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Editoriál  
 
 

Témou prvého čísla Etnologických rozpráv v roku 2008 je výučba etnoló-
gie a sociálnej antropológie a miesto týchto odborov v spoločnosti. Táto prob-
lematika sa nám vidí dôležitou tak v zmysle uplatnenia odborníkov z oblasti 
sociálnych vied, ako aj v súvislosti s celkovými zmenami, ktorými prechádza 
slovenská spoločnosť. Snažili sme sa zachytiť čo najširšiu oblasť otázok súvi-
siacich s výučbou etnológie a sociálnej antropológie ako disciplín, ktoré majú 
reflektovať spoločenské dianie: zrkadlo, ktoré tieto sociálne vedy nastavujú 
spoločnosti, závisí totiž v podstatnej miere od toho, akým spôsobom prebieha 
výchova odborníkov.  

Oslovili sme vedúcich pedagógov slovenských vysokých škôl s prosbou 
o sprostredkovanie informácií o vyučovaní v odboroch etnológia a sociálna 
antropológia, ako i vybraných autorov, aby sa podelili so svojimi názormi 
ohľadne výučby a reflektovali miesto našich disciplín v spoločnosti. Rozhodli 
sme sa pritom, že poskytneme priestor nielen téme vyučovania ako takého, ale 
aj jeho výsledkom, ktoré sme sa snažili predstaviť uvedením prác doktorandov 
spomenutých odborov.  

Rubrika „Štúdie“ teda prináša príspevky doktorandov, ktoré súvisia so 
spracovaním ich dizertačných tém. Rubrika „Materiály“ obsahuje informácie 
o prístupe k vzdelávaniu na šiestich akademických inštitúciách. Môžete tu nájsť 
aj abstrakty projektov doktorandských prác, ktoré poskytujú prehľad 
o rozmanitom zameraní študentov našich odborov. 

Problematikou doktorandského štúdia sa zaoberajú aj prvé štyri príspevky 
rubriky „Témy“, ktoré prinášajú reflexiu doktorandského seminára očami pe-
dagóga a študentov. Ďalšie texty tejto rubriky sú venované najrôznejším otáz-
kam súvisiacim s výučbou v našich odboroch a s ich uplatnením – od proble-
matiky externého štúdia cez reflexiu európskych projektov po postavenie vedca 
v spoločnosti a vzťah spoločenských vied a politiky. Diskusia je venovaná hod-
noteniu kvality vysokoškolských a vedeckých pracovísk, zatiaľ čo rubrika 
„Správy“ prináša informácie o seminári Etnológ a múzeum. 

Naším zámerom bolo poskytnúť čo najširší prehľad spôsobov vyučovania 
na slovenských vysokých školách a akademických inštitúciách a upozorniť na 
úspechy našich odborov, ako aj na rozličné problémy súvisiace s ich výučbou 
a ich miestom v spoločnosti. Domnievame sa, že výmena pedagogických skú-
seností a reflexia uplatnenia odborníkov by mohla byť prínosná pre každé aka-
demické pracovisko i pre čitateľov zaujímajúcich sa o vývoj našich disciplín. 

 
Tatiana Bužeková  
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Editorial  
 
 

The first issue of the Ethnological Disputes this year is dedicated to the 
education in the fields of ethnology and social anthropology and to the place of 
these disciplines in the society. This topic seems to us important due to social 
engagement of the scientists, but also in connection with recent changes of the 
Slovak society. We tried to represent as wide a set of the questions concerning 
education in ethnology and social anthropology as possible. We believe that the 
mirror that these disciplines reflecting social processes offer to the society 
depends essentially on the ways of teaching them.  

We addressed the leading pedagogues of the academic institutions in 
Slovakia and asked them to convey information about education in ethnology and 
social anthropology. Moreover, we asked the selected authors to share their views 
concerning education and to discuss the place of our disciplines in the society. 
We also decided to reflect not only the process of education, but also its results 
that are represented here by the works of the PhD students.  

The rubric “Studies” therefore brings the papers of the PhD students related 
to their dissertation theses. The rubric “Materials” contains information 
concerning approaches to education at six academic institutions. You can find 
here also the abstracts of the PhD projects offering a sight at the diverse scholarly 
orientations of the students in our fields.  

First four contributions in the rubric “Themes” also focus on the PhD study. 
They bring reflection of the PhD seminar by the pedagogue and the students. The 
other thirteen texts of this rubric are dedicated to the different problems related to 
the education in our disciplines and their social position, from an external form of 
study and reflection of European projects to the place of a scientist in the society 
and the relationship between social sciences and politics. The rubric “Discussion” 
this time conveys an argument concerning evaluation of quality of academic 
institutions, while the rubric “News” brings information about the seminar 
“Ethnologist and museum”. 

We aimed to offer a review of the approaches to education in our disciplines 
at the academic institutions in Slovakia and to draw attention to the successes as 
well as diverse problems related to the educational process and engagement of 
social scientists. We believe that exchanging pedagogical experience and 
reflections of scientists’ social position would be helpful for any academic 
institution as well as for the readers interested in the development of our fields. 

 
 

Tatiana Bužeková 
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Čo s poverami alebo kde sú hranice kategórií? 
 

Vladimír Bahna 
 
 
Kľúčové slová: povery, religionistika, kognitívna veda o náboženstve, neostré množiny 
Keywords: folk beliefs, religious studies, cognitive science of religion, fuzzy sets 
 
The paper deals with the problems of terminology and classification of folk beliefs. 
Author shows that relevant terminology used by Slovak scholars is unstable and rather 
intuitive. Few years ago a new proposal for classification of folk beliefs came out from 
the field of religious studies. Basing on the fuzzy set theory, the author claims that social 
and cultural categories do not need sharp boundaries. He confronts the new 
classification with the theories of cognitive science of religion, in particular with the 
cognitive theory of Pascal Boyer and the theory of religious modes of Harvey 
Whitehouse. 
 

Cieľom tejto štúdie je zmapovať aktuálny vývoj klasifikácie a terminológie 
tej oblasti religiozity, ktorá existuje paralelne s oficiálnym náboženstvom 
a v slovenskej etnológii sa zvykne zastrešovať termínmi „povery“ – teda istý 
druh presvedčení, vier a konaní (vrátane zvykov a obradov) a „poverové roz-
právania“, čiže príbehy reflektujúce povery. Terminológia sa za posledné storo-
čie niekoľkokrát zmenila a dodnes v nej nepanuje všeobecná zhoda. Nechcem 
ostať len pri prehľade teoretických prístupov, ale aj prispieť k teoretickej 
a terminologickej diskusii okolo povier. Predovšetkým je tento príspevok za-
meraný na pokračovanie diskusie k religionistickej klasifikácii poverových 
predstáv zavedenej Milanom Kováčom. Najprv stručne zhrniem vývoj záujmu 
o povery v rámci vývoja národopisu a terminologický vývoj, ktorý odráža nie-
ktoré dôležité momenty tejto problematiky. Predložená religionistická klasifi-
kácia ukázala komplexnosť celého problému. V tejto štúdii sa zameriam na 
možnosť vymedzenia relevantných kategórii, na ústredné pojmy „viera“ 
a „nadprirodzeno“, ako i na konfrontáciu tejto klasifikácie s poznatkami kogni-
tívnych teórií náboženstva.  

 
Povery v národopise, etnológii a folkloristike 

 
Povery sú súčasťou už raného etnografického záujmu o ľudovú tradíciu od 

konca 18. a v 19. storočí. Ich zber, spracovanie a interpretáciu často sprevádzali 
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romantické a ideologické ciele.1 Intenzívnejší záujem o povery a poverové roz-
právania sa začal až koncom 19. a začiatkom 20. storočia spolu so vzrastajúcim 
záujmom o duchovnú kultúru. Do tohto obdobia patria práce Jozefa Holubyho, 
Štefana Mišíka, Sama Czambela a Ľudovíta A. Reussa (Michálek 1991: 139).2 
Poverové látky sa nachádzajú aj v rozprávkovom súbore Dobšinského a 
v Súpise slovenských rozprávok J. Polívku. Za prvý skutočne systematický 
zber možno považovať zberateľskú akciu F. Wollmana, zameranú na slovenskú 
ľudovú prózu, do ktorej sa dostali aj poverové rozprávania (Hlôšková – Zelen-
ková 2006).  

Povery sa skúmali v rámci ľudových zvykov. Vo výskume zvykoslovia 
a obradového folklóru treba spomenúť početné práce Pavla Socháňa (napríklad 
Socháň 1930) a Emílie Horvátovej (napríklad Horvátová 1975, 1986), ale 
aj mnohých ďalších. Tu sa povery rozdeľujú na súčasť výročných obradov, 
obradov životného cyklu a ľudovú mágiu. Za posledné obdobie je najvýznam-
nejšie spracovanie problematiky v rámci viacerých hesiel v Encyklopédii ľudo-
vej kultúry Slovenska (EĽKS 1995).  

Samostatnej pozornosti sa dlho tešili tzv. poverové rozprávania 
a problematika ich umiestnenia v druhovo-žánrovom systéme ľudovej prózy.3 
Napriek terminologickej neurčitosti (poverové poviedky, poverové rozprávania, 
démonologické povesti, poverové povesti a pod.) existuje približná zhoda 
v tom, čo tieto termíny označujú. Ide o rozprávania o neobvyklých, výnimoč-
ných príhodách, ktoré sa podávajú ako skutočnosť. Prezentujú skúsenosť roz-

                                                 
1 Spočiatku boli povery v duchu osvietenstva považované za prejav zaostalosti, o čom svedčí 
vtedajšia literatúra zameraná „na boj proti povere“ (Urbancová 1970: 24–25). Neskôr, v rámci 
národného obrodenia, stali sa spolu s povesťami a rozprávkami predmetom intenzívnejšieho záuj-
mu. V snahe o vytvorenie obrazu slovanskej minulosti v duchu romantizmu sa objavili pokusy o 
(re)konštruovanie slovanskej mytológie (Červenka 1844, Hečko 1864, Reuss 1850, Hostinský-
Kellner 1871, Paulíny-Tóth 1886, citované podľa Urbancová 1987: 101–104, 205–213). 
2 Podrobnejšie k tomuto obdobiu pozri Urbancová, Viera 1987: Slovenská etnografia v 19. storočí. 
s. 205–218. 
3 Spočiatku sa automaticky radili pod rozprávky, keďže sa označenie „rozprávka“, „rozprávkový“ 
používalo v širšom zmysle ako ústne tradovaný príbeh či ľudové rozprávanie, čo v podstate zahŕ-
ňalo celú ľudovú prózu. A. Melicherčík (1959) používal označenie „démonologické rozprávky“. 
Podobne J. Polívka (1931) hovorí o „rozprávkach o nadprirodzených bytostiach a ľuďoch, vládnu-
cich nadprirodzenými silami“. Neskôr sa pre poverové rozprávanie ustálilo zaradenie medzi tzv. 
nerozprávkové epické žánre. Š. Krčméry popri rozprávkach rozlišuje poveru, báj a legendu (Mar-
čok 1978). V. Marčok v rámci nerozprávkových „bájno-povesťových“ podaní vymedzuje: 1) báje 
(mýty), 2) legendické báje, 3) poverové poviedky, 4) povesti, 5) bájky a 6) rozprávania zo života 
(Marčok 1978). Podobne Beneš používa „pověřečné povídky“ (Beneš 1966–1967). Milan Leščák 
delí ľudovú prózu na štyri základné žánre: rozprávku, povesť, humoristické rozprávania 
a memorát; ďalej, povesť na poverové rozprávanie a historickú povesť (Leščák 2001, Leščák – 
Sirovátka 1981). Viera Gašparíková hovorí o dvoch hlavných žánroch – rozprávke a povesti. Po-
vesť delí na historické, miestne a démonologické povesti (Gašparíková 1986). Neskôr používa 
„poverové povesti (poverové rozprávania, démonologické príbehy a pod.)“ (Gašparíková 2004). 
Gabriela Kiliánová používa termín démonologické povesti (Kiliánová 1991, 2000).  
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právača (prípadne jeho príbuzného alebo známeho) s nadprirodzenou bytosťou, 
s tajomnými a nevysvetliteľnými udalosťami a javmi a pod. 

Dušan Ratica upozornil na istú druhovú autonómnosť poverových roz-
právaní, v dôsledku problémov s ich lokalizovaním v nadradenom rodovo-žán-
rovom systéme (vo vzťahu druh-rod) (Ratica 1981: 24). S rôznymi žánrami 
zdieľajú niektoré látky a témy, s inými zasa formálne črty. Naopak, ich špeci-
fickou vlastnosťou v porovnaní s ostatnými žánrami je, že objektom zobrazenia 
sú predstavy ľudovej viery (k problematike tohto pojmu pozri nižšie). Okrem 
čisto folkloristických diskusií prevláda chápanie „poverových rozprávaní“ vo 
všeobecnom význame ako rozprávaní o poverách a v súvislosti s druhmi ľudo-
vej prózy sa používajú do istej miery žánrovo neutrálne.  

 
Nová religionistická klasifikácia 

 
V 90. rokoch obrátila na povery pozornosť slovenská religionistika. Texty 

odrážajúce ľudovú vieru sa stali predmetom religionistického bádania a jedným 
z hlavných styčných bodov medzi folkloristikou a religionistikou4 (Komorov-
ský 1994: 157). Systematický výskum a prvé práce zo zozbieraného materiálu 
(Kováč 1999a, 1999b, 2000) poukázali na dlh vedeckého bádania voči tejto 
oblasti. Dovtedy nemala skutočné systematické spracovanie, katalogizáciu či 
klasifikáciu. Zaužívaná a z veľkej časti intuitívna terminológia sa ukázala ako 
nedostatočný nástroj. O nápravu sa pokúsil Milan Kováč v záverečnej štúdii ku 
knihe Zlatý Baran. Príbehy ľudovej viery a mágie s pod hory Radzim (2004). 
Približuje tu doterajšie terminologické a metodologické nedostatky v bádaní 
povier a navrhuje novú klasifikáciu.  

Kováčov5 návrh výrazne zužuje význam slov „povera“, „poverový“ len na 
úzku časť tohto druhu predstáv. V tomto zmysle pojem „povery“ je analogický 
anglickému termínu superstitions: súvisí s vierou v účinnosť určitých javov, 
predmetov alebo úkonov, ktoré ovplyvňujú šťastie (nešťastie) jednotlivca. 
Hlavnou kategóriou sa v novej terminológii stáva „ľudová viera“– t.j. „celý 
komplex javov, ktoré súvisia s vierou v nadprirodzeno v ľudovom prostredí“ 
(Kováč 2004: 184). Možno namietať, že sa jeden nejasný, nedefinovateľný a 
intuitívny termín nahradil druhým: povera vierou (Bužeková 2005).  

Religionistické bádanie narába s „ľudovou vierou“ či „ľudovým nábožen-
stvom“6 ako so samostatnou kategóriou, vnímanou v intenciách Mirceau Elia-
                                                 
4 Systematicky sa na povery a poverové rozprávania zamerala katedra porovnávacej religionistiky. 
V roku 1998 spustila 10-ročný výskum zameraný na túto oblasť. Za toto obdobie sa podarilo zma-
povať podstatnú časť Slovenska.  
5 M. Kováč uvádza, že ním predložená klasifikácia je výsledkom diskusie celého kolektívu. Pre 
jednoduchosť budem o nej hovoriť ako o jeho klasifikácii. 
6 Kováč používa výlučne termín „ľudová viera“ (Kováč 1999a, 1999b, 2004). Komorovský hovorí 
o „ľudovom náboženstve“, „ľudovej viere“ a „ľudovej religiozite“ ako o jednom fenoméne a tieto 
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deho (Komorovský 2000, Kováč 1999a, 1999b, 2000). Eliade hovorí 
o náboženstve európskeho vidieka ako o synkretickej zmesi predkresťanských, 
kresťanských a vzájomne transformovaných predstáv. V kontraste „archaic-
kého“ a moderného „historického“ človeka je náboženstvo európskeho vidieka 
pre Eliadeho jeden z variantov archaických mytologicko-náboženských štruktúr 
(Eliade 1993: 91–94, 1997: 42, 1998: 114). Zmyslom tejto kategórie pre reli-
gionistiku tu nie je pátranie po pôvodných významoch symbolov, ale ich 
schopnosť pretrvávať napriek nadobudnutiu nového obsahu v dôsledku kultúr-
nych a dejinných zmien (Kováč 2000).  

Ústredná kategória ľudovej viery podľa Kováča zahrňuje dve samostatné 
oblasti: ľudovú religiozitu a súveria. Toto členenie vychádza zo snahy rozlíšiť 
v rámci „ľudovej viery“: 1) skupinu predstáv odvodenú od oficiálneho nábo-
ženstva a 2) predstavy na ňom nezávislé. Pod ľudovou religiozitou sa myslia 
prejavy viery, ktoré sú v istom zmysle prepojené s oficiálnym náboženstvom 
alebo náboženstvami, no nie sú súčasťou oficiálne iniciovaných, potvrdených 
alebo akceptovaných náboženských aktivít (Kováč 2004: 185). Súveria sú no-
votvar definovaný ako „autonómne a s existujúcim náboženstvom alebo nábo-
ženstvami nesúvisiace viery alebo fragmenty vier“ (Kováč 2004: 185). Do sú-
verí patria: viera v nadprirodzené bytosti, viera v nadprirodzené javy, viera 
v osoby s nadprirodzenými schopnosťami, viera v mágiu a povery.  

Kritické hlasy sa dotkli takmer každej zložky tejto klasifikácie, predovšet-
kým „ľudovosti“ ľudovej viery – „viery“ ako základného kameňa terminológie, 
fenomenologického prístupu, vymedzenia a autonómnosti súverí, ľudovej reli-
giozity, a napokon aj strešného pojmu ľudovej viery. Zuzana Panczová sa na-
príklad pýta, či je možné ostré vymedzenie neoficiálnych a oficiálnych nábo-
ženských prejavov. Hranice medzi magickým, náboženským, oficiálnym, ešte 
akceptovaným a už neakceptovaným nemusia byť transparentné ani ostré (Pan-
czová 2005). 
 
Neostré kategórie 

 
Predstava, že modlitba ku svätcovi má svoje opodstatnenie, je súčasťou 

oficiálnej katolíckej viery. Nejeden evanjelik by ju ale neváhal nazvať poverou. 
My by sme ju mohli podľa novej klasifikácie priradiť k oficiálnemu nábožen-
stvu, alebo aj k ľudovej religiozite. Podobne neostrá je hranica medzi súveriami 
(ako neovplyvnenými oficiálnym náboženstvom) a ľudovou religiozitou. Pred-
stavy o bosorkách majú v mnohých ohľadoch predkresťanské korene a viacerí 
z nás by boli ochotní dať ich do kategórie súverí, no ich spojitosť s kresťan-

                                                                                                            
termíny podľa potreby zamieňa (Komorovský 2000). Ja osobne by som kvôli istej terminologickej 
symetrii uprednostnil terminológiu „ľudové náboženstvo“ – „oficiálne náboženstvo“. 
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stvom je zreteľná (aj keď si ich ľudia s kresťanstvom zväčša nespájajú), počnúc 
diablom po Luciin stolček (Bužeková 2006).  

Kováč uvádza ako podstatný rozdiel medzi súveriami a ľudovou religiozi-
tou akt viery – „veriť na niečo“ a „veriť v niečo“.7 Pani modliaca sa k Panne 
Márii v snahe podnietiť vytrysknutie prameňa verí „v“ Pannu Máriu a modlí sa 
k nej; ďalšia pani, ktorá v mladosti stretla vodníka, verí „na“ vodníka, no 
k vodníkovi sa nemodlí. Do ľudovej religiozity by sme mali zaradiť napríklad 
aj vieru v anjelov. Sú súčasťou oficiálneho náboženstva, no predpokladám, že 
ide skôr o vieru „na“ ako „v“. Na slovenskom vidieku by sme modlitbu 
k predkom hľadali asi márne, no na mnohých miestach sveta, kde je kresťan-
stvo oficiálnym náboženstvom, ide o celkom bežné súverie.  

Neostrosť v tomto prípade nie je nedostatok, ale prirodzená vlastnosť tried 
polyaspektových javov. Napríklad náboženstvo, ktoré by malo túto klasifikáciu 
celkovo zastrešovať, je rovnako neostrá trieda javov, to však neznamená, že by 
používanie takéhoto pojmu nebolo úspešné. Skôr naopak. Všetky definície ná-
boženstva sú buď priúzke a vylučujú množstvo náboženských javov, alebo prí-
liš široké, takže zahŕňajú aj javy, ktoré doň nepatria. Hľadanie univerzálnych 
definícií náboženstva sa ukázalo ako zbytočné.  

