 100,0

Tab. 19 Vonkajšie prekážky pri popularizácii vedy pre vedeckých pracovníkov

Vstupná analýza Priebežná analýza 

N [%] N [%]

Ktorá z nasledu-
júcich vonkaj-
ších prekážok 
popularizácie je 
pre vás najväč-
šia? 

Nedostatočná 
podpora či 
negatívny postoj 
pracoviska 

107 8,4 111 9,0

Úmyselné utajova-
nie informácií 
o výsledkoch 
pracoviska 

18 1,4 19 1,5

Nedostatočné 
ocenenie popula-
rizačnej činnosti 

645 50,7 619 50,4

Iná prekážka 146 11,5 152 12,4

Nie sú prekážky 304 23,9 234 19,1

Neviem 53 4,2 93 7,6

Spolu 1 273 100,0 1 228 100,0
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Motivácia
Uviedli sme niekoľko možných foriem motivácie vedcov na populari-

záciu vedy. Všetky riešenia, ktoré sme im ponúkli, sa zdali vhodné približ-
ne 80 percentám opýtaných, čiže žiadna z foriem podpory ich nemotivu-
je výrazne viac alebo menej v porovnaní s inými. 

Možnosti motivácie:
zdokonalenie činnosti inštitúcií na podporu popularizácie vedy,
rozšírenie priestoru na popularizáciu vedy v médiách,
väčšia možnosť pracovísk popularizovať vedu,
väčšia možnosť vedcov popularizovať vedu,
zvýšenie záujmu stredných škôl o spoluprácu s vedeckovýskumný-
mi pracoviskami v oblasti popularizácie vedy, 
lepší mechanizmus zverejňovania informácií pre verejnosť pro-
stredníctvom internetových portálov,
vytvorenie celoslovenskej siete na podporu popularizácie vedy.

Ako vyplýva z tabuľky 18, spomedzi osobných prekážok pri popula-
rizovaní svojej vednej disciplíny uvádzali respondenti oboch výskumov 
zhodne najčastejšie nedostatok času.

Pozitívne vyznieva zistenie, že iba asi jedna stotina (0,9 a 1,3 percenta) 
respondentov výskumov uviedla, že nepovažuje za potrebné popularizo-
vať vedu. Takmer tretina respondentov uviedla, že nemá pri popularizácii 
vedy osobné prekážky, a iba menej než desatina z nich sa domnieva, že 
na popularizáciu vedy nemá talent, resp. predpoklady.

Spomedzi vonkajších prekážok popularizácie vedy viac než polovica 
respondentov oboch výskumov uviedla (tab. 19) ako svoju najväčšiu pre-
kážku nedostatočné ocenenie popularizačnej činnosti. S touto prekážkou 
súvisí aj nedostatočná podpora či negatívny postoj pracoviska k popula-
rizačnej činnosti, ktorú však za svoju najväčšiu prekážku uviedla iba nece-
lá desatina (8,4 a 9,0 percenta) respondentov.

Výsledky a ďalšie ciele

Vstupná a priebežná analýza, ktorej výsledky sme predstavili, pre nás 
znamenala významný krok vpred. Každá fáza analýz nám pomáha vytvoriť 
si obraz o aktuálnom stave záujmu troch sledovaných skupín. V začiatoč-
nej fáze analýzy a rovnako počas výskumu sme zbierali informácie o sta-
ve popularizácie vedy na Slovensku. Chceli sme získať prehľad o záujme 
a prístupe mladých ľudí, verejnosti i vedeckej komunity k vede a technike 
na Slovensku. V rámci prieskumu sme nadobudli veľa užitočných informácií, 
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ktoré nám pomohli upraviť výstupy projektu. Výsledky prieskumov o zá-
ujme o  vedecké a  technické informácie, prezentované prostredníctvom 
médií, sociálnych sietí, ako aj pomocou rôznych podujatí, nám poslúžili 
na vytvorenie ucelenej predstavy o tom, čomu venovať väčšiu pozornosť. 

Ďalší, záverečný prieskum sa bude vykonávať na rovnakej vzorke a po 
jeho vyhodnotení budeme môcť porovnať všetky zozbierané dáta. Vyvo-
denie záverov je zatiaľ teda len predbežné. 

NCPVaT pri CVTI SR v  rámci projektu PopVaT i  mimo neho realizuje 
hlavné aktivity v oblasti popularizácie vedy a techniky na Slovensku, a to: 

popularizačný portál Veda na dosah,
webové stránky, profi ly na sociálnych sieťach,
podujatia: 

Týždeň vedy a techniky,
Festival vedeckých fi lmov,
vedecké kaviarne a cukrárne,
Vedecká show,

podporuje existujúce aktivity:
vedecko-populárne publikácie a periodiká,
mediálnu kampaň a prípravu audiovizuálnych diel,
centrum vedy a putovné vedecké expozície. 

Výsledky doteraz zrealizovaných analýz sú verejne prístupné na stránke 
www.popvat.cvtisr.sk.
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Tajomný svet vedy a techniky1

Ľubica Stuchlíková

Počítačové sály s mainframami (sálovými počítačmi) zo šesťdesiatych 
rokov dvadsiateho storočia a  s  ľuďmi v  bielych plášťoch zaoberajúcimi 
sa informačnými technológiami (IT) predstavovali pre všetkých ostatných 
veľkú vedu, vyspelú techniku, niečo neznáme, nepochopiteľné a nedo-
siahnuteľné. Dnes dieťa s prirodzenou samozrejmosťou ovláda tablet, no-
tebook, mobil... Napriek tomu je pre veľa mladých ľudí svet vedy a tech-
niky nezaujímavý. 

Naši žiaci
Roku 1982 sa začali rodiť deti, ktoré D. Tapscott, autor „Growing Up 

Digital“, nazval „Millennials“. Nová generácia študentov (Oblinger, 2003) 
očakáva, že bude mať aj vo vzdelávaní prístup k rovnakým technológiám, 
ako sú technológie, s ktorými vyrastá – počítače, mobilné telefóny, table-
ty... Táto skupina ľudí chce byť „na sieti“, dáva prednosť interakcii pred pa-
sivitou, internetu pred televíziou. 

Pani učiteľka Soňa Chreňová s  24-ročnou pedagogickou praxou na 
otázku, ako sa od jej učiteľských začiatkov zmenili žiaci, odpovedala: „Sú 
stále múdrejší, vzdelanejší vo svojom odbore, rozhľadenejší, informovanejší. 
Sú sebavedomejší a väčšina uznáva iba prirodzené autority, čo sa dospelým 
občas javí ako drzosť. Chcú sa učiť iba to, čo ich baví, a menej im záleží na 
známkach. Veď na vysoké školy sa dostanú takmer všetci – to pochopili skôr 
ako my dospelí. Neprekáža im priemernosť, majú nízke ambície. Ale ani to 
nie je ich chyba, je to obraz našej spoločnosti. Pre vysedávanie pri počítači 
často nemajú čas učiť sa.“ (Kunová, 2011.) Samozrejme, nie je možné cha-
rakterizovať dnešné deti všeobecne niekoľkými vetami. V každom prípa-
de vyrastajú obklopené najnovšími výdobytkami vedy a  techniky, teda 
v podmienkach, ktoré im zásadne menia život, rebríček hodnôt a majú 
priamy dosah na ich vzdelávanie.

1 Tento príspevok bol vytvorený s  podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v rámci riešenia projektu KEGA 020STU-4/2015 Interaktívne formy podpory 
v edukačnom procese technickej výchovy na základných a stredných školách a Agen-
túry na podporu výskumu a vývoja v rámci projektu APVV SK-CZ-2013-0174 Aspekty 
a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov.
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Veda a technika v znalostnej spoločnosti
Súčasný boom informácií vo všetkých oblastiach vedy a výskumu po-

súva ľudstvo za hranice, ktoré patrili ešte nedávno do sveta sci-fi  (vedec-
kej fantastiky). Je známe, že každých sedem rokov sa množstvo znalostí 
zdvojnásobuje a ľudia dnešnej informačnej doby sú nútení absorbovať za 
jeden rok viac informácií ako ich prarodičia za celý život. 

Informačná spoločnosť či znalostná spoločnosť/ekonomika sú pojmy 
charakterizujúce rozhodujúci vplyv poznatkov a výsledkov výskumu a vý-
voja na všetky sféry života spoločnosti. Očakávame komplexnejšie, rýchlej-
šie, spoľahlivejšie, dostupnejšie, energeticky efektívnejšie, inteligentnejšie 
a lacnejšie riešenia. Z hľadiska každej vyspelej krajiny je schopnosť uplatniť 
najnovšie poznatky vedy a techniky v praxi nesmierne dôležitá na udržanie 
konkurencieschopnosti hospodárstva, a tým aj jeho ďalšieho napredova-
nia, čo ešte intenzívnejšie platí v čase ekonomickej krízy. 

Práve progresívne technológie súčasnosti majú priamy vplyv na 
zvyšovanie kvality života, na symbiózu techniky a prírody v podobe al-
ternatívnych zdrojov energie či ekologických prvkov v doprave, na zni-
žovanie dôsledkov technickej produkcie na životné prostredie, na roz-
voj možností komunikácie a prenosu signálov, na zvyšovanie osobnej 
bezpečnosti, na možnosť uplatnenia hendikepovaných spoluobčanov 
v bežnom živote atď. 

Je viac ako jasné, že úloha nastupujúcej technickej inteligencie pri 
tvorbe a  produkcii hodnôt vo forme inovatívnych výrobkov s  vysokou 
pridanou hodnotou je nezastupiteľná. Bez kvalitných, technicky vzdela-
ných odborníkov s prírodovednými základmi nebude možné zabezpečiť 
budovanie znalostnej ekonomiky a trvalo udržateľný rozvoj. 

Potenciál progresívnych technológií však nie je v plnej miere využitý 
najmä preto, že – či už v USA, Európe a podobne na celom svete – uni-
verzity nepripravujú dostatočný počet kvalifi kovaných a  tvorivých od-
borníkov. Na Slovensku je tento problém tiež veľmi závažný, pretože bez 
potrebného počtu absolventov s  takýmito znalosťami ťažko očakávať 
zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej produkcie v rôznych odvet-
viach, a tým aj väčšiu pridanú hodnotu nášho exportu. Je preto mimo-
riadne potrebné usilovať sa o  vyváženú, potrebám rozvoja spoločnosti 
primeranú prípravu tvorivých pracovníkov vo všetkých oblastiach. Prax 
si žiada vysoko kvalifi kovaných absolventov pripravených na využívanie 
moderných technológií, schopných ďalej sa vzdelávať a  pracovať koo-
peratívne v  pracovnom tíme. Takýchto absolventov však nepripraví iba 
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sama univerzita, s  ich výchovou je nevyhnutné začať už v  základných 
školách a pokračovať s rozvíjaním ich technického myslenia na stredných 
a vysokých školách.

Súčasný stav technického vzdelávania
Keď vezmeme do úvahy najnovšie objavy a  úspechy v  oblasti vedy 

a techniky, je nutné paralelne rozvíjať moderný a efektívny spôsob vzde-
lávania spojený s vysokou motiváciou žiakov a študentov. Pri rešpektovaní 
rýchlo napredujúcich vedných odborov a dosiahnutých úspechov v nich 
býva však veľmi problematické zabezpečiť študentom transfer základnej 
myšlienky inovatívnych procesov a ich aplikácií do praxe. Práve tieto dôvo-
dy robia tému zvyšovania kvality a efektívnosti vzdelávacieho procesu so 
zameraním na štúdium techniky a prírodných vied vysoko aktuálnou.

Pokles záujmu mladých ľudí o štúdium tech-
niky a prírodných vied
Povedomie spoločnosti o tom, ktoré oblasti výskumu, vývoja a ino-

vácií prispievajú k  rozvoju znalostnej spoločnosti, je veľmi zúžené. 
Sme svedkami veľkého záujmu mladých ľudí o  informatiku a  najmä 
manažment, ale technické a prírodovedné disciplíny sú na okraji záuj-
mu. Je celosvetovým trendom, že mladí ľudia považujú síce používanie 
„technických prostriedkov“ za veľmi zaujímavé a zábavné, ale štúdium 
technických odborov je pre nich všeobecne neatraktívne. Veľká väčšina 
používateľov týchto zariadení hodnotí len komfort obsluhy a rozsah vy-
užitia, čo je prirodzené, ale často ani mládež s určitým záujmom o tech-
niku sa nesnaží dozvedieť, čo sa skrýva napr. v tej „čiernej, nepreniknu-
teľnej škatuľke“. Ak aj niekto z mladých zauvažuje o fungovaní počítača 
a  hrách na ňom, o  internete či o  mobilnom telefóne s  fotoaparátom, 
tak iste len ako o výdobytku „informatiky“, čo býva v takomto poníma-
ní takmer výlučne softvérovou záležitosťou. O  podstatu hardvérovej 
časti väčšina nemá záujem (azda okrem základných marketingových 
pojmov: CPU, RAM, GPU, HDD, SSD, USB...) napriek tomu, že bez ne-
skutočne rýchleho pokroku, napr. v elektronike, ktorá funguje dnes už 
prakticky výlučne na báze mikroelektroniky, senzoriky, nanoelektroniky 
a fotoniky, a teda je veľmi interdisciplinárna, by rozvoj informačno-ko-
munikačných technológií (IKT) nebol možný. 

Aké sú dôvody?
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Doslova „strašiakom“ pre väčšinu študentov je predstava, že základom 
štúdia a následného uplatnenia sú matematika a fyzika, teda predmety 
postavené na logických súvislostiach, ktorým ťažko porozumieť, ktoré sú 
časovo náročné a vyžadujú abstraktné myslenie.

Predpokladá sa, že všetky novinky a vývoj prichádzajú len zo zahrani-
čia. Preto si študenti myslia, že v rámci Slovenska nie je priestor na uplat-
nenie pre takýchto odborníkov.

Profesionáli v tejto oblasti sa propagácii svojho odboru málo venujú, 
a ak aj áno, nie dostatočne prístupnou formou.

Žiakov na technických stredných škôl je menej v dôsledku značného 
rozšírenia viacročných gymnázií (žiaci sa primárne orientujú na humanit-
né smery štúdia). 

Zníženie úrovne znalostí žiakov
Ako potvrdzujú učitelia základných škôl pri rozhovoroch, v triedach, 

kde je väčší počet nadanejších žiakov, sú aj celkové priemerné znalosti 
vyššie. Gymnáziá doslova „odčerpávajú“ zo základných škôl práve tieto 
nadané deti. Znižuje sa tým priemerná úroveň vedomostí v triedach a kle-
sá vedomostná úroveň žiakov druhého stupňa základných škôl. Väčšina 
žiakov s dobrými študijnými predpokladmi, teda aj tí technicky oriento-
vaní, odchádzajú na gymnáziá. Na odborné učilištia a stredné odborné 
školy potom prichádzajú zo základných škôl prevažne žiaci s priemerným 
a podpriemerným prospechom. Na uvedené školy sa často hlásia preto, 
lebo by inde neuspeli v prijímacom konaní. Odborné školy, zvyčajne z dô-
vodu „boja o prežitie“, musia prijímať a vzdelávať aj tých žiakov, ktorí na 
štúdium technických predmetov nie sú dostatočne motivovaní a nemajú 
naň ani potrebné predpoklady. Dôsledkom je celkové zníženie úrovne 
vedomostí a zručností absolventov týchto škôl (Hrbáček, 2012). 

Pre neustále reformy vzdelávacieho procesu v základných a stredných 
školách klesá hodinová dotácia výučby takých predmetov, ako sú matema-
tika, fyzika a chémia. Finančné podhodnotenie v školstve má však na sve-
domí aj nedostatok mladých fundovaných pedagógov týchto predmetov.

Nedostatočná technická výchova žiakov 
základných a stredných škôl
Výučba technických predmetov (dielenské práce, konštrukcia mo-

delov, elektrických obvodov...) bola a  je nákladná, vyžaduje potrebné 
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priestory, energiu, vybavenie dielní, materiál na výučbu, údržbu strojov 
i náradia. Mnoho škôl sa teda tejto „príťaže“ zbavilo. Transformovalo ju do 
teoretickej roviny. Niektoré školy ju úplne zrušili a nahradili ju teoretickou 
výučbou alebo sa začali venovať viac výučbe informačných technológií 
(Hrbáček, 2012). 

Faktory ovplyvňujúce voľbu povolania
Voľba povolania je jedným z najdôležitejších a najnáročnejších krokov 

v ľudskom živote. Rozhodovanie o budúcej profesijnej dráhe žiakov na-
stávalo zvyčajne na konci základnej školy, teda vo veku 15 rokov. Prechod 
žiakov na osemročné gymnáziá prebieha už v piatej triede, teda v jede-
nástich rokoch. 

Výskumy potvrdzujú, že profesijnú orientáciu a voľbu povolania žia-
kov ovplyvňujú ich rodičia (Hlaďo,  2012,  White,  2007). Postoje rodičov 
k  voľbe povolania dieťaťa veľmi ovplyvňuje nízka spoločenská prestíž 
technických a remeselných odborov.

Výskumy ďalej ukazujú na okrajový vplyv učiteľa v tomto rozhodovaní 
(Harris, 1992) a stále rastúci vplyv neformálneho prostredia (NÚOV, 2003). 
Vzhľadom na tieto skutočnosti hrá základná škola pri príprave žiakov na 
voľbu povolania kľúčovú úlohu. 

Hľadanie riešení situácie v technických odboroch je celosvetový prob-
lém, čo dokazuje napríklad dokument Report to the President, Prepare 
and Inspire: K-12 Education in Science, Technology, Engineering, and Math 
(STEM) for America Future (Report, 2010). S ohľadom na rastúci nedosta-
tok odborných pracovných síl najmä v podnikovej výrobe a zároveň na 
vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí sa táto problematika inten-
zívne rieši aj na Slovensku. Aktuálnou otázkou je zavedenie duálneho sys-
tému vzdelávania (kombinácia teórie a praxe), ktoré pripravuje Minister-
stvo školstva SR (Majerský, 2015). Zamestnávatelia by mali podľa svojich 
potrieb pomôcť určiť, aké zamerania na technických odborných školách 
by mali vznikať, aby absolventi našli v ich prevádzkach uplatnenie.

Na technické vysoké školy sa približne do roku 2000 hlásili prevažne 
študenti zo stredných priemyselných škôl, ktorí už pri nástupe mali dob-
rú úroveň odborných znalostí a  praktických skúseností a  mali predstavu 
o náplni štúdia. V súčasnosti prichádzajú na tieto školy viac než dve tretiny 
študentov z gymnázií a ich odborné znalosti a predstava o náplni štúdia sú 
nízke. Ako ukázali výsledky výskumu MŠ SR Výskum pre štátnu správu (Men-
clová, Baštová, Kondratová, 2004), hlavnou príčinou neúspechu študentov 
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v  prvých  ročníkoch technických vysokých škôl bol nezáujem o  štúdium. 
Autori uvádzajú, že tento nezáujem zapríčinili nesplnené predstavy o nápl-
ni štúdia. Túto skutočnosť potvrdzujú aj vysokoškolskí pedagógovia. 

Pokles demografi ckej krivky 
Vývoj spoločnosti po deväťdesiatych rokoch spôsobil nižšiu mieru 

plodnosti a pôrodnosti, čo možno považovať za hlavnú príčinu prehlbo-
vania demografi ckého starnutia na Slovensku. Už niekoľko rokov klesá 
demografi cká krivka, a tak vysoké školy zápasia s počtami študentov. Do 
úvahy však musíme brať aj fakt, že v súčasnosti klesá záujem študentov 
o vysokoškolské vzdelávanie.

Popularizácia vedy a techniky
Na jednej strane sme svedkami stále menšieho záujmu mladých ľudí štu-

dovať prírodovedné a technické odbory, ale na druhej strane pozorujeme dy-
namický vývoj progresívnych princípov a technológií (napr. organické polo-
vodiče, nanotechnológie) a ich uplatňovanie vo výrobe krátko po základnom 
výskume. Do popredia tak vystupuje potreba výchovy nových odborníkov, 
ktorí sa budú podieľať na vývoji moderných technológií a na ich implemen-
tácii do praxe – napr. pri riešení aj takých závažných problémov, ako sú nedo-
statok primárnych energetických zdrojov, ochrana životného prostredia atď. 

Jednou z ciest riešenia tejto patovej situácie je propagácia výsledkov 
výskumu a vývoja širokej laickej verejnosti so zameraním najmä na mladú 
generáciu – teda popularizácia s cieľom zvýšiť atraktívnosť štúdia príro-
dovedne a technicky orientovaných disciplín. 

Ako popularizovať vedu a techniku?
Ako ilustrovať prepojenia teoretických vedomostí prírodovedných 

poznatkov (matematika, fyzika, chémia...) s aplikáciou týchto poznatkov 
v  technických odboroch? Ako nájsť primerané príklady nových riešení 
tak, aby predsa len náročnosť štúdia neodradila, ale skôr prilákala štu-
dentov využiť široké možnosti uplatniť sa? Ako zaujať žiakov základných 
a stredných škôl? Ako v nich zapáliť plamienok záujmu o vedu a techni-
ku? Ako to robiť čo najefektívnejšie?

Otázku motivácie žiakov riešia pedagógovia, odkedy ľudská spoločnosť 
pozná pojem učiaceho sa a učiteľa. Najlepšie výsledky dosiahneme, ak sa 
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nám popularizačnými aktivitami podarí povzbudiť vnútornú motiváciu 
žiaka, ktorá je postavená na prirodzenej zvedavosti a  potrebe po-
znávať. Je vhodné navodiť situáciu, aby žiakovi skúmanie a objavovanie 
prinášalo nadšenie, uspokojenie, úžitok, ale aj naplnenie jeho potrieb. 
Každého zaujímajú veci, ktoré sú nejakým spôsobom dôležité pre jeho ži-
vot. Čo je dôležité pre žiakov? Musíme vychádzať z toho, čo deti poznajú, 
z ich ambícií, očakávaní, túžob, otázok, problémov, a ukázať im, aké to má 
prepojenie s tým, čo im prezentujeme. 

Napríklad, ak chceme pritiahnuť pozornosť žiakov na odbor fotoniky 
– laserovej techniky, je vhodné v rámci multimediálnej šou (alebo len pri 
obyčajnom vystúpení s dataprojektorom) urobiť laserovú šou (obr. 1) či 
ukázať obrázok alebo krátku ukážku z fi lmu Hviezdne vojny s laserovým 
mečom Lightsabre. Potom môžeme prejsť aj na informácie o operáciách 
očí laserom či rezanie kovu laserovým lúčom, na princíp činnosti a na to, 
aký je laser dôležitý pri optickej komunikácii. Pridajme laserové ukazo-
vadlo s  väčším výkonom, zapáľme ním papier a  demonštrujme tak, že 
laser môže byť nebezpečný. Dajme žiakom do rúk prípravok, v  ktorom 
si sami môžu pripraviť zapojenie polovodičového lasera s optickým káb-
lom, fi ltrami a vytvárať obrazce na stene. Všetky tieto možnosti vyžadujú 
technické vybavenie; ak ho nemáme k dispozícii, žiakov určite zaujmeme 
už aj obrázkom s laserovým mečom z fi lmu Hviezdne vojny. 

Obr. 1 Laserová šou v rámci projektu Energia zblízka (realizovaná v spolupráci Fakulty ener-
getiky a informatiky STU v Bratislave a spol. s r. o. Kvant)
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Túto popularizačnú aktivitu sme organizovali a zabezpečovali niekoľ-
kokrát na FEI STU v Bratislave v rámci projektu Energia zblízka2 iniciované-
ho nadáciou E.ON, skupinou ZSE – Západoslovenská energetika, a. s. Pou-
žili sme, samozrejme, dostupné technické vybavenie a deti boli okúzlené. 

Tak ako pri všetkých našich popularizačných aktivitách aj tu sa po-
tvrdilo, že žiakov najviac zaujme, ak sa môžu do aktivity priamo zapojiť, 
niečo vyskúšať, postaviť, vidieť v  realite, nielen na obrázku, vo fi lme či 
v  prezentácii. Ak zároveň prezentované objekty hýria farbami, zvukom 
či svetelnými efektmi, majú väčší potenciál získať pozornosť prítomných. 

Je nevyhnutné zdôrazniť, že vo vzdelávacom procese a rovnako i pri 
popularizácii platí, že najväčší vplyv má osobnosť samotného prezen-
tujúceho či moderátora popularizačnej aktivity. 