Náboženstvo a mnoho ďalších kategórií sociálnych a prírodných javov 
predstavujú tzv. neostré množiny (fuzzy sets). Na rozdiel od klasických množín 
je členstvo v neostrej množine dané stupňom. Teória neostrých množín sa apli-
kuje predovšetkým na javy, ktoré majú istú históriu. Príkladom môžu byť bio-
logické taxonómie. Jednotlivé druhy v konkrétnom čase sú kategóriami s dobre 
definovanými hranicami, ale pri vyšších taxonomických kategóriách reprezen-
tovaných potomkami istého ancestrálneho druhu to už nejde (Pinker 
1997: 308–313). Triedy a kategórie (ostré aj neostré) sú nástroje, ktoré nám 
umožňujú narábať s poznatkami istým spôsobom. V sociálnych vedách súvis-
losť s čímsi neostrým vzbudzuje rozpaky. Prírodovedci totiž niekedy hovoria 
o spoločenských vedách ako o vágnych a nepresných.8 To však nemá nič spo-
ločné s používaním neostrých množín. V prípade teórie neostrých množín nejde 
o fuzzy vedu, ale o fuzzy množiny (Ragin 2000: 3). 

Zaužívanou aplikáciou neostrých množín je tzv. polytetická klasifikácia 
(Polythetic Classification). Antropológ Rodney Needham ju použil na triedy 
sociálnych javov (Needham 1975). Polytetická trieda je kategória alebo trieda 
definovaná širokou množinou podmienok, z ktorých nie je ani jedna nevyhnut-
nou ani dostatočnou, na rozdiel od monotetickej triedy, pre ktorú je potrebné 
jednoznačne stanoviť podmienky príslušnosti. Needham sa priamo inšpiroval 

                                                 
7 Nie som si istý, či predložky v a na majú v tomto prípade v slovenčine takú dištinktívnu funkciu. 
Napríklad „verím v demokraciu.“ 
8 Preto je aplikácia tejto teórie v sociálnych vedách vskutku sporadická (Laughlin 1993, Ragin 
2000, Smithson – Verkuilen 2006). 
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biológmi: každá črta istého druhu sa u potomkov môže v čase zmeniť, takže 
konkrétna podmienka pre príslušnosť do triedy nemusí vôbec existovať9 (Need-
ham 1975: 353). Väčšina sociálnych a kultúrnych javov, ako napríklad príbu-
zenstvo a rodina, ale aj náboženstvo, mýtus, či rituál tvorí takéto polytetické 
neostré kategórie.  

Neostrosť (fuzziness) nie je teda chápaná ako nejasnosť konceptu, ale ako 
stupeň, s pomocou ktorého je možné množinu objektov/javov odlíšiť od ostat-
ných množín. Cieľom mnohých definícii je presnosť. Podobne ako v klasickej 
teórii množín, príslušnosť k istej kategórii znamená „všetko alebo nič“. Mnohé 
množiny sú však bytostne neostré. Napríklad demokracia neexistuje ako 
„všetko alebo nič“ kategória, skôr je prítomná v stupňoch (Wilson 2002: 221). 
Teda aj kategórie oficiálneho náboženstva, ľudovej viery a súverí, ako 
i kategória ľudovej religiozity sú, podobne ako náboženstvo, neostrými 
(pod)množinami.10 Otázka, či sú hranice medzi kategóriami presne vymedzené, 
je potom zbytočná. Oveľa podstatnejšie je, či sú kategórie vhodne definované, 
teda či ich používanie má teoretický prínos. 

 
Kategórie „viera“ a „nadprirodzeno“ 

 
Viera je podstatným prvkom kategórie ľudovej viery. Patrí k dôležitým 

charakteristikám javov tejto kategórie, no nie nevyhnutná – v tom zmysle, že 
nie je podmienkou typu „všetko alebo nič“. Javy, v ktoré sa neverí, môžu patriť 
do kategórie, kde viera patrí k definujúcim prvkom – pokiaľ zdieľajú s javmi, 
v ktoré sa verí, dostatočné množstvo významných čŕt. Predmetom bádania reli-
gionistiky nie sú len predstavy, akým ľudia veria v súčasnosti, ale aj tie, ktorým 
ľudia verili v minulosti. Okrem toho, informátor môže meniť svoj postoj 
k obsahu rozprávania podľa situácie a kontextu.11 Aj vnútorný postoj, ktorý 
nemusí byť verejne deklarovaný, sa môže meniť v závislosti od situácie. Dôle-
žité teda je to, či je možné v predstavu uveriť a za akých okolností.  

Kritérium viery je samo o sebe neostré. 1) Môžeme niečomu veriť, neveriť, 
byť ľahostajní alebo v celej škále prechodných postojov. 2) Slovo veriť má via-
cero významov. Môžeme „veriť“ vo význame byť presvedčený o niečom, „ve-

                                                 
9 Kategóriu javov môžeme takto definovať vymedzením súboru vlastností G tak, že istý prvok 
budeme považovať za jej člena, ak platí, že 1) zdieľa istý počet vlastností z G, 2) každá vlastnosť 
zo súboru G je zdieľaná veľkým počtom členov triedy, 3) a žiadna vlastnosť zo súboru G nie je 
zdieľaná každým členom triedy (Needham 1975: 353). Mnohé vlastnosti, ktoré patria do súboru 
charakteristík vymedzujúcich istú kategóriu, pritom môžu byť zároveň v súboroch vlastností vyme-
dzujúcich iné kategórie. 
10 Nazdávam sa, že to isté možno povedať aj o folklórnych žánroch. 
11 Raz je príbeh podaný ako tajuplná skúsenosť, ktorá aj po rokoch vyvoláva u informátora úzkosť. 
Inokedy ju prezentuje ako humorný príbeh na pobavenie bez nároku na pravdivosť. 
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riť na niečo“ alebo „veriť v niečo“ t.j. byť veriaci, participovať na kréde12 (Ko-
váč 2004: 183). Napriek terminologickému vymedzeniu nie je možné určiť 
presné hranice medzi týmito troma obsahmi pojmu veriť.  

Aj v prípade oficiálneho náboženstva, aj v prípade ľudovej viery je dôle-
žité, či je „viera na“ alebo „viera v“ spojená s nadprirodzenom. Za nadpriro-
dzené sa zvyčajne považuje to, čo „sa vymyká rozumovému a zmyslovému 
vnímaniu“ (KSSJ 1987: 213). Táto definícia však implicitne predpokladá isté 
prírodovedné poznanie a vedomú reflexiu. V dôsledku kultúrnej rutiny aj tie 
najfantastickejšie predstavy môžu byť považované za poznatky o povahe prí-
rody. Naopak, mnoho prírodovedných poznatkov sa vzpiera zmyslovému vní-
maniu. Nadprirodzenosť nadprirodzena netkvie ani tak vo vzťahu ku prirodze-
nému, ale vo vzťahu k tomu, čo je intuitívne a nevedome za prirodzené pova-
žované. A v tom je veľký rozdiel.  
 
Kognitívne teórie náboženstva 

 
S „vierou“ a „nadprirodzenom“ to teda nie je také jednoduché, ako by sa 

mohlo zdať, keby sme usudzovali podľa ľahkosti, s akou tieto slova používame 
v bežnom jazyku. Keďže sa nová religionistická terminológia zakladá na týchto 
pojmoch, ktoré súvisia s fungovaním ľudskej psychiky, nemôžeme sa vyhnúť 
relevantným psychologickým poznatkom a teóriám. Konkrétne mám na mysli 
kognitívnu psychológiu.  

Predmetom spomenutých teórií je otázka: v čom sú nadprirodzené pred-
stavy špecifické v porovnaní s ostatnými, a prečo je človek náchylný im veriť? 
Prečo sa vo viacerých náboženstvách isté predstavy vyskytujú častejšie ako 
iné? Do akého druhu mentálnych reprezentácií patria tieto predstavy? Týmito 
a mnohými ďalšími otázkami sa zaoberajú kognitívne teórie náboženstva. Špe-
cifickosť náboženských predstáv sa prejavuje pri memorizácii, pútaní pozor-
nosti a emocionálnej skúsenosti. Jednou z hlavných koncepcií v rámci tzv. 
Cognitive Science of Religion je teória kognitívnej optimálnosti Pascala 
Boyera, ktorá vysvetľuje nadobúdanie a šírenie nadprirodzených/náboženských 
predstáv.  

Podľa Pascala Boyera nadrirodzené predstavy porušujú evolučne vyvinuté 
intuitívne očakávania o objektoch a udalostiach v prostredí. Pri spontánnom 
šírení sú najúspešnejšie také predstavy, ktoré sa blížia ku kognitívnemu optimu: 
porušujú intuitívne očakávania len minimálne a pritom zachovávajú väčšinu 
ostatných inferencií (implicitných úsudkov) o objekte (Boyer 1994, 2001). 

                                                 
12 Daniel Dennett by poslednú možnosť nazval viera vo vieru – „belief in belief“ (Dennett 2006). 
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Kognitívny prístup a teória kognitívnej optimálnosti sa viackrát aplikovala aj na 
slovenský materiál13 (Bužeková 2001, 2004a, Hrustič 2002, Kanovský 2000). 

Veľká časť náboženských predstáv je kognitívne nákladná a vyžaduje na 
rozdiel od spontánne šírených predstáv istú spoločenskú organizáciu (napríklad 
teologické a filozofické koncepcie rôznych náboženských systémov). Teória 
britského antropológa Harveyho Whitehousea nadväzuje na práce Boyera 
a ďalších: rozlišuje dva typy náboženskej praxe, a to tzv. doktrinálneho 
(doctrinal) a imagistického (imagistic)14 módu (Whitehouse 2002, 2004). Toto 
rozlíšenie spočíva na existencii špecifických foriem pamäti – sémantickej a 
epizodickej. Pre doktrinálny mód je typické aktivovanie predovšetkým séman-
tickej pamäti. Vyznačuje sa rozšírenými, štandardizovanými, centralizovanými 
a neosobnými formami náboženskej praxe. V imagistickom móde je zapojená 
epizodická pamäť, ktorá súvisí s aktivovaním emócií. Preto je charakteristický 
pre exkluzívne formy náboženstva, ktoré nie sú centralizované, ani veľmi rozší-
rené a vyznačujú sa ideologickou heterogénnosťou. Tieto módy sa charakteri-
zujú špecifickými psychologickými (kognitívnymi) i sociopolitickými črtami. 

Módy religiozity však nie sú typmi náboženstva, ale predstavujú princípy 
organizácie náboženskej skúsenosti a jednania. Obe formy sa dajú rozpoznať 
vo všetkých náboženských tradíciách. Nevyskytujú sa v čistej forme: každé 
náboženstvo obsahuje oba módy, pričom raz dominuje imagistický mód, ino-
kedy doktrinálny. Vo veľkých náboženstvách je doktrinálny mód v plnej miere 
prítomný často len v obmedzenej oblasti. Napríklad v stredovekom kresťanstve 
bol doktrinálny mód obmedzený predovšetkým, aj keď nie celkom, na kláštory 
(Whitehouse 2002: 310).  

 
 
 

                                                 
13 Teória kognitívnej optimálnosti vysvetľuje len čiastkovú vlastnosť náboženských predstáv. 
Náboženstvo nie je homogénny jav, a jeho psychologické aspekty zahrňujú množstvo partikulár-
nych kognitívnych procesov. Tatiana Bužeková sa napríklad venovala problematike pamäti, emó-
ciám v súvislosti s nadprirodzenými predstavami, ako aj kognitívnym aspektom dôveryhodnosti 
zdroja informácii (Bužeková: 2003a, 2003b, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2006). Kognitívna reli-
gionistika (alebo kognitívna veda o náboženstvách) však prináša mnoho teórii, ktoré stoja za to, aby 
boli aplikované na slovenský materiál. Ako príklad môžem uviesť kognitívnu teóriu rituálu 
(Lawson – McCauley 1990, McCaluley – Lawson 2002) alebo kognitívnu teóriu mágie (Sørensen 
2007). 
14 Pre preklad anglického imagistic pripadali do úvahy viaceré slovenské adjektíva ako obrazový, 
dojmový, obrazivý (zastaraný termín pre imaginačný, imaginatívny, obrazotvorný) ai., ktoré sa 
významovo prelínajú s Whitehousovym konceptom, no zďaleka nie presne. Termín imagistic sa 
totiž používa v súvislosti s neverbálnymi reprezentáciami a jazykom, nielen v súvislosti s priesto-
rovými a vizuálnymi obrazmi, no má aj konotáciu so slovom imagine, zahŕňajúc aj sluchové, doty-
kové a kinestetické reprezentácie. Preto som sa po zvážení rozhodol, že najlepším riešením bude 
používať poslovenčené imagistický. 
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Univerzálne modely náboženstva verzus kultúrny partikularizmus 
 
Dichotómne modely náboženstva nie sú v spoločenských vedách ničím 

novým. Napríklad Max Weber rozlišoval rutinizované a charizmatické nábo-
ženské formy. Podobné koncepcie navrhli aj Ernst Gellner, Victor Turner, Fre-
derik Barth a mnoho ďalších15 (Whitehouse 2004: 63). Môžeme k nim priradiť 
aj koncepciu „normatívneho“ a „žitého“ náboženstva, diskutovanú v našom 
prostredí (Bělka – Kováč 1999).  

Nazdávam sa, že základné psychologické a sociopolitické charakteristiky 
imagistického a doktrinálneho módu vystihujú podstatu kategórií „ľudová 
viera“ a „oficiálne náboženstvo“. Z tohto uhla pohľadu sa však zdá nevhodné 
použitie adjektíva „ľudová“. Whitehouseove módy sú použiteľné univerzálne, 
teda dajú sa aplikovať v akejkoľvek kultúre. Použitie termínu „ľudový“ v tomto 
zmysle prináša problémy: obmedzuje sa na špecifické sociálno-ekonomické 
prostredie (vidiek), ktoré sa samo ťažko vymedzuje. Aká je to skupina ľudí 
nazývaná ľud? Je možné vôbec hovoriť o predstavách podobnej skupiny? Vo 
folkloristike a etnológii sa od tohto pojmu postupne upúšťa, čo má objektívne 
príčiny.16   

Pojem „ľudový“ sa však používa aj v iných vedeckých disciplínach, 
kde nenesie obsahový balast poznačený romantizmom ranej etnografie, naprí-
klad v spomenutých kognitívnych vedách.17 Prívlastok „ľudový“ (folk) sa tu 
používa na označenie intuitívnych vlastností ľudskej mysle, ktoré predstavujú 
produkt evolučného vývoja a operujú na implicitnej úrovni; spoločenské javy 
sa môžu nazývať „ľudovými“, ak sú výsledkom fungovania týchto kognitív-
nych mechanizmov. Výraz „ľudové náboženstvo“ (folk religion) v tomto 
zmysle používa Daniel Dennett vo svojej najnovšej knihe Breaking the Spell: 
Religion as a Natural Phenomenon (2006). Jeho koncepcia, podobne ako teória 
H. Whitehousa, rozlišuje medzi ľudovým a domestifikovaným náboženstvom, 
ktoré sa spájajú so spontánnym a inštitucionalizovaným šírením predstáv.  

Moja doterajšia argumentácia smerovala predovšetkým k vymedzeniu 
pojmov „ľudová viera“ a „oficiálne náboženstvo“ ako univerzálnych kategórií: 
používal som adjektívum „oficiálne“, aby som zdôraznil, že „náboženstvo“ 

                                                 
15 Tieto modely sú založené predovšetkým na analýze sociopolitických čŕt, pričom ich vzájomné 
rozdiely sú dôsledkom rôzneho teoretického a ideologického zázemia ich tvorcov (konkrétna ve-
decká disciplína a zameranie na konkrétnu kultúrnu oblasť či historické obdobie). Whitehousova 
teória poskytuje vysvetlenie pôvodu kontrastných foriem náboženskej skúsenosti a praxe založené 
na interakcii psychologických a sociologických faktorov. 
16 Na tento problém sa viackrát upozorňovalo v rámci diskusie ku Kováčovej klasifikácii (Buže-
ková 2005, Panczová 2005, Zajonc 2005). 
17 Termín „ľudový“ (folk) sa tu používa napríklad v slovných spojeniach ľudová biológia (folk 
biology) či ľudová psychológia (folk psychology), označujúcich ontologické domény. Je synony-
mom pojmov „intuitívny/a“ a „naivný/á“ (intuitive, naive). 
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používam vo všeobecnom význame (v tomto duchu by som tiež uprednostnil 
skôr termín ľudové „náboženstvo“ ako „viera“). Kováčova klasifikácia bola 
však vytvorená ako nástroj pre konkrétne slovenské (prípadne európske) pros-
tredie.  

Domnievam sa, že problematika vyžaduje dvojitú optiku. Na jednej strane, 
môžeme skúmať univerzálne aspekty problému, vyplývajúce z vlastností ľud-
skej psychiky. Na strane druhej, musíme zohľadniť historické a kultúrne as-
pekty, ktoré odrážajú lokálne náboženské dejiny. V slovenskom prostredí sa 
tieto dejiny spájajú s pohanstvom, ktoré bolo inštitucionalizované len do určitej 
miery a len lokálne, ale aj s pevnou cirkevnou organizáciou s jej literárnou tra-
díciou. Ide teda o dve paralelné klasifikácie. Prvá korešponduje 
s Whitehouseovými módmi a reflektuje spôsob šírenia a spôsob náboženskej 
praxe. Druhá reflektuje obsah a historické pozadie predstáv: kresťanské a ne-
kresťanské. V oboch prípadoch nejde o diskrétne kategórie. Medzi doktrinál-
nym a imagistickým módom nejestvuje presná hranica, a medzi kresťanskými 
a nekresťanskými predstavami existuje celá škála synkretických predstáv. 

Nazdávam sa, že Kováčová klasifikácia predstavuje terminologickú zmes 
vhodnú pre slovenské prostredie, ktorá zohľadňuje oba aspekty skúmania nábo-
ženských predstáv, aj keď len implicitne. Tento model nemôže byť uplatnený 
univerzálne. Nazdávam sa však, že je praktický pre použitie v prostredí, kde 
došlo ku kontaktu viacerých náboženských systémov, z ktorých aspoň jeden sa 
charakterizuje existenciou inštitúcií. Sem možno popri kresťanstve zaradiť na-
príklad islam a budhizmus. Bolo by však vhodné explicitne a presne vymedziť 
charakteristiky podobných náboženských systémov a zohľadniť, že v súvislosti 
so súčasnými globálnymi socio-ekonomickými zmenami je tento model obme-
dzený aj časovo. 
 
Záver 

 
V tomto príspevku som sa snažil poukázať na terminologické 

a klasifikačné problémy spojené s religiozitou, ktorá existuje paralelne 
s oficiálnym náboženstvom, a je s ním v rôznej miere nekonzistentná. Folklo-
ristická terminológia operuje s pojmami poverových povestí, poviedok, rozprá-
vaní a pod., pričom ich vymedzenie voči iným prozaickým žánrom je proble-
matické. O vylepšenie tejto nejasnej a intuitívnej terminológie sa pokúsila reli-
gionistika. Milan Kováč uvádza pojem „ľudová viera“, ktorú člení na ľudovú 
religiozitu a súveria. Neostrosť kategórií zostala aj pri tejto novej klasifikácii.  

Problém však podľa mňa netkvie v neostrosti. Na základe teórie neostrých 
množín som sa pokúsil ukázať, že polyaspektové javy sa nedajú klasifikovať do 
kategórii typu „všetko alebo nič“. Oveľa podstatnejšie ako ostrosť vymedzenia 
je formulovanie kategórií. Ústrednými pojmami Kováčovej terminológie, ako 
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i predchádzajúcich klasifikácií, sú „viera“ a „nadprirodzeno“. Obsah oboch ka-
tegórií súvisí s ľudskou psychikou. Kognitívne teórie náboženstva ponúkajú 
relevantné poznatky k tejto problematike.  

Konfrontácia religionistickej klasifikácie s kognitívnou teóriou H. White-
housea týkajúcou sa doktrinálneho a imagistického módu religiozity ukázala, že 
majú viacero spoločných aspektov. Pri rozlišovaní ľudovej viery a oficiálneho 
náboženstva môžeme hovoriť o univerzálnom modeli. No pri členení ľudovej 
viery na súveria a ľudovú religiozitu ide predovšetkým o kultúrne a historicky 
podmienené kategórie. Súhlasím s tvrdením Thomasa E. Lawsona a Roberta N. 
McCauleya, že interpretatívne a explanačné (napríklad kognitívne) prístupy nie 
sú navzájom v hierarchickom vzťahu, ale vedecký výskum by mal byť ich in-
terakciou (Lawson – McCauley 1990). Aby táto interakcia mohla byť úspešná, 
je nevyhnutné si uvedomiť hranicu medzi oboma prístupmi. Istý nesúlad 
v religionistickej klasifikácii nie je dôsledkom neostrosti jej kategórií, ale nie 
vždy jasne formulovaných nárokov, ktoré sa na túto terminológiu kladú zo 
strany tvorcov aj kritikov. Ak sa po diskusii religionistická klasifikácia a termi-
nológia ustália, mali by zohľadňovať pozície interpretatívneho aj explanačného 
prístupu a tiež to, že kritériá oboch prístupov nemusia smerovať k prekrývajú-
cim sa kategóriám. 
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This article aims to contribute to the ongoing debate on the concept of a group as it is 
understood within social sciences. The paper investigates how the living conditions 
created by organizations influence mutual relationships among Czech and Slovak 
migrants in London. Concerning particular way of accommodation (sharehouses) and 
virtual space, it is argued that organizations play a significant role in the constitution of 
a common “Czecho-Slovakian” community through their marketing strategies. Sharing 
living and working spaces, Czechs and Slovaks have an opportunity to know each other 
and to establish close relationships without accentuating their ethnic affiliation. 
Although in certain situations the ethnic schema is activated, the author of the study 
suggests that the life style of the migrants plays more significant role then their ethnic 
belonging in the formation of personal relationships. 