Prístupy k popularizácii vedy a techniky
Nezáujem mladých ľudí o vedu a techniku má priamy dosah na počet 

a kvalitu uchádzačov o štúdium na FEI STU, preto sa otázkami týkajúcimi 
popularizácie vedy a  techniky v  Ústave elektroniky a  fotoniky intenzív-
ne zaoberáme už niekoľko rokov. Doteraz sme sa podieľali v spolupráci 
s Ústavom elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na mnohých 
popularizačných aktivitách. Na základe analýzy skúseností získaných 
z  týchto aktivít sme dospeli k  viacerým záverom a  odporúčaniam na 
zefektívnenie popularizácie vedy a techniky.

Existuje niekoľko prístupov k popularizácii vedy a techniky, napr.:

1. využiť ponuku dostupných popularizačných aktivít,

2. navrhnúť subjektom zaoberajúcim sa popularizáciou vedy a techniky 
nové a zaujímavé aktivity,

3. stať sa tvorcom vlastných popularizačných aktivít.

1 Dostupné popularizačné aktivity

Stačí si sadnúť k  počítaču, vyhľadať, kto čo ponúka a  za akých pod-
mienok, a potom štandardne zorganizovať a zabezpečiť akciu. Pre tých, 
ktorí začínajú pracovať v tejto oblasti, uvádzame niekoľko tipov, s ktorými 
máme osobnú skúsenosť, resp. dobré referencie.

2 http://www.energiazblizka.sk
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Veľmi zaujímavé a podnetné sú napr. akcie, ktoré zastrešuje Centrum 
vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)3. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a  techniky v spoločnosti 
(NCP VaT)4 sa podieľa na organizovaní mimoriadne zaujímavých ak-
tivít pre žiakov základných a stredných škôl s veľkým dosahom.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku – každoročne sa organizuje 
s cieľom zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoloč-
nosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí 
o  štúdium vedeckých a  technických disciplín, informovať verejnosť 
o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a tech-
niku. Ide o akciu, na ktorej si každý žiak môže nájsť niečo zaujímavé.
Vedecká cukráreň – zábavnou a  priateľskou formou zapája žiakov 
vo veku od 12 do 18 rokov do vedeckej diskusie. Po 15- až 20-minú-
tovej informácii o vybranej téme pozvaní vedci debatujú so žiakmi. 
Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako 90 až 120 minút. Žiak má 
výnimočnú možnosť byť v aktívnom kontakte s odborníkom/vedcom 
etablovaným vo vybranej oblasti. Tieto akcie sú nahrávané na video 
a voľne sprístupnené na portáli Národného centra, čo možno úspešne 
použiť v rámci popularizácie. 
Portál na popularizáciu vedy Veda na dosah5 s aktuálnymi informá-
ciami o  budúcich i  minulých aktivitách a  podujatiach na poli vedy, 
techniky a jej popularizácie. 
Portál na popularizáciu vedy a techniky Vedecký kaleidoskop6. Vy-
tvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet sloven-
skej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Tento portál pri-
náša pestré informácie o dianí na našej vedeckej scéne a šíri ich medzi 
internetovou verejnosťou. Je vhodný ako zdroj inšpirácie pre tých, 
ktorí hľadajú podnety na svoju prácu v oblasti popularizácie.
Portál na popularizáciu vedy Festival vedeckých fi lmov7. Nadväzuje 
na odkaz a úspechy najznámejších európskych fi lmových prehliadok 
zameraných na oblasť populárno-vedeckých fi lmov. Okrem iného 

3 http://www.cvtisr.sk

4 http://ncpvat.cvtisr.sk

5 http://vedanadosah.cvtisr.sk

6 http://vedeckykaleidoskop.cvtisr.sk

7 http://fvf.cvtisr.sk
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tam je i odkaz na súťaž Festival fyzikálnych fi lmov8, ktorú organizu-
je P-MAT, n. o., spolu s partnermi. Do tejto súťaže sa prijímajú všetky 
fi lmy s tematikou fyziky, fyzikálnych javov (aj pokusov) alebo o osob-
nostiach a inštitúciách venujúcich sa fyzike, ktoré natočili žiaci základ-
ných a stredných škôl. 

Ako sme už uviedli, mimoriadny úspech u žiakov majú aktivity zame-
rané nielen na rozvoj cieľových vedomostí, ale aj na rozvoj technických 
zručností a schopností. K takým patria:

expozícia infocentra Energoland v Mochovciach – má 33 interak-
tívnych sekcií, ktoré poskytnú všetky potrebné informácie o rôznych 
energiách, o  ich využití, pozitívach i negatívach jednotlivých spôso-
bov výroby elektriny9;

Elektrárňa Piešťany10,  ktorú spoločnosť  Západoslovenská energetika, 
a. s., zrekonštruovala a uviedla do prevádzky ako interaktívne centrum 
vedy a techniky. V súčasnosti sa v nej organizujú vzdelávacie aktivity pre 
základné a stredné školy. Žiaci si môžu vyskúšať praktické pokusy z fyzi-
ky, naučiť sa, ako fungujú elektrické obvody, či získať informácie o efek-
tívnosti domácich spotrebičov. Elektrárňa Piešťany dokáže pre triedu 
pripraviť celodenný program (5 hodín vzdelávania). Má v ponuke dva 
90-minútové vzdelávacie moduly a päť rôznych 60-minútových fyzi-
kálnych workshopov;

popularizačné aktivity pod záštitou Slovenského centra pre rozvoj 
komplexného tvorivého myslenia SCHOLA  LUDUS11, ktoré už roky 
majú svojich priaznivcov. Putovné interaktívne výstavy SCHOLA LU-
DUS: Vedecká hračka, Labyrint a Prekvapenia v kvapalinách sú urče-
né na putovanie – do škôl, múzeí, centier voľného času, kultúrnych 
domov a  podobne. Súčasne SCHOLA  LUDUS buduje profesionálnu 
virtuálnu platformu na priamu modernú popularizáciu vedy a popu-
larizačný portál na neformálne pro-vedecké vzdelávanie pre každého 
– s osobitným zreteľom na žiakov a učiteľov SŠ;

kurzy elektroniky pre žiakov ZŠ (Elektronika hrou – pre žiakov 5. až 

8 http://www.fyzikalnefi lmy.sk

9 http://energoland.seas.sk/energoland

10 http://www.elektrarnapiestany-zse.sk

11 http://www.scholaludus.sk



AKO POPULARIZOVAŤ VEDU

39

9. tried ZŠ, Zábavná elektronika – pre deti od 5. triedy ZŠ a Robotické 
systémy, stavba a programovanie – pre deti od 5. triedy ZŠ), ktoré sa 
vedú s cieľom osloviť deti bádateľskými aktivitami súvisiacimi s tech-
nikou12, 13 na báze skúseností pedagógov z Katedry technickej a infor-
mačnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne 
(obr. 2); organizovanie technických súťaží14, zavádzanie robotických 
stavebníc do výučby – dokonca už žiakom prvého stupňa základných 
škôl (deti si samy stavajú roboty, neskôr ich spájkujú a programujú, sú 
na svoju prácu hrdé a so spájkovačkou sa už nerozlúčia...); 

tradičná robotická súťaž ISTROBOT v klasických kategóriách Stopár, 
Myš v bludisku a Voľná jazda pre žiakov stredných a vysokých škôl or-
ganizovaná na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. 
Roku 2015 to bol už 15. ročník15.

12 http://www.hses.cz/science-slam.html

13 http://www.hses.cz/divadlo-techniky.html

14 http://www.hses.cz/soutez2013.html

15 http://www.robotika.sk/contest/2015

Obr. 2 Krúžok Robotické systémy, stavba a programovanie so žiakmi 3. ročníka ZŠ (vedený 
doc. Hrbáčkom)
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Zaujímavé zdroje inšpirácie poskytuje napr.:
nezisková organizácia Pansophia16, ktorá zorganizovala od roku 2009 
kultúrno-vzdelávaco-motivačné predstavenia Divadlo poznania pre 
viac ako 210  000 poslucháčov. Tieto predstavenia sú na Slovensku 
ojedinelou mimoškolskou formou vzdelávania. Zábavným a  popula-
rizačným spôsobom vysvetľujú žiakom a  študentom stredných škôl 
najnovšie poznatky z rôznych prírodovedných oblastí. Ich predstavenia 
zahŕňajú školu hrou, interaktívne vzdelávanie, priamy kontakt s publi-
kom, aktualizované vedecké informácie, variabilný vzdelávací a moti-
vačný program, súťaže a ceny pre žiakov, najmodernejšie multimediál-
ne technológie;
internetový server na zdieľanie videosúborov YouTube17, ktorý 
je dnes skutočne jedným z  významných zdrojov popularizačných 
a vzdelávacích materiálov. Napríklad Dobrodružství vědy a techniky – 
Elektromobilita18, Zázraky vědy – Jede to na vodu (CZdab)19...;
nezisková organizácia Khan Academy20, zameraná na vzdelávanie 
s krédom a free, world-class education for anyone, anywhere, dnes po-
núka viac ako 6 200 výučbových videí uložených na YouTube v rôz-
nych vedných disciplínach, ako sú napr. matematika, fyzika, chémia, 
organická chémia;
portál na popularizáciu vedy a  techniky eQuark.sk21 a  webová 
stránka quark.sk22 – prinášajú veľmi zaujímavé informácie o vede 
a technike;
slovenský portál nielen o časticovej fyzike Svet častíc23 – prináša za-
ujímavé informácie v projekte Úžasný svet CERN-u a jeho výskum, ale 
aj v hrách, napr. kvarteto Svet častíc.

16 http://www.pansophia.sk

17 https://www.youtube.com

18 https://www.youtube.com/watch?v=or4TOO26VNY

19 https://www.youtube.com/watch?v=sL0eCL-XNBQ

20 http://www.khanacademy.org

21 http://www.equark.sk

22 http://www.quark.sk

23 http://www.svetcastic.sk
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2 Nový návrh aktivít subjektom zaoberajúcim sa po-
pularizáciou vedy a techniky 

Ak viete, o aké aktivity máte záujem, a ste presvedčení, že budú príno-
som v oblasti popularizácie, odporúčame nadviazať kontakt so subjektmi, 
ktoré sa profesionálne zaoberajú popularizáciou vedy a techniky, prípad-
ne sú priamo vedcami a  odborníkmi vo vybranej oblasti. Keď to bude 
možné, určite vám vyjdú v ústrety.

3 Byť tvorcami vlastných popularizačných aktivít 

Vytvoriť vlastné popularizačné aktivity môže byť časovo, fi nančne 
a technicky veľmi náročné. Na druhej strane – pekný nápad, krátka pre-
zentácia a nadšenie dokážu zázraky. 

Na základe našich skúseností je táto cesta veľmi efektívna. Spolu s na-
šimi študentmi vyvíjame nové popularizačné exponáty, vymýšľame nové 
experimenty a  snažíme sa prístupnou cestou prezentovať náš výskum 
i štúdium. Medzi naše popularizačné aktivity patrí organizácia či spoluor-
ganizácia a zabezpečenie aktivít. Sú to napríklad:

návštevy mladých výskumníkov a pedagógov na stredných školách, 

exkurzie s  experimentmi zameranými na rozvoj cieľových ve-
domostí, technických zručností a  schopností žiakov základných 
a stredných škôl (obr. 3),

exkurzie žiakov základných a stredných škôl do výskumných pra-
covísk (obr. 4),

krúžky pre stredoškolákov (s témami – Elektronika okolo nás, Ta-
jomný svet polovodičov, Štruktúra pod lupou, Nie je priechod ako 
prechod, Dióda v akcii, Slnko v sieti, Ako hreje studené svetlo, Spú-
tané svetlo, 1000x menší ako vlas, Cítia a vidia za nás – senzory...),

prax pre stredoškolákov,

prezentácie vedy a  techniky s  experimentmi pre stredoškolákov 
počas Dní otvorených dverí FEI STU v Bratislave,

prezentácie s experimentmi pre žiakov základných škôl v rámci pro-
jektu Energia zblízka, podporovaného spoločnosťou E.ON. Na ex-
kurziách, ktoré si takto vyžiadali záujemcovia zo strany základných 
škôl v čase trvania projektu, sa zúčastnilo 3 812 žiakov (obr. 5),
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prezentácie vedy a techniky s experimentmi na Letnej univerzite 
pre stredoškolákov,

prezentácie vedy a  techniky s  experimentmi na akciách Noc vý-
skumníka, Veda netradične (Veda netradične, 2014),

súťaže Energia v tvojom regióne24.

Ďalšími našimi popularizačnými aktivitami sú:

vytvorenie a sprístupnenie vzdelávacích materiálov na portáli eLearn 
central open25, ktorý je voľne dostupný pre všetkých záujemcov,

kurz Interaktívne animácie v elektronike v zmysle hesla S nami je uče-
nie hra26. Žiaci môžu vstupovať do animovaných alebo simulovaných 
procesov, môžu do nich zasahovať a ovplyvňovať tak ich vývoj;

online Energetický slovník – kurz Energetický slovník27 a odborná 

24 http://www.oze.stuba.sk/category/sutaze

25 http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen

26 http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/course/view.php?id=104

27 http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/course/view.php?id=117

Obr. 3 Exkurzia s experimentmi pre žiakov 2. ročníkov stredných škôl
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knižná publikácia Energetický slovník pre základné a  stredné školy 
(Farkas Smitková, 2014). Tento kurz, ako aj knižná publikácia majú 
zoznámiť žiakov so základnými pojmami využívanými v  elektro-
energetike. Publikácia obsahuje vyše 740 technických termínov, je 
doplnená obrázkami, schémami zapojenia a grafmi, ktoré pomá-
hajú lepšie vysvetliť jednotlivé heslá;

interaktívne hry, napr. Energy Robot, Solaris, osemsmerovky a taj-
ničky, náučné videá so zameraním na oblasť energetiky28, edukač-
né energetické Pexeso,

interaktívna odborná monografi a Tajomný svet energie (obr. 6),

multimediálne informačno-vzdelávacie DVD zamerané na ob-
lasť elektroenergetiky, ktoré interaktívnou formou popularizuje 
problematiku elektroenergetiky žiakom základných a  stredných 
škôl. Obsah DVD je rozdelený do piatich častí, z toho tri sú urče-
né študentom stredných škôl (Energetické zdroje, Transformácia 

28 http://www.oze.stuba.sk/minimapa

Obr. 4 Exkurzia do vedeckých pracovísk pre 
žiakov 2. ročníkov stredných škôl

Obr. 5 Experimenty k výkonovej náročnosti 
počítačov pre žiakov základných škôl v rám-
ci projektu Energia zblízka



AKO POPULARIZOVAŤ VEDU

44

energie, Slovník energetických pojmov) a dve žiakom základných 
škôl (prezentácia Prečo môže byť každý elektráreň, Hry na platfor-
me Flash s energetickou tematikou) (Janíček, 2014).

Obr. 6 Ukážka z interaktívnej monografi e Tajomný svet energie – 2. kapitola Premena ener-
gie, Technológie geotermálnej premeny
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Quo vadis?
Veda a technika sú základom hospodárskeho a spoločenského pokro-

ku, pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Zlepšenie vnímania vedy 
a techniky v povedomí mladých ľudí je jednou z významných úloh dneška. 
Je mimoriadne dôležité hľadať nové spôsoby motivácie žiakov základných 
škôl a perspektívnych ambicióznych študentov stredných škôl na zvýšenie 
záujmu o štúdium technických a prírodovedných disciplín. Na to je nevy-
hnutná spolupráca učiteľov a odborníkov zo základných, stredných a vyso-
kých škôl, ale aj profesionálov, vedcov a technikov z praxe. 

Výnimočne podstatným faktorom je aj zmena celkového prístupu celej 
spoločnosti k  vede a  technike. Na inšpiráciu môže poslúžiť riešenie, ktoré 
použili vo Veľkej Británii. Alarmujúci pokles záujmu o štúdium technického 
zamerania bol dôvodom, aby sa do popularizácie vedy a techniky zapojili aj 
verejné televízie a médiá s plnou podporou vlády. Cielená prezentácia výdo-
bytkov vedy a techniky, úspešných vedcov, inžinierov a odborníkov priniesla 
svoje ovocie. Počet uchádzačov o štúdium technického zamerania na vyso-
kých technických školách a univerzitách presiahol ponúkané kapacity. 
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Ako prezentovať svoj výskum laikom 
prostredníctvom médií
Zuzana Vitková

Prečo popularizovať?
Výskum, ktorý nie je prijatý čo najväčšou časťou verejnosti, má 

oveľa menšie účinky na spoločnosť ako objavy, ktorým ľudia rozu-
mejú. Pre vedcov by preto malo byť dôležité, aby vedeli správne po-
dať výsledky svojho výskumu verejnosti. Bez pochopenia môžu to-
tiž nové veci vzbudzovať nedôveru, prípadne nevzbudiť vôbec nič. 
Jedným z  najdôležitejších vedecko-popularizačných nástrojov sú 
masové médiá. Novinári, ktorí v  nich pôsobia, sú akýmsi medzičlán-
kom medzi vedcami a  verejnosťou. S  nástupom internetu môžu ved-
ci efektívne sprístupňovať vedu aj sami, napríklad pomocou blogov.
Spoločným cieľom novinárov a vedcov by teda mala byť zrozumiteľná in-
terpretácia vedy pre čo najširšie publikum. Aj základný výskum v odbore 
nových materiálov môže byť totiž zaujímavý, ak ho vie vedec sám alebo 
s pomocou novinára dobre podať. 

Čo je popularizácia?
Odborná literatúra chápe popularizáciu ako „šírenie znalostí všeobec-

ne zrozumiteľným spôsobom“. Zároveň sa snaží o  to, „aby  jej  základ-
né zložky – spravodajské, popularizačné a publicistické – vplývali na pub-
likum primerane vo vzájomnej nadväznosti, paralelne i  postupne, aby 
podávali nové vedomosti systematicky, prostredníctvom širokej palety 
informujúcich i publicistických žánrov. Jej tvorcovia sa pritom snažia do-
cieliť, aby bola pružná, adaptabilná, schopná sprostredkovať teoretické 
impulzy prichádzajúce zo základného i aplikovaného výskumu, a zároveň 
reagovať na podnety praxe“. Spoločným znakom tohto šírenia je pritom 
zužovanie a zjednodušovanie odborných predlôh. 

Oxfordský slovník vysvetľuje širší pojem „popularizovať“ veľmi po-
dobne – ako „sprístupnenie akademického alebo vedeckého predmetu 
širokej verejnosti v  zrozumiteľnej podobe“. V  rámci angloamerickej od-
bornej literatúry je zaužívanejším pojmom než popularizácia pojem ve-
decká komunikácia. Tento termín sa viaže na komunikáciu smerom od 
vedcov k verejnosti, ako aj od médií k verejnosti. Vedecká komunikácia 
je podľa jednej z jej defi nícií „použitie vhodných zručností, médií, aktivity 
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a  dialógu na  dosiahnutie jednej alebo viacerých z  nasledujúcich osob-
ných reakcií verejnosti smerom k vede: zvýšenie povedomia, používanie, 
záujem, radosť, formovanie názorov a porozumenie“. Účinnosť akejkoľvek 
vedeckej komunikácie je však podmienená zrozumiteľnosťou textov, pre-
tože „nezrozumiteľné je neprijateľné a na verejnosť nepôsobí“.

Popularizácia nie je urážka
Vďaka internetu máme prístup k  takmer neobmedzeným informá-

ciám všetkého druhu. To sa týka aj vedy. Problém však je, že informácie 
o  vedeckých výskumoch bez hlbšieho kontextu môžu autori článkov 
povrchne alebo chybne interpretovať, čo následne zle pochopí aj laické 
publikum. Hranica medzi popularizáciou, ktorá slúži väčšej zrozumiteľ-
nosti, a prílišným zjednodušením na úkor správnosti faktov až bulvarizá-
cie je preto veľmi krehká. Možno aj to je dôvod, prečo užitočné a nevy-
hnutné zjednodušenie vnímajú vedci veľmi citlivo. Môže u nich vyvolať 
pocit, že ich práca je znehodnocovaná akýmkoľvek zjednodušovaním 
slov či vetných konštrukcií. 

Tento postoj je problematický napríklad pri autorizácii príspevku. Či už 
ide o rozhovor, ktorý si autorizáciu vyžaduje, alebo o iné žánre, snaha o zjed-
nodušenie môže spôsobiť faktickú chybu, ktorej sa dá efektívnou autorizá-
ciou predísť. Problém je, ak vedci pri autorizácii neopravujú iba chybne inter-
pretované fakty, ale menia aj jazyk článku z populárneho späť na odborný. 
Pri úpravách je teda vhodné, aby sa vedec zamyslel nad tým, či opravuje 
novinárov príklad preto, lebo je fakticky nesprávny, alebo preto, lebo sa 
mu nepáči jeho jednoduchosť. Tá často nie je samoúčelná, ale slúži na 
to, aby mohol čitateľ z dvoch strán textu v novinách pochopiť výskum, 
ktorému sa vedec venoval niekoľko rokov.

Čo ľudí zaujíma?
Témou identifikovania vedeckých tém, ktoré stoja za uverejnenie, 

sa zaoberá napríklad štúdia Európsky výskum v  médiách: čo si myslia 
profesionáli v médiách? Poukazuje na to, že pre vedcov je zväčša ťaž-
ké splniť senzačné a kontroverzné kritériá médií, v ktorých chcú svoje 
výsledky publikovať. Pri otázke, aké faktory sú pre novinárov dôležité 
pri publikovaní príspevkov týkajúcich sa vedy, väčšina respondentov 
(65 %) potvrdila, že informácie prameniace z výskumu musia byť rele-
vantné pre čitateľa, novinárov a spoločnosť vo všeobecnosti. Pre 42 % 
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respondentov z radov novinárov bolo nevyhnutné, aby vedecká téma 
obsahovala novú, exkluzívnu informáciu. 15 % novinárov zdôraznilo 
preferenciu spracovania  vedeckých výsledkov, ktoré sa dajú ľahko, 
zrozumiteľne a zmysluplne podať verejnosti. Kontroverznú, senzačnú 
alebo originálnu tému požadovalo 11  % oslovených novinárov. De-
satina považovala za dôležitý faktor blízkosti výskumu, o  ktorom in-
formujú. Dôveryhodnosť, prístup k spoľahlivým a overiteľným dátam 
či prístup k  vizuálnym materiálom ako prioritu uviedlo len percento 
redaktorov a novinárov. 

Tieto preferencie môžu spôsobiť značné napätie medzi vedeckou 
a mediálnou verejnosťou. Pramenia však z čitateľských preferencií potvr-
dených aj mediálnymi expertmi. Pri pohľade na primárne spravodajské 
hodnoty v médiách, zadefi nované teoretikmi médií a komunikácie, ako 
sú napríklad závažnosť, novosť, dráma, blízkosť deja či kontroverzia, vidieť 
jasný prienik medzi tým,  čo  experti na médiá označujú ako spravodaj-
sky hodnotnú informáciu, a  preferovanými oblasťami tém u  novinárov.
Samozrejme, cesta informovania o vedeckých výsledkoch by mala viesť 
cez faktory, ktoré síce zvýšia hodnotu a  čítanosť výsledného produktu, 
ale nie za cenu dezinterpretácie, zavádzania či umelej senzácie. Vzájomná 
dôvera medzi vedcami, médiami a verejnosťou je totiž hlavným predpo-
kladom účinného informovania o vede a technike.

Čo je teda dôležité?
Správu treba podať ľudským spôsobom. Ak laickej verejnosti prezentu-

jete rovnaký článok, aký ste odovzdali do odborného časopisu, účinnosť 
bude takmer nulová.

Používajte obrazový materiál, ako sú fotografi e, zrozumiteľné grafy 
a videá.

Používajte veľa príkladov z praxe aj z bežného života.
Ak sa správa týka základného výskumu, snažte sa priblížiť, prečo je 

nové poznanie prospešné, aj keď z neho čitateľ nemôže ťažiť okamžite.
Používajte príklady, ktorým porozumie čo najviac ľudí. Predstavte si, 

ako by ste svoju prácu opísali deťom základnej školy. 
Vedecká práca je veľmi široká, dá sa na ňu pozrieť z mnohých uhlov po-

hľadu. Sústreďte sa v obsahu iba na jeden, aby ste čitateľa nezmiatli. Pomôže 
vám krátka osnova, z ktorej jasne vidno, odkiaľ kam sa potrebujete dostať. 

Nezačínajte zložitými názvami projektov či predstavovaním štruktúry 
vášho pracoviska. Väčšinu divákov/čitateľov/poslucháčov musíte zaujať 
práve v úvode, inak vám stratenú pozornosť vrátia len veľmi ťažko. 
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Ak píšete text/prezentáciu, dajte si pozor na „plachtu“ textu. Už len 
pohľad na text bez členenia na odseky, titulky, medzititulky či obrázky, pri 
ktorých si pozornosť vydýchne, je únavný.