 
Vstup Slovenska do EÚ v máji roku 2004 spôsobil zmeny v intenzite 

a charaktere pracovnej migrácie zo Slovenska. Aj keď pracovné trhy pre 
občanov pristupujúcich štátov otvorili tri krajiny – Veľká Británia, Írsko a 
Švédsko, hlavnou cieľovou krajinou slovenských migrantov sa stala Veľká 
Británia. V súčasnosti sa ich počet v krajine odhaduje až na 30 tisíc. Londýn 
ako globálne mesto ponúkajúce množstvo pracovných príležitostí v oblasti 
stavebníctva a služieb sa stalo miestom, kam smeruje až 30 % všetkých 
Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii. Od roku 2004 tu vznikli inštitúcie a 
organizácie, ktoré poskytujú „novým“ migrantom služby najmä v oblasti 
ubytovania a sprostredkovania zamestnania.  

Cieľom môjho príspevku je ukázať ako inštitúcie ovplyvňujú nadväzovanie 
vzťahov (vrátane partnerských/ľúbostných) v každodennom živote migrantov 
a ako vplývajú na vytváranie spoločnej komunity Čechov a Slovákov. 

                                                 
1 Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA 1/0632/08, 2008–2010, Sociologická 
a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku. 
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Vychádzam pritom z konštruktivistických teórií identity, kultúry a migrácie. Na 
príklade materiálu ilustrujem, že esencialistické chápanie etnicity a skupiny 
nemá oporu v realite každodenného života slovenských migrantov žijúcich v 
Londýne.  

Pôvodne som mala v úmysle obmedziť svoj výskum na predpokladanú 
komunitu slovenských migrantov v Londýne. Mojím cieľom bolo preskúmať 
spôsoby nadväzovania ľúbostných vzťahov a ich prežívanie v rámci tejto 
komunity. Výsledky mojich pozorovaní ma však prinútili môj pôvodný zámer 
prehodnotiť. Predpoklad o presne definovanej komunite „slovenských migran-
tov“ sa totiž ukázal v priebehu výskumu ako problematický. Nechcem tvrdiť, 
že títo mladí ľudia nemajú vedomie príslušnosti k slovenskému národu. Chýba 
tu však jednoznačné vymedzenie skupiny na základe etnických kritérií. 
Slovenskí migranti, medzi ktorými som sa pohybovala, prichádzajú do 
každodenného kontaktu s migrantmi z Českej republiky. Etnická schéma 
uvažovania sa v prípade skupín Čechov a Slovákov v Londýne v dôsledku 
podobného spôsobu života a vplyvom inštitúcií v bežnom živote aktivizuje 
zriedka. Naopak, je tu prítomný pocit spoločnej – česko-slovenskej komunity.  

Vedomie spoločnej minulosti však nie je kľúčovým mechanizmom v tomto 
procese, ako by sa dalo veľmi zjednodušene predpokladať. Hovoriť 
o pokračovaní spolužitia či akejsi „prirodzenej“ náklonnosti dvoch „bratských 
národov“ by bolo veľmi zjednodušeným i naivným vysvetlením, keďže väčšina 
Slovákov a Čechov, ktorí boli mojimi respondentmi, si na spoločný štát pre 
svoj mladý vek ani nepamätá. Vedomie spoločnej česko-slovenskej komunity 
má oveľa pragmatickejšie príčiny než nostalgiu za spoločným štátom. 
Vzájomné jazykové porozumenie (ktoré však už pomaly v prípade mladých 
ľudí prestáva byť samozrejmosťou) a kultúrna podobnosť vytvárajú základ pre 
spoločnú komunikáciu. Integrujúcim stimulom spájajúcim tieto dve skupiny sú 
však najmä podmienky každodenného života, ktoré vytvárajú české a slovenské 
pracovné a ubytovacie agentúry. Ďalším priestorom, v ktorom sa Slováci a Česi 
stretávajú a ktorý významne ovplyvňuje ich život je priestor virtuálny. Vytvára 
ho webovská stránka www.pohyby.sk, ktorej autori ju charakterizujú ako 
„portál pre Čechov a Slovákov vo Veľkej Británii“. 

 
Teoretické prístupy k výskumu skupín 
 

Konštruktivistické zásady pre výskum etnicity, ktoré prezentovali autori 
diela Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural 
Difference (Barth 1969) je možné aplikovať aj pri výskume skupín (migranti, 
migrantky, slovenskí migranti a pod.) Editor publikácie a autor jej úvodu 
Fredrik Barth považuje etnické skupiny za formy sociálnej organizácie 
založené na sebaidentifikácii a identifikácii iných (Barth 1969: 13). Znamená 
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to, že etnická identifikácia má subjektívny charakter a závisí od jednotlivcov, 
kam zaradia seba samých. „Podľa Bartha pri etnických klasifikáciách nie je 
dôležitá suma kultúrnych čŕt, ale vybrané kultúrne črty, ktoré sami príslušníci 
považujú za dôležité. Nedá sa však vopred odhadnúť, ktoré črty budú dôležité 
a ktoré ostanú nepovšimnuté. Etnické kategórie poskytujú rámec (,nádobu‘ – 
,organizational vessel‘) (Barth 1969: 14), ktorý získava konkrétny obsah v kon-
krétnom sociálnom a kultúrnom prostredí. Nerozhoduje teda suma všetkých 
objektívne existujúcich kultúrnych čŕt, ale ich subjektívne selekcia“ (Ferencová 
2006: 36). 

Na konštruktivistické princípy nadväzujú viacerí kritici primordialistického 
prístupu v antropologickom výskume etnicity. K názoru, že etnická príslušnosť 
je založená skôr na predstave o „spoločnej kultúre“ než na objektívne 
pozorovateľných kultúrnych črtách, sa prikláňa aj Rogers Brubaker, ktorý 
upozorňuje na pretrvávanie pojmu „skupiny“ ako kľúčového konceptu 
v sociológii, antropológii, politických vedách, demografii a sociálnej psycho-
lógii. „Tendenciu považovať samostatné, ostro vyhranené, vnútorne homo-
génne a zvonka ohraničené skupiny za základné stavebné princípy sociálneho 
života, za hlavných protagonistov sociálnych konfliktov, či základné jednotky 
sociálnej analýzy“ nazýva Brubaker „grupizmom“ (Brubaker 2002: 164).2 Ide 
o sklon vnímať etnické skupiny, národy a rasy ako entity, ktorým sa pripisujú 
spoločné záujmy ako aj schopnosť tieto záujmy presadzovať.  

Grupizmus je podľa Brubakera rozšírený aj mimo oblasti výskumu 
etnicity, rasy a nacionalizmu a táto tendencia vo výskume zahŕňa všetky 
skupiny založené na rode, sexualite, veku, triedy, schopnostiach (zručnostiach), 
náboženstve, menšinovom statuse, na akomkoľvek druhu „kultúry“, ako aj 
zavedené skupiny založené na kombinácii týchto atribútov (Brubaker 2002: 
164). Brubaker pritom nepopiera, že ľudia vnímajú sociálny svet ako rozdelený 
do skupín. Zdôrazňuje však, že je potrebné oddeľovať praktické kategórie, 
ktoré sú predmetom výskumu a používajú ich ľudia v každodennej 
komunikácii, od analytických kategórií, ktoré používajú vedci ako metodo-
logický nástroj. Podľa neho by sme nemali „prijímať kategórie etnopolitickej 
praxe za naše kategórie sociálnej analýzy“ (Brubaker 2002: 166). Tendencia 
rozdeľovať sociálny svet na pevne konštituované, kvázi naturalizované celky 
(Hirschfeld 1996) má byť objektom nášho výskumu a nie konceptom, 
pomocou ktorého chceme veci vysvetliť; má byť súčasťou našich empirických 
dát a nie nástrojom analýzy (Brubaker 2002: 165). Brubaker ponúka viacero 
alternatívnych riešení pre výskum skupín a etnicity. Navrhuje napríklad 

                                                 
2 “[...] tendency to take discrete, sharply differentiated, internally homogenous and externally 
bounded groups as basic constituents of social life, chief protagonists of social conflicts, and 
fundamental units of social analysis“ (Brubaker 2002: 164). Preložila autorka štúdie. 
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neuvažovať o etnicite, národe a rase ako o niečom esenciálnom a nemennom, 
ale ako o „procesoch, scenároch a rámcoch, ktoré sa v určitých situáciách 
aktivizujú, kým v iných sú irelevantné ( Brubaker 2004: 42).3  

Brubaker ďalej tvrdí, že protagonistami etnických alebo skupinových 
konfliktov, a teda aj ich vzájomných vzťahov nie sú etnické skupiny ako také, 
ale rôzne druhy organizácií, ktoré sú považované za reprezentantov etnických 
skupín. Domnievam sa, že inštitúcie môžu vystupovať nielen ako aktéri 
konfliktov, ale aj ako iniciátori vzájomného zbližovania medzi skupinami. Platí 
to aj v prípade môjho výskumu. Pracovné a ubytovacie agentúry, ktoré sú 
zamerané rovnakou mierou na českých i slovenských klientov, ako aj 
ich hlavná webovská stránka, ktorá vytvára priestor pre spoločenský život 
Čechov a Slovákov v Londýne, pôsobia pozitívne pri vytváraní vedomia 
spoločnej komunity Čechov a Slovákov v Londýne. V tejto štúdii sa zaoberám 
otázkou, ako môžu inštitúcie determinujúce život migrantov ovplyvňovať ich 
mentálne schémy tak, že etnické interperetácie sa dostávajú do popredia 
v minimálnej miere.  

 
Liisa Malkki vo svojej štúdii Refugees and Exile na príklade utečencov, 

resp. všetkých tzv. „displaced people“ (ľudí v pohybe) ilustruje, že v antropo-
lógii existuje tendencia prijímať koncepty skupiny a lokality ako neproble-
matické a prirodzené. Táto tendencia, ktorú možno označiť za esencialistickú, 
súvisí s predpokladom, že skupinám ľudí a ich kultúram prirodzene prináležia 
určité lokality. Domov je teda považovaný za miesto, kde sa človek narodil a 
predstavuje preňho najideálnejšie miesto, kam by mal patriť. „Strata domova je 
spojená so stratou kultúry, tradície a identity človeka – opustenie domovskej 
krajiny je z toho dôvodu vnímané ako niečo neprirodzené, vymykajúce sa 
normálnemu životu v celistvých stabilných spoločnostiach (národov), – 
,národnému poriadku vecí‘ “ (Malkki 1995: 512).4  

Nacionalizmus, ktorý je implicitne obsiahnutý v esencialistickom spojení 
konceptov lokality a komunity často nekriticky preberajú aj sociálne vedy pri 
kategorizácii migrácie a pojmov, ktoré s ňou súvisia. Tie sú však často 

                                                 
3 „Príležitosti, kedy sa etnické schémy aktivizujú, majú často ustálený charakter, až môžeme 
hovoriť o scenári. Napríklad suma vedenia, ktorú majú Afroameričania o rase môže byť obsiahnutá 
v schémach pre opakujúce sa situácie alebo stereotypné sekvencie situácií. Toto môže zahŕňať 
schému, keď je zastavenie auta políciou automaticky pripisované tmavšej farbe pleti (being-
stopped-by-the-police-for-DWB – driving while black schema); alebo schému, keď je sledovanie 
zákazníka predajcom v obchode interpretované zákazníkom ako rasistická situácia (being-watched-
in-the-store-as-if-one-were-considered-a-potentional-shoplifter schema“ (Brubaker 2004: 43). 
4 Autorka použila nezvyklé spojenie „national order of things“ namiesto často používanej frázy 
„natural order of things“, aby tak vyjadrila, že v súčasnej spoločnosti to, čo je „národné“, je 
obvykle považované aj za „prirodzené“. 
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produktom politickej, ekonomickej a socio-kultúrnej regulácie medzi národ-
nými štátmi, a teda v sebe zahŕňajú implicitne nacionalistické postoje ná-
rodných štátov. Štáty pomocou rôznych typológií migrantov (podľa miery 
legálneho statusu jednotlivých štátov) presadzovaných prostredníctvom 
byrokracie vyjadrujú postoj k migrácii ako k hrozbe a abnormálnej situácii.5  

Výskum tzv. „migračnej skúsenosti“ odráža tendenciu mnohých disciplín 
pripisovať aspekty politických a historických procesov ľuďom, ktorí ich 
podstupujú. V týchto prípadoch môže byť veľmi pohyblivý a nestabilný 
sociálny fenomén považovaný za charakteristickú črtu prislúchajúcu jednotliv-
covi, ktorá zároveň z neho vychádza. Namiesto toho, aby sa skúmali rozdiely 
a zhody v sociálno-historických procesoch, ktoré produkujú utečencov alebo 
migrantov, sociálni vedci majú sklony považovať tieto procesy za esenciálne 
a personalizovať ich, teda ich pripisovať ich aktérom. Migranti ako 
esencializovaný „kmeň“ nie sú len zmiešanou kategóriou ľudí, ktorí zdieľajú 
určitý legálny status; ale stávajú sa „kultúrou“, „identitou“ a „sociálnym svetom 
(Malkki 1995, Gupta – Ferguson 1992). Takéto vnímanie zodpovedá tendencii 
predpokladať, že všetci migranti sú vo svojej podstate rovnakí. Tým, že 
antropológia a iné sociálne vedy považujú za objekt výskumu esenciálneho 
„utečenca“ alebo „migranta“, ktorý má špecifickú „utečeneckú“ alebo 
„migrantskú“ skúsenosť, preberajú tieto disciplíny názor, že pohyb a život ľudí 
mimo krajín, v ktorých sa narodili, je anomáliou. 

Tvrdenia Rogersa Brubakera a Liisi Malkki môžeme poňať ako výzvu 
k tomu, aby sme sa zamysleli, nakoľko je produktívne používať pri výskume 
migrácie, ale aj iných sociálnych javov, koncept skupiny. Vo svojej štúdii 
nadväzujem na ich kritické úvahy pri analýze situácie českých a slovenských 
migrantov v etnicky pestrom prostredí Londýna. V Londýne žije a pracuje 
približne 15 000 Slovákov a 7 000 Čechov. Položila som si otázku, nakoľko je 
možné uvažovať o nich ako o skupinách. Navonok nie je možné pozorovať 
medzi nimi žiadne rozdiely v spôsobe bývania ani v profesijnom zaradení. 
Vyššia koncentrácia Čechov a Slovákov v niektorých štvrtiach Londýna 
(severný a východný Londýn) súvisí s nižšími cenami za prenájom v týchto 
lokalitách ako aj s tým, že v daných štvrtiach majú české a slovenské 
ubytovacie agentúry prenajaté nehnuteľnosti. Odlišnosť Čechov a Slovákov 
a ich stotožnenie sa so skupinami sa tiež pozorovateľne neprejavuje. Mladý 
človek zo Slovenska alebo z Čiech sa po príchode do Londýna obráti pri 
hľadaní ubytovania a práce zväčša na slovenské a české agentúry, ktoré pri 
poskytovaní služieb medzi Slovákmi a Čechmi nerozlišujú.  

                                                 
5 Implicitne nacionalistické vnímanie migrácie je zrejmé aj z definície pojmu „migrant“ 
Organizácie spojených národov, kde je za migranta označený človek, ktorý minimálne jeden rok 
žije v inej krajine, než v ktorej sa narodil.  
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Sharehousy a agentúry 
 

Sharehouse je spôsob ubytovania, keď v jednotlivých izbách rodinného 
domu bývajú maximálne traja ľudia v jednej izbe a zdieľajú spoločné priestory. 
Tento spôsob bývania je v Londýne obvyklý najmä v prípade párov 
a jednotlivcov, ktorí nemajú stáleho partnera, alebo ho majú a nebývajú s ním. 
Prenajatie samostatného bytu alebo domu je totiž finančne veľmi náročné 
nielen pre Slovákov, ale aj pre rodených Angličanov. Okrem vysokej ceny býva 
ďalšou prekážkou prenajatia samostatného domu alebo bytu nedôvera 
realitných agentúr voči migrantom.6  

V sharehouse sa tak môžu stretnúť spolubývajúci rôznych národností, čo 
pre určitú skupinu Slovákov predstavuje výhodu, lebo im to umožňuje 
zlepšovať si úroveň angličtiny. Najčastejšie si hľadajú ubytovanie s kamarátom 
alebo kamarátkou, ale stáva sa, že musia prijať do izby aj človeka, ktorého 
predtým nevideli. V mnohých prípadoch však majú spolubývajúci iných 
etnických príslušností do veľkej miery odlišný štýl života a bývania, iné 
požiadavky na hygienu a na nočný kľud. Preto mnohí Slováci radšej upred-
nostnia menej problematickú komunikáciu a predvídateľné kultúrne návyky 
a vyberú si sharehouse, kde dominujú Slováci alebo Česi, prípadne dom, 
v ktorom žijú aj Poliaci, Estónci, Litovci či Lotyši. Niektorí Slováci však 
bývanie v sharehousoch s ostatnými „Východoeurópanmi“ striktne odmietajú. 
Ako dôvod uvádzajú najmä potrebu zdokonaliť sa v angličtine, čo by v dome 
plnom Slovákov a Čechov možné nebolo.  

Izby v domoch je možné prenajať si od slovenskej agentúr, ktoré sú 
zamerané predovšetkým na ubytovávanie Slovákov a Čechov, alebo od 
anglickej realitnej agentúry. Niektorí Slováci a Česi podnikajú tým spôsobom, 
že si dom prenajmú od anglickej agentúry a sami prenajímajú jednotlivé izby. 
Výber slovenského alebo českého prenajímateľa domu má pre migrantov 
viaceré výhody. Slovenské agentúry nepožadujú od nájomcu záruku minimál-
neho pobytu na šesť mesiacov, čo je podmienkou miestnych agentúr. Mnohí 
Slováci sa ubytujú prostredníctvom slovenskej agentúry alebo u Slováka 
ponúkajúceho izby aj z iných dôvodov. Pre Slovákov a Čechov, ktorý prídu do 
Londýna s minimálnou znalosťou jazyka je to často jediná možnosť, ako si 
nájsť ubytovanie. Agentúry, tak ako aj súkromné osoby, totiž inzerujú 
prostredníctvom internetu na slovenských a českých webovských stránkach. 

                                                 
6 „Prichádzajúci migranti sa musia potýkať s diskrimanačnou politikou realitných agentúr, ktorá 
predstavuje veľkú prekážku pri získaní ubytovania. Stratégiou na dosiahnutie finančnej stability je 
deliť sa o ubytovacie náklady s ďalšími pracujúcimi migrantmi. Dôsledkom sú často preplnené byty 
a domy, takže realitní agenti vnímajú migrantov ako nespoľahlivých nájomníkov, ktorí ohrozujú 
stav a kvalitu nehnuteľnosti“ (Margolis 1998). Preložila autorka štúdie. 
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Migrantovi, ktorý sa snaží nájsť si ubytovanie stačí zavolať na telefónne číslo a 
dohodnúť si obhliadku izby. Celá komunikácia a nastolenie podmienok 
prebieha v slovenčine. Takisto je isté, že bude bývať so Slovákmi a Čechmi, čo 
je preňho výhodné pri získavaní informácií a nadväzovaní vzťahov v novom 
prostredí. 

Pracovné a ubytovacie agentúry vytvárajú inštitucionálne podmienky 
nielen pre intenzívne kontakty Slovákov a Čechov tým, že medzi nimi vo svojej 
administratíve nerozlišujú, ale vytvárajú podklad aj pre podobný štýl 
každodenného života českých a slovenských migrantov. S ubytovaním 
v Londýne podnikajú Slováci a Česi, ktorí sú v Londýne dlhšie. Dom si 
prenajmú od anglickej agentúry na svoje meno a ubytujú v ňom českých 
a slovenských záujemcov nasledujúcim spôsobom. Prenajímateľ ceny nájmu za 
jednotlivé izby nadhodnotí – je tak schopný platiť mesačné nájomné agentúre 
a zároveň mať určitý zisk, hoci často len v podobe neplatenia vlastného 
nájomného. Prepojenie práce a ubytovania v kompetencii agentúr a využívanie 
českej a slovenskej webovskej stránky7 pri hľadaní práce i ubytovania má za 
následok, že Slováci a Česi sa často ocitajú v tom istom dome.  