„Noviny vychádzajú každý deň“ – ak je téma, ktorú chcete prezentovať 
verejnosti neaktuálna, máte menšiu šancu, že ju budú chcieť publikovať. 
Skúste v nej nájsť aktualizačný moment (napríklad Svetový deň zdravého 
spánku, ak sa dlhodobo zaoberáte poruchami spánku) a posuňte ho do 
popredia.

Vedci a web
S nástupom internetu sa pre vedcov stalo oveľa jednoduchšie in-

formovať svet o  svojich úspechoch. „Vedci, ktorí blogujú, sa stávajú 
vplyvnejšími, rovnako aj  tlačové oddelenia, vedecké agentúry či  or-
ganizácie.“ Sú totiž zdrojom už zjednodušených informácií pre laickú 
verejnosť, tém a overených respondentov pre médiá. Takisto sa stáva-
jú verejne známymi expertmi vo svojej oblasti. Internet tak vedcom, 
ktorí sú ochotní verejne vystupovať a popularizovať, ponúka možnosť 
„byť v  priamom kontakte s  verejnosťou, ktorá sa zaujíma o  vedu“. 
Výskum renomovaného magazínu Nature ukázal, že čoraz väčší počet 
novinárov sa pri hľadaní inšpirácie na článok spolieha na blogy ved-
cov. Symbióza publikujúcich vedcov a novinárov inšpirovala napríklad 
austrálsko-anglický projekt The Conversation. Ten spája vedeckých 
odborníkov z najprestížnejších svetových univerzít s profesionálnymi 
novinármi, ktorí ich príspevky konzultujú a editujú. Výsledný produkt 
tak spája odbornosť, ktorá ide do hĺbky, s populárnou formou a jazy-
kom, ktorý zaujme čitateľa. O podobnú synergiu sa na Slovensku snaží 
aj portál science.sk. Ponúka vedcom priestor na publikovanie článkov 
o svojom výskume či komentárov k celosvetovému dianiu vo vede. Po 
zaslaní príspevku do redakcie ho upravuje editor, ktorý sa zameria-
va na popularizačno-novinársku stránku článku. Editor potom pošle 
navrhované zmeny vedcovi a  ten ich buď zapracuje, alebo dá ďalšie 
svoje pripomienky. Táto komunikácia sa opakuje, až kým nie sú obe 
strany s výsledným článkom spokojné. Editor dáva pri upravovaní do-
kumentu vždy sledovať zmeny, prípadne doň vkladá komentáre, aby 
vedca upozornil na rôzne chyby a poradil mu so žurnalistickou časťou 
príspevku.
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Desatoro popularizácie v médiách – tipy, 
ktoré môžu príspevku pomôcť 

Začať je najťažšie

Či už píšete popularizačný príspevok priamo pre publikum, správu pre 
médiá, alebo odpovede na otázky novinárov, pomôže vám, keď si hneď 
na začiatku ujasníte odpoveď na niekoľko otázok.

Čo chcem témou povedať? Čo je najdôležitejšia/najzaujímavejšia/
najuchopiteľnejšia informácia správy? Je táto informácia zo správy dosta-
točne zrozumiteľná a  nezaniká v  menej dôležitých faktoch, ako je hoci 
dvojjazyčné znenie názvu projektu? Napríklad: Je dostatočne spomenutý 
prínos objavu, aj keď ide o základný výskum?

Komu je príspevok určený? Posielam svoj príspevok do tlačového odde-
lenia svojej inštitúcie, kde ho ešte upravia tak, aby bol zaujímavý pre no-
vinárov? Snažím sa osloviť konkrétne médium? Píšem priamo pre laickú 
verejnosť? Sú cieľovou skupinou dospelí alebo žiaci základných škôl? 
Napríklad: Ak oslovujem priamo novinára, je môj príspevok dostatočne 
zaujímavý pre osobu, ktorá nemá vedecké pozadie?

Aká bude forma príspevku? Prednáška sa nedá stopercentne preklopiť 
do článku, rovnako článok nebude zaujímavý, ak sa od slova do slova pre-
rozpráva. Preto si treba hneď na začiatku ujasniť, akú bude mať konečný 
produkt formu. Výber formy je dobré prispôsobiť aj tomu, v čom sa autor 
cíti najistejšie. Napríklad: Pri článku je dôležitá znalosť jazyka, dobrá šty-
listika, bohatá slovná zásoba a schopnosť „hrať sa“ so slovami. Pri tvorbe 
videa sú to zase technické či grafi cké zručnosti, charizma a príjemný hlas. 

Prečo idem príspevok písať? Publikum vie odhadnúť motiváciu autora po-
merne ľahko. Ak máte chuť podeliť sa o svoj úspech a šíriť nadšenie vedou, 
bude váš príspevok vnímať oveľa pozitívnejšie, ako keď z neho bude sršať 
„nutné zlo“. Vtedy bude jasné, že autor článok písal napríklad z grantovej po-
vinnosti, bez akejkoľvek snahy o to, aby čitateľ pochopil, čo vlastne vyskúmal.

Čo by mal každý príspevok prezradiť?

Keď si autor zodpovie základné otázky, ktoré sa týkajú príspevku, musí 
zodpovedať základné otázky aj svojmu publiku. 

V žurnalistickej praxi existuje pojem šesť základných novinárskych otá-
zok. Na tie by mal odpovedať každý príspevok. Pri krátkej správe postačí 
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odpoveď na prvé štyri. Prvé štyri otázky by mali byť zodpovedané v úvod-
ných častiach príspevku, odpovede na ďalšie dve rozvíjajú text ďalej. 

KTO? ČO? KEDY? KDE? Prečo? Ako?

Slová a vety, ktoré nikomu nechýbajú

Text často zahlcujeme takzvanými „parazitickými slovami“. Nám síce 
môžu znieť dobre, no nemajú nijaký prínos. Typickým príkladom je klišé, 
čiže ošúchaná fráza, ktorá častým používaním stratila svoju údernosť 
a stala sa z nej „slovná vata“. Napríklad: Čas ubehol ako voda... Veda naša 
každodenná... Podarilo sa to v hodine dvanástej... Dôvodov je viac, než by 
sa mohlo zdať...

Ďalším príkladom je nadmerné používanie niektorých slov. Tie síce 
môžu mať v texte okrasnú funkciu, no ak sa v jednej vete vyskytuje viac 
ako jedna, stávajú sa pre čitateľa otravnými. Napríklad – keďže, pretože, 
a preto, v prípade, že...

Ak je to možné, vyhnite sa aj neexaktným výrazom: mnoho, čoskoro, 
niekoľko... Nedávajú presnú informáciu a prezrádzajú na autora, že ani on 
nemusí vedieť, kedy sa vlastne to „čoskoro“ udeje. 

Slovesá a dynamika textu

Slovesá textu pomáhajú. Dynamizujú ho a  sú aj nositeľmi emócie 
(mať, chcieť, byť). Používajte radšej jednoduchšie vyjadrenia: 

namiesto  vyhotoviť posudok –  posúdiť,
namiesto  môže priniesť zlepšenie –  môže zlepšiť...

Text okrem slovies zdynamizuje aj striedanie kratších viet a súvetí. Sú-
vetia by však nemali byť príliš dlhé. Ak sú zložité, vždy sa oplatí rozdeliť ich. 

Pri trpnom rode trpí čitateľ

Trpný rod slovies sa často používa v ofi ciálnej a administratívnej ko-
munikácii. V popularizačnom článku je vhodnejší činný rod slovies. Ktorá 
možnosť sa vám číta ľahšie? 
 Do ďalšieho kola bolo komisiou vybraných päť projektov. 
 Komisia vybrala do ďalšieho kola päť projektov.

 Článok bol Michalom odovzdaný po termíne.
 Michal odovzdal článok po termíne.
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 Špičkové laboratórium bolo zriadené univerzitou. 
 Univerzita zriadila špičkové laboratórium.

Nekomplikujme čitateľovi život

Pri popularizácii nestačí zjednodušovať význam, ale aj vetnú skladbu 
a slovné spojenia. Vedecký žargón, ktorý laik nepozná, je takisto vhodné 
nahradiť „civilnejšími“ slovami: 
 vzhľadom na skutočnosť, že...,  keďže...,
 na účely...,  na...,
 v súlade s...,  podľa...,
 týkajúci sa...,  o..., 
 vyhotoviť analýzu,  analyzovať,
 eliminovať,  odstrániť,
 negatívny vývoj,  pokles...
Príklad komplikovanej vety, ktorá sa dá povedať jednoduchšie:
 Prítomnosť vody na planéte naznačovali už výskumy vykonané 

sondou Galileo na prelome storočí, ale až do dnešného dňa sa nepodarilo 
získať taký pádny dôkaz podporujúci túto hypotézu.
 To, že by na planéte mohla byť voda, naznačili výskumy sondy Ga-

lileo už v minulosti. Až dnes sa však podarilo získať presvedčivý dôkaz, 
ktorý túto hypotézu podporuje. 

Gramatika je zaujímavý fenomén

Aj keď je jasné, že nie každý vedec musí byť aj jazykovedec, kontrola 
textu predtým, ako ho pošle na publikovanie, by mala byť samozrejmosťou. 

Ako editovať v štyroch kolách?
Mať zapnutú automatickú kontrolu pravopisu a  po dopísaní článku 

opraviť preklepy a chybné slová. 
Prečítať si článok ešte raz a skontrolovať logickú následnosť odsekov, 

skloňovanie a odstrániť chyby, ktoré mohli vzniknúť menením textu.
Prečítať si článok opäť a snažiť sa vžiť do mysle čitateľa. Pasáže, nad 

ktorými treba dlho premýšľať alebo sú nejasné, upraviť.
Pri štvrtom čítaní upraveného textu možno ešte odhaliť prehliadnu-

té alebo novovzniknuté chyby. Autor by sa mal k textu vrátiť po určitom 
čase, aby od textu získal „odstup“. 

Textu zvyčajne veľmi pomôže, ak ho dá autor prečítať niekomu inému. 
Autor totiž pri písaní  článku strávil veľa času a  každý odsek sa mu zdá 
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dôležitý. Môže sa však stať, že pointa alebo vtip, ktorý sa mu v článku páči, 
nie je pre iného dostatočne zrozumiteľný či vhodný. Uznané pripomienky 
treba do textu zapracovať, nekompromisne stlačiť tlačidlo delete a stať aj 
dopísať či prepísať. 

Čitateľ nie je vedec

Čitateľ číta váš text, lebo sa chce dozvedieť niečo nové. Nepredpokladaj-
te, že rozumie štiepnej reakcii uránu alebo vie, ako vyzerá kryštálová mriežka. 
Snažte sa mu vec priblížiť a nezastrašiť ho komplikovanými výrazmi. 

Vyhýbajte sa aj frázam – každý vie, že..., nie je žiadnym tajomstvom..., 
každému je nad slnko jasné...

Informácie sú majetok

Pri informáciách prebraných z iného média musí autor priznať v texte 
pôvodný zdroj, a ak ide o internetový príspevok, je dobré aj priamo uviesť 
link. Pri obrázkoch, fotografi ách či grafoch, ktoré nevytvoril autor, je dôle-
žité zohľadniť druh licencie, ktorá sa na dielo vzťahuje. Niektoré obrázky 
sú totiž voľne šíriteľné, iné sú šíriteľné za špecifi ckých podmienok a ďalšie 
sa nesmú kopírovať vôbec. 

Americká nezisková organizácia Creative Commons ponúka množ-
stvo obrazových materiálov na ďalšie využitie, či už voľne, alebo po spl-
není podmienok licencie.

Typy licencií Creative Commons (zdroj: wikipedia) 
Attributtion (skratka by): Umožňuje ostatným rozmnožovať, roz-
širovať, vystavovať dielo a  odvodené diela s  podmienkou uviesť 
autora.

Noncommercial (nc): Umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširo-
vať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely.

No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatným rozmnožovať, 
rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené 
diela.

Share Alike (sa): Umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela 
len s podmienkou použiť identickú licenciu pre odvodené diela.

Pozor si dajte aj na prezradenie inovácie počas procesu patentovania. 
Ak v článku vyzradíte podstatu svojho patentu, tak sa už nedá prihlásiť. 
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Novosť sa v tomto prípade berie doslovne a nie je problém zistiť, či bola 
zverejnená, alebo nie. Len čo sa informácia objaví na internete, nezáleží 
na tom, koľko ľudí si ju prečítalo, proces patentovania ohrozí tak či tak.

Pridajte niečo navyše

Dajte do článku niečo, čo zostane čitateľovi v pamäti. Nebojte sa tro-
chu „odviazať“, využite netradičné príklady a prirovnania, humor či neča-
kanú pointu. V popularizačnom článku si môžete dovoliť to, čo v odbor-
nom článku neprejde. Využite to!
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Komunikácia vedy v médiách
Martin Maruniak

Popularizovať vedné odbory a výsledky bádania považujú popularizá-
tori vedy za jednu zo svojich priorít. Vysvetliť však širokej verejnosti, ako 
konkrétne projekty fungujú, nie je vôbec jednoduché. Z osobnej skúse-
nosti novinára musím povedať, že vedeckí pracovníci často nevedia, ako 
správne osloviť verejnosť (médiá), resp. často ani nemajú chuť o svojich 
výsledkoch so zástupcami médií hovoriť. Debaty, dialógy, výstavy a vy-
stúpenia v médiách totiž považujú za niečo, čo ich vedeckej kariére ne-
prospieva. Niektorí z vedcov mi pri osobných rozhovoroch naznačili, že 
na verejnosti vystupujú údajne „len tí, ktorí nemajú predpoklady na dob-
rú akademickú kariéru“. Vystupovanie svojich kolegov v médiách potom 
často hodnotili ako povrchné a nezlučiteľné s vedeckou dráhou. V rámci 
miniankety za kľúčovú bariéru pri komunikácii s médiami vedci uvádzali 
predovšetkým nedostatok času. Podľa ich slov sa musia zamerať na písa-
nie vlastných publikácií a na získavanie grantov. Popularizačné aktivity tak 
pre nich nie sú prioritou. Lenže ak verejnosť nevie či neocení to, na čom 
sa veľakrát dlhé roky pracuje vo vedeckých inštitúciách a laboratóriách, 
potom je málo pravdepodobné, že veda v budúcnosti nájde podporu aj 
talenty, ktoré spoločnosť tak potrebuje na svoj ďalší rozvoj. 

V tejto súvislosti som názory vedcov konfrontoval i s názormi novinárov, 
ktorí píšu o vede. Okrem toho, že by sa chceli o novinkách vo výskume dozve-
dieť skôr než ich kolegovia z iných médií, mávajú problém nájsť výskumníka, 
ktorý dokáže výsledky prezentovať v zrozumiteľnom, tzv. ľudskom jazyku. Za 
výrazný nedostatok na strane vedcov novinári uvádzali i  fakt, že odborníci 
nedokázali pracovať s prirovnaniami z „bežného života“. Novinárom chýba aj 
doplňujúci obrazový materiál, pomocou ktorého sa dajú vedecké výsledky 
ilustrovať. Zaujímavé je i moje zistenie, že vedeckí pracovníci sa sťažujú, že je 
pre nich mimoriadne ťažké presvedčiť novinárov, aby o vede písali. Novinári 
sa v tejto súvislosti zase ponosujú, že na svoje otázky dostávajú odpovede 
len veľmi pomaly. Akoby sme sa točili v jednom kruhu. A to všetko napriek 
tomu, že ľudia majú o vedu záujem. Potvrdzujú to výsledky prieskumu Euro-
barometer, podľa ktorého medzi Európanmi dopyt po informáciách z oblasti 
vedy a technológií existuje. Aj tento prieskum navyše potvrdil, že najväčší 
problém bude „niekde na ceste“ medzi vedeckou komunitou a spoločnos-
ťou. Časť respondentov totiž odpovedala, že hoci články o vede z času na čas 
čítajú, príliš im nerozumejú. Čo čitateľa najviac zaujíma? Podľa spomínaného 
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prieskumu medzi novinármi píšucimi o vede sú to materiály venované medi-
cíne/zdraviu, životnému prostrediu, energetike, informačným technológiám, 
biológii, vesmíru alebo telekomunikáciám. 

Ako teda dostať vedu medzi ľudí? Receptov je niekoľko. Prispieť môže 
napríklad to, že sa „oživia“ tlačové správy a popularizačné články o vede 
tak, aby neobsahovali len suché fakty a výsledky. Životne dôležitá je pre 
vedcov zrozumiteľná prezentácia výsledkov – napríklad na tlačových be-
sedách či stretnutiach s novinármi. Len tak bude verejnosť výskumníkom 
dôverovať. Prirodzene, nie každý v  sebe objaví zvláštny talent hovoriť 
k verejnosti, nie každý vedec je natoľko obratný rétor, aby dokázal svojím 
rozprávaním strhnúť stovky či tisícky poslucháčov. Som však presvedče-
ný, že naučiť sa lepšie pracovať s médiami, využívať súčasné možnosti ko-
munikačných nástrojov a získať predstavu, čo pojem „komunikácia vedy“ 
znamená, bude pre každého užitočné. 

Media relations 
Media relations – vzťahy s médiami – sú podmnožinou public relations 

– vzťahov s verejnosťou. V rámci vzťahov s verejnosťou je pre organizáciu 
(aj tú vedeckú) veľmi dôležitá komunikácia s jej cieľovými skupinami. Využi-
tie médií môže byť práve jedným zo spôsobov, ako tieto skupiny ovplyvniť 
či osloviť. Media relations možno teda defi novať ako aktivity na ovplyvne-
nie médií s úmyslom zabezpečiť medializáciu záujmov organizácie, ktorá 
by mala mať pozitívne vyznenie. Nech už je motivácia organizácie akákoľ-
vek, nesporným faktom je, že masmédiá majú zásadný vplyv na formova-
nie spoločenského povedomia a mienky, sú teda neoddeliteľnou súčasťou 
dnešného sveta a všetci sme nimi určitým spôsobom ovplyvnení. Vzťahy 
s médiami majú dve kľúčové úlohy: vyvolávať bezplatnú pozitívnu publici-
tu alebo riadiť negatívnu publicitu, prípadne jej predchádzať. Publicita zís-
kaná prostredníctvom media relations je bezplatná (tým sa líši od reklamy). 
Získava sa na základe schopnosti poskytnúť kvalitné a aktuálne témy, účin-
ne komunikovať s novinármi a vychádzať v ústrety ich potrebám. Media 
relations stoja na princípe dlhodobej, dôveryhodnej a dobre premyslenej 
spolupráce so zástupcami médií. Želaným výsledkom týchto vzťahov, kto-
ré musia byť obojstranne prospešné, je pozitívna publicita – teda zmienky 
o určitej organizácii, jej cieľoch, myšlienkach alebo predstaviteľoch v spra-
vodajských médiách. Výsledkom dlhodobej pozitívnej publicity je dobré 
meno a dobrá povesť medzi verejnosťou, vďaka ktorej organizácia môže 
lepšie dosahovať svoje ciele. 
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Nástroje media relations možno členiť rôznymi spôsobmi. Niekedy sa 
nazývajú aj ako prostriedky alebo formy. Za najviac konzistentné a kom-
pletné sa dá považovať toto členenie:

1. prostriedky individuálneho pôsobenia:
a) návštevy redakcií,
b) blahoželania, listy, oznámenia,
c) osobné vzťahy s novinármi,

2. tlačové informácie:
a) tlačové správy,
b) bulletiny,
c) tlačové komuniké,

3. tlačové akcie:
a) tlačové konferencie,
b) tlačové brífi ngy,
c) zájazdy a pobyty novinárov (press trip),
d) tlačové strediská a iné formy dočasných pracovísk pre no-
vinárov,

4. rozhovory (interview),
5. informačné a diskusné podujatia,
6. veľtrhy.
Z uvedených prostriedkov media relations sa najbežnejšie a najčastej-

šie využívajú tieto formy komunikácie: tlačové informácie, tlačové akcie 
a rozhovory. 

Tlačové informácie

Tlačové informácie sú „základné prostriedky na spoluprácu s médiami“. 
Hlavným a najpoužívanejším nástrojom sú v rámci tejto kategórie tlačové 
správy. V súvislosti s praxou v marketingovej komunikácii, predovšetkým 
public relations, zaujíma tlačová správa úlohu základného textového žánru. 
Je to ofi ciálna správa o zásadných udalostiach v chode organizácie, ktorá 
musí mať určité náležitosti a správnu štruktúru. Na Slovensku sa každoroč-
ne vydáva desaťtisíce tlačových správ a medializácie sa dočká len nepatrná 
časť z nich. Tlačová správa môže byť rozoslaná buď elektronickou formou, 
alebo vytlačená na papieri – a mala by spĺňať určité kritériá.

V  prvom rade by mala byť úplne zreteľne označená ako TLAČOVÁ 
SPRÁVA, a  to veľkými tučnými písmenami, aby médiá vedeli, že na ich 
písacie stoly dorazila ofi ciálne tlačová správa. Mala by obsahovať dobre 
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viditeľné meno organizácie, aby editori, reportéri alebo novinári vedeli, 
od koho správa prišla. Rovnako by mala obsahovať aj kontaktné informá-
cie. Správa by mala byť v súlade s corporate identity, čiže malo by sa dbať 
na správne použitie farieb a znakov organizácie, podľa ktorých médiá or-
ganizáciu dobre spoznajú. Môže sa to zdať ako detail, ale je to určitá „oso-
bitná výhoda, pomocou ktorej profesionáli tlačové správy, prichádzajúce 
na stôl každý deň, rýchlo rozlíšia“. Správa by mala byť na štandardnom 
papieri veľkosti A4.

Obsah tlačovej správy
Tlačová správa by nemala byť dlhšia ako jedna normovaná strana A4 

a mala by mať riadkovanie na hodnote 2. Z toho vyplýva, že na papieri 
s hlavičkou už nezostáva veľa voľného priestoru, a preto správa musí byť 
stručná. Médiá dostávajú denne obrovské počty tlačových správ a  jed-
noducho nemajú čas prechádzať množstvom strán s detailmi. Situácia je 
taká, že nepoužitých býva okolo 80 % správ, takže organizácia musí uro-
biť všetko pre to, aby tá ich správa do tejto časti nepatrila.

Dátum
Tlačové správy musia byť vždy datované. Editori neradi využívajú sta-

ré správy. Nedatované tlačové správy nijako nepomáhajú budovať dobré 
vzťahy s médiami. Ak organizácia posiela nejaké informácie v predstihu, 
je vhodné použiť informačné embargo. Najlepšou cestou je jednoducho 
napísať, že informácia podlieha embargu napríklad do 3. januára... Médiá 
to zväčša rešpektujú a vítajú čas, ktorý majú navyše, pretože si môžu sprá-
vu v pokoji pripraviť.

Nadpis
Nadpis by mal na prvý pohľad zaujať. Do očí bijúce nadpisy priťahu-

jú pozornosť, od nich závisí efektívna komunikácia. Napriek tomu, že si 
ich žurnalisti sami upravujú, sú to prvé slová, ktoré si na tlačovej správe 
všimnú. Je dobré, aby boli také krátke, ako je to len možné, ideálny je je-
den riadok. Autor by sa mal vyhnúť trpnému rodu, pretože pôsobí nudne 
a spomalene.

Jazyk
Žiaduce je použiť živý a energický jazyk. Vety nemusia byť príliš for-

málne, možný je hovorový jazyk. Rovnako ako pri nadpise je vhodné ne-
používať trpný rod.
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Ukončenie
Po konci príbehu (tlačovej správy) sa na ďalší riadok napíše KONIEC, 

čo je konvencia, ktorú médiá používajú. Je to síce starodávny novinársky 
zvyk, ale celkom jasne oddelí telo správy od informácií, ktoré nasledujú. 
Konkrétne ide o kontaktné informácie na osobu, ktorá disponuje znalos-
ťami o tlačovej správe a môže ju aj dobre prezentovať.

Stavebnými kameňmi tlačovej správy sú usporiadané segmenty.

Hlavička. Meno a  logo organizácie, ktorá tlačovú správu vydáva; sú-
časťou hlavičky by malo byť aj zreteľné označenie TLAČOVÁ SPRÁVA. 
Hlavička by mala odrážať identitu organizácie, ktorá správu vydáva 
(vrátane loga, vzorového listového papiera a pod.).

Dátum (dateline). Každá správa by mala byť v záhlaví datovaná; redak-
tor aj editor potrebujú vedieť, či je správa aktuálna.

Titulok (headline). Jedna veta, ktorá musí sama osebe obstáť ako hlav-
né oznámenie tlačovej správy „skomprimované“ na najmenšom mož-
nom priestore.