Práve priestory sharehousov boli hlavnými miestami môjho výskumu. 
Počas pôsobenia v Londýne som žila v štyroch sharehousoch, v každom 
maximálne štyri mesiace. Mala som teda možnosť dôverne poznať charakter 
vzťahov a spôsob komunikácie obyvateľov týchto domov. Dom, do ktorého 
som sa presťahovala začiatkom leta 2007, som si našla na spomínanej 
internetovej stránke. Z pôvodného domu som sa musela vysťahovať narýchlo 
preto, že prenajímateľ – Slovák neplatil realitnej agentúre načas nájomné. Nový 
dom bol vo východnej oblasti Londýna, čo mi na jednej strane vyhovovalo, 
a keďže bol začiatok prázdninovej sezóny, keď do Londýna začínajú 
prichádzať študenti za prácou, nemohla som si ani veľmi vyberať. Nasťahovala 
som sa do domu, ktorý bol ešte v rekonštrukcii, takže trvalo dva dni, kým bola 
moja izba vhodná na bývanie. Landlordom8 bol tridsaťročný Čech, ktorý ľudí 
nielen ubytovával v prenajatých domoch, ale im zároveň sprostredkúval 
zamestnanie v reštauráciách rýchleho občerstvenia v západnom Londýne. Práca 
bola pre ľudí prvoradá a pre získanie zamestnania ochotne pristúpili na jeho 
podmienku prenajať si aj izbu. Ja som bola výnimkou – prenajatie izby sa v 
mojom prípade nespájalo so sprostredkovaním zamestnania. V tom čase nemal 
môj landlord dosť ľudí na zaplnenie prenajatého domu, čo je základom 
rentability podnikania s ubytovaním. Vzhľadom na to, že ponúkal prácu, na 
ktorú nebola potrebná znalosť angličtiny, nemal o záujemcov o prácu núdzu. 

                                                 
7 www.pohyby.co.uk  
8 Landlord – hovorovo používaný výraz pre prenajímateľa – človeka, s ktorým má nájomca izby 
zmluvu o poskytovaní ubytovania. Lanlord vyberá nájomné a mal by byť zodpovedný za úroveň 
ubytovania. 
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V dome, kam som sa nasťahovala sa postupne v priebehu jedného týždňa 
ubytovalo aj ďalších jedenásť ľudí, ktorí prácu potrebovali a začali pracovať vo 
fastfoodovej reštaurácii.  

Napriek tomu, že sprostredkovateľom zamestnania a poskytovateľom 
ubytovania bol Čech, prvými nájomníkmi a zamestnancami boli Slováci. 
Inzeroval na spomínanej internetovej stránke a ohlásili sa mu najmä Slováci, 
ktorí boli v tom čase už v Anglicku. Do týždňa sa dom plne obsadil deviatimi 
Slovákmi a dvoma Čechmi. Všetci noví obyvatelia mali od 20 do 26 rokov a až 
na tri výnimky neovládali angličtinu. Takmer hneď po nasťahovaní začali 
pracovať v dvoch rôznych pobočkách tejto reštaurácie v západnom Londýne. 
V dome sa postupne začala vytvárať komunita. Všetci nájomníci zdieľali 
rovnaké pracovné problémy ako aj problémy s cestovaním do práce, komuni-
káciou s nadriadenými alebo zákazníkmi a pod. Kamarátstva sa vytvárali skôr 
na základe toho, v ktorej pobočke kto robil, pretože im to umožňovalo 
debatovať o spoločných témach. Práca v tomto type fastfoodovej reštaurácie je 
charakteristická tým, že každý zamestnanec sa postupne naučí pracovať na 
všetkých pozíciách v rámci reštaurácie. Podľa úrovne komunikácie a osobnosti 
je následne stabilne zaradený na určité miesto – napríklad jednotlivci s nižšou 
úrovňou angličtiny alebo (podľa názoru nadriadených) menej atraktívneho 
zovňajšku sú priradení na prácu v kuchyni. Tí, čo lepšie komunikujú, väčšinou 
pracujú za pokladňou, kde sú v styku so zákazníkmi. Problémy a zážitky 
charakteristické pre tieto dve rozdielne funkcie (kuchyňa a pokladňa) v rámci 
jednej reštaurácie tak spájali tých, čo pracovali na podobných pracovných 
pozíciách. Medzi určujúce faktory vzťahov, ktoré sa v tejto komunite začali 
rozvíjať patrili tie, ktoré súviseli napríklad s podobnou pracovnou dobou. 
Väčšiu možnosť dobre sa spoznať mali ľudia, ktorí pracovali v rovnakých 
smenách, keďže boli spolu nielen v priebehu pracovnej doby, ale cestovali 
spolu do práce a z práce často vyše hodiny. Fakt, či je niekto Čech alebo Slovák 
nehralo vo vzťahoch medzi spolubývajúcimi v dome žiadnu významnejšiu 
úlohu.  

 
Internet a komunita 

 
Hlavný internetový portál Čechov a Slovákov má síce českého 

zriaďovateľa, ale využívajú ho v rovnakej miere Slováci i Česi, či už sa to týka 
inzercie alebo informácií o pripravovaných akciách, ako sú napríklad koncerty 
a diskotéky. Dobrým príkladom prehliadania rozdielov sú tiež spôsoby 
zoznamovania sa pomocou tejto internetovej stránky. Zoznamovacie inzeráty 
(či už ľudí hľadajúcich partnerov alebo len kamarátov) sú v češtine aj 
v slovenčine a rozhodujúcimi kritériami pre potenciálnych partnerov sú najmä 
ich charakterové vlastnosti a rezidenčná blízkosť, nie ich štátna či etnická 
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príslušnosť. Dostupná vzdialenosť bola dôležitá aj pre Betku, ktorá robila 
v centre mesta chyžnú v hoteli. Pre 22-ročnú Betku z mesta na východnom 
Slovensku bola podmienka vzdialenosti rozhodujúca do tej miery, že väčšiu 
vzdialenosť považovala za jednoznačnú prekážku pre nadviazanie vzťahu. 
V rozhovore mi povedala:  

„Vieš, úplne ma odradí, ak sa zoznámim s niekým, kto býva na druhej 
strane Londýne – viem, že by som nemala energiu na taký vzťah. Lebo keď 
robím v centre, poobede sa vrátim domov [do východného Londýna] 
osprchujem sa, prezlečiem a je šesť hodín. Neviem si predstaviť, že by som sa 
mala trepať niekam na sever akože na rande. Aj preto mi vyhovuje, že môj 
frajer býva o dve ulice ďalej. Môžeme tak neplánovane skončiť u neho 
a nemusím sa stresovať, či stíham dôjsť ráno do práce, proste sa len zastavím 
doma a zoberiem si uniformu.“ 

Nie tak jednoznačným, ale predsa charakteristickým spôsobom, akými sa 
nadväzovali rozhovory na internete bolo len jednoduché napísanie štvrte v 
Londýne s otáznikom, na čo sa začali ozývať ľudia bývajúci v bezprostrednom 
okolí. Určujúcim faktorom pri nadväzovaní známosti cez inzerát na internete 
bola jednoznačne povahová blízkosť a atraktivita pri prvom kontakte a nie fakt, 
či je partner Čech alebo Slovák. Keď si moja informátorka Mirka zo severného 
Slovenska podala inzerát na zoznámenie na spomínanej česko-slovenskej 
stránke, ozvali sa jej ôsmi záujemcovia o stretnutie, z toho piati Slováci a traja 
Česi. Mirka si po dlhšej výmene mailov vybrala dvoch Čechov, s ktorými sa 
stretla aj naživo. Jeden sa jej zdal zaujímavý tým, že mal prestížne zamestnanie 
(pracoval ako IT analytik v anglickej banke) a to ho odlišovalo od ostatných 
potenciálnych partnerov, s druhým sa podľa Mirkiných slov dobre 
telefonovalo. Neúspešní kandidáti, z ktorých bola väčšina Slovákov, Mirka 
vyradila preto, že sa jej v písomnom a telefonickom kontakte nezdali dosta-
točne zaujímaví. Takže v jej rozhodovaní sa o tom s kým pôjde na rande, 
etnická príslušnosť záujemcov nehrala žiadnu rolu.  

 
Materiál, ktorý som prezentovala v tejto štúdii svedčí o tom, že etnicitu nie 

je možné považovať za signifikantný odlišovací znak medzi slovenskými a 
českými migrantmi v rámci ich každodenného života v Londýne. Napriek tomu 
však existujú určité situácie – scenáre, v ktorých sú vzťahy, emócie alebo 
udalosti interpretované v etnickom rámci. Ako príklad uvediem prípad 
účastníka môjho výskumu – Jozefa (30 rokov, mesto na východnom Sloven-
sku), ktorý pracoval v stavebnej firme spolu s ostatnými „Východoeurópanmi“ 
– (Slovákmi, Čechmi, Litovčanmi a Poliakmi) pod dozorom českého 
stavbyvedúceho. Jozef po roku pôsobenia vo firme zistil, že poberá menšiu 
dennú mzdu než niektorí jeho kolegovia. Keďže o plate rozhodoval jeho český 
šéf, Jozef svoju nižšiu mzdu pripisoval negatívnemu vzťahu svojho šéfa k 
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Slovákom. Napriek tomu, že dovtedy medzi nimi neboli žiadne osobné rozpory 
a dokonca sa kamarátili a navštevovali, Jozef mi podal ako jediné možné 
vysvetlenie situácie nevraživosť Čechov k Slovákom. Vo firme pracovalo tiež 
veľa českých zamestnancov, ktorí mali rovnaký alebo nižší plat ako Jozef. 
Jozef sa však na základe svojho zistenia, ktoré interpretoval ako problém medzi 
Čechmi a Slovákmi, rozhodol firmu opustiť a nájsť si novú prácu.    

 
Záver  

 
V etnológii/antropológii sú často za „prirodzený“ objekt výskumu 

považované skupiny, ktoré sú určené lokalitou, v prípade výskumu života 
migrantov zas krajinou, odkiaľ pochádzajú. Pri výskumoch a analýzach sa tak 
často skupinám prisudzujú esenciálne dané vlastnosti a charakteristiky. 
Odpoveďou na esencialistické prístupy k výskume skupín, etnicity a migrácie 
sú štúdie Rogersa Brubakera a Liisi Malkki, ktoré sa ukázali byť ako relevantné 
aj pri mojom výskume slovenských migrantov v Londýne. V predloženej štúdii 
argumentujem, že esencialistický pohľad na vzťahy slovenských migrantov 
v Londýne by nekorešpondoval s ich každodennou skúsenosťou.  

V dôsledku marketingovej stratégie ubytovacích a pracovných agentúr, 
ktoré medzi Slovákmi a Čechmi nerozlišujú, ako aj spoločného virtuálneho 
priestoru sa Česi a Slováci v Londýne dostávajú do častého kontaktu. Vysoká 
koncentrácia Čechov a Slovákov v niektorých londýnskych štvrtiach, bývanie 
v spoločných domoch pozitívne ovplyvňuje možnosti ich vzájomného stretá-
vania a nadväzovania vzťahov. Podobné pracovné zaradenie v oblasti 
stavebníctva a služieb a často aj práca na tom istom mieste poskytujú spoločné 
témy na diskusie. Dôsledkom týchto podmienok je vysoká frekvencia 
vzájomných kontaktov a podobný spôsob života. Dôležitým aspektom pri 
rozvíjaní vzťahov je tiež množstvo času, ktoré migranti strávia spolu na ceste 
do práce a domov – pre rozľahlosť Londýna je to mnohokrát viac času, ako 
strávia so svojimi partnermi.9 Integrujúcim činiteľom pri vytváraní vedomia 
komunity Slovákov a Čechov je aj virtuálny priestor spoločnej webovskej 
stránky, ktorá informuje o spoločenských akciách a poskytuje možnosť 
nadväzovania vzťahov prostredníctvom inzerátov. Z uvedených dôvodov nie je 
možné slovenských migrantov v Londýne chápať ako samostatnú a ohraničenú 
skupinu so špecifickými vlastnosťami a spôsobom života. Môžeme hovoriť 
o Slovákoch ako o etnickej kategórii, ktorá je v niektorých situáciách využí-

                                                 
9 V spomínanom sharehouse som spoznala pár Mareka a Janku, ktorým pridelili rozdielne smeny – 
Marek chodieval na nočnú v čase 17.00 – 02.00, Janka mala rannú v čase 8.00 – 15.30, takže sa 
doma takmer nestretávali. Po určitom čase začali riešiť nedostatok spoločne stráveného času tak, že 
Marek odprevadil ráno Janku do práce, čo mu trvalo hodinu tam a hodinu späť, vrátil sa domov a 
pred odchodom do práce si ešte pospal.  
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vaná (ako to dokladá aj prípad Jozefa), ale vo väčšine sociálnych interakcií, 
najmä vo vzťahoch s migrantmi z Českej republiky, nehrá významnejšiu úlohu. 
Úlohu v absencii etnizujúceho videnia medzi Čechmi a Slovákmi však určite 
zohráva i neexistencia jazykovej bariéry, kultúrna blízkosť a do istej miery 
pravdepodobne aj vedomie spoločnej minulosti. 
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Vzdelávanie v odboroch etnológia a sociálna antropológia. 
Informácie o akademických inštitúciách na Slovensku 

 
 

Vzdelávací systém v súčasnosti čelí viacerým problémom a prechádza roz-
ličnými zmenami, ktoré sa odohrávajú v mnohých oblastiach, počínajúc vše-
obecnými stupňami štúdia a končiac zameraním konkrétnych inštitúcií. Vzde-
lávanie vo vedných odboroch, ktoré súvisia so spoločnosťou, má pritom svoje 
špecifiká. Cieľom inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávanie v odboroch etnológia 
a sociálna antropológia, je vychovať odborníkov, ktorí by dokázali nájsť uplat-
nenie pri riešení najrozmanitejších sociálnych problémov a použiť získané ve-
domosti v záujme spoločnosti. Domnievame sa, že výmena pedagogických skú-
seností a postupov by mohla byť prínosná pre každé akademické pracovisko.  

V tejto súvislosti redakcia Etnologických rozpráv požiadala vedúcich pra-
covníkov slovenských akademických inštitúcií, aby vyplnili predložený dotaz-
ník. Oslovili sme pedagógov z nasledujúcich pracovísk (v abecednom poradí): 
– Katedra etnológie a etnomuzeológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.; 
– Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, doc. PhDr. Marta Botíková, CSc., Mgr. Helena 
Tužinská, PhD.; 

– Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Univerzity Cyrila a Metóda 
v Trnave, Mgr. Dušan Deák, PhD., Mgr. Katarína Nováková, PhD.; 

– Ústav kultúrnych štúdií, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univer-
zity Komenského v Bratislave, doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

– Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Juraj Podoba, 
CSc. 
Vyslovujeme srdečnú vďaku týmto kolegom za ochotu a čas, ktorý venovali 

nášmu dotazníku.  
Otázky, odpovede na ktoré tu uvádzame, týkajú sa niekoľkých okruhov sú-

visiacich so vzdelávaním v uvedených odboroch: najdôležitejšie všeobecné 
údaje o pracoviskách, ich kontakty, uplatnenie absolventov, ako i špecifiká 
bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa vzdelania. Všetky 
uvedené údaje odrážajú stav k 1. 1. 2008.  
 
 
 

Redakcia Etnologických rozpráv 

 

 37

Všeobecné údaje o pracovisku  
 
 
• Koľko má vaše pracovisko zamestnancov v plnom pracovnom pomere?  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Spolu 7,83 + ½ miesta sekretárky 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
9 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava: 
7 plný úväzok, 7 čiastočný úväzok (50 %, 25 %), spolu 10 zamestnancov v pl-
nom pracovnom pomere 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Počet interných zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas: 5 
 
 
• Aká je kvalifikačná štruktúra pracoviska (koľko má pracovisko profesorov, 

docentov, odborných asistentov)? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Profesori: 3 
Docenti: 1 
Odborní asistenti s PhD: 2 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Profesori: 0 
Docenti: 4 
Odborní asistenti s PhD: 5 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava: 
Profesori: 3 
Docenti: 2 
Odborní asistenti s PhD: 7 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Profesori: 1 
Docenti: 1 
Odborní asistenti s PhD: 3 
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• Špecializuje sa vaše pracovisko na nejakú konkrétnu tému, oblasť, región 
alebo metodológiu? 

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Špecializácia na etnomuzikológiu a etnochoreológiu. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V bakalárskom štúdiu všeobecné zameranie, v magisterskom štúdiu špecializá-
cia na aplikovanú antropológiu. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava: 
Pracovisko sa špecializuje na mimoeurópsku etnológiu. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Pracovisko sa špecializuje tematicky na politickú antropológiu a kognitívnu 
antropológiu, regionálne na strednú a východnú Európu. 
 
 
• Koľko je na vašom pracovisku celkovo študentov v rôznych stupňoch a for-

mách?  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Študijný program etnológia: 
Denná forma 78 
Externá forma 63 
 
Študijný program animátor pre voľnočasové aktivity: 
Externá forma 79 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
1. ročník: 20 
2. ročník: 20 
3. ročník: 20 
4. ročník: 15 
5. ročník: 8 
PhD: 4,  
spolu 87 študentov 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava: 
Bc. štúdium – denná forma  
1. ročník: 40 
2. ročník: 28 
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3. ročník: 22 
 
Mgr. štúdium – úplné 5-ročné štúdium – denná forma  
4. ročník: 29 
5. ročník: 16 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Študijný program 1. stupňa (bakalársky) Sociálna antropológia: 
62 študentov v dennej forme, 7 študentov v externej forme 
 
Študijný program 3. stupňa (doktorandský) Sociálna antropológia: 
2 študenti v dennej forme, 2 študenti v externej forme 
 
 
• Aký je pomer medzi prihlásenými a prijatými (školský rok 2007/2008)? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Takmer 100 % prihlásených je prijatých. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
170 prihlásených, 30 prijatých, 25 nastúpilo. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Počet prihlásených v riadnom konaní: 82 
Počet prijatých v riadnom konaní: 59 
Pomer: 0,72 
Počet odvolaní: 9 
Počet prijatých na odvolanie: 7 
Pomer: 0,78 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Prihlásených 76, zapísaných 30. 
 
 
• Umožňuje Vaše pracovisko štúdium v kombináciách (dvojodborové), alebo 

je štúdium jednoodborové? Ak je dvojodborové, môžu si študenti kombiná-
cie tvoriť neobmedzene? Ak sú kombinácie vopred určené, s ktorými inými 
odbormi je možné voliť kombinácie?  

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Žiadne etnologické štúdium momentálne nemôže byť v kombinácii. Musel by 
to byť akreditovaný osobitý študijný program. 
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Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Štúdium je jednoodborové. Vzhľadom na zavedenie kreditového systému sú v 
kombináciách vyučované len učiteľské smery, vedecké sú všetky jednoodbo-
rové, kreditový systém však umožňuje čiastočnú kombinovateľnosť kurzov z 
iných katedier. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Etnológiu je možné na Filozofickej fakulte UCM v Trnave študovať len ako 
jednoodborové štúdium. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Štúdium programu Sociálna antropológia je jednoodborové. 
 
 
• Uveďte medzinárodné kontakty Vášho pracoviska (inštitúcie, s ktorými 

pracovisko oficiálne spolupracuje na vedeckých projektoch, výmenách štu-
dentov a pod.). 

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
V rámci CEPUS boli študenti na výmenných pobytoch v Bulharsku, Tešíne 
(Poľsko), Prahe, Viedni, Telemarku (Nórsko). 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V rámci akademickej mobility študentov a vyučujúcich KEKA aktívne partici-
puje vo výmenných sieťach Erazmus – Katedry/Inštitúty etnológie, sociálnej a 
kultúrnej antropológie (Graz, Freiburg, Ljubljana, Wroclaw) a Ceepus Ka-
tedry/Inštitúty etnológie, sociálnej a kultúrnej antropológie (Krakov, Praha, 
Pardubice, Ljubljana, Szeged, Zagreb). 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Katedra v rámci medzinárodných zmlúv spolupracuje s nasledovnými univer-
zitami: 
– Lipská univerzita – Leipzig, 
– Univerzita J. E. Purkyně – Ústí nad Labem, 
– Slezská univerzita – Opava, 
– Štátna univerzita – Moskva, 
– Univerzita v Grazi, 
– Univerzita Karlova, Ústav etnológie Praha, 
– Katedra sociální antropologie FHS UK v Prahe, 
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– Centrum kultúrnych štúdií, univerzita Vitautas Magnus v Kaunase, 
– Kendríj Hindí Sansthán (India),  
– University of Gent,  
– Masarykova univerzita Brno,  
– STSI Denpasar (Sekolah Tinggi Seni Indonesia),  
– UNY Yogyakarta (Universitas Negari Yogyakarta), Indonézia, 
– Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonézia, 
– Universitas Pakuan, Bogor, Indonézia. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
ERASMUS: University of East London, Universität Wien, Západočeská uni-
verzita Plzeň, Masarykova univerzita Brno. 
SPOLOČNÉ GRANTY: University of Pittsburgh, USA, Rutgers University, 
USA, University of Sheffield, Veľká Británia, London School of Economics, 
Veľká Británia. 
 