Domicil. Označenie miesta, kde správa vyšla, prípadne, ku ktorému sa 
vzťahuje. Môže byť uvedené spolu s dátumom v hlavičke alebo na za-
čiatku perexu (podobne ako pri správach v dennej tlači).

Lead (introduction, perex). Úvodný odsek (často tučným písmom), 
ktorý v niekoľkých vetách zhŕňa to najpodstatnejšie; žiaduce sú krátke 
a dynamické vety; musí pritiahnuť pozornosť čitateľa.

Telo správy (body). Prehľadný, zrozumiteľný a logicky nadväzujúci sled 
nových informácií, citácií aktérov a kontextových údajov v niekoľkých 
odsekoch.

Background – súvislosti a kontext (boilerplate). Najčastejšie údaje o or-
ganizácii, ktorá tlačovú správu vydáva; niekedy sa umiestňuje do päty 
alebo v rozšírenej podobe do zvláštneho dokumentu doplňujúceho 
tlačovú správu. Pod vplyvom zahraničnej praxe sa niekedy používa aj 
označenie poznámka pre editorov (note for editors) alebo komentár 
pre novinárov.

Podpis. Pod každou tlačovou správou by malo byť meno jej autora. 
Nepodpísaná správa nemá žiadnu hodnotu.

Kontaktné informácie. Novinári potrebujú v tlačovej správe nájsť čo naj-
podrobnejšie kontaktné údaje na získanie doplňujúceho vyjadrenia 
alebo vysvetlenia; samozrejmosťou by mal byť e-mail a mobilný telefón.
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Ako model na zobrazenie optimálnej štruktúry tlačovej správy veľa 
autorov využíva obrázok pyramídy. Niekedy býva obrátená. 

Tlačová správa by sa totiž mala začínať hneď v prvej vete tým najdô-
ležitejším a postupne autor oznámenie rozširuje až k menej podstatným 
detailom a  kontextu. Tomuto spôsobu písania sa v  odbornej literatúre 
hovorí obrátená pyramída (inverted pyramid). Zobrazuje hierarchické 
usporiadanie jednotlivých obsahových segmentov, ich postupnosť a ob-
jemový podiel na rozsahu textu. Úzus architektúry (kompozície) správy sa 
pre túto oblasť (PR) odvodzuje z defi nícií vychádzajúcich predovšetkým 
z mediálnej teórie a praxe. 

Obrázok pyramídy zobrazuje štruktúru tla-
čovej správy, ktorá je rozdelená na tri časti podľa 
rôznych kritérií. Na vrchole pyramídy (A) je seg-
ment obsahujúci odpovede na základné otázky 
(vysvetlené aj v  predchádzajúcom príspevku), 
bez ktorých by správa strácala zmysel, a sú teda 
pre jej informačnú hodnotu podstatné.

Kto? (Hlavný aktér, aktéri, predmet témy.)
Čo? (Podstatné dianie, rokovania, angažmán.)
Kedy? (Zaradenie v čase.)
Kde? (Zaradenie v mieste.)
Ako? (Modus rokovania, aktér, okolnosti.)
Prečo? (Dôvody, korene, konzekvencie.)

Stredná časť pyramídy (B) zahŕňa ďalšie podstatné detaily rozvíjajúce 
základné informácie. Dalo by sa povedať, že k základnej architektúre sprá-
vy pridávame prvky, ktorými do nej vnášame istý luxus, a aj také, ktorými 
skrášľujeme doteraz vcelku strohý dizajn. Medzi ne patria predovšetkým:

bližšia charakteristika postáv, javov,
ďalšie spresnenie času, údaje o trvaní atď.,
širšia charakteristika podmienok a miesta, kde sa udalosť odohráva,
údaje o prítomnosti ďalších zainteresovaných aktérov,
hlbší opis okolností, za ktorých udalosť prebieha,
zaradenie udalosti a jej priebehu do kontextu s konaním vzdialenej-
ších či menej zainteresovaných aktérov, predpokladané následky uda-
losti, jej vyústenie, očakávané profi ty či tresty aktérov atď.

Obr. 1 Pyramídová štruktúra 
tlačovej správy
(zdroj: Čírtek, P., Kasík, M.: Mar-
ketingová komunikace podni-
ku s médii – I. 2008, s. 82; upra-
vené autorom)
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Základňu pyramídy (C) potom tvoria (môžu tvoriť):

prognóza ďalšieho vývoja,

citácie zúčastnených,

názory, reakcie okolia (refl exie, ohlasy),

zaradenie do širších kontextov (zovšeobecnenie),

zhrnutie pravdepodobných vplyvov udalostí na publikum, prípad-
ne odporúčania, ako by malo na správu reagovať (apelácie),

komparácia s podobnými udalosťami, javmi (veľký obraz).

Do tlačových správ je dôležité vybrať správnu pointu, a to na kontrolu 
toho, čo chceme, aby si médiá z našej správy zobrali ako to najdôležitejšie 
oznámenie. Ak ide o významnú udalosť, môže stačiť pár riadkov a jediné 
konkrétne posolstvo. Neurobíte chybu, keď sa budete riadiť pravidlom, že 
tri oznámenia sú akurát to množstvo, ktoré možno jedinou tlačovou sprá-
vou odovzdať ďalej: jedno hlavné a dve vedľajšie. Máte pocit, že musíte do-
dať štvrtú, piatu alebo aj šiestu vec? Potom buď nemáte čo povedať, alebo 
ste zlý rozprávač – nevedeli ste zvoliť správnu pointu.

Vždy premýšľajte o tom, či je tlačová správa s danou témou skutočne 
najvhodnejšou formou komunikácie s médiami a verejnosťou. Nebola by 
vhodnejšia napríklad tlačová konferencia, osobný kontakt s redaktorom 
alebo platená reklama? Tlačové správy totiž majú okrem výhod aj isté ne-
výhody. Na základe osobnej skúsenosti novinára som ich zosumarizoval 
do nasledujúceho prehľadu v tabuľke.

Tab. 1 Výhody a nevýhody tlačových správ (zdroj: Martin Maruniak – voľne 
inšpirované prácou novinára)  

Výhody Nevýhody

Nízke alebo žiadne náklady Obrovská konkurencia iných tlačových 
správ

Jednoduchá a rýchla tvorba Väčšina správ skončí v koši

Jednoduchá distribúcia elektronickou 
poštou

Nedostatočná forma komunikácie 
vo vzťahu k audiovizuálnym médiám 
(napríklad rádio a televízia)

Možnosť zacieliť na konkrétnu skupinu 
novinárov

Takmer nikdy sa neobjaví v médiách 
v úplnosti (len kratší novinový útvar)

Zložité alebo nepríjemné oznámenia 
možno starostlivo pripraviť a precízne 
formulovať

Chýba im bezprostrednosť, horšie 
prenášajú emócie a postoje
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A ešte pár tipov z praxe: Pri tlačových správach novinári ocenia umierne-
nosť – nielen čo sa týka rozsahu, ale napríklad i použitia grafi ckých prvkov. 
Nič nepokazíte, keď použijete napríklad písmo Times New Roman s veľko-
sťou 10 alebo 12 bodov pri riadkovaní 1,5 a odsadení 2,5 centimetra od 
krajov. Text tlačovej správy tak bude pôsobiť vzdušne a prehľadne. Úvodný 
odsek môžete zvýrazniť (polotučne), rovnako najdôležitejšie údaje, mená 
a čísla v texte. Priamu reč môžete odlíšiť kurzívou. Tlačové správy ukladajte 
vo formátoch .doc (wordový súbor, ktorý je „priateľský“ vo vzťahu k editá-
cii). Naopak, vyhýbajte sa .pdf, s editovaním ktorého majú novinári problé-
my. Dominantným kanálom pri distribúcii tlačových správ je v súčasnosti 
elektronická pošta, teda e-mail. Venujte patričnú pozornosť aj predmetu 
e-mailu (často ten rozhodne, či si novinár správu prečíta) a každú správu 
riadne podpíšte a doplňte kontaktmi vrátane mobilného telefónu. Tlačové 
správy posielajte v pracovných dňoch, ideálne dopoludnia, aby ich všet-
ky redakcie stačili spracovať. Keďže novinári nemajú radi zbytočne veľké 
e-maily, tak fotky a ďalšie objemné dáta umiestnite na ftp alebo do nejakej 
webovej úložnej služby a umožnite novinárom stiahnuť si ich.

Tlačové akcie

Tlačové akcie vytvárajú mimoriadnu príležitosť na nadviazanie kon-
taktu s médiami a poskytujú nenahraditeľnú možnosť vyvolať pozitívnu 
publicitu o organizácii. Tento nástroj však treba využívať s rozvahou, pre-
tože ak sa stretnutia s novinármi uskutočňujú príliš často bez toho, aby na 
to boli pádne dôvody, odrazí sa to zvyčajne na zníženej účasti novinárov 
i na zhoršení vzťahov so zástupcami médií. 

Tlačový brífi ng sa od tlačovej konferencie líši tým, že jeho nosnou té-
mou nie je ani tak významná udalosť, ale zvyčajne pravidelné a stručné 
oznamovanie faktografi e z chodu určitej inštitúcie. Tlačové brífi ngy býva-
jú v porovnaní s tlačovými konferenciami menej formálne, zvolávajú sa 
často z hodiny na hodinu a môžu sa konať kdekoľvek. Zájazdy a pobyty 
novinárov môžu veľmi efektívne prispieť k publicite organizácie, pretože 
vnímanie formou osobného zážitku si ľudia zapamätajú viac ako písomné 
oznámenie. Takéto stretnutia zväčša zanechávajú v účastníkoch hlboký 
dojem, pod ktorým následne publikujú aj články. Nie vždy je však ľah-
ké získať novinára, aby sa zúčastnil na zájazdoch a pobytoch. Dôležité je 
upraviť patrične program takejto akcie. Ten sa musí premyslene prepra-
covať, aby mala celá akcia prioritne pracovný charakter. 
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Interview

Interview alebo rozhovor je častým prostriedkom spolupráce s tlačou. 
Môže mať niekoľko rôznych podôb – osobné, po telefóne alebo získané 
písomne   či elektronicky na položené otázky. Pri interview je viac než pri 
iných nástrojoch dôležitá starostlivá príprava. Treba si pripraviť všetky 
prístupné informácie a podklady, až potom možno rozhovor začať. Typy 
interview sa ďalej rozlišujú na pripravené a nepripravené, pričom nepri-
pravené interview je veľmi náročné – dôležitý je výber správneho hovor-
cu, pretože odborníci majú skvelé znalosti problematiky, no horšiu ko-
munikačnú vybavenosť. Môže to byť aj naopak, keď hovorca spoločnosti 
vie výborne komunikovať, ale jeho znalosti danej problematiky môžu byť 
nedostatočné.

V našich pomeroch panuje pri poskytovaní interview médiám relatív-
na voľnosť. Pravidlá interview nie sú jasne defi nované, čo vedie v praxi 
k  nedorozumeniam, dezinterpretáciám a  častým, nezriedka aj súdnym 
sporom. Ako protiopatrenia môžu slúžiť napríklad nahrávanie rozho-
vorov na rôzne záznamové zariadenia, prípadne autorizácia rozhovoru, 
schválenie autorom. Pozor, autorizácia nie je povinná ani daná zákonom, 
to znamená, že nie je na ňu právny nárok.

Základné prístupy ku komunikácii s médiami
Dnes už nemožno stavať otázku tak, či určitá organizácia bude, alebo 

nebude prichádzať do styku s médiami. Tomu sa asi nikto v  trochu ex-
ponovanej pozícii nevyhne. Každý sa však môže rozhodnúť, akým spô-
sobom sa bude k médiám správať a ako s nimi bude vychádzať. Rôzne 
organizácie volia rôzne prístupy. 

Na základe svojej novinárskej praxe rozlišujem takéto prístupy orga-
nizácií k médiám a novinárom: pasívny, neutrálny, aktívny, nepriateľský.

Pasívny prístup – organizácia nemá žiadnu vlastnú stratégiu media re-
lations a sama sa na médiá neobracia. Čaká, kým sa médiá ozvú, a až vte-
dy sa im snaží vyjsť v ústrety. Novinári sa však zväčša sami ozvú až vtedy, 
keď sa objaví problém. Zástupca mediálne pasívnej organizácie v prípade 
krízy nemáva kontakty, nepozná „mediálnu mapu“, nevie správne komu-
nikovať – to všetko jednoducho preto, že nemá žiadnu prípravu. Za pa-
sívny prístup k médiám považujeme odpovedanie na požiadavky médií. 
V praxi je tento prístup absolútne nedostatočný, pretože nevyužíva plne 
potenciál, ktorý táto oblasť ponúka.
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Neutrálny prístup – aj tento prístup je v podstate určitým druhom pa-
sívneho prístupu, zahŕňa prípravu informácií o udalostiach a ich rozosie-
lanie médiám rutinným spôsobom, ktorý organizácie používajú aj na iné 
zásielky. Vyžaduje si to trvalé udržiavanie funkcií produkujúcich správy 
a existenciu zabehnutých väzieb a kontaktov s médiami.

Aktívny prístup – organizácie s aktívnym prístupom sa samy snažia prilá-
kať pozornosť médií, pravidelne komunikujú s nimi a ponúkajú témy. Vďa-
ka tomu vzniká dlhodobý obojstranne výhodný vzťah s novinármi. V kríze 
je potom na čo nadväzovať a krízová komunikácia je ľahšia. Tento spôsob 
vedenia media relations využíva iniciatívu a stimuláciu médií na prenos in-
formácií a názorov organizácie. To si vyžaduje kreatívny prístup, formulova-
nie myšlienok a koncepcií, udržiavanie a posilňovanie dobrých vzájomných 
vzťahov so stovkami autorov a ľudí pracujúcich v médiách a trvalú iniciatí-
vu pri vytváraní ich kladného vzťahu k nápadom a podkladom organizácie. 

Nepriateľský prístup – existujú organizácie, ktoré sa snažia úplne vy-
hnúť akejkoľvek komunikácii s médiami. Samy ju nevyhľadávajú a záro-
veň ignorujú všetky žiadosti o informácie a vyjadrenia, zväčša ani nemajú 
osobu kompetentnú hovoriť s médiami a všetky novinárske telefonáty sa 
skončia u neoblomnej sekretárky. Samozrejme, každá organizácia má na 
taký prístup právo; nepriateľský postoj nie je však dlhodobo udržateľný 
a nie je ani výhodnou stratégiou.

Spravodajské hodnoty

Čo médiá a novinári vyžadujú? Čo ich zaujíma?

Médiá požadujú správy, ktoré charakterizujú viaceré atribúty.
Exkluzivita – novinár chce mať správu len pre seba, pre svoje médium, 

teda byť prvým, kto o veci môže referovať.
Rýchlosť – z povahy novinárskej profesie vyplýva, že pracuje pod neustá-

lym časovým tlakom. Ak sme ochotní poskytnúť informácie, odpovedať na 
novinárske otázky, vystúpiť v médiu bezodkladne, novinári to ocenia.

Príbeh – ak je udalosť príbehom (nesie prvky zápletky, konfl iktu atď.), 
a teda umožňuje publiku prežívať napätie a rozkoš z očakávaného rozuz-
lenia, pointy, potom ide o veľmi žiadaný tovar.

Konfl ikt – ak správa obsahuje stret rokovaní jej aktérov, názorov alebo 
stanovísk, umožňuje publiku „fandiť“, prežívať či, naopak, odsúdiť názor, 
stáva sa pre publikum zaujímavejšou.
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Napätie – udalosť, správa má potenciál prebúdzať túžbu dozvedieť sa, 
„ako to dopadne“, umožňuje postupné odhaľovanie nových skutočností, 
údajov, stanovísk, obsahuje možnosť seriálového spracovania.

Odhalenie tajomstiev/páchateľa – tento typ informácie pracuje s prin-
cípom detektívky. Publikum sa dozvedá, „kto za to môže, kto to zavinil“, 
a teda prežíva emočne silný zážitok z možnosti odsúdiť dotknutého, uvi-
dieť ho na pranieri, byť svedkom jeho hanby, poníženia, dehonestácie. 

Otázku, prečo sú niektoré správy pre novinárov zaujímavejšie než 
iné, sa usiluje vysvetliť aj koncept spravodajských hodnôt (news values). 
V rámci neho je hypotéza, že udalosť sa tým skôr stane správou, čím viac 
vyhovuje istým organizačným a  kultúrnym či ideologickým kritériám. 
V slovenskom prostredí sa občas rozchádza výklad alebo preklad jednot-
livých pojmov. Dlhoročný skúsený český novinár Jan Tomandl vo svojej 
knihe Jak účinne oslovit média vytvoril nasledujúci výpočet spravodaj-
ských hodnôt (kritérií, čo médiá zaujíma), doplnený komentármi. 

Vplyv
Čím väčší vplyv má správa na publikum, tým väčšia je aj jej hodnota. 

Informácia o  zdražení klavírov má, samozrejme, menší dosah ako sprá-
va o zdražení chleba, a to jednoducho preto, že sa týka oveľa menšieho 
okruhu ľudí.

Aktuálnosť
Médiá zaujímajú čerstvé a nové správy. Aktuálnosť správy niekedy do-

káže vyvážiť aj jej menšiu zaujímavosť. 
Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť
Médiá majú v obľube udalosti, ktoré sú jasné a jednoznačné, zrozumi-

teľné a kultúrne blízke novinárom aj ich publiku.
Súznenie
Čím viac spĺňajú udalosti očakávania publika, keď sú napríklad spoje-

né s niečím, čo si publikum želá alebo čo očakávalo, tým ľahšie sa stanú 
správami.

Kontinuita
Médiá spravidla sledujú ďalší vývoj, prípadne dôsledky udalostí, o kto-

rých už referovali. 
Novosť a prekvapenie
Médiá od svojich počiatkov milujú javy a  udalosti, ktoré sa dejú 

prvýkrát, prípadne len výnimočne. Bývalý vedúci redaktor Los Angeles 
Times Richard Cooper to vystihol vetou, ktorú netreba prekladať: „News 
has to be new.“
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Odchýlka
Spravodajsky atraktívne sú aj tie udalosti a  javy, ktoré narušujú nor-

málnosť alebo sa odchyľujú od spoločenských či kultúrnych noriem sprá-
vania a morálky (a to nielen napríklad v sexuálnej oblasti).

Vzťah k elitným národom
Váhu tejto vlastnosti cítiť najmä v spravodajstve zo zahraničia. Do mé-

dií ľahšie prenikne udalosť, ktorá sa týka mocného či bohatého štátu, než 
správa z krajín tretieho sveta. 

Vzťah k elitným osobám
V tomto prípade je slovo elita čiastočne zavádzajúce. Na jednej strane 

sú mediálne atraktívne, skutočne významné a vplyvné osobnosti, naprí-
klad prezident Spojených štátov, na druhej strane však médiá vyhľadáva-
jú aj správy zo života pochybných celebrít.

Personalizácia
Hodnotu udalosti zvyšuje aj jej vplyv na konkrétne osoby, ktoré po-

tom obvykle v spravodajstve vystupujú. Špecifi ckým aspektom persona-
lizácie je hľadanie vinníka – ľudia majú radi, keď im spravodajstvo pred-
staví človeka, ktorý „za to môže“.

Negativita
Či sa to niekomu páči, alebo nie, zlé správy majú väčšiu spravodajskú 

hodnotu než dobré správy. 
Konfl ikt a kontroverzia
Názorový, majetkový alebo akýkoľvek iný stret prináša do spravodaj-

stva dramatický efekt. Udalosti obsahujúce konfl ikt majú vysokú spravo-
dajskú hodnotu. 

Utajenie
Spravodajsky atraktívne je to, čo sa niekto pokúša utajiť a ututlať. 
Súvislosť
Inak bezvýznamná udalosť môže prilákať pozornosť médií, ak nejako 

súvisí s aktuálne najdôležitejšou spravodajskou agendou.
Blízkosť
Udalosti odohrávajúce sa blízko sú spravodajsky hodnotnejšie než tie, 

ktoré sa odohrávajú ďaleko.
Logistika
Do médií sa ľahšie dostanú udalosti, ktoré sa dejú v miestach, kde sa na-

chádzajú technické zariadenia na prenos informácií a kde sú redakcie mé-
dií. Dostupnosť miesta udalosti často môže ovplyvniť rozhodovanie o tom, 
či médium určitú udalosť bude pokrývať, alebo zostane nepovšimnutá.
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Náročnosť spracovania
Cestu do spravodajstva môže určitej udalosti alebo téme skompliko-

vať novinárova lenivosť alebo časový stres. 
Intenzita
Dôležitou hodnotou je to, či udalosť v  nejakom ohľade prekračuje 

takzvaný prah pozornosti. Čím viac udalosť nadobúda na intenzite, na-
príklad negativitou, významom či prekvapením, tým skôr sa o nej podá 
správa. Zjednodušene povedané – správa o úmrtí má väčšiu intenzitu než 
správa o zranení. 

Emocionálny náboj
Hodnota správy sa zvyšuje, ak dokáže vyvolávať základné emócie, a to 

smiech a radosť či strach, ľútosť a zármutok.
Užitočnosť
Ľudia často od médií očakávajú, že im budú praktickým radcom v bež-

ných denných situáciách (poradne, rubriky s tipmi...).
Ľudský príbeh
Snáď od počiatkov žurnalistiky ako profesie si novinári cenia správy, 

ktoré sa nejako týkajú konkrétneho človeka, prípadne vypovedajú o jed-
nom ľudskom osude. 

Vizuálna atraktivita
S rozvojom televízie a  internetu nadobúda význam to, či možno ur-

čitú udalosť a jav zaznamenať kamerou alebo fotoaparátom a či je taký 
záznam atraktívny. Viac priestoru v médiách dostávajú udalosti, na ktoré 
sa dá dobre pozerať.

V teórii existuje rad stručnejších výpočtov spravodajských hodnôt. Zá-
roveň treba poznamenať, že dominantné spravodajské hodnoty sa me-
nia v  závislosti od premien žurnalistiky, technológie i  celej spoločnosti. 
Ako technológie umožňujú zrýchľovanie spravodajstva, stúpa napríklad 
význam novosti, aktuálnosti správ. Nech už sa prikloníme k akémukoľvek 
zoznamu, treba si uvedomiť, že novinár s  vyššie vymedzenými pojmami 
a  defi níciami vedome nepracuje. Novinárovo rozhodnutie je zväčša in-
štinktívne, vychádza viac z praktickej skúsenosti ako z teórií. Používa pritom 
dôležitú schopnosť, ktorá sa označuje ako zmysel pre správu. Ide o schop-
nosť rozpoznať možnú spravodajskú hodnotu v skutočnostiach, ktoré samy 
osebe môžu vyzerať nedôležité, a o schopnosť vybrať z nich tie časti, ktoré 
budú zaujímať verejnosť. So skvelým zmyslom pre správu sa niektorí ľudia 
rodia – podobne ako napríklad s hudobným sluchom alebo s výtvarným 
talentom. Ide však zároveň o schopnosť, ktorú si človek môže do značnej 
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miery vypestovať tréningom. Práve o  to sa musia usilovať popularizátori 
vedy. Keď sa dokážu vcítiť do pocitov a postojov novinárov a používať ich 
profesionálny zmysel pre správu, majú úspech zaručený. Budú totiž schop-
ní novinárom predkladať presne to, čo chcú dostať.

Aktuálny trend zrýchľovania spravodajstva 
a jeho dôsledky na komunikáciu vedy
Tendencia zrýchľovať podanie správy je zrejmá od samých začiat-

kov spravodajstva. V  súčasnosti dospela zrejme do hraničného bodu 
– omnoho ďalej už sa zájsť nedá. Spravodajské publikum totiž očakáva, 
že informáciu o určitej závažnej udalosti získa prakticky okamžite a jej 
ďalší vývoj bude sledovať v  reálnom čase. Prejavom tejto tendencie 
sú nepretržité informačné toky v spravodajských rádiách a televíziách 
(vrátane napríklad priamych prenosov významných udalostí i  pseu-
doudalostí, ako sú tlačové konferencie) a nonstop aktualizované spra-
vodajské weby. Spôsob práce, keď novinár kladie dôraz na pohotovosť 
a rýchlosť získavania a tlmočenia informácií, býva niekedy označovaný 
ako technožurnalistika.

Za zrýchľovaním spravodajstva možno samozrejme vidieť vplyv inter-
netu. Kedysi sa novinár staral iba o to, aby svoj materiál dodal do večernej 
uzávierky. V súčasnosti však väčšina médií prevádzkuje svoje spravodaj-
ské weby, ktoré treba aktualizovať 24 hodín denne. Šéfredaktori od svo-
jich podriadených očakávajú, že dôležité aktuálne materiály umiestnia na 
web tak rýchlo, ako je to len možné, aby porazili konkurenciu. Uzávierka 
sa teda prakticky stala permanentným stavom. S dynamizáciou spravo-
dajstva sa však často spája nedôslednosť. Novinári majú stále menej času 
na dôkladnú prípravu materiálov a na analýzy. Každý deň sa objaví niečo 
iné, čo hýbe svetom, a všetci o tom musia podávať správy, aby na to zajtra 
všetci zabudli a venovali sa niečomu novému.

Trend zrýchľovať spravodajstvo musia vo svojej práci zohľadniť aj 
tlačoví hovorcovia vedeckých inštitúcií. Novinári napríklad chcú tlačovú 
správu z akcie dostať hneď, nie s niekoľkohodinovým odstupom – alebo 
dokonca na druhý deň. Vyžaduje sa výkon v reálnom čase – teraz. 

So zrýchľovaním súvisí aj ďalšia črta súčasného spravodajstva – určitá 
klipovitosť a stručnosť dohnaná až k povrchnosti. Správy, najmä televíz-
ne, málokedy idú do hĺbky a málokedy dávajú aktérom väčší priestor na 
vyjadrenie. Ak v nich chcú PR profesionáli získať účinnú a efektívnu publi-
citu, musia urobiť svoje oznamy čo najviac hutné, zovreté a stručné.
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Celý tento proces sa dá ilustrovať na postupnom skracovaní sound-
bitov, teda takzvaných televíznych viet, úderných sentencií, ktoré do 
spravodajstva zahrnujú to najpodstatnejšie k  téme. Odporúčaná dĺžka 
soundbitu je osem sekúnd (krátka veta).

Vedeckovýskumné inštitúcie musia jednoznačne zmeniť svoje pôsobe-
nie na poli komunikácie. Je potrebné, aby „šli s dobou“ a začali sa správať 
trhovo. Otázka už neznie, či využívať marketing/sociálne siete na propagá-
ciu, ale ako príležitosti, ktoré sociálne siete ponúkajú, využívať správne. Táto 
forma je pre vedeckovýskumné inštitúcie vhodná a prináša veľa prospechu. 
Pri komunikácii na sociálnych sieťach je však potrebná investícia času a trpez-
livosti, pretože výsledky sa nedostavia hneď, čo môže vedcov odradiť. 
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Propagácia vedy nie je veda
Daniel Duriš

Webové stránky vedeckých inštitúcií
Weby vedeckých a akademických inštitúcií na Slovensku sú vo veľkej 

väčšine neatraktívne, technicky zastarané a  nie veľmi priateľské k  pou-
žívateľovi. Navyše – samotní tvorcovia webov často nemajú ujasnené, 
komu má web slúžiť a  čo je jeho cieľom. Webové stránky tak vznikajú 
niekedy len preto, aby nejaké existovali, lebo si to tak vyžaduje európsky 
projekt. Ale pozor: len málo projektov má v zadaní požiadavku na samo-
statný web. Často postačí, aby ste na už existujúcom webe vytvorili samo-
statnú sekciu alebo umiestnili web projektu na subdoménu vašej hlavnej 
domény (napr. projekt.sav.sk).

Ak sa rozhodnete vytvárať nový web, mali by ste si ujasniť odpovede 
na dve základné otázky:

Čo je cieľom webu?
Akej skupine ľudí je určený?

Čo je cieľom webu?
Každý web by mal mať jasný cieľ. Cieľom online obchodu je predávať. 

Cieľom magazínu je mať čo najväčšiu čítanosť (návštevnosť a čas stráve-
ný na webe). Cieľom konferencie je získať čo najviac prihlásených záu-
jemcov. Cieľom webu divadla je čo najviac prezretí stránky s programom 
(prípadne ich stiahnutí ako PDF), ako aj počet prihlásení do newsletteru. 
A čo je cieľom vášho webu?

Komu je web určený?
Nie všetky weby musia byť určené širokej verejnosti. Aj preto nájdeme 

online magazíny určené rybárom, diskusné fóra pre mamičky na mater-
skej dovolenke či obchody zamerané na špecifi cký okruh programátorov 
robotov. Aj vedecké či medicínske weby však majú svoje cielené publi-
kum. Veľa vedeckých webov sa úzko špecializuje na vedeckú komunitu 
jedného odboru či dokonca pododboru.

Ak má byť váš web určený verejnosti, porozmýšľajte, kto tvorí cieľo-
vú skupinu. Sú to študenti, budúci vedci? Alebo sú to vedci v  odbore, 
vaši kolegovia? Alebo chcete dostať informáciu o vašej zaujímavej práci 
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s nanotechnológiami medzi fanúšikov sci-fi  a nanotechnológií?
Ani verejnosť nie je jednoliata masa – ak neviete povedať, komu je 

web určený, začnite pomocou demografi e. Mužom? Ženám? Alebo je to 
jedno? Vek 18 – 25, 25 – 45 alebo 45+? Iba z Bratislavy či aj z Košíc a Žiliny? 
Len z menších miest? Iba stredoškolákom či aj vysokoškolsky vzdelaným 
ľuďom s tromi titulmi? Zamestnaným? Ľuďom s konkrétnym ochorením, 
ak sú sľubné výsledky výskumu na ich liečenie? Medzinárodnej komunite 
či len ľuďom v strednej Európe?

Zadefi novanie cieľovej skupiny je len na vás, no je to nevyhnutný krok 
pri vytváraní webu.

Použiteľnosť a informácie na prvom mieste
„Mám zastaraný web a chcem jeho redizajn.“ Zhodnotili ste, že váš web 

už nespĺňa štandardy druhej dekády 21. storočia? Výborne, ale čo ďalej? 
Prečo chcete redizajn? Len preto, aby váš web vyzeral lepšie? Ale to pred-
sa nie je cieľ! Existuje množstvo dizajnovo zastaraných webov, na ktorých 
sú dostupné informácie lepšie ako na krásnych farebných weboch, kde 
sa používateľ stráca. Dôležitejšia ako moderný dizajn je informačná ar-
chitektúra alebo štruktúra webu. Aj na neatraktívne vyzerajúcom webe 
sa používateľ vie pohybovať, ak sú stránky zoradené logicky a poskytujú 
informácie, ktoré očakáva.

Redizajn webu
Pred uskutočnením redizajnu si teda pripravte návrh novej štruktúry 

webu – napr. hlavné menu by nemalo mať viac než päť či šesť položiek. 
Všetko ďalšie sa dá zaobaliť do podstránok. Namiesto rozťahanej štruk-
túry zvážte, aké informácie dávate na web, a preferujte krátku cestu (je-
den, dva, tri kliky) pred dlhou cestou používateľa (päť a viac klikov) cez 
navigáciu. Zabudnite na viacúrovňové menu – to zväčša poukazuje na 
neschopnosť zoradiť si informácie na webe podľa skutočnej dôležitosti. 
Hlavné menu by malo mať iba jednu základnú úroveň.

Web si pokojne rozkreslite do schematického náčrtu (na papier ce-
ruzkou). Vyznačte dôležité prvky, a to logo a navigáciu (spolu tvoria hla-
vičku), hlavný obsah, ďalšie podľa potreby (napr. bočný stĺpec, upútavku 
na konferencie, newsletter), pätičku (tu zopakujeme odkazy zo základné-
ho menu). Takýto nákres sa volá wireframe (v preklade aj drôtený model, 
ale slovenská verzia sa veľmi nepoužíva).
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Takýto wireframe ná-
sledne poskytnite dizajné-
rovi. On vám podľa neho 
pripraví návrh grafi ky, ktorá 
sa použije na webe. Dizajné-
rovi špecifi kujte aj farebnú 
kombináciu, ktorú preferu-
jete. Myslite na dostatočné 
kontrasty (tmavé písmo na 
svetlom pozadí alebo svetlé 
písmo na tmavom pozadí) 
tak, aby bol váš web čita-
teľný aj na malých obrazov-
kách a vhodný aj pre starších 
ľudí. Takisto nezabudnite, že 
odkazy majú byť vždy pod-
čiarknuté (výnimkou môže 
byť hlavné menu, kde sa od-
kazy očakávajú automatic-
ky). Nijaký iný text na webe 
by potom nemal byť pod-
čiarknutý, aby nemiatol.

Roku 2015 myslite pri re-
dizajne najmä:

na jednoduchú štruktúru 
bez vetvenia (jednodu-
ché hlavné menu),

na responzivitu (aby sa 
web prispôsoboval mo-
bilným zariadeniam, ako 
sú tablet či mobil) – tú 
Google používa aj ako 
faktor radenia vo výsled-
koch vyhľadávania,

na veľkosť a dostupnosť informácií (namiesto malého písma používajte 
štandard 12+ pixlov, dostatočné kontrasty, krátke cesty po webe; pre-
bytočné informácie na web nedávajte, aj tak ich nikto čítať nebude).

Obr. 1 Ukážka wireframe

Obr. 2 Responzívny web sa prispôsobí každému za-
riadeniu bez toho, aby sa používateľ strácal, či neve-
del web prečítať
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Publikačný systém
Máte hotovú grafi ku a teraz ostáva web nakódovať. Vaším cieľom je, 

aby web dokázal dlhodobo fungovať bez zásahu programátora. Potrebu-
jete teda publikačný systém (alebo aj CMS – systém na správu obsahu), 
cez ktorý si dokážete obsah vkladať sami. Odporúčam využívať najmä 
otvorené systémy, napr. Wordpress a ďalšie. 

Špecifi cky otvorený systém Wordpress

Na tomto systéme dnes beží 
až 24 % celosvetového interne-
tu (alebo aj 60 % všetkých we-
bov, ktoré nejaký publikačný 
systém používajú).

Výhodou Wordpressu je 
okrem jeho otvorenosti obrov-
ská podpora vďaka veľkej ko-
munite. Práve preto dokážete 
v  podstate akúkoľvek funkciu 
pridať do Wordpressu sami aj 
bez programátora pomocou 
rozšírení, ktorých existuje ne-
spočetné kvantum. Systém je 
zároveň dostupný v množstve ja-
zykov vrátane slovenčiny, a teda 
nikto nebude mať problém s pre-
kladmi. Wordpress zvláda základnú prácu s textom, obrázkami (galérie) či 
podporuje kontaktné formuláre. 

Jeho najväčšou výhodou z pohľadu tvorcu (či obsahového správcu) 
webu je, že cezeň dokážete web spustiť za polhodinu a nepotrebujete na 
to programátora. Toho budete potrebovať, iba ak by ste chceli pripraviť 
kompletne vlastnú grafi ku/dizajn. Inak stačí využiť jednu zo stoviek gra-
fi ckých tém (šablón) zadarmo, kde len doplníte svoje logo, názov webu 
a môžete ho napĺňať obsahom.

Navyše sa systém aktualizuje automaticky (alebo na jedno kliknutie), 
čím sa vyhnete situácii, že starší web vám niekto ľahko hackne a upraví 
na ňom obsah.

Obr. 3 Wordpress je vo svete najpoužívanejší 
systém na spravovanie obsahu
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Základy optimalizácie
Takže – web už máte. A čo ďalej? Potrebujete ho zviditeľniť a spropa-

govať. Okrem platenej reklamy či návštevnosti zo sociálnych sietí tvorí 
stále veľké percento návštev príliv z organickej (prirodzenej) návštevnosti 
Googlu. Ako sa dostať na prvú stránku v Googli? (Z druhej či tretej stránky 
k  vám bude chodiť už len naozaj zlomok návštev.) Potrebujete sa teda 
umiestňovať na prvých pozíciách pomocou kľúčových slov, ktoré vyhľa-
dáva vaša cieľová skupina.

Ak používate spomínaný 
systém Wordpress, môžete 
túto časť rovno preskočiť, 
pretože sa postará o  väčši-
nu nastavení v  HTML kóde 
za vás. Ak máte nejaký iný 
systém, zamerajte sa na 
správne nastavenie kódu. 
Potrebujete najmä správne 
nastaviť tieto prvky v HTML:

title (titulok webu) – 
musí byť relevantný, 
obsahuje názov vašej 
inštitúcie, podstránky 
opisuje niekoľkými slo-
vami (napr. kontakt pre 
stránku s kontaktnými údajmi),

META description (opis webu) – až 160 znakov dodatočného opisu 
každej stránky; tu je potrebné dať si pozor, aby tento opis nebol všade 
na webe rovnaký, ale aby bol prispôsobený každej stránke a opisoval 
ju (napr. pre kontakt by to bol „kontaktný formulár inštitúcie XYZ, tele-
fónne čísla a e-mailové adresy pracovníkov. Napíšte nám!“),

nadpisy H1, H2, H3 atď. (nadpisy a podnadpisy v texte) – mali by obsa-
hovať cielené významné kľúčové slová a zároveň štruktúrovať obsah,

obrázky (alt a  title atribúty opisujúce obrázok) – vyhľadávače ako 
Google obrázky nedokážu čítať, preto je k nim potrebné priradiť alter-
natívny text (alt) a dodatočný opis (title).

Obr. 4 Percento preklikov cez jednotlivé pozície 
Googlu – prvá vs. druhá strana výsledkov (zdroj vý-
skumu Chitika, www.chitika.com)
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Kľúčové slová

Čo ľudia hľadajú? Čo hľadá vaša cieľová skupina? Ako lepšie zacieliť váš 
obsah na webe – aké kľúčové slová používať? Napovie vám Google suggest.

Obr. 5 Ukážka štruktúry webu s nadpismi

Obr. 6 Ukážka Google Suggest
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Dáta z Google suggest nemusíte zbierať manuálne, použite napr. ná-
stroj Ubersuggest.com, ktorý návrhy slov zozbiera za vás – stačí mu dať 
jednu frázu a on nájde všetky s rovnakým základom.

Keď už máte vybraný zoznam slov, potrebujete k nim získať dáta o hľa-
danosti. Na to zase poslúži bezplatný nástroj Google Adwords keyword 
tool na adrese adwords.google.com.

Obr. 7 Ukážka z Ubersuggest.com

Obr. 8 Ukážka nástroja Adwords keyword tool
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Spätné odkazy
Veľmi dôležitý faktor pri umiestňovaní sa vo výsledkoch vyhľadávania 

sú spätné odkazy. Sú to odkazy z iných webov smerujúcich na váš web. 
Vedecké a  iné nekomerčné stránky majú veľkú výhodu – odkazy na ne 
umiestni bez problémov každý.

Odkazy, ktoré získavate, by mali byť z relevantných zdrojov – napr. zo 
spriaznených vedeckých inštitúcií, univerzít a pod. Najviac vám pomôžu 
odkazy z podobných odvetví. Menej významné budú odkazy z medicín-
skeho webu na web venovaný astronómii.

Aj tu je však vhodné pozrieť si najprv, aký máte súčasný stav spätných 
odkazov. Pomôže vám nástroj Open like profi ler – openlinkprofi ler.org.

Prejdite si už existujúce odkazy a  porozmýšľajte, či text niektorých 
z  nich viete zmeniť tak, aby obsahoval kľúčové slová zo zoznamu, kto-
rý ste si už skôr pripravili. Ak áno, pomôže vám to posunúť sa vyššie 
v umiestňovaní pre konkrétne kľúčové slovo.

Vyhodnocovanie a štatistiky
Dostávate sa do fázy vyhodnotenia efektov vašej práce s  webom. 

Okrem toho, že web propagujete, potrebujete aj spätnú väzbu – či a aký 
efekt má vaša propagácia pri jeho návštevnosti a dosahovaní cieľov (spo-
mínate si na ciele, ktoré ste si mali určiť?). Na web si nainštalujte čím skôr 

Obr. 9 Ukážka nástroja Open like profi ler
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štatistický nástroj – odporúčame Google Analytics na adrese analytics.
google.com. Krátky kód, ktorý pridáte na web, vám umožní detailne sle-
dovať aktivitu návštevníkov a na jej základe hodnotiť a určovať ďalší roz-
voj vášho webu.

Okrem návštevnosti by ste si v Analytics mali nastaviť aj tzv. ciele, to 
znamená, či návštevníci vykonajú akciu, ktorú od nich požadujete. Na-
príklad, či sa prihlásia do vášho newslettera alebo na vašu konferenciu 
cez registračný formulár. Potom si budete vedieť vyhodnotiť, ktorý online 
zdroj je pre vás efektívnejší – organické (neplatené) vyhľadávanie Google 
alebo napríklad sociálne siete či platená reklama (alebo dokonca iné, na 
vás odkazujúce weby).

Sledovať môžete, samozrejme, omnoho viac štatistík, ako aj ďalšie 
dianie na webe. Vaším dlhodobým cieľom by malo byť získať čo najviac 
pravidelných, vracajúcich sa návštevníkov.

Koniec? Nie, späť na začiatok!
Ani po vykonaných úkonoch nie sme ešte celkom na konci. Máte už 

krásne vyladený funkčný web, dlhodobo vám rastie návštevnosť, no za 
rok či dva sa na internete udejú zmeny, ktoré ovplyvnia správanie použí-
vateľov. Napríklad v súčasných rokoch prudko rastie návštevnosť z mobil-
ných zariadení – na Slovensku cez mobily a tablety chodí na internet už 
viac než 30 % návštevníkov. Ak by ste im neprispôsobili web, z mobilných 
výsledkov vás Google odsunie niekam dole.

Obr. 10 Ukážka štatistík Google Analytics
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Takéto zmeny sa dejú často, preto je dôležité sledovať dianie, aj keď 
nie denne, ale aspoň raz za pár mesiacov. V nejakom bode zistíte, že sa 
musíte dostať na začiatok – lebo web nemáte úplne hotový nikdy. Tvorbu 
webu treba brať ako kontinuálnu záležitosť, ktorej pravidelne venujete 
svoj čas. Ak už máte raz vytvorený naozaj dobrý web, je lepšie namiesto 
veľkých redizajnov postupne zapracovávať malé zmeny tak, že ho občas 
zmodernizujete (a  možno sa už ani nebude ponášať na ten pôvodný). 
Okrem všeobecne platných pravidiel optimalizácie prichádzajú aj nové 
trendy a možnosti, ako sa dá web spropagovať. Pred pár rokmi by ste ešte 
sociálne siete mohli odignorovať, dnes už nie. O pár rokov môže byť situ-
ácia opäť úplne iná, preto k webu pristupujte vždy ako k work in progress.
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Popularizácia vedy v praxi

V Quarku najmä zrozumiteľne
Jana Matejíčková

Jednou z dôležitých súčastí popularizácie vedy a techniky na Sloven-
sku je aj časopis Quark. 

Tento mesačník vychádza od roku 1995. Je pokračovateľom známeho 
populárno-náučného časopisu Elektrón. Aj Quark sa orientuje na popula-
rizáciu a propagáciu pôvodného výskumu, inovácií, noviniek a zaujíma-
vostí z oblasti vedy a techniky, ale prístupnou formou približuje i zahra-
ničné zaujímavosti vo všetkých vedecko-technických oblastiach. Časopis 
sa vo svojich príspevkoch venuje prierezovo všetkým oblastiam prírod-
ných a technických vied. 

Má svojich stálych odberateľov, no dostane sa k  nemu aj široká ve-
rejnosť prostredníctvom novinových stánkov. Jeho autormi sú vysoko-
školskí pedagógovia, výskumníci, pracovníci SAV, odborníci z mnohých 
oblastí praxe. Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR vo svojom Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky 
v SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Quark čítajú najmä študenti, pedagógovia, pracujúci aj dôchodcovia, 
všetci tí, ktorí sa chcú kontinuálne vzdelávať a  zaujímajú sa o  novinky 
z rôznych oblastí života. 

História Quarku
Časopis Quark si roku 2015 pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Bola 

to okrem iného príležitosť spomínať na to, ako sa vyvíjala kariéra tohto 
popularizačného časopisu. 

Písal sa rok 1990 a jediný slovenský popularizačný časopis Elektrón za-
nikol. Jeho bývalý šéfredaktor Eduard Drobný v  tom čase zakladal nové 
vydavateľstvo Perfekt. Uvedomil si, že zánikom Elektrónu bude medzi po-
pularizačnými médiami veľká diera. Len čo sa teda nové vydavateľstvo na 
trhu etablovalo, vypustilo do sveta úspešný detský časopis Fifík a neskôr aj 
počítačový časopis PC revue, dodnes slovenskú jednotku medzi IT maga-
zínmi. V septembri 1995 priviedlo na svet aj nový popularizačný časopis 
Quark. Mnohí zainteresovaní tento krok považovali za kamikadze, pretože 
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začať vydávať periodikum takéhoto typu bez obrovského vydavateľského 
fi nančného zázemia je samovražedné. Vydavateľstvo to však neodradilo 
a čoskoro sa mu podarilo získať natrvalo aspoň čiastočnú podporu z vte-
dajšieho Ministerstva školstva SR a od roku 2001 aj zo Slovenskej akadémie 
vied. Redakciu nového časopisu tvorili bývalí redaktori z Elektrónu, šéfre-
daktorom sa stal opäť E. Drobný, takže tradícia popularizačného média po-
kračovala. Quark si dal úlohu nadväzovať a stavať na tom najlepšom, čo za 
sebou Elektrón zanechal (napokon – veľa súčasných vedcov a profesorov 
na univerzitách sa ešte aj dnes vyjadruje, že ich Elektrón ovplyvnil pri vý-
bere povolania. Čo je však potešiteľné, aj Quark už má „svojich“ doktorov 
a profesorov, ktorí sa dali ovplyvniť jeho príspevkami). 

Časopis sa čoraz viac usádzal 
v  mediálnom priestore a  stal sa 
mediálnym partnerom viacerých 
významných podujatí (Týždeň 
vedy a  techniky na Slovensku už 
od roku 2005, Istrobot, Festival 
vedy a techniky AMAVET, Scientia 
pro futuro, Mladí vedci Slovenska, 
projektová súťaž SYGA, Geovedy 
pre každého, Internetová kon-
ferencia Preveda, IT Gala atď.). 
V  polovici roku 2006 prebehla 
výmena na poste šéfredaktorov 
a v  tom istom roku začal časopis 
realizovať veľký popularizačný 
projekt s podporou APVV. Vznikol 
popularizačný portál www.equ-
ark.sk, ktorý v  mierne obmedze-
nej podobe funguje do dnešných 
dní. Quark na ňom ako nadstavbu 
realizoval v  rokoch 2009 – 2012 
projekt zvukovej podoby časopisu QuarkMP3. Išlo o  profesionálne 
spracované hodinové čítanie z aktuálneho čísla vo formáte mp3, voľne 
a bezplatne stiahnuteľné. Na rovnakom portáli prebiehal aj projekt Qu-
arkVIDEO, prostredníctvom ktorého redakcia časopisu predstavovala či-
tateľom vo forme videoreportáží zaujímavé pracoviská vedy, výskumu 
alebo výroby z najrozličnejších oblastí života. Projekty sa po ukončení 

Historická obálka prvého Quarku spred dvad-
siatich rokov
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podpory z APVV skončili v auguste 2012. A rovnako sa skončilo vydáva-
nie špeciálnej popularizačnej osemstranovej štvrťročnej prílohy v  Qu-
arku počas  rokov 2006 – 2012. Okrem pokračujúceho popularizačné-
ho portálu equark.sk má redakcia aj vlastnú webovú stránku časopisu 
www.quark.sk a vlastný profi l na sociálnej sieti Facebook pod názvom 
Časopis Quark. A hoci sa časopis nachádza aj v elektronickom priestore, 
chce podporovať mládež, aby sa nestávala závislá od mobilných apliká-
cií a  prostriedkov informačných technológií, pretože podľa psycholo-
gických výskumov jej hrozí tzv. digitálna demencia (je povrchnejšia, má 
problémy s udržaním pozornosti, multitasking vyvoláva u nej poruchy 
vnímania prečítaného textu, nemá potrebu pamätať si základné fakty – 
veď je všetko na internete a pod.). 

Priama podpora a spolupráca s riaditeľstvom pre výskum a inovácie 
Európskej komisie (Directorate-general for research and innovation of 
the European Commission) zabezpečila časopisu v rokoch 2007 – 2010 
do piatich vydaní Quarku bezplatne popularizačné DVD, mapujúce eu-
rópsky výskum. Táto spolupráca priniesla aj zápis Quarku do zoznamu eu-
rópskych médií, ktoré EK pozývala na európske popularizačné podujatia 
ako jediného zástupcu zo Slovenska. 

Rok 2013 je ďalším medzníkom v živote časopisu, pretože vydavate-
ľom Quarku sa stalo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti, patriace pod CVTI SR. Táto zmena priniesla zmenu dizajnu 
a rozšírenie obsahu o osem strán. Išlo o snahu čo najviac zaujať moder-
ným šatom najmä mladú časť populácie. 