 
• Aké sú aktivity pracoviska mimo bezprostrednej výučby (fóra, katedrové 

semináre, prednášajúci hostia, ”work in progress“ seminár…)? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Spoločné hodnotenia terénnych výskumov vyšších a nižších ročníkov, ŠVK, 
Etnologické dni, príležitostné prednášky. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Účasť vo výskumných grantoch KEKA, KEGA, VEGA, organizovanie dokto-
randských seminárov, seminárov písania bakalárskych a diplomových prác, 
účasť na EXPO Nostalgia, organizovanie medzinárodných exkurzií pre štu-
dentov, e-časopis, web-fórum, deň otvorených dverí, prednášajúci hostia v 
rámci výmenných akademických sietí bilaterálnych katedrových zmlúv Eraz-
mus a Ceepus, štipendisti Fullbright scholars, Excelentná univerzita, Národný 
štipendijný program, celouniverzitné družobné styky a privátni profesori. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Katedra pravidelne organizuje medzinárodné konferencie a semináre. Katedra 
spolupracuje už druhý semester s katedrou etnológie a etnomuzikológie FF 
UKF v Nitre, s ktorou organizuje výmenné prednášky pedagógov. Návštevy a 
hosťujúce prednášky významných spolupracovníkov, domáci i zahraniční hos-
tia, prednášky tak poskytujú študentom doplňujúce informácie, nevšedné po-
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hľady na výskum, prácu v teréne. Pedagógovia organizujú pre študentov semi-
náre a podujatia, na ktorých pravidelne prezentujú výsledky vlastných vý-
skumov ( Týždeň vedy, Indonézske popoludnie a podobne). Študenti sú zapá-
janí do vedeckého výskumu na pracovisku, zúčastňovali sa a naďalej spolupra-
cujú s pedagógmi na príprave viacerých monografických publikácií (Heľpa 
/1999/, Telgárt 2005/, Kanianka /2006/, Nesluša /2007/, Ružindol /2008/, 
aktuálne Rudina, Buková, Smolenice). Do týchto projektov sú pravidelne 
zapájaní i absolventi katedry. Aktuálne katedra spolupracuje s katedrou 
filozofie na príprave študentského workshopu (6/2008). 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Pracovisko je v súčasnosti zapojené do projektu Excelentná univerzita, urče-
ného na pozývanie špičkových zahraničných odborníkov. Schválení prednáša-
telia, navrhnutí naším pracoviskom, ktorí už potvrdili účasť: 
Maurice F. E. Bloch, London School of Economics, Veľká Británia 
Robert M. Hayden, University of Pittsburgh, USA 
Rogers Brubaker, University of California in Los Angeles, USA 
Adam Kuper, Brunel University, Veľká Británia 
 
 
• Čo pokladáte za najväčší úspech Vášho pracoviska počas posledných troch 

rokov? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Ako jediné etnologické VŠ pracovisko máme akreditáciu pre všetky tri stupne 
VŠ štúdia, pre habilitácie a inaugurácie.  
Skvalitnenie výučby etnochoreológie, úspechy študentov v praktických aktivi-
tách. Popredná pozícia katedry v rámci UKF pri získavaní grantov. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Inováciu učebných programov, rektorské ceny študentom KEKA, Sasakawa 
štipendiá diplomantom a doktorandom, účasť študentov na medzinárodných 
podujatiach univerzity a vysokokvalifikované umiestnenie našich absolventov v 
praxi. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Za najväčší úspech považuje pracovisko participáciu na významnom medziná-
rodnom projekte pod názvom Society and Lifestyles: Towards Enhancing So-
cial Harmonisation through Knowledge of Subcultural Communities (ďalej len 
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„SAL“). Projekt, ktorého ústrednou témou sú subkultúrne komunity, je parciál-
nou úlohou 6. rámcového programu s dĺžkou riešenia 36 mesiacov (2006–
2008). Sídlom a odborným koordinátorom projektu je Centrum kultúrnych štú-
dií na univerzite Vytautas Magnus v Kaunase pod vedením prof. Egidije 
Ramanauskaite. 
Za veľký úspech považujeme študentskú mobilitu, ktorú všemožne podporu-
jeme. Naši študenti študovali a študujú napríklad na: Kendríj Hindí Sansthán 
(India), University of Gent, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Karlova 
Praha, Vitautas Magnus v Kaunase (Litva). STSI Denpasar (Sekolah Tinggi 
Seni Indonesia), UNY Yogyakarta (Universitas Negari Yogyakarta), Universi-
tas Sebelas Maret, Surakarta, Universitas Pakuan, Bogor. 
Podpísané sú aj aktuálne v rámci programu Sokrates/Erasmus výmenné pobyty 
v univerzitou v Frankfurte. 
Ďalším nezanedbateľným úspechom katedry je v rámci svojej vedeckej činnosti 
pravidelné vydávanie recenzovaného vedeckého časopisu Etnologia Actualis 
Slovaca.  
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Akreditáciu 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandského) v študijnom 
odbore Sociálna antropológia. 
 
 
• Čo vidíte ako najväčšiu výzvu? 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Produktom katedry sú absolventi. Úspechom katedry je, keď spoločnosť absol-
ventov etnológie potrebuje, preto ako najväčšiu výzvu vnímame uplatnenie a 
verejné angažovanie nášho odboru v súčasnej spoločnosti. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Za najväčšiu výzvu do najbližšieho obdobia považujeme prežitie v modernej 
slovenskej demokratickej spoločnosti, ktorá negatívne ovplyvňuje akademický 
výskum. Zároveň by sme radi vyjadrili presvedčenie, že naši absolventi sa pl-
nohodnotne uplatnia v praxi, a tým potvrdia, že naše pedagogické úsilie nebolo 
zbytočné. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Rozvíjanie medzinárodnej výskumnej spolupráce a internacionalizáciu nášho 
pracoviska. 
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Bakalárske a magisterské štúdium 
 
 
• Uveďte, prosím, profil absolventa bakalárskeho (3 roky) stupňa štúdia.  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Absolventi odboru etnológia dokážu aplikovať získané vedomosti o tradičnej 
duchovnej, sociálnej umeleckej a čiastočne materiálnej kultúre Slovenska, ako 
aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať inte-
retnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy interetnického spolužitia a 
hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalita-
tívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického vý-
skumu prispievajú ku kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a 
kultúrnej sfére. 
Získajú aj praktickú zručnosť aspoň z jednej oblasti tradičného umenia (ľudový 
tanec, hudobný nástroj a ľudová hudba, tradičné výtvarné techniky), ako aj pe-
dagogické zručnosti potrebné pre ich efektívne využitie vo vyučovacom pro-
cese.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Profil absolventa: 
Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň) dokáže na primeranej 
úrovni aplikovať získané vedomosti o tradičnej materiálnej, duchovnej, sociál-
nej a umeleckej kultúre Slovenska, ako aj o súčasných trendoch vývinu každo-
dennej kultúry. Dokáže analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a 
problémy medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych a regionál-
nych podmienkach. Ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník 
etnologického a folkloristického výskumu, hĺbkovými analýzami, prispieva ku 
kvalitnejším a kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej 
sfére. 
Absolvent má uplatnenie v oblasti kultúrnej a sociálnej práce, výchovy a vzde-
lávania /osvetovej činnosti v masmédiách, v dokumentačných pracoviskách a 
pri ochrane kultúrneho dedičstva. 
 
Teoretické vedomosti – Absolvent študijného programu etnológia (1. stupeň): 
– získa základné faktografické údaje o vývine tradičnej (ľudovej) kultúry 

Slovenska, 
– ovláda základné teoretické východiská, 
– ovláda pojmy a kategórie súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej 

antropológie a ďalších príbuzných disciplín, 
– ovláda metódy a techniky terénneho výskumu.  

 

 45

Praktické schopnosti a zručnosti – Absolvent študijného programu etnológia (1. 
stupeň) získa schopnosti: 
– na primeranej odbornej úrovni prezentovať výsledky vedecko-výskumnej 

činnosti, 
– prakticky riešiť rôzne kultúrne a sociálne problémy v lokálnych spoločen-

stvách alebo na regionálnej úrovni, 
– vybrať a realizovať rôzne metódy a techniky terénneho výskumu, 
– využívať primerané technické pomôcky a metodiku pri zhromažďovaní 

potrebných údajov a ich prezentáciu. 
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: Absolvent študijného programu 
etnológia (1. stupeň) dokáže: 
– prezentovať rôznym druhom poslucháčstva sociálne a kultúrne javy, 

determinanty, problémy a ich riešenia, 
– pracovať efektívne ako člen tímu, 
– udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať 

vo vlastnom profesionálnom vzdelávaní. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
V súčasnej etape vývoja slovenskej spoločnosti sa stále naliehavejšie pociťuje 
potreba zamerať vysokoškolské štúdium na široké uplatnenie absolventov nie-
len vo výskumných inštitúciách, ale aj v praxi, konkrétne v jednotlivých oblas-
tiach hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života. Kvalitatívne i kvantita-
tívne zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v SR bude efektívne 
najmä vtedy, keď z vysokých škôl budú vychádzať nielen úzko zameraní teore-
tici jednotlivých vedných odborov, ale predovšetkým odborníci schopní plne sa 
uplatniť aj na pracoviskách mimo svojej špecializácie. 
Tento postulát sa zohľadnil už pri koncipovaní študijného programu etnológia a 
pri zabezpečovaní možností čo najširšieho uplatnenia jeho absolventov v 
zmysle potrieb rozvoja slovenskej spoločnosti. Absolvent bakalárskeho štúdia 
etnológie je pripravený na svoje pôsobenie v oblasti vedy a najmä v oblasti 
kultúry. Všeobecne možno povedať, že získa odbornú kvalifikáciu pre pôsobe-
nie v oblasti slovenskej etnológie, etnologickej europeistiky, kultúrnej a sociál-
nej antropológie a okrem toho získa prehľad o národoch a kultúrach sveta. 
V rámci odbornej prípravy zo slovenskej etnológie absolvent získa predovšet-
kým odborné znalosti o etnokultúrnych procesoch na Slovensku, najmä na zá-
klade poznatkov o tradičnej i súčasnej materiálnej, duchovnej a sociálnej kul-
túre ľudu. Takáto príprava mu umožní uplatniť sa vo vedeckých a pedagogic-
kých inštitúciách.  
Vzhľadom na získanie základných poznatkov z príbuzných vedných odborov 
kulturologického zamerania – ako napríklad muzeológie, religionistiky, folklo-
ristiky, kultúrnej histórie a sociológie kultúry – absolvent sa bude môcť uplat-



 

 46

niť v kultúrnych zariadeniach, ako sú múzeá, miestne, regionálne kultúrne a 
osvetové strediská a centrálne celonárodné inštitúcie podliehajúce rezortu kul-
túry, ako aj organizácie verejnej správy. 
Súčasťou výučby je i štúdium minimálne dvoch cudzích jazykov. Pre všetkých 
študentov je povinný anglický jazyk, a to počas celej doby štúdia. Po preverení 
základných vedomostí z jazyka sa študenti intenzívne venujú práci s odbornými 
textami, pri ktorých si rozširujú slovnú zásobu, a sú tak pripravení pracovať 
s odbornými etnologickými materiálmi. Okrem anglického jazyka si môže štu-
dent bakalárskeho štúdia vybrať z možností študovať niektorý z románskych 
alebo slovanských jazykov.  
Významnú časť vo výučbe etnológie tvoria predmety zamerané na etnické 
problémy, z ktorých sú na Slovensku stále aktuálne najmä problémy postavenia 
národnostných menšín, vzájomných vzťahov medzi majoritným národom a 
menšinami, iných foriem interetnických vzťahov a ďalšie problémy súvisiace s 
etnokultúrnymi procesmi v SR. Skúsenosti z iných krajín v Európe i v ostatnom 
svete potvrdzujú, že etnickú problematiku najpovolanejšie môžu riešiť etnoló-
govia. Na katedre etnológie sú poslucháči orientovaní tak, aby sa mohli aktívne 
zúčastňovať na skúmaní etnologickej problematiky menšín. V tejto oblasti je 
etnológia nezastupiteľná. 
 
Absolvent odboru etnológia na 1. stupni  
– dokáže na primeranej úrovni aplikovať vedomosti o tradičnej materiálnej, 

duchovnej, sociálnej a umeleckej kultúre Slovenska, ako aj o súčasných 
trendoch vývinu každodennej kultúry 

– dokáže analyzovať interetnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy 
medzietnického spolužitia a hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych 
podmienkach  

– ovládaním kvalitatívnych výskumných metód a techník etnologického vý-
skumu hĺbkovými analýzami prispieva ku kvalitnejším a kvalifikovanejším 
riešeniam problémov v sociálnej a kultúrnej sfére  

 
Teoretické vedomosti: 
Absolvent etnológie na 1. stupni 
– získa základné faktografické údaje o vývine tradičnej (ľudovej) kultúre Slo-

venska, 
– ovláda základné teoretické východiská, 
– ovláda pojmy a kategórie súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej 

antropológie a ďalších príbuzných disciplín, 
– ovláda metódy a techniky terénneho výskumu, 
– vedomosti sa učí uplatňovať v praxi 
Praktické vedomosti: 
Absolvent etnológie na 1. stupni získa schopnosti: 
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– na primeranej odbornej úrovni prezentovať výsledky vedecko-výskumnej 
činnosti, 

– prakticky riešiť rôzne kultúrne a sociálne problémy v lokálnych spoločen-
stvách alebo na  

– regionálnej úrovni,  
– vybrať a realizovať rôzne metódy a techniky terénneho výskumu 
– využívať primerané technické pomôcky a metodiku pri zhromažďovaní 

potrebných údajov  
– a ich prezentáciu  
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: 
Absolvent etnológie na prvom stupni dokáže: 
– prezentovať rôznym druhom poslucháčstva sociálne a kultúrne javy, 

determinanty,  
– problémy a ich riešenia 
– pracovať efektívne ako člen tímu 
– udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať 

vo vlastnom  
– profesionálnom vzdelávaní 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár) sociálnej antropoló-
gie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich apli-
kovať pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a 
problémov konkrétnej lokálnej komunity, bude schopný komunikovať tak s 
lokálnymi autoritami im prístupným jazykom, ako aj so štátnymi, samospráv-
nymi a mimovládnymi inštitúciami; bude schopný samostatne si pripraviť a 
viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropologický vý-
cvik, určený na odhalenie, vysvetlenie a návrh prípadných riešení, týkajúcich sa 
sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný komunikovať s lokál-
nou komunitou a príslušnými štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi in-
štitúciami takým spôsobom, aby ich presvedčil o tom, že mnohé sociálne, kul-
túrne i ekonomické problémy sa dajú riešiť iba poznaním príčin a princípov 
fungovania sociálnych a kultúrnych javov a správaní; bude schopný v spolu-
práci s lokálnou komunitou a príslušnými inštitúciami implementovať svoje 
navrhnuté riešenia v praxi. 
 
 
• Uveďte, prosím, profil absolventa magisterského stupňa štúdia. 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Absolventi odboru etnológia dokážu aplikovať získané vedomosti o tradičnej 
duchovnej, sociálnej umeleckej a čiastočne materiálnej kultúre Slovenska, ako 
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aj o súčasných trendoch vývinu každodennej kultúry. Dokážu analyzovať inte-
retnické vzťahy, akulturačné procesy a problémy interetnického spolužitia a 
hľadať riešenia v lokálnych a regionálnych podmienkach. Ovládaním kvalita-
tívnych výskumných metód a techník etnologického a folkloristického vý-
skumu prispievajú ku kvalifikovanejším riešeniam problémov v sociálnej a 
kultúrnej sfére. 
Získajú aj praktickú zručnosť aspoň z jednej oblasti tradičného umenia (ľudový 
tanec, hudobný nástroj a ľudová hudba, tradičné výtvarné techniky) ako aj pe-
dagogické zručnosti potrebné pre ich efektívne využitie vo vyučovacom pro-
cese.  
 V magisterskom programe je štúdium zamerané na etnológiu Európy, európsky 
folklór a folkloristika, európska tradičná hudba, symbolická antropológia, ro-
dové (gender) štúdie, aktuálne problémy etnológie a folkloristiky, tradičná 
hudba mimoeurópskych národov, etnológia identít, náboženstvá sveta, etnome-
dicína a iné. Súčasťou jadra študijného plánu tak v 1. a 2. stupňa je terénny vý-
skum, ktorý predpokladá prípravu projektov a ich realizáciu. 
 Absolvent etnológie je spôsobilý vykonávať prácu v nasledovných profesij-
ných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére, najmä v ob-
lastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí 
etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inšti-
túcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych so-
ciálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a 
vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Absolvent študijného programu etnológia a kultúrna antropológia (2.stupeň) 
dokáže pripravovať a riešiť náročné výskumné projekty, dokáže navrhovať rie-
šenia pre súčasné spoločenské a kultúrne problémy. Získava hlboké vedomosti 
v špeciálnych oblastiach etnológie, folkloristiky a kultúrnej antropológie umož-
ňujúce mu riadiť alebo zúčastňovať sa riešenia komplexných projektov. Tiež 
nadobúda skúsenosti s formuláciou hypotéz, overovaním hypotéz a analýzou 
získaných údajov. Jeho rozhľad sa rozširuje o poznanie európskej etnológie, 
kultúry mimoeurópskych národov a problematiku migrácií. 
Absolvent štúdia etnológie a kultúrnej antropológie získa aprobáciu pre prácu 
vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách, v múzeách, osvetových 
pracoviskách, na pracoviskách zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva a 
jeho propagáciu, v redakciách a masmédiách a na všetkých pracoviskách vyža-
dujúcich humanitné vzdelanie. Etnológovia, sociálni a kultúrni antropológovia 
sa uplatňujú ako zamestnanci verejného, ziskového aj neziskového sektora, v 
šírení poznatkov o ľudskej kultúre ako výskumníci, lektori, osvetoví pracov-
níci, mediálni pracovníci, múzejní kurátori, projektoví manažéri, ale aj ako fa-
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cilitátori, mediátori, evaluátori, odborní konzultanti, plánovači, či analytici v 
oblastiach strategického a dlhodobého rozvoja danej komunity.  
 
Teoretické vedomosti (2. stupeň):Absolvent študijného programu etnológia a 
kultúrna antropológia (2. stupeň): 
– ovláda najnovšie teoretické a metodologické trendy vo vlastnej disciplíne 

ako aj v príbuzných vedných disciplínách (podľa špecializácie), 
– nachádza a prezentuje vlastné riešenia výskumného problému, 
– vie kriticky analyzovať etnologické poznatky a údaje pri riešení praktických 

problémov.  
Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň):Absolvent študijného programu 
etnológia a kultúrna antropológia (2. stupeň) získa schopnosť: 
– vykonávať terénny výskum s uplatnením najnovších metód a techník, 
– prezentovať na vysokej úrovni získané vedomosti, 
– samostatne vedecky pracovať v rôznych pracovných tímoch, 
– vykonávať riadiace funkcie.  
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň):Absolvent študijného 
programu etnológia a kultúrna antropológia (2. stupeň) dokáže:  
– udržiavať kontakt s najnovším vývojom vo vlastnej disciplíne, 
– pomáhať riešiť problémy rôznych sociálnych skupín, vrátane emigrantov a 

marginalizovaných skupín, 
– spolupracovať s riadiacimi orgánmi verejnej správy, štátnej správy a tretím 

sektorom, 
– uplatňovať v praxi etické princípy antropologickej a etnologickej vedy. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava: 
Magisterské štúdium je zamerané na štúdium špeciálnych problémov sloven-
skej etnológie a získanie základných poznatkov z príbuzných vedných odborov 
kulturologického zamerania – ako napríklad muzeológie, religionistiky, folklo-
ristiky, kultúrnej histórie a sociológie kultúry.  
 Významnú časť predmetov v rámci magisterského štúdia etnológie tvoria 
prednášky a semináre z európskej a mimoeurópskej etnológie. Prostredníctvom 
týchto predmetov sa študentom poskytujú možnosti nadviazať na prehľady o 
kultúrach, národoch a náboženstvách sveta. Študenti nadobudnú poznatky o 
špeciálnych problémoch z tejto oblasti, ktoré si predovšetkým v rámci povinne 
voliteľných a výberových predmetov profilujú samotní študenti.  
 Absolventi študijného programu etnológia sú spôsobilí vykonávať prácu 
v nasledovných profesijných oblastiach: vo vedeckom výskume, v štátnej sfére, 
najmä v oblastiach miestnej a regionálnej kultúry, v sociálnej a kultúrnej sfére 
v prostredí etnických minorít, v poradenských činnostiach pre domáce a zahra-
ničné inštitúcie, v masmédiách, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie kon-
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krétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej oblasti, 
v múzejníctve a ochrane kultúrneho dedičstva, vo výchove a vzdelávaní, ako aj 
v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné vedo-
mosti z oblasti etnológie. 
 Absolvent magisterského štúdia etnológie bude pripravený na svoje pôsobenie 
v oblasti vedy a kultúry, a to tak na pracoviskách domácich ako i zahraničných. 
Všeobecne možno povedať, že získa odbornú kvalifikáciu pre pôsobenie v ob-
lasti slovenskej etnológie, etnologickej europeistiky, kultúrnej a sociálnej an-
tropológie a okrem toho získa prehľad o národoch a kultúrach sveta. Takáto 
príprava mu umožní uplatniť sa vo vedeckých, pedagogických štátnych a ne-
štátnych inštitúciách doma i v zahraničí. Absolventi takto zameraného štúdia 
budú pripravení aj na pôsobenie na zastupiteľských orgánoch SR v zahraničí, 
prípadne v iných zahraničných inštitúciách kultúrneho zamerania (napríklad v 
kultúrnych inštitútoch, štátnych úradoch, propagačných a cestovných kance-
láriách a pod.). 
 