Ďalším významným prínosom k popularizácii vedy a techniky sú od 
roku 2014 exkurzie na výskumné a  vývojové pracoviská. Zúčastňujú sa 
na nich vyžrebovaní žiaci stredných škôl, ktorí pošlú správnu odpoveď 
na súťažnú úlohu, vyplývajúcu z nosného článku každého čísla Quarku. 

Po uskutočnených oslavách 20. výročia vzniku časopisu v septem-
bri 2015, na ktorých sa stretli pozvaní spolupracujúci vedci a  stredo-
školská mládež, uvažuje redakcia časopisu po podnete od pozvaných 
pedagógov nad pravidelným podujatím Deň otvorených dverí v Quarku. 
Quark by mal potom otvárať svoje dvere verejnosti každý rok počas 
maturitného týždňa, aby tak pomohol budúcim maturantom pro-
stredníctvom ďalších stretnutí s vedcami rozšíriť si obzory i vedomosti 
z rozličných prírodovedných a technických odborov a usmerniť ich pri 
výbere vysokej školy. 
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Aké má redakcia časopisu skúsenosti 
s popularizáciou? 
Všetko záleží na autorskom kolektíve, nastavení redakcie a  na zása-

dách, ktorými sa riadi. Samozrejme, významnú úlohu zohráva aj materiá-
lové a technické zabezpečenie práce redaktorov. 

V  redakcii je dôležité určiť si priority a  ideové zameranie. Redakcia 
Quark si stanovila viaceré priority.

Vzorový čitateľ je človek s úplným stredoškolským vzdelaním.
Táto informácia je dôležitá pre autorov, aby mali spoločnú platformu, 

o ktorú sa môžu opierať. Pre lepšiu názornosť im hovoríme, aby si pred-
stavili maturanta na gymnáziu: končí štúdium, pri ktorom získal všeobec-
né základy zo všetkých predmetov; ak pôjde ďalej študovať, bude sa špe-
cializovať už len v  jednom odbore. Historik sa pravdepodobne nebude 
vzdelávať v biológii, strojár v geografi i a podobne. Aj preto nemožno od 
vzorového čitateľa očakávať, že bude bez vysvetlenia vedieť, čo je to ex-
presia génov alebo dileptónový kanál.

Prvoradá je zrozumiteľnosť. Ak nebude článok zrozumiteľný, zaují-
mavý a názorný, nikto si ho neprečíta, a tak sa znehodnotí práca au-
tora, redaktorov i grafi kov. Vzorový čitateľ ťažko sám od seba pochopí 
význam napríklad nasledujúcej vety: Unikátny potenciál digitálneho 
navrhovania spočíva v  simulácii emergetných javov, teda v  generatív-
nom dizajne. Skúsenosti dokazujú, že je pomýlený názor, ktorý pred-
pokladá čitateľovo vlastné samoštúdium problematiky, ak takýto typ 
viet v  článku nepochopí. Čitateľ sa pri takomto texte vzdá a  článok 
preskočí. Vyše 98 % autorov však našťastie chápe úmysel redakcie, 
ktorá nechce ich text sprzniť, znížiť ich dôstojnosť a  zosmiešniť ich 
pred vedeckými kolegami, ak prevažnú časť odbornej terminológie 
z článku preloží do slovenčiny a  ťažké abstraktné pojmy vysvetlí na 
názorných príkladoch. Zjednodušeniu náročného príspevku pomô-
že aj vyškrtnutie časti textu s redundantnými informáciami (chemic-
ké vzorce, zložité matematické príklady, náročné strojárske schémy 
a pod.) či s prílišnými odbornými podrobnosťami. Všetko však v takej 
miere, aby sa zachovala výpovedná hodnota príspevku.

Názornosť je popri zrozumiteľnosti jednou z najdôležitejších stránok 
príspevku. Vizuálna časť článku je rovnako dôležitá ako textová. Ozvlášt-
nením a doplnením článku býva QR kód, odkazujúci zväčša na webovú 
stránku s videom, ktoré ešte vhodnejšie dopĺňa tému príspevku. 
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Humor nezaškodí. Ak to čo len trochu ide, je vhodné uviesť popularizač-
né príspevky pútavými, do očí bijúcimi nadpismi: Vločka kalamitka, Sve-
tielkujúci šváb či Plášť nepriehľadnosti, prípadne prešpikovať náročnejší 
text odľahčenými myšlienkami či príhodami. Nadpisy nesmú byť dlhé, 
všeobecné alebo  nič nehovoriace: Oxid dusičnatý, Epigenetika a  DNA, 
Štrukturálne fondy podporujú nový výskum už v najbližších rokoch...
Uprednostňovanie autorských príspevkov pred publicistickými je vý-
znamným bodom  redakčnej práce. Najľahšou cestou, ako pripravovať 
popularizačný časopis, je totiž „urobiť ho na kolene“ v redakcii. To zname-
ná, naplánovať zaujímavé, lákavé témy a spracovať ich z rôznych zdrojov 
priamo v redakcii alebo ich dať pripraviť externým autorom. Iste, sú me-
dziodborové oblasti, ktoré nie sú predmetom skúmania v žiadnej sloven-
skej inštitúcii, a preto ak o nich chce redakcia priniesť príspevok, musí si 
ho spracovať spomenutým spôsobom (technická stránka vajec Fabergé, 
Da Vinciho technické vynálezy, automobilové inovácie, najnovšie mobil-
né aplikácie a pod). Nosnými by však mali byť príspevky, ktorých autormi 
sú vedeckí a výskumní pracovníci, opisujúci priamo svoj objav, vynález, 
výsledok bádania. Alebo vedci, ktorí napíšu článok zo svojej vednej ob-
lasti, pretože ju majú dobre zmapovanú. S autormi takýchto príspevkov 
je síce oveľa náročnejšia práca pri pretváraní ich predstavy o popularizač-
nom článku až po výslednú predstavu redakcie, stojí to však za to. 
Autorské články od vedcov sú pre Quark nesmierne dôležité, pretože 
vnášajú do časopisu serióznosť a záruku spoľahlivosti informácií. 
Na druhej strane časopis so svojím pozitívnym renomé poskytuje 
priestor na prezentovanie slovenskej vedy a  výskumu, slovenských 
technických riešení a  inovácií. Zriedkavejšie sa v  časopise vyskytnú 
aj príspevky zahraničných autorov, napísané špeciálne pre Quark. Ide 
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najmä o odborníkov z vedecko-inovačných a výskumných projektov, 
s ktorými sa členovia redakcie dohodli na príspevku pri stretnutí na 
zahraničnej prezentácii. Imperatív – udržať v obsahu Quarku serióz-
nosť – chráni redakciu pred skĺznutím do bulvárneho štýlu, hoci sa 
ukazuje, že tak ako majú štandardné bulvárne časopisy v širokej verej-
nosti úspech, rovnako slávia úspech aj bulvárne popularizačné médiá; 
o serióznosti ich príspevkov by sa dalo diskutovať. 
Elektronická podoba časopisu je v  tejto „IT dobe“ nevyhnutným 
predpokladom prežitia. Aj preto je časopis dostupný v elektronickej 
podobe PDF (na portáli equark.sk) a na mobilných zariadeniach (do-
stupných prostredníctvom služby fl oowie.sk.). Kvôli tomu  redakcia 
buduje permanentne svoju webovú stránku, aby bola responzívnej-
šia. Na otázku, či elektronické verzie prekonajú papierovú, sa zatiaľ 
nenašla odpoveď, keďže oba tábory majú svojich fanúšikov; treba sa 
teda venovať obom formám popularizačného média. 
Na záver len spomenieme, že redakcia časopisu Quark, jediného súčas-

ného slovenského vedecko-popularizačného časopisu, dostupného širokej 
verejnosti aj v sieti novinových stánkov, je otvorená akejkoľvek spolupráci. 
Autorov, ktorí si netrúfajú poslať príspevok do časopisu, pretože sa boja 
svojich štylistických schopností, redakcia ubezpečuje, že im pomôže upra-
viť článok do takej podoby, aby bol zrozumiteľný, zaujímavý a pekne spra-
covaný. Príspevky sú honorované. Všetky námety, pripomienky, podnety 
a ponuky na spoluprácu posielajte, prosíme, na adresu: quark@quark.sk. 

Ako sa menil vizuál obálok časopisu od roku 1995 po rok 2015
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Od The New York Times po SME 
– môj príbeh
Martin Hajduch

Ako popularizovať vedu? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá. 
Môžeme však povedať, že popularizovať sa oplatí iba kvalitný výskum, 
ktorý akceptovala medzinárodná vedecká komunita, čiže bol publikova-
ný v uznávaných vedeckých časopisoch. Nie všetko uverejnené v impak-
tovaných vedeckých časopisoch je však vhodné popularizovať. Existuje 
veľa kvalitných výskumov, ktoré sa zaoberajú z hľadiska vedy veľmi dôle-
žitými oblasťami, no pre verejnosť nie sú zaujímavé, pretože ich pocho-
penie si vyžaduje určitú úroveň vedomostí. Veľmi dôležitý je preto výber 
konkrétneho bádania, ktoré sa bude ďalej popularizovať. Pri základnom 
výskume by mal vybraný výskum spĺňať tieto dve kritériá:

výsledky výskumu boli publikované v  uznávaných medzinárod-
ných vedeckých časopisoch s  impakt faktorom (IF) minimálne 3: 
napríklad časopis PLoS One s IF 3.5 slúži ako častý zdroj kvalitných 
vedeckých prác na popularizáciu vedy, 

výskum sa zaoberal/zaoberá všeobecne dôležitou témou, ale na 
jej pochopenie nie sú nevyhnutné hlboké vedomosti v  odbore, 
prípadne by malo byť možné výsledky vedeckého výskumu zovše-
obecniť.

 Pri popularizácii aplikovaného výskumu by sa mala brať do úvahy 
spoločenská prospešnosť konečného produktu. V  nasledujúcom texte 
uvedieme tri príklady našich už spopularizovaných výskumov z  oblasti 
biológie rastlín. Začneme výskumom adaptácie rastlín v  rádioaktívnej 
černobyľskej oblasti, ktorý mal asi najväčší ohlas najprv v zahraničných 
a  potom aj v  slovenských médiách. Spomenieme aj  výskum nových 
detekčných metód klinicky relevantných proteínov v  pšeničnom zrne 
a výskum zloženia proteínov obsiahnutých v listoch stromu ginko.

Výskum adaptácie rastlín v černobyľskej 
rádioaktívnej oblasti
Hlavným cieľom tohto stále trvajúceho výskumu je analyzovať prote-

óm semien rastlín prispôsobujúcich sa černobyľskému prostrediu kon-
taminovanému rádioaktivitou. Na tento účel sme založili dve pokusné 
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experimentálne plochy priamo v černobyľskej oblasti. Rádioaktívnu expe-
rimentálnu plochu sme vytvorili v blízkosti dediny Čistogalovka, približne 
5 km od Černobyľskej jadrovej elektrárne. Nerádioaktívna experimentálna 
plocha vznikla najprv v blízkosti dediny Zukin vzdialenej približne 100 km 
od Černobyľskej jadrovej elektrárne (obr. 1 vľavo), roku 2008 sme ju presu-
nuli priamo do mesta Černobyľ (obr. 1 vpravo). Roku 2007 sa na pokusné 
plochy vysadili semená lokálnych odrôd sóje a ľanu. Každoročne z experi-
mentálnych plôch zbierame nezrelé a zrelé semená, z ktorých časť použi-
jeme na proteomické analýzy. Zvyšné zrelé semená vysadíme nasledujúci 
rok, aby sme získali rastliny a semená ďalšej generácie. Výsledky proteomic-
kých analýz potom porovnávame na medziročnej a medzidruhovej báze 
a usilujeme sa identifi kovať proteíny, ktoré sú potenciálne asociované s pri-
spôsobovaním sa rastlín rádioaktívnemu prostrediu. 

Komentáre v časopisoch Science 
a The New Scientist
Prvé výsledky našich výskumov sme publikovali roku 2009 v časopi-

se Americkej chemickej spoločnosti (ASC) Journal of Proteome Research 
s IF 5.0 (Danchenko M, Skultety L, Rashydov NM, Berezhna VV, Mátel L, Salaj 
T, Pret‘ová A, Hajduch M. 2009. Proteomic analysis of mature soybean seeds 
from the Chernobyl area suggests plant adaptation to the contaminated 
environment. J Proteome Res. 8: 2915-22). Výsledky výskumu zaujali ACS, 
ktorá ich zaradila do svojho pravidelného Weekly PressPac a poslala pri-
bližne dvom tisíckam novinárov po celom svete. Záujem médií nenechal 
na seba dlho čakať, a tak som poskytol niekoľko telefonických a e-mailo-
vých rozhovorov. Výsledkom jedného takéhoto rozhovoru bol komentár 
opisujúci náš výskum uverejnený v časopise Science pod názvom „How 
Plants Survived Chernobyl“ – „Ako rastliny prežili Černobyľ“29. Komentár 
v  úvode opisuje životné prostredie v  okolí Černobyľskej jadrovej elek-
trárne a  následne sa venuje rozboru výsledkov našich experimentov. 
Poukazuje na zvýšenú abundanciu cysteínsyntázy, pri ktorej bolo preu-
kázané, že ochraňuje rastlinu pred stresom spôsobeným ťažkými kovmi. 
Komentátora zaujala aj zvýšená abundancia betaínaldehyddehydroge-
názy, pri  ktorej sa preukázal ochranný efekt pri redukcii chromozómo-
vých abnormalít v ožiarenej ľudskej krvi. Komentár na záver cituje uzná-
vaného odborníka v odbore, ktorý vyzdvihol tento výskum ako „really is 

29 http://news.sciencemag.org/2009/05/how-plants-survived-chernobyl
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novel and addresses an important societal question, especially given the 
growing interest in developing nuclear energy worldwide“ („skutočne 
nový a  odpovedá na dôležité spoločenské otázky – hlavne v  súvislosti 
so stúpajúcim celosvetovým záujmom o využitie jadrovej energie“).

Ďalší komentár sa objavil napríklad v časopise New Scientist pod ná-
zvom „Chernobyl fallout could drive evolution of ‚space plants‘“ – „Dôsle-
dok Černobyľu môže spôsobiť evolúciu vesmírnych rastlín“ (http://www.
newscientist.com/article/dn17136-chernobyl-fallout-could-drive-evolu-
tion-of-space-plants.html#.VRbJ4OGs1pk). Tento komentár okrem iného 
poukázal na možnosť využiť tento výskum pri vývoji rastlín rezistentných 
proti ionizačnému žiareniu, ktoré by sa mohli využiť pri medziplanetár-
nych letoch v budúcnosti. 

Komentáre v The New York Times, BBC a CNN
Ďalšie výsledky sme publikovali roku 2010 v časopise Environmental 

Science and Technology s IF 5.5, vydávanom ACS (16. Klubicová  K, Dan-
chenko M, Skultety L, Miernyk JA, Rashydov NM, Berezhna VV, Pret‘ová  A, 
Hajduch M. 2010. Proteomics Analysis of Flax Grown in Chernobyl Area Su-
ggests Limited Eff ect of Contaminated Environment on Seed Proteome. En-
viron Sci Technol. 44, 6940-6946). Prekvapivo aj tentoraz výsledky zaradila 
ACS do svojho Weekly PressPac, čo vyústilo do ďalšej vlny rozhovorov pre 
zahraničných novinárov. Ako príklad publikovaných komentárov o  na-
šich výsledkoch uvediem komentár v The New York Times pod názvom 
„Plants Near Chernobyl Appear to Grow a Shield“ – „Rastliny v blízkosti 
Černobyľu ukazujú obranný štít“30. Tento komentár okrem iného pouká-
zal na to, že rast v rádioaktívnom černobyľskom prostredí má relatívne 
malý efekt na proteóm semien. V  komentári uverejnenom v  CNN pod 
názvom „Chernobyl: Environmental dead zone or eco-haven?“ – „Černo-
byľ: environmentálne mŕtva zóna alebo eko-útočisko?“31  komentátora 
zaujal fakt, že niektoré rastliny sa dokážu prispôsobiť rádioaktívnemu 
prostrediu, a  nízka úroveň rádioaktivity v  semenách rastlín rastúcich 
v takom prostredí. Komentár uverejnený v BBC pod názvom „Chernobyl 
plant life endures radioactivity“ – „Rastlinný život v Černobyle toleruje 

30 http://www.nytimes.com/2010/09/21/science/21obplant.html?_r=0

31 http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/01/14/chernobyl.nature.radiation.
debate/index.html?_s=PM:WORLD
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rádioaktivitu“32 rozoberá náš výskum a poukazuje na rýchlosť, akou sa 
rastliny dokázali prispôsobiť rádioaktívnemu prostrediu. Cituje aj našu 
úvahu, že mechanizmus, ktorý rastliny používajú pri prispôsobovaní sa 
rádioaktívnemu prostrediu, môže byť starý milióny rokov. Vychádzame 
z poznatku, že v začiatkoch rastlinného života povrch zeme obsahoval 
značné množstvo rádioaktívneho materiálu. 

Iné zahraničné komentáre a rozpoznanie slovenskými 
médiami

Prekvapujúci bol komentár v  periodiku Astrobiology Magazine vy-
dávanom s prispením NASA pod názvom „No Concern for Space Crops?“ 
– „Žiadny problém pre vesmírne rastliny?“, kde sa náš výskum dáva do 
súvislosti s rezistenciou rastlín proti kozmickému žiareniu33. V komentári 
sa vyzdvihovala metóda globálnej analýzy proteínov použitá vo výskume 
a viacej rozvinutá myšlienka využitia tohto typu výskumu vo vesmíre, keď 
autor napísal: „Chernobyl experiments could help defi ne the radiation to-
lerance among plants which may eventually become crop candidates for 

32 http://www.bbc.com/news/science-environment-11345935

33 http://www.astrobio.net/news-exclusive/radiation-no-concern-for-space-crops

Snímka k článku z webovej stránky news.bbc.co.uk
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space colonists on the Moon or Mars.“ – „Černobyľské experimenty môžu 
pomôcť defi novať toleranciu rastlín voči rádioaktivite a môžu eventuálne 
poslúžiť kolonistom na Mesiaci alebo Marse.“

Ďalšie výsledky sme publikovali roku 2012 vo vedeckom časopise PLoS 
One s IF 3.5 (Klubicová K, Danchenko M, Skultety L, Berezhna VV, Uvačková L, 
Rashydov NM, Hajduch M. 2012. Soybeans grown in the Chernobyl area pro-
duce fertile seeds that have increased heavy metal resistance and modifi ed 
carbon metabolism. PLoS One, 7(10): e48169). Tieto výsledky zaujali indické 
noviny The Hindu Times, publikujúce komentár o týchto výsledkoch pod 
názvom „Soybean plants at Chernobyl produce fertile seeds“ – „Sója rastú-
ca v Černobyle produkuje plodné semená“34. Autor komentára rozoberá 
náš výskum a cituje myšlienku, že aj napriek osemdesiatim rokom výskumu 
stále nie je úplne pochopená vlastnosť rastlín prispôsobovať sa rádioaktív-
nemu prostrediu. Vyzdvihuje nás aj ako pionierov v tomto type výskumu, 
keď napísal: „These researchers who have been pioneers in the fi eld, ana-
lyzed protein abundance in mature seeds harvested from fi rst generation 
soybean plants grown in radioactive and non-radioactive plots in the Cher-
nobyl area.“ – „Títo výskumníci, ktorí sú pioniermi v tejto oblasti, analyzujú 
proteínové množstvá v zrelých semenách zozbieraných z prvej generácie 
rastlín rastúcich v rádioaktívnej a nerádioaktívnej experimentálnej ploche 
v Černobyle.“

Komentátor si všimol aj zmenený  obsah oleja v  semenách rastlín 
zozbieraných v rádioaktívnej černobyľskej oblasti. Tento komentár nad-
väzoval na komentár publikovaný v The Hindu novinách ešte roku 2009 
pod názvom „Soybean plant adapts itself to Chernobyl“ – „Sója sa sama 
adaptovala v Černobyle“35. 

Noviny Pravda ako prvé zo slovenských médií publikovali ešte roku 
2009 informáciu o  týchto výsledkoch pod názvom „Príroda si napokon 
poradí aj s jadrovou katastrofou“36. Nasledujúci rok sa v SME objavil člá-
nok „Slovenskú vedu citujú svetové médiá“37, ktorý predstavil sloven-
skej verejnosti celosvetový záujem o  náš výskum. Koncom tohto roka 

34 http://www.thehindu.com/sci-tech/science/soybean-plants-at-chernobyl-produce-
fertile-seeds/article4074449.ece

35 http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-sci-tech-and-agri/
article671954.ece

36 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/162031-priroda-si-napokon-poradi-aj-s-
jadrovou-katastrofou

37 http://tech.sme.sk/c/5558170/slovensku-vedu-cituju-svetove-media.html
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potom aj časopis Quark priniesol so mnou rozhovor s  titulom „Rastliny 
sa prispôsobili rádioaktivite“. Súčasne zverejnil vo svojej webovej rubrike 
QuarkVIDEO38 na portáli equark.sk aj videorozhovor na túto tému a v rub-
rike QuarkMP3 zasa čítaný rozhovor z časopisu vo formáte MP3, spracova-
ný profesionálnym audiovizuálnym štúdiom39. Ďalšie komentáre sa potom 
objavovali v rôznych slovenských médiách. Na popularizáciu a dostupnosť 
týchto výsledkov pre odbornú a aj laickú verejnosť sme založili projektovú 
databázu www.chernobylproteomics.sav.sk, kde sa dá prechádzať výsled-
kami projektu vo formáte priateľskom pre  používateľov. Databáza obsa-
huje už publikované dáta a  umožňuje grafi ckým spôsobom vizualizovať 
abundanciu jednotlivých proteínov počas vývinu semien v  rádioaktívnej 
a nerádioaktívnej černobyľskej oblasti. 

Výskum detekcie klinicky relevantných 
proteínov pšeničného zrna
Hlavnou myšlienkou tohto výskumu bolo vyvinúť metódu založenú 

na kvantitatívnej hmotnostnej spektrometrii na detekciu klinicky rele-
vantných proteínov v pšeničnom zrne. Nová metóda by doplňovala po-
užívané imunologické metódy, ktoré majú svoje limity – najmä v schop-
nosti detegovať proteíny, pre ktoré nie sú dostupné vhodné protilátky. 
Výsledky výskumu sme publikovali vo vedeckom časopise ACS Journal 
of Proteome Research s IF 5.0 (Uvackova L, Skultety L, Bekesova S, McClain 
S, Hajduch M. 2013. MSE based multiplex protein analysis quantifi ed impor-
tant allergenic proteins and detected relevant peptides carrying known epi-
topes in wheat grain extracts. J Proteome Res. 12(11):4862-9) a v časopise 
Journal of Proteomics s IF 3.9, ktorý vydáva Európska proteomická spo-
ločnosť (Uvackova L, Skultety L, Bekesova S, McClain S, Hajduch M. 2013. The 
MSE-proteomics analysis of gliadins and glutenins in wheat grain identifi es 
and quantifi es proteins associated with celiac disease and Baker´s asthma. 
J Proteomics 93:65-73). Výsledky týchto výskumov zahrnula SAV medzi 
svoje aktuality pod názvom „Vedci zo SAV vyvinuli proteomickú metó-
du na stanovenie pšeničných proteínov spôsobujúcich celiakiu a  rôzne 

38 http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1701&action=itemclick&tname=i
nlist&pr=click,default

39 http://www.equark.sk/data/mp3/Quark_mp3_november10/04._Rozhovor_o_vysledkoch_
vyskumu_adaptacie_rastlin_v_Cernobylskej_oblasti.mp3
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alergie“40. Následne sa informácie o  tomto výskume objavili v  rôznych 
slovenských médiách, napríklad v SME pod názvom „Slovenskí vedci vy-
vinuli metódu, ktorá pomôže celiatikom“41. 