Absolvent študijného programu etnológia na 2. stupni  
– dokáže pripravovať a riešiť náročné výskumné projekty a navrhovať rieše-

nia pre súčasné,  
– spoločenské a kultúrne problémy, 
– získa hlboké vedomosti v špeciálnych oblastiach etnológie umožňujúce ria-

diť alebo zúčastňovať sa riešenia komplexných projektov, 
– získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, overovaním hypotéz a analýzou 

získaných údajov,  
– jeho rozhľad sa rozširuje o poznanie európskej etnológie a kultúry mimoeu-

rópských národov.  
 
Teoretické vedomosti 
Absolvent etnológie na 2. stupni 
– ovláda najnovšie teoretické a metodologické trendy vo vlastnej disciplíne 

ako aj v príbuzných vedných odboroch,  
– nachádza a prezentuje vlastné riešenia výskumného problému, 
– tvorivo aplikuje získané poznatky v praxi,  
– vie kriticky analyzovať etnologické poznatky a údaje pri riešení praktických 

problémov.  
Praktické schopnosti a zručnosti 
Absolvent odboru etnológia na 2 stupni získa schopnosť 
– udržiavať kontakt s posledným vývojom vo vlastnej disciplíne,  
– prezentovať na vysokej úrovni získané vedomosti, 
– samostatne vedecky pracovať v rôznych pracovných tímoch, 
– vykonávať riadiace funkcie. 
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Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti 
Absolvent etnológie na 2. stupni dokáže: 
– komunikovať s príslušníkmi rôznych sociálnych skupín,  
– komunikovať s riadiacimi orgánmi verejnej správy, štátnej správy a tretím 

sektorom,  
– uplatňovať v praxi etické princípy antropologickej a etnologickej vedy, 
– pokračovať v štúdiu etnológie na jej treťom stupni 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Neaplikuje sa (žiadosť o akreditáciu podaná, zatiaľ nerozhodnuté). 
 
 
• Uveďte, prosím, rámcové témy štátnych a dizertačných skúšok. 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
– Etnomuzikológia a etnochoreológia. 
– Európska etnomuzikológia  
– Európska mytológia a európsky folklór. 
– Teória a metodológia etnológie. 
– Rôzne. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
– Duchovná kultúra 
– Etnická teória 
– Európska etnológia a folkloristika 
– Folkloristika 
– Materiálna kultúra 
– Sociálna kultúra 
– Teória a dejiny etnológie/kultúrnej antropológie 
Témy dizertačnej skúšky nie sú štandardizované – ale podľa zvykového práva 
sú vymedzené kontextom k špecifickej téme dizertačnej práce z teoretického, 
analytického aj praktického hľadiska. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Bc. štúdium  
– Teória a metodológia etnológie 
– Dejiny etnológie a folkloristiky 
– Slovenská ľudová kultúra v stredoeurópskom kontexte 
– Obhajoba záverečnej práce 
Mgr. štúdium 
– Slovenská ľudová kultúra v európskom kontexte 
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– Dejiny a teória etnológie 
– Všeobecná etnológia 
– Obhajoba diplomovej práce 
 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Bakalárske štúdium: 
Každý absolvent okrem obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce musí deklaro-
vať teoretickú oblasť, na ktorú je práca zameraná, pričom vzhľadom na špecia-
lizáciu pracoviska a personálne zabezpečenie má na výber tieto možnosti: 
– politická antropológia 
– kognitívna antropológia 
– filozofická antropológia 
Štátna záverečná skúška predstavuje kolokviálnu diskusiu, zameranú na teore-
tickú zdatnosť a argumentačnú schopnosť absolventa vo svojej oblasti. Naše 
pracovisko nepostupuje štandardnou cestou rekapitulácie všetkých tém celého 
štúdia. 
Doktorandské štúdium: 
Témy dizertačnej skúšky neboli Vedeckou radou FSEV ešte schválené, pretože 
máme iba 1. ročník tohto stupňa štúdia. 
 
 
• Popíšte, prosím, rolu terénneho výskumu vo výučbe na Vašom pracovisku. 

Aké teoretické a praktické kurzy týkajúce sa terénneho výskumu Vaše pra-
covisko ponúka? Je súčasťou výuky terénna prax? Ak áno, akú má dĺžku a 
formu? 

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
V prvom ročníku organizuje katedra pre interných študentov 10 dňový spo-
ločný terénny výskum. V druhom ročníku sa pripravujú poslucháči na bakalár-
sku prácu individuálne vrátane terénneho výskumu, avšak majú možnosť pri-
pojiť sa k výskumným skupinám študentov alebo pedagógov v rámci granto-
vých projektov.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Absolvovanie terénneho výskumu je kľúčové a s malými výnimkami povinné 
pre každý typ postupovej a záverečnej práce – ročníkovej, bakalárskej, magis-
terskej aj doktorandskej. 
Na terénny výskum sú zamerané nasledujúce kurzy: 
Metódy a techniky terénneho výskumu, Terénna prax 1, 2, Teória a metodoló-
gia spolu s textovým seminárom 1, 2, Bakalársky a Diplomový seminár 1, 2, 3. 
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Súčasťou výučby v prvých dvoch ročníkoch je terénny výskum vždy v trvaní 
minimálne 10 dní vo forme zúčastneného pozorovania a etnografického inter-
view, prípadne v kombinácii s archívnym výskumom a výskumom iných se-
kundárnych prameňov. Vo vyšších ročníkoch je štandardne dĺžka terénneho 
výskumu odvodená v závislosti od povahy výskumnej otázky. 
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Teoretické: Metódy a techniky etnologického výskumu 
Praktické: Terénny výskum (1. ročník) 
Terénny výskum (2. ročník) 
Ročníková práca (2. ročník) 
Terénny výskum (diplomová prax) I  
Terénny výskum (diplomová prax) II 
Terénna prax je súčasťou výučby a má dĺžku 10 dní, súčasťou výučby je i mú-
zejná prax, ktorá má tiež dĺžku 10 dní. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Terénny výskum a príprava naň je nevyhnutnou a integrovanou zložkou našej 
výučby. Sú naň priamo zamerané tieto jednosemestrálne (trojhodinové, 6-kre-
ditové) kurzy: 
Aplikovaná antropológia 
Terénne metódy a techniky 1 
Terénne metódy a techniky 2 
(Samotný terénny výskum je uvedený ako ďalší samostatný kurz a hodnotený 6 
kreditmi a známkou, rovnako ako ostatné kurzy. Kredity a hodnotenie udeľuje 
garant programu na odporúčanie školiteľa.) 
Súčasťou výučby je povinný terénny výskum, realizovaný v lete medzi 2. a 3. 
ročníkom. Minimálny rozsah sú 3 týždne, odporúčaný rozsah 2 mesiace. 
 
 
• Vyžaduje Vaše pracovisko terénny výskum na ročníkové/bakalár-

ske/diplomové práce, alebo akceptuje aj práce kompilačné, teoretické, 
alebo vychádzajúce len z archívneho materiálu?  

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Prevažná časť bakalárskych aj diplomových prác vychádza z terénneho vý-
skumu, kompilácie sú skôr výnimkou. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V prvých dvoch ročníkoch je terénny výskum povinný, v treťom je uprednos-
tňovaný, ale nie je výlučne podmienkou, v závislosti od témy a povahy práce. 
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Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
Pracovisko preferuje terénny výskum pri koncipovaní ročníkovej/bakalár-
skej/diplomovej práce, ale akceptuje i teoretické práce postavené na serióznom 
základe, práci s literatúrou, alebo archívnymi materiálmi. Kompilačné práce sú 
výnimkou a nie sú podporované. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Naše pracovisko neakceptuje teoretické a kompilačné práce. Každá záverečná 
práca musí povinne vychádzať z terénneho výskumu. 
  
 
• Zbierate systematicky informácie o absolventoch a ich uplatnení? 

Komunikujete s nimi?  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Systematicky nedokážeme zbierať informácie o absolventoch. Raz za 5 rokov 
organizujeme stretnutie k výročiu katedry, pričom sa snažíme zistiť uplatnenie 
absolventov. Prichádzajú obvykle tí úspešnejší, ktorí zostávajú v kontakte 
s odborom. Pokiaľ boli absolventmi dvojodborového štúdia, mnohí sa uplatnili 
v učiteľskej profesii. Viacero absolventov odišlo po skončení štúdia do zahra-
ničia, najmä do Írska. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Podľa našich zistení a záznamov, ktoré si na katedre etnológie vedieme od ja-
nuára 2003 bolo umiestnenie absolventov Katedry etnológie a kultúrnej antro-
pológie FiF UK nasledovné:  
Od roku 1950 až po rok 1995 bolo umiestnenie absolventov katedry etnológie 
takéto: 
– cca 40 % absolventov si našlo prácu v etnografických múzeách po celom 

Slovensku, 
– 40 % v Ústave etnológie SAV, 
– 10 % na Katedre etnológie FiF UK.  
Zvyšných 10 % absolventov sa umiestnilo v štátnej správe, v médiách (rozhlas, 
TV...) 
 
Tento stav však bol podmienený dvoma faktormi : 
– štúdium národopisu neskôr etnografie (etnológie) sa na Filozofickej fakulte 

otváralo len každých päť rokov, neskôr každé dva roky 
– priemerný počet študentov v jednom ročníku bol cca 10–12 študentov. 
Od roku 1996 sa štúdium etnológie otváralo každoročne a priemerný počet štu-
dentov v jednom ročníku vzrástol na cca 22–25 študentov. Napriek nárastu 
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počtu študentov je v sledovanom období ich umiestnenie po skončení odboru 
etnológia veľmi úspešné.  
Od roku 1993 po rok 2007 bolo umiestnenie absolventov Katedry etnológie a 
kultúrnej antropológie FiF UK  nasledovné:  
– študenti s najlepšími študijnými výsledkami ostávajú na internom 

doktorandskom štúdiu na katedre, alebo v Ústave etnológie SAV, prípadne 
pokračujú v štúdiu na zahraničných univerzitách. Neskôr časť z nich našla 
uplatnenie v Ústave etnológie SAV Bratislava, UKF v Nitre a UCM v 
Trnave ako vysokoškolskí pedagógovia a tiež ako pedagógovia a vedeckí 
pracovníci na KEKA FiF UK v Bratislave (15 %). 

– študenti zo záujmom o odbornú etnologickú prácu zostávali pracovať v 
etnografických múzeách (15 %); 

– časť absolventov si našla uplatnenie aj v štátnej správe na rôznych 
ministerstvách (15 %); 

– ďalší sa uplatnili v sfére kultúry (25 %); 
– v posledných rokoch sa naši absolventi uplatňujú aj vo sfére cestovného 

ruchu (v cestovných kanceláriách) (30 %); 
– uplatnenie našli aj ako učitelia ZŠ a SŠ (po dokončení pedagogického mi-

nima z etnológie) (10 %); 
– uplatňujú sa aj v softvérovej oblasti (20 %); 
– pracujú v médiách (20 %); 
– uplatňujú sa v nadáciách (10 %); 
– v súkromnom sektore (20 %); 
– viacerí dočasne odišli za prácou do zahraničia (20 %); 
– práca v bankovom sektore (10 %); 
Vzhľadom k tej skutočnosti, že uplatnenie našich absolventov pravidelne mo-
nitorujeme, môžeme skonštatovať že je zriedkavosťou, aby niektorý z našich 
absolventov neuspel na trhu práce či už na Slovensku, alebo v zahraničí.  
 
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM, Trnava: 
S väčšinou absolventov našej katedry sme v pravidelnom kontakte. Informujú 
nás o svojich úspechoch, hlásia nám informácie o svojom uplatnení v praxi. 
Mnohí s katedrou aktívne spolupracujú, hlavne na výskumoch a prípravách 
monografií, kde môžu preukázať zručnosti a vedomosti nadobudnuté počas 
štúdia. Takmer štvrtina absolventov si zvyšuje kvalifikáciu v odbore rigoróz-
nym konaním na našej fakulte. Zúčastňujú sa pravidelne spoločenských podu-
jatí a zapájajú sa do života katedry (beánie, fašiangovice, mikulášske party, ex-
kurzie a podobne). 
Uplatenenie absolventov katedry etnológie v praxi, za mnohých vyberáme na-
príklad:  
Etnografické múzeum SNM – Martin 
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Pamiatkový ústav – Lučenec 
Slovenská humanitná rada – Bratislava 
Ústav etnológie UK – Praha  
Ústav orientalistiky SAV Bratislava 
Ústav etnológie SAV Bratislava  
Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave 
Katedra etnológie UCM – Trnava 
Oravské múzeum – Oravský Podzámok 
Ministerstvo vnútra- Múzeum polície SR – Bratislava 
Ministerstvo vnútra- Migračný úrad – Bratislava 
American university in Cairo (Egypt) 
Pamiatkový ústav Trnava 
Ústav lidové kultúry Strážnica 
Kultúrno-osvetové centrum Vráble  
Múzeum židovskej kultúry SNM Bratislava 
Balneologické múzeum Piešťany 
Východoslovenské múzeum 
Ministerstvo zdravotníctva 
Ministerstvo výstavby a rozvoja  
– tretí sektor  
– knižné vydavateľstvá 
– osvetové strediská 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Naše pracovisko bude mať prvých absolventov až v roku 2008. 
 
 
Doktorandské štúdium 
 
 
• Koľko interných a koľko externých doktorandov/doktorandiek, a v ktorých 

ročníkoch má v súčasnosti vaše pracovisko? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Interní doktorandi: 
1. ročník: 1  
2. ročník: 2  
3. ročník: 2. 
Externí doktorandi vrátane doktorandov po ukončení interného štipendijného 
pobytu dokončujúcich práce: 4 
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Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
interných 5, externých 10 : II.. ročník 5, III.r – 5, IV.r. – 2, V.r. – 3 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Interní doktorandi: 2 
Externí doktorandi: 2 
Všetci v 1. ročníku  
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Interní doktorandi: 7 
Externí doktorandi: 10 
 
 
• Uveďte, prosím, témy ich dizertačných prác. 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
1. Funkcie folklorizmu v regionálnom rozvoji v súčasnosti (na príklade re-

giónu Liptov). 
2. Výtvarný folklorizmus ako identifikačný prvok (na príklade odievania). 
3. Miesto rituálu v modernej spoločnosti. 
4. Štýlové znaky hry sprievodných nástrojov v ľudových hudbách na Sloven-

sku.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
1. Internetová komunita. 
2. Subjekt, rod a moc v diskurze každodenného života.   
3. Obraz tradičnej kultúry v súčasnej komunikácii.   
4. Jednota v rozmanitosti alebo integrácia? (Formovanie európskej identity v 

historicko-geografických a kultúrnych súvislostiach) – prerušené. 
5. Kontinuita a diskontinuita v období globalizácie.   
6. Aplikovaná etnológia – Rozvoj mestských sídlisk.   
7. Obraz tradičnej kultúry v súčasnej komunikácii.    
8. Pohrebný obrad na Slovensku a jeho funkcie v identifikačných procesoch 

19. – 20. storočia.    
9. Religiózne prvky dejinného vývoja a súčasnosti černošského obyvateľstva 

stredoamerických karibských frankofónnych ostrovov: Haity, Martinik 
a Quadaloupe.   

10. Etnokultúrne aspekty turizmu.    
11. Kontinuita a diskontinuita v období globalizácie – návrat ku tradičnej kul-

túre Slovenska ako alternatíva ku globalizácii.    
12. Sociálna komunikácia v lokálnych spoločenstvách.   
13. Rekonštrukcia a možnosti revitalizácie tradičnej remeselnej výroby.    
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14. Symbolika slovenskej čarodejnej rozprávky. 
15. Symbolika vtákov vo folklóre a ľudovom výtvarnom umení. 
16. Každodenná kultúra židovskej komunity v 20. storočí.     
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
1. Death, Memory, and Artefacts: Construction of Symbolic Identities. 
2. Kooperácia v malých sociálnych skupinách na príklade vysokoškolského 

internátu. 
3. Rasové a etnické klasifikácie v lokálnej komunite na východnom Sloven-

sku. 
4. Mladí ľudia v Bratislave, ich vzťah k spotrebným predmetom a hodnotenie 

spoločnosti cez vlastníctvo spotrebných predmetov. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
1. Folklórny žáner v súčasnom rurálnom a urbánnom prostredí. 
2. Etnická interpretácia sociálnej skutočnosti (na príklade slovensko ma-

ďarských vzťahov v urbánnom prostredí). 
3. Extrémne formy vidieckej a mestskej chudoby. 
4. Kultúrne a sociálne dopady miográcie na ženy v slovenskom prostredí po 

roku 1989. 
5. Indickí migranti na Slovensku. 
6. Otázky transmisie nadprirodzených predstáv v rurálnom prostredí. 
7. Odraz sociálnej mobility na kultúre bývania. 
8. Vidiecka obec ako sociálny systém v podmienkach transformácie. 
9. Etnická identita v súčasných makrosociálnych procesoch Sociokultúrne 

transformačné procesy pod vplyvom turizmu. 
10. Pôsobenie mimovládnych organizácií v etnicky zmiešanom regióne. Na 

príklade projektov pre Rómov. 
11. Zmeny v spôsobe života Rómov v Turci po roku 1945. 
12. Život Slovákov v Berlíne: socializačno-adaptačné procesy v multietnickom 

prostredí. 
13. Rola inkulturacji w ewangelizacji. 
14. Kultúrne prejavy socio-profesijnej skupiny živnostníkov v meste Martin. 
15. Etnoemancipačný proces u Rómov. 
 
 
• Má vaše pracovisko isté priority pri určovaní tém, prípadne teoretických 

smerov? Ak áno, popíšte ich, prosím. 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Prioritou sú témy z etnomuzikológie, súčasné transformačné procesy v kontexte 
s lokálnym a regionálnym rozvojom, diverzita a multikulturalizmus. 
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Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Dôraz kladieme na výskum súčasnosti, teritoriálne je výskum vykonávaný pre-
važne v stredoeurópskom regióne. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Vzhľadom na profiláciu školiteľov pracovisko umožňuje výhradne témy z 
dvoch špecializácií: politická antropológia a kognitívna antropológia. 
  
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Určovanie tém nie je pevne stanovené. Avšak súvisí s vedecko-výskumnou 
koncepciou pracoviska. Výber konkrétnych tém určuje Rada riaditeľky ÚEt 
SAV vždy pred vypísaním konkurzu na miesta interných aj externých dokto-
randov. Priority pri určovaní tém súvisia s koncepciou vedecko-výskumných 
zámerov pracoviska. Určite tu spolupôsobia aj ďalšie, skôr subjektívne faktory. 
 
 
• Umožňuje pracovisko prípadnú zmenu témy? Za akých podmienok? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Zatiaľ sme sa s takouto požiadavkou nestretli. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Umožňuje, po dohode so školiteľom. Po schválení katedrovou komisiou 
umožní tak zmenu témy ako aj zmenu školiteľa. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Pracovisko umožňuje zmenu témy, avšak výhradne v rámci už zvolenej špecia-
lizácie a po schválení školiteľom a garantom. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Pracovisko v uplynulom období niekoľkokrát umožnilo zmenu témy dizertač-
nej práce, vždy na základe požiadavky konkrétneho doktoranda, resp. dokto-
randky. 
 
 
• Aké semináre a prednášky majú doktorandi/doktorandky absolvovať počas 

štúdia? 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Doktorandský seminár na KEKA a SAV, vybrané prednášky k výskumnej téme 
dizertačnej práce, kurz aktuálnych otázok z etnológie a kultúrnej antropológie. 
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Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Každý doktorand musí absolvovať všeobecný dvojsemestrálny PhD seminár 
počas 1. roku štúdia a špecializovaný dvojsemestrálny PhD seminár (tutorial) 
počas 2. roku štúdia. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Interní doktorandi ÚEt SAV musia absolvovať Seminár doktorandov, v jeho 
rámci musia pred akademickou komunitou prezentovať projekt svojej dizertač-
nej práce na Konferencii doktorandov. V súčasnosti je Seminár doktorandov 
povinný pre poslucháčov prvého a druhého ročníka interného doktorandského 
štúdia, od poslucháčov záverečného ročníka sa ale očakáva prezentácia draftu 
časti dizertačnej práce. Externí doktorandi nemajú povinnú návštevu Seminára 
doktorandov. 
 
 
• Umožňuje pracovisko aj kompilačné práce, alebo je podmienkou záverečnej 

práce empirický výskum?  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Dosiaľ sú všetky rozpracované práce založené na empirickom výskume. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Doteraz neboli predložené také práce na obhajobu, ktoré by neboli založené na 
empirickom výskume. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Naše pracovisko neumožňuje kompilačné práce a povinne vyžaduje terénny 
výskum. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Od doktorandov sa vyžaduje empirický výskum. 
 
 
• Aké má pracovisko požiadavky na terénny výskum v doktorandskom štúdiu 

a aké sú jeho podmienky? Spresnite, prosím, či vaše pracovisko umožňuje 
dlhodobý terénny výskum (minimálne 6 mesiacov), aké má povinnosti voči 
pracovisku doktorand, či mu počas výskumu ostane zachované plné štipen-
dium, či sa pracovisko finančne spolupodieľa na výdavkoch spojených 
s výskumom.  

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
O 6-mesačný výskum dosiaľ neprejavil záujem nikto z doktorandov. Napriek 
tomu viacerí strávili v teréne niekoľko týždňov, respektíve v prostredí, ktoré 
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skúmajú, žijú. Náklady na výskum si kryjú z doktorandského štipendia, v malej 
miere z inštitucionálnych grantov UKF pre doktorandov.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Absolvovanie dlhodobého terénneho výskumu. 
Nepretržitý výskum v trvaní 6 mesiacov je nerealizovateľný z dôvodov, že sú-
časťou povinností doktoranda podľa pokynov rektora UK je podieľať sa na 
učebnom procese. Doktorandi sa zúčastňujú aj na iných prácach katedry podľa 
aktuálnych aktivít katedry a možností a zručností doktorandov. Mimo semestra 
môžu absolvovať výskum nepretržite v trvaní 4 mesiacov a následne uskutočniť 
návratné výskumy. Poberajú plné štipendium po celú dobu štúdia. Ak je dokto-
rand zapojený v grantovej úlohe, čo spravidla je, sú mu uhradené aj výdavky 
spojené s výskumom. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Naše pracovisko nielenže umožňuje, ale priamo povinne vyžaduje minimálne 6 
mesačný terénny výskum pri plnom štipendiu. Počas výskumu je doktorand 
uvoľnený zo všetkých ďalších povinností. Pracovisko sa finančne spolupodieľa 
na výdavkoch prostredníctvom Grantov UK, určeným výhradne pre zamestnan-
cov a PhD študentov do 30 rokov. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
V ÚEt SAV neexistujú explicitné podmienky a požiadavky na terénny výskum, 
alebo pravidlá explicitne určujúce a regulujúce terénny výskum. Niekoľko 
doktorandov už absolvovalo dlhodobý terénny výskum. V jednom prípade – 
výskum na území SR – ostalo zachované štipendium, doktorandka sa musela 
raz mesačne hlásiť na pracovisku, návštevu pracoviska mala spojiť s návštevou 
seminára doktorandov. V tomto prípade sa pracovisko spolupodieľalo na vý-
davkoch spojených s výskumom prostredníctvom finančného rozpočtu projektu 
VEGA, do riešenia ktorého bola doktorandka zapojená. V ďalšom prípade sa 
dlhodobý terénny výskum uskutočnil v zahraničí, doktorandka mala prerušené 
štúdium a pracovisko sa nepodieľalo na hradení výdavkov spojených 
s výskumom.  
 
 
• Uveďte, prosím, koľko z doktorandov/doktorandiek, ktorí/é sú v súčasnosti 

na internej forme štúdia uskutočnilo, alebo uskutočňuje dlhodobý (mini-
málne 6 mesiacov) terénny výskum. 

 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V závislosti od témy dizertačnej práce: ak je realizovaný mimo Bratislavy, je 
realizovaný v trvaní 4 mesiace, ak je v Bratislave, je realizovaný priebežne. 
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Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Keďže naši doktorandi sú v 1. ročníku štúdia, nikto z nich ešte nezačal dlho-
dobý terénny výskum. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Zo súčasných poslucháčov doktorandského štúdia na ÚEt SAV dlhodobý te-
rénny výskum uskutočnila jedna doktorandka. Väčšina súčasných doktorandov 
je v prvom ročníku, terénny výskum majú pred sebou. 
 
 
• Kontroluje pracovisko systematicky prácu doktorandov/doktorandiek a jej 

postupné etapy? Akými formami a postupmi? 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Formy a postupy kontroly práce doktoranda sú realizované v závislosti od ško-
liteľa, prevažne vo forme pravidelných konzultácií k výskumu a písaniu, hod-
notenia na základe publikačnej činnosti a účasti na seminároch a konferenciách. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Pracovisko kontroluje prácu doktorandov a jej etapy v súlade so Smernicou 
dekana FSEV UK o organizácii doktorandského štúdia, ktorá veľmi podrobne 
upravuje všetky kontrolné etapy: 
(http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Studium/orgdokstud.p
df) 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Pracovisko raz ročne kontroluje prácu všetkých doktorandov. Forma kontroly: 
Riaditeľka ÚEt SAV zvolá zväčša začiatkom akademického roka všetkých 
doktorandov aj ich školiteľov. V prítomnosti vedenia pracoviska a vedúceho 
Seminára doktorandov každý doktorand/doktorandka, respektíve jeho/jej ško-
liteľ informuje o výsledkoch práce, respektíve o priebehu štúdia a prípadných 
problémoch počas uplynulého roka. Stretnutie je zápisnične podložené. Vždy je 
súčasťou hodnotenia aj kontrola zápisnice z posledného stretnutia, respektíve 
overuje sa nakoľko konkrétny doktorand/doktorandka splnil/splnila povinnosti 
a úlohy, ktoré boli určené na poslednom hodnotiacom stretnutí. 
 
 
• Môžu doktorandi/doktorandky ovplyvniť výber školiteľa?  
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Áno. 
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Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Téma sa vypisuje spolu s predpokladaným školiteľom na jeho návrh, prípadne 
na návrh budúceho doktoranda po úprave a schválení odbornou komisiou. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Áno, každý uchádzač o PhD štúdium sa musí predbežne dohodnúť s prípadným 
budúcim školiteľom a vybrať si buď navrhnutú tému, alebo sa dohodnúť na inej 
téme s budúcim možným školiteľom. Pracovisko neprijíma prihlášky bez ná-
vrhu a súhlasu školiteľa. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Školiteľa vyberá vedenie ÚEt SAV. 
 
 
• Za akých podmienok môžu doktorandi/doktorandky zmeniť školiteľa? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Zatiaľ sa takáto situácia nevyskytla. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V priebehu štúdia môže doktorand požiadať tak o zmenu témy, ako aj o zmenu 
školiteľa, na požiadanie. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Doktorand môže zmeniť školiteľa výhradne na základe odporúčania garanta 
a po schválení odborovou komisiou. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Počas uplynulého obdobia došlo iba raz k výmene školiteľa, čo súviselo 
s radikálnou zmenou témy dizertačnej práce. V ÚEt SAV neexistuje interný 
predpis, ktorý by explicitne stanovoval podmienky pre zmenu školiteľa. 
 
 
• Kontroluje pracovisko systematicky spoluprácu doktoranda so školiteľom? 

Akými formami a postupmi? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Je nás málo, vieme približne čo kto robí. Po roku sa prihlasujú doktorandi na 
skúšku. Menšia informovanosť je o externistoch. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Na zasadnutiach pracoviska školitelia referujú o postupe prác doktorandov. 
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Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Pracovisko kontroluje spoluprácu doktorandov so školiteľmi v súlade so Smer-
nicou dekana FSEV UK o organizácii doktorandského štúdia, ktorá veľmi po-
drobne upravuje všetky formy kontroly: 
(http://www.fses.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Studium/orgdokstud.p
df) 
Hlavnú zodpovednosť má garant programu (musí spolu so školiteľom skontro-
lovať a podpísať ročné hodnotenie študenta), odborová komisia (kontroluje 
ročné hodnotenia) a Vedecká rada FSEV, ktorej garant predkladá raz ročne 
správu. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Pracovisko kontroluje spoluprácu na už spomínanom výročnom hodnotení. Iné 
mechanizmy kontroly neexistujú, aspoň nie sú explicitne stanovené.  
 
 
• Sú doktorandi/doktorandky zapojení/é do vedeckej činnosti pracoviska? 

Zúčastňujú sa grantov? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Zúčastňujú sa grantov do tej miery, aby grantové aktivity neohrozili smerova-
nie ich doktorandskej práce. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Áno, doktorandi sú priamo zapojení do vedeckej činnosti a zúčastňujú sa gran-
tov. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Áno, doktorandi sú priamo zapojení do vedeckej činnosti a zúčastňujú sa gran-
tov. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Od každého interného doktoranda sa očakáva zapojenie sa do vedeckej činnosti 
pracoviska, a to predovšetkým prostredníctvom participácie na riešení projek-
tov VEGA. 
 
 
• Majú doktorandi na pracovisku iné povinnosti ako tie, ktoré priamo súvisia 

s ich vzdelávaním a výskumom (administratíva, knižnica, výučba)? 
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Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Majú povinnosti v knižnici, prevádzke tzv. audioštúdia, v údržbe webových 
stránok katedry a výučba je súčasťou študijného programu, dostávajú za ňu 
kredity. Za servisné služby na pracovisku nedostávajú kredity, za výnimočné 
aktivity (napríklad vytvorenie webovej stránky) môžu byť finančne osobitne 
ohodnotení. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Uvedené povinnosti vyplývajú zo smernice rektora UK pre doktorandské štú-
dium, z nariadenia rektora v zmysle VŠ zákona. Na týchto činnostiach sa po-
dieľajú všetci zamestnanci katedry. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Áno, doktorandi majú administratívne povinnosti (napríklad zabezpečenie 
komunikácie s externými učiteľmi) a interní doktorandi sú povinní podieľať sa 
na výučbe, čo je súčasťou ich študijného plánu a získavajú za to kreditové 
hodnotenie. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Doktorandi majú aj iné povinnosti, predovšetkým v knižnici, v dokumentácii 
a pri organizácii konferencií a seminárov. 
 
 
• Ak áno, sú za túto prácu osobitne finančne ohodnotení? Dostávajú za ňu 

kredity? 
 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Za výnimočné aktivity (napríklad vytvorenie webovej stránky) môžu byť fi-
nančne osobitne ohodnotení.  
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Nie, rovnako ako ostatní zamestnanci katedry. Dostávajú za to kredity. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Nie, je právne nemožné, aby bol doktorand osobitne platený za činnosť, ktorá 
je uvedená v jeho študijnom pláne, za ktorú dostáva kredity, a na ktorú je ur-
čené jeho štipendium. Ani ostatní interní zamestnanci univerzity nie sú osobitne 
platení za výučbu a administratívne povinnosti, pretože majú náplň práce, rov-
nako ako doktorandi študijný plán so stanovenými povinnosťami a kreditovým 
ohodnotením.  
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• Sú doktorandi/doktorandky zapojení/é do pedagogickej činnosti pracovi-
ska? Ak áno, sú za túto činnosť finančne, alebo inak ohodnotení/é? Dostá-
vajú za ňu kredity? Môžu byť tieto kredity náhradou za vedeckú prácu alebo 
štúdium? 

 
Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF, Nitra: 
Za optimálnych podmienok sa doktorandi zúčastňujú výučby vybraných pred-
nášok, resp. vedú semináre (napríklad textový seminár, seminár k terénnemu 
výskumu, techniky dokumentácie, praktické predmety vedú exkurzie 
a pomáhajú pri terénnych výskumoch, posudzujú ročníkové a bakalárske 
práce), vypomáhajú profesorom pri výučbe. Nemajú viac než 2 predmety za 
semester. Aby sa mohli venovať terénnemu výskumu, vychádzame im v ústrety 
blokovou výučbou. Výnimočne vyučujú doktorandi samostatne niektoré 
predmety v prípade, že katedra momentálne nemá na ne vhodného 
vyučujúceho. Napríklad M. Žúreková vyučovala základy a dejiny folklorizmu a 
J. Rajniaková dejiny etnológie počas materskej dovolenky M. Jágerovej. 
 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Áno, zúčastňujú sa. V zmysle vyššie uvedeného je to súčasťou ich pracovnej 
náplne, teda aj platu ako aj samotného programu doktorandského štúdia, kto-
rého súčasťou je aj získavanie pedagogických a iných zručností. Kredity za 
pedagogickú činnosť v žiadnom prípade nemôžu byť náhradou za vedeckú 
prácu. Každý typ práce má osobitne vymedzenú kreditovú dotáciu, a tieto dotá-
cie sa nemôžu kombinovať. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Áno, zúčastňujú sa. Sú ohodnotení kreditmi (plnením študijného plánu). Iba 
externí doktorandi bez štipendia dostávajú okrem kreditov osobitné finančné 
ohodnotenie. Kredity za pedagogickú činnosť nemôžu byť náhradou za ve-
deckú prácu. Študijný plán doktoranda má pedagogickú časť a vedeckú časť. 
 
Ústav etnológie SAV, Bratislava: 
Doktorandi ÚEt SAV momentálne nie sú zapojení do pedagogickej činnosti. 
V minulosti dve doktorandky z končiaceho ročníka vyučovali v rámci Seminára 
doktorandov „zručnosti“ poslucháčov prvého ročníka. Vtedy ale v SAV ešte 
nebol zavedený kreditový systém. 
 
 
• Aké kurzy učia (napríklad voliteľné, povinné, súvisiace s témou ich 

doktorandskej práce)?  
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Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
Voliteľné kurzy si určia doktorandi sami, povinné môžu učiť len pod vedením 
ich školiteľa, nemusia sa však na povinných podieľať vôbec. Všetky kurzy, 
ktoré doktorand učí, alebo na nich spolupracuje, súvisia s témou ich doktorand-
skej práce. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Táto otázka je plne v kompetencii garanta študijného programu po porade so 
samotným doktorandom a jeho školiteľom.  
 
 
• V ktorých ročníkoch štúdia (napríklad len v druhom a treťom kvôli nedosta-

točnej praxi v prvom ročníku, alebo len v prvom a treťom, pretože v druhom 
ročníku doktorand vykonáva terénny výskum)? 

 
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava: 
V závislosti od dohody na pracovisku a rozvrhnutia programu doktorandského 
štúdia. Hoci zo zákona vyplýva povinnosť učiť každý rok, počas realizácie vý-
skumu a záverečného písania práce sa doktorand na výučbe nepodieľa. 
 
Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava: 
Nie sú vopred stanovené presné semestre, kedy učia – ich pedagogické povin-
nosti sa určujú individuálne vzhľadom na ich celkový harmonogram a plán 
práce. 
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Študijné programy  

 
 
 

Katedra etnológie a etnomuzeológie FF UKF 2008 
 
 
Odbor: etnológia 
Stupeň štúdia: bakalárske  
 
Povinné predmety  
  Rozsah   Odporúčaný
Názov Kredit P C S L  Ukonč. Rok Sem.
Metódy a techniky výskumu 1 2 2/-/-/- A 1 Z 
Socionormatívna kultúra 1 4 2/1/-/- S 1 Z 
Sociálna kultúra 1 3 2/1/-/- PH 1 Z 
Základy etnológie 4 1/1/-/- S 1 Z 
Základy folkloristiky 3 1/1/-/- PH 1 Z 
Základy teórie hudby 1 2 1/-/-/- PH 1 Z 
Všeob. základ - Základy filozofie 2 2/-/-/- A 1 Z 
Ruský jazyk A 2. c.j. pre E a E 1 2 -/2/-/- PH 1 Z 
Dejiny etnológie 3 1/1/-/- S 1 L 
Základy sociológie 2 1/1/-/- PH 1 L 
Socionormatívna kultúra 2 4 2/1/-/- S 1 L 
Sociálna kultúra 2 3 2/1/-/- S 1 L 
Terénny výskum 1 4 -/10d/-/- A 1 L 
Základy teórie hudby 2 2 -/1/-/- PH 1 L 
Dejiny a koncepcie etnomuzikológie 2 2/-/-/- S 1 L 
Druhy a žánre folklóru 1 3 1/1/-/- S 1 L 
Seminár k terénnemu výskumu 2 -/1/-/- PH 1, 2 L 
Metódy a techniky výskumu 2 2 -/1/-/- PH 1 L 
Ruský jazyk A 2. c.j. pre E a E 2 2 -/2/-/- PH 1 L 
Základy folklorizmu 2 1/1/-/- PH 2 Z 
Dejiny antropolog. myslenia I. 3 -/2/-/- PH 2 Z 
Dejiny Slovenska do r. 1780 2 2/-/-/- S 2 Z 
Ročníková práca 1 3 -/2t/-/- PH 2 Z 
Rurálna sociológia 2 2/1/-/- S 2 Z 
Druhy a žánre folklóru 2 3 1/1/-/- S 2 Z 
Etnoorganológia 1 3 2/1/-/- PH 2 Z 
Exkurzia 2 -/3d/-/- A 2 Z 
Kategórie a pojmy etnicity 2 1/1/-/- PH 2 Z 
Ruský jazyk A 2. c.j. pre E a E 3 2 -/1/-/- PH 2 Z 
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Dejiny antropolog. myslenia II. 3 -/2/-/- PH 2 L 
Dejiny folklorizmu 2 1/1/-/- PH 2 L 
Dejiny Slovenska 1780-1948 2 2/-/-/- S 2 L 
Etnológia rodiny 1 3 2/-/-/- A 2 L 
Rané náboženské formy a idey 2 1/1/-/- S 2 L 
Terénny výskum 2 4 /10d/- A 2 L 
Urbánna etnológia 2 1/1/-/- PH 2 L 
Etnická história Slovenska 2 1/1/-/- S 2 L 
Etnoorganológia 2 3 2/1/-/- S 2 L 
Ruský jazyk A 2. c.j. pre E a E 4 2 -/1/-/- PH 2 L 
Etnológia rodiny 2 3 -/2/-/- PH 3 Z 
Kultúrne regióny Slovenska 1 3 1/1/-/- PH 3 Z 
Ročníková práca 2 3 -/2t/-/- PH 3 Z 
Seminár k bakalárskej práci 1 2 -/1/-/- A 3 Z 
Teória a metodológia etnológie 1 3 1/1/-/- S 3 Z 
Úvod do etnochoreológie 2 1/1/-/- S 3 Z 
Etnické minority na Slovensku 3 1/1/-/- S 3 Z 
Všeob. základ - Sociálna psychológia 2 2/-/-/- S 3 Z 
Bakalárska práca 10 -/8t/-/- A 3 L 
Poetika folklóru 2 1/1/-/- PH 3 L 
Seminár k bakalárskej práci 2 2 -/1/-/- A 3 L 
Teória a metodológia etnológie 2 3 1/1/-/- S 3 L 
Tanečné regióny Slovenska 2 1/1/-/- S 3 L 
Kultúrne regióny Slovenska 2 3 1/1/-/- S 3 L 
 
 
Povinne voliteľné predmety 
   Rozsah  Odporúčaný 
Názov Akt. Kredit P C S L Ukonč. Rok Sem. 
Anglický jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 1 

 4 -/4/-/- PH 1 Z 

Anglický jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 2 

 4 -/4/-/- PH 1 L 

Nemecký jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 1 

 4 -/4/-/- PH 1 Z 

Nemecký jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 2 

 4 -/4/-/- PH 1 L 

Anglický jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 3 

 4 -/4/-/- PH 2 Z 

Anglický jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 4 

 4 -/4/-/- S 2 L 

Nemecký jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 3 

 4 -/4/-/- PH 2 Z 

Nemecký jazyk B pre MU, AR, KU, 
EaE 4 

 4 -/4/-/- S 2 L 

Hra na hudobnom nástroji 1  2 -/1/-/- A 1 Z 
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Hra na hudobnom nástroji 2  2 -/1/-/- A 1 L 
Ľudový odev  2 1/1/-/- PH 3 L 
Architektúra a bývanie  2 1/1/-/- PH 2, 3 Z 
Dejiny každodennosti  4 1/1/-/- S 3 Z 
Textový seminár 1  4 1/1/-/- A 1, 2 Z 
Textový seminár 2  3 1/1/-/- A 1, 2 L 
Ľudový tanec 1 - 2  2 -/2/-/- A 2 L 
Ľudový tanec 1 - 2  2 -/2/-/- A 2 Z 
Ľudové umenie  2 1/1/-/- PH 2 Z 
Tradičné výtvarné techniky 1  2 -/2/-/- A 2 Z 
Tradičné výtvarné techniky 2  2 -/2/-/- A 2 L 
Odev v kultúrnohistorickom 
kontexte 

 2 1/1/-/- PH 2 L 

 
 
Odporúčané výberové predmety 
   Rozsah  Odporúčaný
Názov Akt. Kredit P C S L Ukonč. Rok Sem.
Hra na hudobnom nástroji 3-6  2 -/1/-/- A 2 L 
Hra na hudobnom nástroji 3-6  2 -/1/-/- A 2 Z 
Technické spracovanie 
dokumentácie 

 2 1/1/-/- PH 2, 3 L 

Hra na hudobnom nástroji 3-6  2 -/1/-/- A 3 L 
Hra na hudobnom nástroji 3-6  2 -/1/-/- A 3 Z 
Ľudový tanec 3 - 4  2 -/2/-/- A 3 L 
Ľudový tanec 3 - 4  2 -/2/-/- A 3 Z 
Tradičné výtvarné techniky 3  2 -/2/-/- A 3 Z 
Tradičné výtvarné techniky 4  2 -/2/-/- A 3 L 
Manažment kultúry /Projektový 
manažment 

 2 1/1/-/- PH 3 L 

Základy informatiky 1  2 -/2/-/- A 3 Z 
Základy informatiky 2  2 -/2/-/- A 3 L 
Všeobecný základ: Politológia  2 2/-/-/- A 2 L 
Všeobecný základ: Politológia  2 2/-/-/- A 2 Z 
 
 
Štátne skúšky 
 
Názov Akt. Podmieňujúce 
Dejiny a teórie etnológie a fokloristiky   
Hudobná a slovesná folkloristika   
Obhajoba bakalárskej práce   
Sociálna a socionormatívna kultúra   
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Odbor: etnológia 
Stupeň štúdia: magisterské  
 