Výskum proteínového zloženia listov stromu 
ginka
Výskum sa realizoval s  cieľom vyčísliť proteíny obsiahnuté v  listoch 

stromu ginka, keďže presné množstvá týchto proteínov nepoznáme, a to 
aj napriek tomu, že extrakt z listov ginka sa už tisícročia používa v čínskej 
medicíne na liečenie rôznych ochorení vrátane rakoviny. Celkovo výskum 
charakterizoval desiatky proteínov obsiahnutých v listoch stromu ginka. 
Výsledky výskumu sme publikovali v časopise ACS Journal of Agricultural 
and food chemistry s IF 3.1 (Uvackova L, Ondruskova E, Danchenko M, Skul-
tety L, Miernyk JA, Hrubik P, Hajduch M. 2014. Establishing a leaf proteome 
reference map for Ginkgo biloba provides insight into potential ethnobota-
nical uses. J Agric Food Chem. 62: 11547-11556). V tomto prípade som sa 
podujal spopularizovať výsledky sám, pretože výskum spĺňal dve základ-
né kritériá uvedené na začiatku tohto príspevku: 1. výsledky boli publi-
kované v medzinárodne uznávanom vedeckom časopise s IF väčším ako 
3 a 2. téma je ľahko zrozumiteľná aj pre laickú verejnosť. Z toho dôvodu 
som napísal komentár pod názvom „Ginko z Nitry ukázalo neznáme pro-
teíny“ uverejnený v SME, kde som zjednodušene predstavil náš výskum42.

Ako je zrejmé z  uvedených príkladov, popularizáciu vedeckej práce 
môže iniciovať vydavateľ vedeckého časopisu (v  tomto prípade ACS), 
ktorý vedecký článok uverejnil, zamestnávateľ, kde bol výskum urobený 
(v mojom prípade SAV), ale aj sám vedec (posledný prípad). Komentátor, 
ktorý popularizuje, musí dbať na zrozumiteľnosť a v mnohých prípadoch 
aj na zjednodušenie prezentovaných výsledkov výskumu, aby boli po-
chopiteľné aj pre širokú verejnosť, ktorá má v  danej oblasti limitované 
vedomosti. Aj keď je popularizácia vedy podstatná, nemala by sa robiť „za 
každú cenu“. Je potrebné starostlivo vyberať výskumy vhodné na popula-
rizáciu. Treba si uvedomiť, že popularizácia slovenských výskumov v slo-
venskom mediálnom priestore formuje vzťah širokej verejnosti k  vede, 

40 http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_
no=4785

41 http://tech.sme.sk/c/6655544/slovenski-vedci-vyvinuli-metodu-ktora-pomoze-celiatikom.html

42 http://tech.sme.sk/c/7527236/ginko-z-nitry-ukazalo-nezname-proteiny.html
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čo následne ovplyvňuje konanie politikov vo vláde. Keď sa spoločnosť 
o vedu nezaujíma a pokladá ju za neužitočnú, rovnaký názor budú mať 
aj politici, ktorí rozhodujú o  jej fi nancovaní. Z  tohto dôvodu má každý 
vedec na Slovensku zodpovednosť verejne komunikovať svoje výsledky, 
ak ho o to požiadajú (napríklad novinári), alebo ak bol jeho výskum me-
dzinárodne uznaný a zaoberá sa témou, ktorá je zrozumiteľná pre široké 
publikum. Situácia, keď vedec odmietne rozhovor o svojom výskume, by 
sa nemala stávať, pretože je to hazardovanie s obrazom slovenskej vedy 
v očiach slovenskej verejnosti.

Rádioaktívna experimentálna plocha (R) založená 5 km od Černo-
byľskej jadrovej elektrárne. Nerádioaktívna experimentálna plocha (C2) 
vznikla roku 2007 v blízkosti dediny Zukin vzdialenej približne 100 km od 
Černobyľskej jadrovej elektrárne. Roku 2008 sa nerádioaktívna experi-
mentálna plocha (C1) presunula priamo do mesta Černobyľ.

Obr. 2 Experimentálne plochy založené v černobyľskej oblasti
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Môže pravdepodobnosť zaujať žiakov aj 
vo voľnom čase?
Hynek Bachratý, Alena Bachratá

Matematika so záujmom
Postavenie a  popularita matematiky a  jej vyučovania nie sú v  našej 

spoločnosti príliš vysoké. Aj keď v súčasnosti existuje určitá „spoločenská 
objednávka“ na zvýšenie jej významu a zastúpenia vo všetkých stupňoch 
vzdelávania, u žiakov prevažuje stále pocit, že ide o ťažký, nepríjemný až 
obávaný predmet. Takýto stav, samozrejme, vyvoláva nespokojnosť aj 
v radoch jej učiteľov, čo vedie k opakovaným pokusom o reformu a zlep-
šenie matematického vzdelávania. Tie sa však zväčša sústreďujú buď na 
neustále úpravy obsahu vyučovania (nové osnovy, nové učebnice), ale-
bo dokonca na organizačné až nátlakové opatrenia (povinné maturity, 
povinné a jednotné prijímacie pohovory, redukcia ponuky vzdelávania). 
Myslíme si, že skutočná zmena k lepšiemu musí vychádzať z hlbokého po-
znania potrieb a schopností rozvoja žiakov v oblasti matematiky a z po-
dobného poznania, rešpektovania a rozvíjania pedagogických schopnos-
tí ich učiteľov. História nielen našich reforiem však dokumentuje, že vo 
všeobecnosti ide o nesmierne ťažký a zložitý problém, ktorému sa treba 
venovať na iných fórach.

Napriek všetkému na Slovensku existuje množstvo žiakov, ktorí ma-
tematiku majú radi a venujú sa jej. Prináša im pocit radosti z vlastných 
objavov a niekedy sa stáva aj súčasťou ich profesijného vývoja. Mnohé 
z týchto optimistických príbehov sa odohrávajú v školách, no my by sme 
radi upriamili pozornosť na špecifi cky slovenský fenomén takzvanej mi-
moškolskej alebo záujmovej matematiky. Jej tradícia sa rozvíja nepretr-
žite od polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia a pri jej zrode 
stála práca a myšlienky Víta a Milana Hejných. Od začiatku s nimi spolu-
pracoval širší okruh nadšených pedagógov a ďalšie generácie pokračujú 
v práci s deťmi rovnakými metódami dodnes. Typickými formami práce 
so žiakmi (prevažne druhého stupňa ZŠ a so stredoškolákmi) sú matema-
tické krúžky a kluby, matematické tábory a matematické korešpondenč-
né semináre. Dôležité je, že aktivity spravidla prebiehajú na dobrovoľnej, 
záujmovej báze, vo voľnom čase detí aj ich vedúcich, nekomerčne a bez 
výraznej väzby na školské vyučovanie. Takisto si netreba tieto aktivity 
zamieňať s  rôznymi formami doučovania alebo prípravy na  štúdium, 
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s  prípravou na matematickú olympiádu alebo na marketingové akti-
vity zamerané na efekt, a nie na obsah vzdelávania. Niekedy sa hovorí, 
že pracujeme s  matematicky nadanými alebo talentovanými deťmi. Aj 
s ohľadom na určitú nejasnosť týchto pojmov je vhodnejšie povedať, že 
aktivity sa ponúkajú a zúčastňujú sa na nich žiaci so záujmom o matema-
tiku a hlavne o aktívnu prácu v nej, pričom v našom ponímaní ide skôr 
o „hranie sa“ s matematikou. Veríme a máme dostatok skúseností s tým, 
že naše metódy práce vedia tento záujem podporiť a ďalej rozvíjať. Pokiaľ 
práca trvá viac rokov, získané skúsenosti a zážitky začínajú žiaka formovať 
aj v matematickej oblasti ako profesijnom zameraní. 

Slovenský matematik Milan Hejný (aj s  prispením myšlienok svojho 
otca Víta Hejného) je autorom úspešnej metódy vyučovania matematiky 
na prvom stupni základnej školy, ktorá sa rozvíja v Česku. Takzvaná „Hej-
ného matematika“ alebo „vyučovanie orientované na budovanie schém“ 
vychádza z podobných základných myšlienok ako záujmová matemati-
ka na Slovensku. Podľa štatistík prináša radostné pocity z matematiky už 
takmer desiatim percentám populácie najmladších žiakov v Česku. Naše 
aktivity na prvý pohľad takúto popularitu a zastúpenie nedosahujú. Ak 
ho však zúžime na matematickú komunitu, zastúpenie seminárov sa do 
značnej miery zmení. Napríklad v posledných štyridsiatich rokoch sa väč-
šina autorov učebníc matematiky pre základné aj stredné školy v určitom 
období podieľala na záujmových matematických aktivitách. Ešte dôleži-
tejšie je, že zastúpenie žiakov, u ktorých sa týmito metódami pestoval zá-
ujem a vzťah k matematike, je medzi študentmi matematických odborov 
našich vysokých škôl stále výraznejšie. Inými slovami – na Slovensku už 
mnoho rokov funguje veľmi efektívny, na dobrovoľníctve, nadšení a so-
lídnej metodickej úrovni založený systém vyhľadávania, podpory a roz-
víjania matematicky orientovaných žiakov a  študentov. Pracuje pritom 
takmer bez nárokov na inštitucionálnu podporu a zabezpečenie, od kto-
rého si tak zároveň zachováva určitý odstup a nadhľad.

Korešpondenčné semináre
Korešpondenčné semináre pre žiakov druhého stupňa ZŠ a pre stre-

doškolákov sú v  súčasnosti asi najrozšírenejšou formou práce v  oblas-
ti záujmovej matematiky. Ich tradícia siaha do konca sedemdesiatych 
a začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia a základnou myšlien-
kou ich vzniku bolo ponúknuť zaujímavú matematiku žiakom a študen-
tom bez ohľadu na miesto bydliska, navštevovanú školu a matematickú 
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ústretovosť a  prívetivosť ich okolia. Tieto východiská sú platné aj dnes, 
keď na Slovensku pôsobí viacero celoštátne alebo na široký región za-
meraných seminárov. Zúčastňujú sa na nich každý rok stovky žiakov zá-
kladných škôl a desiatky stredoškolských študentov. Ich činnosť zabezpe-
čujú desiatky dobrovoľných vedúcich, ktorí sa formujú prevažne z radov 
bývalých riešiteľov seminárov, a ide najmä o vysokoškolských študentov 
matematických odborov. Spolupracujú aj so stredoškolákmi – pomáha-
jú hlavne s „technickou časťou“ seminárov, a  so staršími stredoškolský-
mi a vysokoškolskými učiteľmi matematiky, ktorí si na túto činnosť vedia 
nájsť čas a  energiu aj popri zamestnaní. Treba si uvedomiť, že seminár 
rozvíja matematické schopnosti žiakov, ako aj pedagogické schopnosti 
svojich vedúcich, a to od prípravy v prospech budúceho zamestnania vy-
sokoškolákov až po seriózny didaktický výskum tých najstarších.

Najcennejšia vlastnosť a prínos zmiešanej vekovej štruktúry vedúcich 
spočíva v prirodzenej možnosti a zároveň potrebe priebežného vzdeláva-
nia a výchovy aj v kolektíve vedúcich. Tá sa realizuje pri spoločnom hod-
notení a výbere úloh pre korešpondenčnú časť seminára, počas konzultá-
cií pri opravovaní úloh, počas spoločnej prípravy programu a špeciálneho 
matematického sústredenia, pri hodnotení uskutočnených akcií atď. 

Aj keď základy práce rôznych korešpondenčných seminárov sú po-
dobné, pri presnejšom opise ich činnosti budeme vychádzať zo skúse-
ností z korešpondenčného seminára SEZAM pre žiakov druhého stupňa 
základných škôl. Starší z autorov sa na jeho organizácii podieľa od samé-
ho začiatku už vyše tridsať rokov, mladšia ako žiačka a neskôr vedúca celý 
svoj „matematický“ život. 

Korešpondenčná časť má dnes už tradičný charakter. Každý polrok 
žiaci riešia tri série menej tradičných a pútavých úloh. V každej sérii je cel-
kovo šesť úloh s odstupňovanou obťažnosťou a žiaci riešia podľa svojho 
ročníka štyri z nich. Úlohy možno získať a odovzdať aj elektronicky, preva-
žuje však klasická papierová komunikácia – úlohy k žiakom a ich riešenia 
k nám cestujú poštou. Na riešenie dávame k dispozícii tri až štyri týždne, 
na opravu potrebujeme štrnásť dní. Opravené úlohy sa vracajú k žiakom 
spolu s  komentárom k  ich postupu, so vzorovými riešeniami, poradím 
a novými zadaniami.

Voľba úloh a zostavovanie sérií (na jeden polrok) sa uskutočňuje na 
víkendovom stretnutí všetkých vedúcich. Vyberáme zvyčajne z dvoj- až 
trojnásobku potrebných úloh a pri zostavovaní sérií sledujeme niekoľko 
zámerov.
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Snažíme sa o obsahovo pestré, vyvážené série. V žiadnej by nemala 
chýbať úloha z geometrie, zo „sveta čísel“, nejaká „ciferná“ úloha, zo ste-
reometrie, úloha na získavanie skúseností s kombinatorickým rozmýšľa-
ním, úloha na logiku a podobne.

Sledujeme aj predpokladané metódy riešenia úloh a ďalšie nadstav-
bové charakteristiky. Nezabúdame na úlohy, pri ktorých k výsledku ve-
die aj usilovnosť a dlhšie hromadenie riešení – úlohy na „nápad“ nie sú 
motivujúce (ak nápad nepríde). Všímame si výskyt úloh s  negatívnou 
odpoveďou, ak hľadané riešenie neexistuje, podobne úlohy s viacerými 
riešeniami atď. 

Zvažujeme prínos, vhodnosť a náročnosť oboch hlavných zložiek rieše-
nia úlohy – na čo dieťa myslí a čo robí pri riešení, ale aj čo mu prinesie jej 
spísanie, teda sformulovanie a ujasnenie si postupu riešenia. Za hlavné po-
važujeme zadať úlohy tak, aby pri ich riešení žiak aktívne pracoval, experi-
mentoval, rozširoval a spájal svoje doterajšie matematické skúsenosti a zá-
roveň čo najčastejšie zažil radosť zo svojho úspechu a prípadného objavu.

Často zaraďujeme „seriály“ jednej nadväzujúcej úlohy cez tri polroč-
né alebo počas všetkých šiestich sérií za rok. Zväčša ide o úlohy z logiky 
alebo kombinatorické úlohy, pri ktorých je každá pomoc nášmu školstvu 
a deťom vítaná. 

Úlohy mávajú už štandardne podobu celoročného príbehu. Ten však 
musí slúžiť ako motivácia a pomôcka na formulovanie jednotlivých úloh 
– nie ako komplikácia či prekážka pri hľadaní ich zadaní.

Korešpondenčná časť má formu súťaže, preto riešenia úloh bodujeme 
a získané body určujú poradie žiakov. Z nášho hľadiska je súťaž hlavne mo-
tivačným prvkom. Hodnoteniu riešení venujeme dostatočný čas a značnú 
pozornosť, pretože spolu s výberom úloh ide o jednu z didakticky najdôle-
žitejších častí seminára. Okomentovať (a aj motivačne a spravodlivo obo-
dovať) úlohy na úrovni riešiteľa je zložitá úloha a jej náročnosť je znásobená 
počtom riešiteľov. Do opravovania sa priebežne zapájajú noví a noví vedúci 
a ich „zaškolenie“ býva dosť náročné. Bohaté skúsenosti získané týmto pro-
cesom v prostredí seminára však už boli spracované a vyústili do špeciálnej 
metódy vzdelávania pre budúcich aj aktuálnych učiteľov. 

Pri budovaní hlbšieho a  dlhodobejšieho záujmu žiakov o  matema-
tiku býva veľmi dôležitá druhá základná forma práce v  korešpondenč-
ných seminároch, a to sústredenia pre najlepších riešiteľov. Pri osobnom 
a intenzívnom kontakte so žiakmi v rámci bohatého programu získavajú 
žiaci množstvo skúseností a zážitkov, ktoré vedia dlhodobo a strategicky 
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ovplyvňovať ich záujem. Pre najlepších 32 až 40 riešiteľov organizujeme 
v  marci štvordňové a  v  auguste desaťdňové sústredenie. Vzhľadom na 
množstvo programu ho zabezpečuje spravidla desať vedúcich. Príprava 
prebieha so značným časovým predstihom a do detailov. Začína sa spo-
ločným víkendovým stretnutím vedúcich, pokračuje individuálne alebo 
v  rámci konzultácií menších skupiniek. Okrem zabezpečenia potrebnej 
kvality má príprava programov aj druhý hlavný cieľ – uvoľniť „kapacity“ 
vedúcich na samotnom sústredení. Tam sa majú v maximálnej miere ve-
novať deťom, nie príprave svojich programov. A voľný čas pre vedúcich 
(spravidla od jednej do siedmej hodiny) sa oplatí investovať do spánku. 

Najväčšiu pozornosť venujeme príprave matematického programu. 
Najmä prednášky na zimné sústredenia podliehajú niekedy až dvojko-
lovej kolektívnej „oponentúre“ a pripomienkovaniu, čo prináša aj krásne 
chvíle spoločného matematického bádania. Keďže letné sústredenie má 
veľký rozsah, vtedy už takýto detailný postup nie je možný, a tak sa sú-
streďujeme aspoň na nosné programy, programy začínajúcich vedúcich 
atď. Obvyklá je „písomná príprava“ – pravidlá hier, súťaží atď. Vedúci si ju 
robia vopred aj písomne, aby sa mohli k nej vyjadriť aj ostatní vedúci. Prí-
pravy sa použijú aj priamo pri realizácii programu a navyše – vďaka tomu 
vzniká archív aktivít. 

A ako potom program vyzerá? 
Jednotlivé dni sú pestré, striedajú sa rôzne typy programov, každý 

má svoju vlastnú motiváciu a  klímu. Dávame si pozor, aby bol čas na 
doznievanie a preladenie klímy medzi nimi. Pestrosť nie je samoúčelná, 
má zabezpečiť vyváženosť intelektuálnych a somatických aktivít, indivi-
duálnych a kolektívnych činností, súťažných a „pohodových“ aktivít atď. 
Takisto žiak, ktorému sa nedarilo v  jednej činnosti, má šancu vyniknúť 
v niečom ďalšom. Na vyváženie a zladenie tejto pestrosti slúži však pevný 
rytmus sústredenia. Najmä v prvých dňoch je zabezpečenie rytmu jed-
nou z prvoradých úloh. Jednotlivé typy programov prebiehajú v obvyklé 
časti dňa. Dodržiavajú sa časy začiatkov a koncov programov, nevznikajú 
prestoje a hluché miesta, deti dostávajú ústne aj „nástenkovo“ dostatok 
informácií o  budúcom  programe (pri každom spoločnom jedle). Všetci 
vedúci poznajú, rešpektujú a zabezpečujú túto snahu. Pre rytmus sústre-
denia sú zároveň dôležité aj „seriálové“ programy, ktoré sa pravidelne 
opakujú počas celého (najmä letného) sústredenia a svojím obsahom na 
seba nadväzujú. Vďaka nim si deti uvedomujú nielen to, čo bolo ráno a čo 
bude večer, ale aj činnosť zo včerajška a na zajtrajšok.
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Matematický program je dosť bohatý. Spravidla ide o  tri programy 
denne. Vyberáme z prednášok a seminárov, ktoré sú zamerané skôr na 
aktivitu jednotlivca, a z kolektívnych súťažných matbojov a nábojov, kde 
okrem matematiky viac sledujeme aj výchovné ciele.

Paralelne prebiehajú tri až štyri prednášky a na každú býva vyhrade-
ných 60 minút. Počet detí na prednáške vzhľadom na možnosť ich voľ-
by býva podľa okolnosti od päť po pätnásť. Obsah a  forma prednášok 
však nezodpovedá bežnému významu tohto slova. Ide skôr o  zábavné 
rozprávania, často vo forme motivujúcej rozprávky alebo príbehu vhod-
ných hrdinov, ktoré podnecujú žiakov aktívne pracovať, riešiť problémy, 
objavovať nové matematické súvislosti a pojmy. Dôsledne sa vyhýbame 
pokušeniu využiť matematické zanietenie našich detí na umelé urýchľo-
vanie ich vzdelávania. Skôr sa usilujeme dať im čo najširšie základy a vý-
chodiská. Podobný cieľ majú aj tzv. semináre – paralelne sa koná päť až 
šesť – a počas desaťdňového sústredenia majú žiaci štyrikrát hodinové 
stretnutie. Žiaci si vyberajú jeden z nich; ich témy bývajú značne rozdiel-
ne, aby si každé dieťa našlo ten svoj. V zásade ide o matematicky najhod-
notnejšie a najnáročnejšie programy. Za prácu na seminároch môžu deti 
získať vedecké hodnosti učeň, tovariš a majster.
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Matboj je v našej terminológii súťaž družín v matematickej hre. Okrem 
takzvanej zohrávky obsahuje aj tréningovú a prípravnú časť a zaberá pri-
bližne 90 minút. Pri „taktickom“ zvládnutí hry alebo objavení prípadnej vy-
hrávajúcej stratégie je potrebné využiť niektoré matematické znalosti ale-
bo schopnosti logického, abstraktného uvažovania. Rovnako dôležitá je aj 
spolupráca družiny pri zvládaní hry, vzájomné zdieľanie nových a dobrých 
nápadov, pomoc šikovnejších žiakov slabším, spoločná radosť z úspechu, 
ale aj vzájomná podpora a snaha o zlepšenie v opačnom prípade. Podobné 
výchovné ciele sledujeme aj pri náboji, súťaži družín v riešení rozsiahleho 
a často štruktúrovaného súboru úloh. Program trvá niekedy až 120 minút. 
Na spestrenie a zvýšenie motivácie detí je samotné rátanie súčasťou urči-
tej nadradenej hry alebo príbehu. V súčasnosti sme v tejto oblasti dospeli 
k veľmi atraktívnym formám a radi sa podelíme o skúsenosti. 

V tábore prebiehajú aj niektoré drobnejšie matematické aktivity, na-
príklad individuálne „príklady za groše“. Vedúci nimi bohato zásobujú ná-
stenku a riešenia odmeňujú grošmi, ktorými možno platiť v táborovom 
bufete. A čokoláda je návyková... 

Na matematických programoch sa okrem výnimiek zúčastňujú všetci 
vedúci. Každý sa môže vždy niečo nové naučiť a dozvedieť, dodatočnými 
pripomienkami a postrehmi možno následne pomôcť prednášateľovi. Pri 
prednáškach je často potrebné individuálne sa venovať niektorým de-
ťom, pri kolektívnych programoch sa dá sledovať a koordinovať činnosť 
družín: vedúci tak dávajú deťom jasne najavo svoju hierarchiu hodnôt 
a dôležitosť, ktorú matematickým programom prinášajú.

Matematický program tvorí len jednu z jeho častí. Dopĺňa sa z hľadis-
ka potrieb rozvoja žiakov rovnako dôležitými aktivitami, ako sú šport, hry, 
kultúrne zamerané aktivity, rozprávania vedúcich atď. 

Prečo pravdepodobnosť?
Jednou zo špeciálnych oblastí nášho záujmu a matematického vzdelá-

vania je pravdepodobnosť a s ňou previazaná štatistika, ktoré sú zhodou 
okolností aj náplňou nášho „profesionálneho“ matematického života. Stre-
távame sa s nimi aj v rámci svojho vyučovania na vysokých školách a vie-
me, aká je táto oblasť náročná pre nás aj pre študentov na pochopenie, 
používanie, vybudovanie správnych predstáv a pojmov. Často vidíme, že 
študenti prichádzajú s  nedostatočným rozsahom a  kvalitou skúseností 
z tejto oblasti. Je to pre nás pedagogická výzva a skúšame, či sa dá pomôcť 
vhodnou prácou so žiakmi už v základnej škole. Nešlo nám tu, samozrejme, 
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o budovanie formálnych alebo teoretických vedomostí, ktoré sú v tomto 
veku pre deti neprirodzené, zbytočné až škodlivé. Cieľom bolo ponúknuť 
vhodné problémy a úlohy, pri riešení ktorých môžu žiaci získavať vlastnou 
matematickou aktivitou dôležité a  často prvé skúsenosti v  tejto oblasti. 
Môžu objaviť niektoré základné pojmy, vlastnosti a postupy prác, ktoré sa 
neskôr môžu stať základom pre ďalší rozvoj ich vedomostí, ale aj zdrojom 
sebadôvery a záujmu o prácu v tejto oblasti. 

Po objavení a otestovaní viacerých vhodných tém prednášok na sústrede-
niach, kde nám v práci pomáhal priamy kontakt so žiakmi, sme sa rozhodli pre-
skúmať možnosti aj v korešpondenčnej časti súťaže. Tu mohli žiakov upútať, 
zaujať a aktivizovať len vhodné zamerania a formulovania úloh. Úlohy sme sa 
navyše rozhodli zadať aj našim najmenším riešiteľom, žiakom 5. a 6. ročníka. 
Uvedieme dve konkrétne ukážky úloh a ich riešení. (V období ich zadania táto 
kategória žiakov súťažila v samostatnej časti seminára nazvaného Sezamko.)

Uvádzame formuláciu prvej úlohy priamo zo zadania určeného žiakom:
V truhlici bola len jedna jediná kocka a zvitok pergamenu, na ktorom boli 

pravidlá hry s obyčajnou hracou kockou: „Hrajú dvaja hráči, ktorí sa dopredu 
dohodnú, kto pri akej kombinácií výsledkov hádzania kockou vyhrá. P ozna-
čuje, že na kocke padlo párne číslo, a N označuje, že na kocke padlo nepárne 
číslo. Hráči majú na výber dve možnosti: PNN a NNP. Potom sa hádže kockou 
dovtedy, kým sa neobjaví v poradí výsledkov jedna z možností PNN alebo NNP. 
Vyhráva hráč, ktorého kombinácia sa v  sérii po sebe idúcich hodov objavila 
ako prvá. Na pergamene bolo ešte napísané, ktorá z kombinácií NNP a PNN 
nastáva častejšie. Ale to sa nedalo prečítať! A ešte tam bolo odporučenie, že 
ten, kto pergamen našiel, môže získať poklad tak, že bude hrať túto hru s kaž-
dým pirátom, ktorého sa mu na hru podarí nahovoriť. Sára a Bára si poriadne 
naštudovali pravidlá, zahrali si 20 tréningových hier a  večer už hroch Július 
prekvapene zistil, že papagáje sú v hre úspešnejšie ako on. Nevyhrali síce vždy, 
ale pri 50 hrách už Július cítil, že musí s hrou prestať, lebo prehrá aj gate. Čo 
myslíte, ktorá trojica spomedzi PNN a NNP vyhráva častejšie? A prečo? 
Predtým ako začnete vymýšľať dôvody, zahrajte si 20 partií a do riešenia 
napíšte, aké série padli pri vašich hrách.

Text súvisí s príbehom, ktorý sprevádza príslušný ročník a má motivujúci 
charakter; zároveň žiaci dostávajú priamy pokyn na experimentovanie. Väč-
šina detí túto výzvu prijala s veľmi zaujímavými (a pozitívnymi) výsledkami. 
Naopak, tí, ktorí úlohu riešili len na úrovni úvah (a predpokladáme, že s ro-
dičmi alebo školou predčasne „prezradenými“ vedomosťami), sa k správne-
mu výsledku takmer nedopracovali. Uvedieme a  okomentujeme niektoré 
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typické žiacke riešenia. Rôzne postupy riešenia by sa dali ilustrovať žiackymi 
riešeniami, na ktoré bohužiaľ nie je miesto, ale radi sa o ne na požiadanie 
podelíme. Spomenieme aspoň niekoľko skupín žiakov.

Niekoľko riešení bolo zapísaných veľmi kultivovane a presvedčivo, ale 
žiaľ, neriešili ani neopisovali zadaný problém. Takéto riešenia by boli bežné 
v prípade vysokoškoláka, ktorý použité nástroje už pozná z absolvovaných 
predmetov a  formálne ich použil na nepatričnom mieste. U  11-ročného 
žiaka je tento postup viac prekvapivý. Žiak nevykonal žiadny experiment, 
ktorý by korigoval jeho názor. Podobnú odpoveď, ale už zneistenú vykona-
ným experimentom bolo možno vidieť v ďalších riešeniach.
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Rozsiahlejšie experimentovanie už vedie k  jasnému rozporu medzi 
chybným poznaním a realitou. Takýto žiak je na dobrej ceste rozvinúť a ko-
rigovať svoje poznatky na základe osobnej skúsenosti a aktivity. Ďalší žiak 
hľadá zákonitosti vo fyzikálnej podstate experimentu. Možno práve on 
smeruje k vážnejšiemu záujmu o fyziku.
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V  riešeniach sa vyskytlo veľa rôznych úrovní nasmerovania žiakov 
hľadať správny postup. Žiaci už v tomto veku vedia objaviť a aj zdôvod-
niť správne riešenie, a to dokonca štatisticky častejšie ako ich kolegovia 
medzi vysokoškolskými študentmi. Schopnosť hľadať, ale aj nájsť riešenie 
tejto úlohy sa niekde v procese vzdelávania zrejme stráca. Na pochope-
nie príčin a odstránenie týchto strát sú potrebné ďalšie a hlbšie analýzy 
žiackych riešiteľských postupov – a na to práca v korešpondenčnom se-
minári poskytuje dostatok materiálu a podnetov.
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Sme TU pre deti
Adriana Tóthová, Mária Tkáčová

K šíreniu vedy a  jej popularizácii na Slovensku významne prispieva aj 
Technická univerzita v Košiciach (TUKE), ktorá poskytuje vzdelávanie nie-
len v rýdzo technických disciplínach, ale aj v ekonomických a umeleckých 
smeroch. V mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzde-
lávania na Slovensku či dokonca v celom stredoeurópskom priestore. TUKE 
sa v  značnej miere zapája do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolu-
práce v rámci jednotného európskeho výskumného priestoru. Dôkazom je 
množstvo medzinárodných projektov najrozmanitejšieho charakteru. 

Medzi najvýznamnejšie aktivity TUKE v  oblasti popularizácie vedy 
a techniky organizované pre deti, mládež i dospelých patria: Deň otvore-
ných dverí, univerzitný časopis Haló TU, univerzita tretieho veku a formát 
detskej univerzity Sme TU pre deti. 

Deň otvorených dverí 
DOD sa koná každoročne v novembri a  je určený najmä študentom 

stredných škôl, potenciálnym záujemcom o štúdium a širokej verejnosti. 
Počas dňa sú v rámci programu sprístupnené vyučovacie priestory, labo-
ratóriá a prednáškové miestnosti. 

Deň otvorených dverí 2014 mal takýto program:

otvorenie DOD s informáciami o programe, 

informácia o štúdiu na fakultách TUKE, 

stretnutie prorektora TUKE pre vzdelávanie, prodekanov fakúlt pre 
vzdelávanie a výchovných poradcov z jednotlivých stredných škôl,

prehliadka laboratórií a celoškolských pracovísk TUKE.

Pripravený bol aj bohatý sprievodný program:

prehliadka automobilov,

prehliadka Startup centra – Centra technologických inovácií,

prehliadka vybraných pracovísk: 

Strojnícka fakulta – autá: Eko Shell Maraton, auto na vodíkový po-
hon, Roboti na komíne, 
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Fakulta elektrotechniky a  informatiky – prezentácia funkčného 
elektromobilu skonštruovaného na KEM s možnosťou jazdy; pre-
zentácia simulátora jazdy na vozidle Škoda Superb, ktoré vytvorili 
doktorandi KEM, a možnosť vyskúšať si ho, 

Stavebná fakulta: výstava študentských prác Virtuálne projektova-
nie a moderné technológie v stavebníctve a architektúre, 

Fakulta umení: výstava East Side Architecture, Kasárne Kulturpark, 
budova Bravo.

Haló TU
Univerzitný časopis vychádza štyrikrát ročne. Jeho obsahovou ná-

plňou je prezentácia aktivít TUKE, ako aj noviniek na vedeckom a  vý-
skumnom poli. Univerzitný časopis Haló TU okrem informácií o súčasnom 
dianí na akademickej pôde poskytuje priestor aj pre zamestnávateľov 
s ponukami pracovných príležitostí na trhu práce pre študentov a absol-
ventov univerzity. Ide o rôzne oblasti priemyslu a ekonomiky. V každom 
vydaní býva prezentovaná minimálne jedna spoločnosť, ktorej zameranie 
úzko súvisí so zameraním niektorej fakulty TUKE.

Univerzita tretieho veku 
Univerzita tretieho veku v  Košiciach je trojročné záujmové štúdium, 

ktoré po technicko-organizačnej i pedagogickej stránke riadi prorektor pre 
vzdelávanie TUKE. Podmienkou prijatia na štúdium je vek aspoň 40 rokov, 
ukončená stredná škola s maturitou a zaplatenie príspevku. Štúdium v pr-
vom ročníku je pre všetkých študentov spoločné. Sú v ňom úvodné pred-
nášky z celého spektra študijných odborov. Do druhého ročníka sa môžu 
poslucháči zapísať po úspešnom vykonaní záverečných testov pre prvý 
ročník. V druhom ročníku si môžu vybrať prednášky z desiatich odborov, 
ktoré sa realizujú už priamo na príslušnej fakulte, resp. univerzite. Toto špe-
cializované štúdium prebieha pod vedením odborných garantov, ktorí sú 
zodpovední za prebiehanie štúdia a  jeho obsahovú náplň. Ide o odbory: 
informatika a informačné technológie; ekonomika a hospodárstvo; staveb-
níctvo a architektúra; človek – zdravie – životné prostredie – spôsob života; 
psychohygiena; právo; dejiny umenia; anglický jazyk. Po ukončení štúdia 
poslucháči dostávajú osvedčenie o  absolvovaní Univerzity tretieho veku 
v Košiciach. Doposiaľ najstarší absolvent mal 85 rokov. 
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Detská univerzita Sme TU pre deti
V  súčasnosti sa stretávame s  paradoxom, že štúdium technických 

odborov nie je atraktívne, no záujem zamestnávateľov o  absolventov 
technického zamerania sa stále zvyšuje. Zmierniť tento trend, oboznámiť 
mladú generáciu s vedou a technikou a podnietiť záujem o vysokoškol-
ské štúdium sa snaží Technická univerzita v  Košiciach prostredníctvom 
projektu detskej univerzity. Formát s názvom Sme TU pre deti je určený 
žiakom základných škôl, konkrétne žiakom 3. až 8. ročníka. Je rozdele-
ný na dva turnusy: prvý je určený 60 deťom 3. až 5. ročníka ZŠ, druhý 
rovnako 60 deťom 6. až 8. ročníka ZŠ. Turnusy sa organizujú v druhom 
a treťom júlovom týždni a každý trvá 5 dní, počas ktorých deti navštívia 
všetky fakulty TUKE. Program sa koná od 8. do 16. hodiny. Roku 2015 sa 
uskutočnil už 10. ročník detskej univerzity na pôde TUKE.

Personálne a organizačné zabezpečenie

Na koordinácii projektu a príprave podkladov sa v prvom rade podie-
ľajú zamestnanci TUKE (úsek pre vonkajšie vzťahy a marketing). Študenti 
TUKE, z ktorých väčšina pracuje v Študentskom informačnom a poraden-
skom centre, participujú na príprave programovej časti a počas realizá-
cie projektu sú sprevádzajúcimi osobami účastníkov. Garanti za jednot-
livé fakulty pripravia pred začatím detskej univerzity podklady do skrípt, 
v ktorých priblížia deťom tému a aktivity fakulty. Počas trvania projektu 
zabezpečujú vopred dohodnutý program. Na každej z  fakúlt pobudnú 
účastníci tri hodiny – okrem Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geo-
technológií a Ekonomickej fakulty, na ktorých trvá program 1,5 hodiny. 
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Význam projektu

V rámci projektu je mladá generácia informovaná o možnostiach štú-
dia na TUKE. Projekt takejto formy je vhodným prostriedkom na zlepšenie 
imidžu univerzity a  jej zviditeľnenie v celoslovenskom meradle. Dôleži-
tým aspektom je ponuka zmysluplného využitia voľného času detí počas 
prázdnin, najmä tých, čo bývajú v regióne. 

Prípravná fáza projektu

Príprava projektu trvá približne päť mesiacov, t. j. od marca do júla 
(detská univerzita býva v  júli). V tejto začiatočnej fáze sa koná veľa čin-
ností, napríklad:

organizačný tím detskej univerzity oslovuje zamestnancov fakúlt 
TUKE, ktorí sú zástupcami a  kontaktnými osobami za fakultu. Títo 
zástupcovia sú zodpovední za prípravu programu aj za jeho priebeh 
počas pobytu detí na univerzite. Garanti pripravujú program s kolega-
mi z fakulty formou primeranou veku a záujmom detí v jednotlivých 
turnusoch. Usilujú sa priblížiť im súčasné vedecké poznatky o  vede 
a technike a povzbudiť ich, aby uvažovali o svojom ďalšom smerova-
ní. Motiváciou detí by mali byť súťaže rôznych foriem, obťažností či 
obsahov, ktoré sa vyhodnocujú, a víťazi, prípadne aj tí menej úspešní 
sú ocenení; 
príprava materiálov (grafi cké podklady, skriptá, indexy) je dôležitou 
súčasťou organizačnej fázy. Všetky materiály, ktoré sa využívajú počas 
detskej univerzity, musia byť v dostatočnom predstihu grafi cky spra-
cované a vytlačené pre účastníkov detskej univerzity;
prihlasovanie na detskú univerzitu sa uskutočňuje prostredníctvom 
formulára na webovej stránke www.detskauniverzita.tuke.sk. Na strán-
ke je uverejnený oznam o dátume a čase spustenia prihlasovania, keď 
rodičia môžu svoje deti zaregistrovať. Z  informačného systému bude 
každému zaregistrovanému dieťaťu odoslaná vygenerovaná prihláška 
so štatútom prijatý uchádzač alebo náhradník. Štatút sa udeľuje na zá-
klade poradia v registrácii, t. j. prvých 60 detí v danom turnuse je prija-
tých, stanú sa účastníkmi, ostatné sú zaradené medzi náhradníkov;
po registrácii sú prijatí uchádzači rozdelení do skupiniek po desiatich 
deťoch. Každá skupinka má svojho animátora, ktorý je ich sprevádza-
júcou osobou počas celého trvania detskej univerzity. Animátori sú 
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študentmi TUKE, poznajú nielen areál, v ktorom sa počas celého trvania 
detskej univerzity spoločne s deťmi pohybujú, ale aj štruktúru a fungo-
vanie TUKE. Skupinky sú vizuálne odlíšené farbami tričiek, ktoré dosta-
nú pri zápise. Tričká majú oblečené každý deň počas trvania turnusu;

každý z účastníkov detskej univerzity dostane pri zápise vlastnú tašku 
so skriptami, perom a tričkom s logom TUKE, detskej univerzity a hlav-
ného sponzora projektu;

z organizačného hľadiska je potrebné zabezpečiť spotrebný materiál 
(kancelárske potreby). Je vhodné myslieť na to s dostatočným pred-
stihom, zohľadniť čas potrebný na verejné obstarávanie, objednanie 
a dodanie tovaru;

v neposlednom rade treba zabezpečiť stravovanie, občerstvenie a pit-
ný režim. Na stravovanie sa využíva niektorá z  jedální v  areáli TUKE 
s vhodnou kapacitou. Občerstvenie v podobe desiaty a olovrantu po-
skytuje bufet, ktorý patrí Študentským domovom a jedálňam TUKE. 

Program projektu

Program detskej univerzity má každoročne novú obsahovú náplň. Je 
reakciou na aktuálne témy v oblasti vedy, techniky, ekonomiky, umenia 
a pod. Ako ilustráciu ponúkame program z roku 2014.

Pondelok

RTUKE

Registrácia detí

Slávnostné otvorenie a príhovor rektora

Úvodná prednáška o TUKE: Zoznámte sa, prosím! 

Úvodná zoznamovacia hra: Krížom – krážom po TUKE

HF Nie je všetko zlato, čo sa blyští (1. turnus)/Veci, ktoré nevidí-
me (2. turnus)

Utorok FEI Elektrovozidlá/Virtuálna realita 

FU Hry s umením (1. turnus)/Hľadáš inšpiráciu? Aj ty si umenie! 
(2. turnus)

Streda EkF Prečo musia ľudia platiť dane? (1. turnus)/Výhody a nevýho-
dy využívania eurofondov (2. turnus)

FBERG Čo sa môže skrývať v kameni? (1. turnus)/Ryžuje sa ryža? 
(2. turnus)
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FVT Doprava včera a dnes (1. turnus)/Výroba včera a dnes 
(2. turnus)

Štvrtok SvF Viete, že betón je umelý kameň? (1. turnus)/Aréna – miesto 
pre šport a zábavu (2. turnus)

SjF Ako rýchlo poskladáte Rubikovu kocku?

Piatok LF Zo Zeme na Mesiac a ďalej (1. turnus)/Vzdušný obal – náš 
priateľ (2. turnus)  

  RTUKE Súťaž: TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť! (kreslenie) – Aula 
maxima

  Záverečný ceremoniál za účasti rektora, prorektorov 
a dekanov fakúlt

 
+ vyhodnotenie súťaže, ocenenie najlepších prác súťaže 
a odovzdanie diplomov o absolvovaní detskej univerzity 
Sme TU pre deti

Prvý deň turnusu sa začína ráno o 8. hodine registráciou. Registrácia 
pozostáva z odovzdania čestného vyhlásenia rodiča, v ktorom je uvedený 
spôsob odchodu detí na konci dňa: či si dieťa po programe vyzdvihne ro-
dič, alebo ho môžeme uvoľniť a odchádza samostatne. Vo vyhlásení je aj 
priestor na uvedenie prípadných zdravotných problémov či požiadavky 
na špeciálnu stravu. Každý detský študent dostane pri zápise tašku, v kto-
rej sú skriptá s podkladmi na pripravované aktivity fakúlt, písacie potreby 
a farebné tričko. Podľa farby trička sa študent začlení k svojmu animátoro-
vi a ostatným spolužiakom. Po krátkom úvodnom zoznámení sa študenti 
spoločne presúvajú do priestorov zasadačky rektorátu, kde ich privíta zá-
stupca univerzity a zástupcovia sponzorských spoločností. Absolvovaním 
úvodnej prednášky sa študenti oboznámia s  univerzitou – objasnia im 
jej organizačnú štruktúru, úlohy rektorátu, počet fakúlt tvoriacich TUKE, 
v krátkosti aj systém vyučovacieho procesu, vedecko-výskumných praco-
vísk a priblížia im aj študentské organizácie pôsobiace na pôde univerzi-
ty. Deti prostredníctvom hry Krížom-krážom po TUKE navštívia niektoré 
úseky rektorátu, podateľňu, Študentské informačné a  poradenské cen-
trum a univerzitnú knižnicu. Počas hry sa deti oboznámia s organizačným 
poriadkom a zásadami správania študenta. Popoludňajšie aktivity prvého 
dňa zastrešuje Hutnícka fakulta. Pedagógovia HF pripravia šesť stanovíšť 
v laboratóriách, kde študenti môžu urobiť niekoľko pokusov – rozbíjanie 
farieb na základné farby, pripravenie vysokoškolského zadania a zisťova-
nie vlastností materiálov. 
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V  druhom turnuse je program odlišný. Študenti rozdelení do troch 
skupín sa striedajú na stanovištiach pripravených tromi katedrami. Na 
Katedre náuky o  materiáloch deti pokusmi skúmajú vlastnosti: tvrdosť, 
pevnosť a pružnosť materiálov. Majú aj možnosť pozorovať štruktúru ma-
teriálov mikroskopmi. Katedra neželezných kovov a  spracovania odpa-
dov pripravuje pre študentov prezentáciu svojich laboratórií. Na Katedre 
keramiky si deti môžu precvičiť svoju tvorivosť a zručnosť pri modelovaní 
výrobkov z hliny.

Z  kapacitných dôvodov sú deti druhý deň rozdelené do menších 
skupín. Na Fakulte elektrotechniky a  informatiky je pre ne pripravený 
program na dvoch pracoviskách. Jedna časť programu prebieha na Ka-
tedre elektrotechniky a mechatroniky, kde sa študenti oboznámia s elek-
trovozidlom, a nasleduje súťaž v jazde na ňom po vytýčenej trase. Druhá 
skupina detí sa v  Ústave výpočtovej techniky paralelne zúčastňuje na 
krátkej prednáške o virtuálnej realite, po ktorej si deti zahrajú 3D hru. Sú-
časťou programu je aj predstavenie 3D tlačiarne. Popoludňajší program 
druhého dňa pripravuje pre študentov Fakulta umení. Aj na tejto fakulte 
je k dispozícii viacero stanovíšť. Prvé z nich predstavuje žiakom zaujímavé 
videá o použití nových technológií v umení. Pre študentov azda najzau-
jímavejším stanovišťom je tmavá komora, v ktorej si každý môže vyvolať 
vlastný fotogram. V sochárskom ateliéri sa študenti premieňajú na sochá-
rov a vyrábajú rôzne výrobky zo sochárskej hliny.
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Na programe tretieho dňa sú zväčša tri fakulty Technickej univerzi-
ty v  Košiciach. Ekonomická fakulta študentom pripravuje pútavú pred-
nášku na spoločensky aktuálnu tému. V závere pobytu na nej si študenti 
overia svoje vedomosti v krátkom kvíze. Samozrejmosťou je odmenenie 
víťazov, no nezabúda sa ani na ostatných, ktorí sú odmenení za snahu. 
Dopoludňajší program pokračuje na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológií. Krátka prednáška predstavuje mladším študentom rôz-
ne druhy hornín a kameňov. Každý si môže vyrobiť vlastnú skamenelinu. 
Starší študenti sa môžu dozvedieť viac o zlate – ako sa ťaží, ryžuje, kde sú 
jeho ložiská a pod. Osobnú skúsenosť deti veľmi oceňujú, takže pedagó-
govia ponúkajú možnosť vyskúšať si napríklad techniku ryžovania zlata. 

Program po obede zastrešuje Fakulta výrobných technológií so sídlom 
v Prešove. Pútavá prednáška, zaujímavé pokusy či objavy zavŕšené prezen-
táciou sústruhu a CNC strojov obohatia detské vedomosti zo sveta techniky. 

Štvrtkový dopoludňajší program je v réžii Stavebnej fakulty. Na začia-
tok vyučujúci teoreticky priblížia juniorom betón a všetko s ním spojené. 
Po dopátraní sa k výsledkom zadaných úloh študenti objavujú kombináciu 
jednotlivých komponentov potrebných na jeho výrobu. V praktickej časti 
si môžu overiť nielen správnosť svojich výsledkov, ale aj svoju šikovnosť. 
Po prednáške o  stavebníctve inšpirovanom prírodou nasleduje exkur-
zia do Steel arény. Na Strojníckej fakulte je poobedie spojené s pútavým 
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vysvetľovaním základných pojmov robotiky a s ukážkou robotov. Okrem 
toho sa deťom prezentujú ukážky z tajov pneumatiky, vďaka ktorej sa napr. 
dokáže pingpongová loptička sama vznášať vo vzduchu. V halách tejto fa-
kulty si študenti môžu vyskúšať ovládanie robotických ramien a zoznámiť 
sa s vynálezom, ktorý dokáže sám poskladať Rubikovu kocku. 
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Posledný deň patrí návšteve 
Leteckej fakulty. Zákonitosti lie-
tania predstavia odborníci deťom 
najprv teoreticky a  vzápätí svoje 
rozprávanie doplnia praktickou 
ukážkou modelov vystavených 
v  areáli fakulty a  prezentáciou 
lietajúcich koptér. Poobedie záve-
rečného dňa detskej univerzity je 
vrcholom celého projektu. Vyhla-
suje sa súťaž TUKE – výzva pre tvoju budúcnosť a študenti sami hodnotia 
priebeh i čas strávený na akademickej pôde. Ich úlohou je nakresliť alebo 
opísať najsilnejší zážitok z celého týždňa. Po odovzdaní prác prichádzajú na 
rad slávnostné promócie. Každý zo študentov, ktorý splnil podmienky a do-
držal pravidlá detskej univerzity, získava za prítomnosti najvyšších predstavi-
teľov vedenia univerzity, sponzorov a širokej verejnosti diplom o absolvovaní 
detskej univerzity Sme TU pre deti.

Záverečná fáza projektu 

Posledná fáza detskej univerzity trvá od skončenia posledného dňa 
2. turnusu do konca septembra a zahŕňa:

prípravu videa zachytávajúceho program detí na TUKE počas trva-
nia turnusu,

vyhodnotenie dotazníkov vyplnených študentmi v  posledný deň 
turnusu,

záverečné stretnutie organizačného tímu a  zástupcov fakúlt, na 
ktorom sa hodnotia uplynulé turnusy a  očakávajú sa návrhy na 
zlepšenie ďalších ročníkov projektu.

Technická univerzita v  Košiciach ponúka projekty, ktoré majú vzbu-
diť záujem o vedu a techniku v žiakoch základných škôl, stredných škôl 
a dokonca aj v senioroch. Na realizácii projektov popularizujúcich vedu 
a techniku sa podieľajú študenti, zamestnanci aj pedagógovia TUKE, ktorí 
sa často aj na úkor osobného voľna snažia ukázať deťom aj dospelým krá-
su vedy a techniky. Programová náplň projektov sa vyberá tak, aby pod-
nietila účastníkov aktívne sa zapájať do pokusov, prijímať obsah ukážok 
a aj vyskúšať prezentované činnosti. 
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