Povinné predmety  
   Rozsah  Odporúčaný 
Názov Akt. Kredit P C S L Ukonč. Rok Sem. 
Diplomový seminár 1  2 -/1/-/- A 4 Z 
Etnológia Európy  4 1/1/-/- S 4 Z 
Európska mytológia 1  3 1/1/-/- PH 4 Z 
Obradová kultúra európskych 
národov 

 4 1/1/-/- S 4 Z 

Náboženstvá sveta 1  4 1/1/-/- S 4 Z 
Diplomový seminár 2  2 -/1/-/- A 4 L 
Európska mytológia 2  3 1/1/-/- S 4 L 
Európska tradičná hudba  4 1/1/-/- PH 4 L 
Mimoeurópske tradičné hudobné 
kultúry 

 3 1/1/-/- A 4 L 

Rodové štúdie/Gender  4 -/2/-/- PH 4 L 
Slováci v zahraničí  4 1/1/-/- S 4 L 
Náboženstvá sveta 2  4 1/1/-/- S 4 L 
Európsky folklór 1  4 1/1/-/- PH 5 Z 
Diplomový seminár 3  2 -/2/-/- PH 5 Z 
Súčasná etnológia  3 1/1/-/- PH 5 Z 
Súčasná etnomuzikológia  3 1/1/-/- PH 5 Z 
Diplomová práca  10 -/6t/-/- PH 5 L 
  63     
 
  
Povinne voliteľné predmety 
   Rozsah   Odporúčaný 
Názov Akt. Kredit P C S L  Ukonč. Rok Sem. 
Dejiny a kultúra Romov  3 1/1/-/- PH 4 L 
Etnológia identít  3 1/1/-/- PH 4 L 
Etnomuzikológia a multimédiá  3 1/1/-/- PH 4 L 
Etnomedicína 1  4 1/1/-/- S 4 Z 
Etnomedicína 2  4 1/1/-/- PH 4 L 
Ľudová pieseň  4 1/2/-/- S 4 Z 
Odborná prax  4 -/4t/-/- S 4 L 
Regionálny rozvoj  3 1/1/-/- PH 4 Z 
Symbolická antropológia  3 1/1/-/- PH 4 L 
Tanečná geografia Európy  4 1/1/-/- S 4 Z 
Tradičné výtvarné techniky: 
špecializácia 

 2 -/2/-/- A 4 Z 

Etnomedicína: špeciálna 
problematika 

 3 1/1/-/- PH 5 Z 
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Metodika výučby hudobného 
folklóru 

 2 -/2/-/- PH 5 Z 

Súčasná etnochoreológia  3 1/1/-/- PH 5 Z 
Folklorizmus: vybrané 
problémy 

 3 -/2/-/- PH 4 L 

  50     
 
 
Odporúčané výberové predmety   
   Rozsah  Odporúčaný
Názov Akt. Kredit P C S L Ukonč. Rok Sem.
Hra na hudobný nástroj 7  2 -/1/-/- A 4 Z 
Hra na hudobný nástroj 8  2 -/1/-/- A 4 L 
Ľudový tanec 5  2 -/2/-/- A 4 Z 
Ľudový tanec 6  2 -/2/-/- A 4 L 
Etnomuzikologické transkripcie  2 -/2/-/- PH 5 Z 
Buddhizmus: vybrané problémy  2 1/1/-/- PH 4 L 
Kresťanstvo: vybrané problémy  2 1/1/-/- PH 4, 5 Z 
  17     
 
 
Štátne skúšky  
Názov Akt. Podmieňujúce 
Výberový predmet: Aktuálne problémy 
etnológie 

  

Výberový predmet: Aktuálne problémy 
z etnomlógie 

  

Obhajoba diplomovej práce +   
Etnológia a etnomuzikológia Európy   
 
 
 

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, Bratislava 
 
 
Odbor: etnológia 
Stupeň štúdia: bakalárske  
 
Povinné predmety 

 Predmet kr hod semester 
P Úvod do etnológie 4 2 1/Z 
P Úvod do folkloristiky   4 2 1/Z 
P  Materiálna kultúra 1   3 2 1/Z 
P Obyčajové tradície 1   3 2 1/Z 
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 Predmet kr hod semester 
P Sociálna kultúra   4 2 1/Z       
P Druhy a žánre folklóru 1 3 2 1/Z       
P Náboženská etnológia 3 2 1/Z       
P Metódy a techniky  etnologického 

výskumu 
4 2 1/L       

P Materiálna kultúra 2   4 2 1/L       
P Obyčajové tradície 2 4 2 1/L       
P Druhy a žánre folklóru 2 4 2 1/L       
P Terénna prax 1 3 10 dní 1/L       
P Teória a metodológia 1 3 3 2/Z 
P Dejiny etnológie   2 2 2/Z 
P Etnické teórie   2 2 2/Z 
P Urbánna etnológia 1 2 2 2/Z 
P Etnologické. štúdium rodiny 3 2 2/Z 
P Slovenské dejiny 1 2 2 2/Z 
P Postupová práca 1 * 4  2/Z 
P Teória a metodológia 2 4 3 2/L 
P Etnické minority na Slovensku   3 2 2/L 
P Urbánna etnológia 2 3 2 2/L 
P Muzeológia a heritológia 1 3 3 2/L 
P Slovenské dejiny 2 2 2 2/L 
P Terénna prax  2 3 10 dní 2/L 
P Muzeológia a heritológia 2 3 2 3/Z 
P Postupová práca 2  * 4  3/Z 
P Muzeálna prax 3 10 dní 3/Z 
P Seminár k záverečnej práci 14 2 3/L 

PV Vizuálna antropológia   2 2 1/L 
PV Exkurzia 1 2 5 dní 1/L 
PV Staviteľstvo a bývanie 2 2 2/Z 
PV Etnochoreológia 2 2 2/Z 
PV Exkurzia 2 2 5 dní 2/L 
PV Dejiny odievania 2 2 2/L 
PV Etnomuzikológia 2 2 2/L 
PV Európsky folklór a folkloristika 1 3 2 3/Z 
PV Etnológia Európy 1 3 2 3/L 
PV Aplikovaná  etnológia   3 2 3/Z 
PV Kultúrne tradície a turizmus   2 2 3/Z 
PV Základy sociológie pre nesociológov 4 2 3/Z 
PV Dejiny umeleckých remesiel 1 3 2 3/Z 
PV Európsky folklór a folkloristika 2 3 2 3/L 
PV Etnológia Európy 2 3 2 3/L 
PV Medzikult. sociálna psychológia   3 2 3/L 
PV Dejiny umeleckých remesiel  2 3 2 3/L 
PV Angličtina 1 2 2 1/Z 
PV Angličtina 2 2 2 2/L 
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 Predmet kr hod semester 
PV Angličtina 3 2 2 3/Z 
PV Angličtina 4 2 2 4/L 
PV Francúzština 1 2 2 1/Z 
PV Francúzština 2 2 2 2/L 
PV Francúzština 3 2 2 3/Z 
PV Francúzština 4 2 2 4/L 
PV Nemčina 1 2 2 1/Z 
PV Nemčina 2 2 2 2/L 
PV Nemčina 3 2 2 3/Z 
PV Nemčina 4  2 2 4/L 
PV Španielčina 1 2 2 1/Z 
PV Španielčina 2 2 2 2/L 
PV Španielčina 3 2 2 3/Z 
PV Španielčina 4 2 2 4/L 
PV Telesná výchova 1   1 2 1/Z 
PV Telesná výchova 2   1 2 2/L 
PV Telesná výchova 3   1 2 3/Z 
PV Telesná výchova 4   1 2 4/L 
PV Slovanský jazyk 1 - bulharský   2 2 2/Z 
PV Slovanský jazyk 1- chorvátsky 2 2 2/Z 
PV Slovanský jazyk 1- poľský   2 2 2/Z 
PV Slovanský jazyk 1- slovinský   2 2 2/Z 
PV Slovanský jazyk 1- srbský   2 2 2/Z 
PV Ruština  1 2 2 1/Z 

 
* Odovzdanie postupovej práce je podmienkou k získaniu hodnotenia v skúšobnom 
období 3. a 5. semestra 
 
Štátna skúška  
Obhajoba bakalárskej práce 
– Metodológia a dejiny etnológie 
– Prehľad slovenskej ľudovej kultúry 
– Etnické problémy strednej Európy 
 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov 
 
Zásady voľby povinne voliteľných kurzov (predmetov): 
 
a) Študent si v 1.–4.semestri volí a zapisuje jeden z ponúkaných cudzích jazykov a 
absolvuje jeho štúdium v rozsahu 4 semestrov. Žiadny z kurzov sa neotvára na 
začiatočníckej úrovni; predpokladá sa teda, že študent si zvolí jeden z cudzích jazykov, 
ktoré študoval na strednej škole. 
b) Telesná výchova – študent si zapíše jednu disciplínu z ponuky Katedry TV počas 4 
semestrov. 
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c) Študent si v priebehu štúdia zapisuje povinne aspoň jednu exkurziu A-ET0014-10 
alebo A-ET0028-10. 
d) Z celej ponuky PV kurzov  si študent povinne zapíše kurzy v celkovej hodnote 22 
kreditov. 
e) Z ponuky slovanských jazykov si študent povinne zapíše 1 jazyk podľa vlastného 
výberu – odporúčaný 3. semester. 
 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšieho štúdia: 
 

Rekapitulácia kreditov (odporúčané rozloženie) 
semester  1 2 3 4 5 6 spolu % 
Povinné predmety 24 19 18 18 10 14 103 57,2 
Povinne voliteľné predmety 3 5 8 8 7 5 36 20 
Výberové predmety 3 6 4 4 13 11 41 22,7 
Spolu 30 30 30 30 30 30 180 99,7 
 
Podmienky postupu sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (5d), 
čl. 12 a 17. 
 
 
Študijný odbor: etnológia 
Stupeň štúdia: magisterské 
 
Charakteristika jednotiek študijného programu:  
 

 Názov a charakter predmetu kr hod semester 
P Sociálna antropológia 1  3 2 ZS/1 
P Symbolická antropológia   3 2 ZS/1 
P Európske mytológie   3 2 ZS/1 
P Prehľad národov sveta 1  3 2 ZS/1 
P Etnológia Slovanov  3 2 ZS/1 
P Sociálna antropológia 2  3 2 LS/2 
P Prehľad národov sveta 2  3 2 LS/2 
P Aplikovaná etnológia  3 2 LS/2 
P Ústna slovesnosť Slovanov  3 2 LS/2 
P Rodové (gender) štúdiá  3 2 LS/2 
P Postupová práca  5  LS/2 
P Diplomový seminár 1  10 2 ZS/3 
P Antropológia umenia  3 2 ZS/3 
P Geografia náboženstiev  3 2 ZS/3 
P Etnické enklávy a diaspóry  3 2 ZS/3 
P Diplomový seminár 2  14 2 LS/4 
P Aktuálne otázky etnológie a kultúrnej antropológie 3 2 LS/4 
P Magisterská práca 14  LS/4 



 

 76

 Názov a charakter predmetu kr hod semester 
PV Etnokultúrny vývoj Rómov   3 2 ZS/1 
PV Nové metódy a metodologické orientácie 

sociálnych vied   
3 2 ZS/1 

PV Teória folkloristiky  3 2 ZS/1 
PV Sociálna kultúra Židov  3 2 LS/2 
PV Environmentálna etnológia  3 2 LS/2 
PV "My a oni" - sociálna pamäť  3 2 ZS/3 
PV Orálna história  3 2 ZS/3 
PV Antropológia životného cyklu   3 2 ZS/3 
V Antropológ v teréne  2 2 LS 
V Európske paralely čarodejníc a bylinkárok  2 2 LS 
V Etnomedicína  2 2 ZS 
V Sociálne funkcie stravy  2 2 ZS 

 
 
Štátna skúška  
             Obhajoba diplomovej práce 
– Kultúrna antropológia  
– Historicko-porovnávacia etnológia 
– Prehľad národov sveta  

 
 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov 
 
Zásady voľby povinne voliteľných kurzov (predmetov): 
 
Z ponuky uvedených 8 PV kurzov si študent  povinne zapíše 5 kurzov. 
 
 
 
Rozdelenie štúdia na časti a podmienky postupu do ďalšieho štúdia: 
 
semester  1 2 3 4 spolu % 
Povinné predmety 15 20 14 22 71 59
Povinne voliteľné predmety 9 6 6 0 21 17,5
Výberové predmety 6 4 10 8 28 23,5
Spolu 30 30 30 30 120 100,0

 
Podmienky postupu sú definované v Študijnom poriadku Filozofickej fakulty UK (5d), 
čl. 12 a 17. 
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Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, UCM, Trnava 
 
 
Odbor: etnológia 
Stupeň: magisterský 
 
 
Povinné predmety      
 kr hod rok sem 
Etnológia Európy (Slovanské národy) 3 2 1 1/ZS 
Národy Ázie I 3 2 1 1/ZS 
Národy Afriky I  3 2 1 1/ZS 
Symbolická antropológia a rodové štúdie 3 1 1 1/ZS 
Európsky folklór a folkloristika 3 1 1 1/ZS 
Anglický jazyk VII 2 2 1 1/ZS 
Etnológia Európy (Neslovanské národy)  3 2 1 2/LS 
Národy Ameriky I 3 2 1 2/LS 
Národy Oceánie I 3 2 1 2/LS 
Terénny výskum (diplomová prax) I 3  1 2/LS 
Seminár k záverečnej (diplomovej) práci 4 2 1 2/LS 
Anglický jazyk VIII 2 2 1 2/LS 
Aktuálne problémy etnológie a folkloristiky 
(Aplikovaná etnológia) 

3 2 2 3/ZS 

Etnické teórie (Špecifické problémy)  3 1 2 3/ZS 
Antropológia umenia 3 2 2 3/ZS 
Anglický jazyk IX 2 2 2 3/ZS 
Seminár k záverečnej (diplomovej) práci  4 2 2 3/ZS 
Terénny výskum (diplomová prax) II  5  2 4/LS 
Seminár k záverečnej (diplomovej) práci  7 2 2 4/LS 
Záverečná (diplomová) práca 15  2 4/LS 
 
 

    

Povinne voliteľné predmety     
 kr hod rok sem 
Výberový seminár z etnológie  
(študent si vyberie minimálne jeden predmet 
z aktuálnej ponuky)   

3 2 1 1/ZS 

Etnokultúrne aspekty migrácií 
Orálna históriaň 
(študent si zvoli minimálne jeden  z dvoch 
predmetov) 

3 
3 

2 
2 

1 
1 

2/LS 
2/LS 

Národy Austrálie 
Národy Afriky II  
Národy Ameriky II    
Národy Ázie II    

3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

3/ZS 
3/ZS 
3/ZS 
3/ZS 
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Výberové prednášky zo slovenskej etnológie  
Výberové prednášky z európskej  etnológie 
(študent si zvoli minimálne jeden z daných  
predmetov) 

3 
3 

2 
2 

2 
2 

3/ZS 
3/ZS 

Výberová prednáška z etnológie 3 2 2 4/LS 
 
 

Výberové predmety     
 kr hod rok sem 
Rómovia na Slovensku 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
Japonská kultúra vo vzťahu k jazyku 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
Tradičná africká architektúra a umenie 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
Ľudová próza národov Ázie 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
Africké bájky,rozprávky a povesti 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
Kopanicové sídla a dediny 2 1 1-2 3-4/ZS,LS
 
 
Zásady voľby výberových predmetov: 
 
Študent si výberovými predmetmi dopĺňa chýbajúce kredity. V rámci výberových 
predmetov si študent vyberá výberové predmety vlastnej katedry, povinne voliteľné 
predmety z ponuky vlastnej katedry, ktoré ešte neabsolvoval, z celofakultnej ponuky 
výberových predmetov a z ponuky predmetov iných študijných programov.  
 
Celofakultná ponuka výberových predmetov 
 
Študent si z danej ponuky výberových predmetov môže vybrať v ktoromkoľvek semestri 
a roku magisterského štúdia.   
 
 
 
 

Ústav kultúrnych štúdií, FSEV UK, Bratislava 
 
 
Odbor: sociálna antropológia 
Stupeň: bakalárske  

 
 

Základné a profilujúce disciplíny 
 
Základné disciplíny: antropologické teórie, štatistika pre antropológov, sociálne analýzy 
a interpretácie, ekonomická antropológia, politická antropológia, terénne metódy 
a techniky, aplikovaná antropológia, antropológia postsocialistických spoločností, 
rómske štúdie. 
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Profilujúce disciplíny: študent si môže zvoliť odbornú profiláciu a uskutočniť terénny 
výskum v jednej z týchto špecializácií: kognitívna antropológia, politická antropológia, 
filozofická antropológia. 
 
Predmety štátnej skúšky: 
1. Antropologické teórie (podľa špecializácie) 
2. Obhajoba záverečnej práce 
 
 
 
Študijný plán študijného programu: 
 
Predmet Kredity Semester (týždenná výmera 

 kontaktných hodín) 
1 2 3 4 5 6 

P Úvod do antropológie 6 3      
P Metodológia sociálnych vied 6 3      
P Politológia a politická analýza 6 3      
P Úvod do práva 6 3      
P Introduction to Economics 6 3      
P Antropologické teórie 6  3     
P Sociálna analýza a interpretácia 6  3     
P Štatistika pre antropológov 6  3     
P Úvod do politickej antropológie 6  3     
P Základy judaizmu 6  3     
P Politická antropológia  6   3    
P Ekonomická antropológia 6   3    
P Terénne metódy a techniky 1 6   3    
PV Humánna ekológia   

Judaistika   
6   3    

V Výberový predmet 6   3    
P Aplikovaná antropológia 6    3   
P Etnicita a nacionalizmus 6    3   
P Terénne metódy a techniky 2 6    3   
PV Antropológia spotreby 

Antropológia a psychológia 
6    3   

V Výberový predmet 6    3   
P Materiálna kultúra 1 6     3  
P Rómske štúdie  6     3  
P Bakalársky seminár 1 6     3  
P Terénny výskum* (jún – september) 6     -  
PV Antropológia a filozofia 

Kognitívna antropológia 
6     3  

P Antropológia postsocializmu 6      3 
P Bakalársky seminár 2 6      3 
P Antropológia náboženstva 6      3 
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PV Antropológia Európy  
Materiálna kultúra 2 

6      3 

V Výberový predmet 6      3 
 Spolu počet hodín  15 15 15 15 12 15 
 Počet kreditov za predmety 

povinné predmety 
povinne voliteľné predmety 
výberové predmety 

 
132 
24 
24 

30 
30 
- 
- 

30 
30 
- 
- 

30 
18 
6 
6 

30 
18 
6 
6 

30 
24 
6 
- 

30 
18 
6 
6 

 Počet kreditov spolu 180       
 
 
*Terénny výskum sa realizuje v letných mesiacoch (jún – september) medzi 4. a 5. 
semestrom štúdia. Kredity sa zapisujú v 5. semestri výhradne po predložení terénneho 
denníka a/alebo výskumných protokolov garantom po odporúčaní školiteľa. 
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Informácie o doktorandských projektoch 
v odboroch etnológia a sociálna antropológia 

 
 
Otázky transmisie nadprirodzených predstáv v rurálnom prostredí  
Vladimír Bahna  
Ústav etnológie SAV, 1. ročník 
 
Dizertačná práca je zameraná na oblasť religiozity, ktorá existuje paralelne 
s oficiálnym náboženstvom, pričom s ním nemusí byť konzistentná. Cieľom je 
výskum mechanizmov, ktoré vplývajú na stabilitu a transformáciu nadprirodze-
ných predstáv pri ich transmisii v slovenskom rurálnom prostredí. Existencia 
nadprirodzených predstáv je do veľkej miery dôsledkom práce univerzálnych 
psychologických mechanizmoch. Fungovanie ľudského myslenia významne 
determinuje kultúrnu transmisiu, teda aj transmisiu nadprirodzených predstáv. 
Pri šírení akýchkoľvek predstáv je teda dôležité venovať pozornosť kognitív-
nym procesom, ktoré súvisia so spracovaním informácie a jej zapamätaním. Na 
druhej strane stabilita aj transformácia predstáv sú podmienené mnohými von-
kajšími faktormi. Práca je zameraná na sledovanie transmisie nadprirodzených 
predstáv v rurálnom prostredí, s dôrazom na ich stabilnosť v tomto procese a 
zmeny, ktoré pri transmisii nastávajú. Dôležitým aspektom je problema-
tika interakcie kognitívnych mechanizmov s konkrétnym socio-ekonomickým 
prostredím v procese šírenia nadprirodzených predstáv. 
 
 
 
Spotreba a špecifické formy ženskej sociálnosti 
Elena Fejdiová  
Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK, 2. ročník 
 
V dizertačnej práci skúmam vzťah medzi kozmetikou, spotrebou, objektifiká-
ciou a vznikom malých ženských neformálnych skupín (klík). Pri interpretácii 
uplatňujem teoretické východiská signalizačnej teórie, teórie klebiet, 
Bourdieuho teórie sociálneho poľa a teórie objektifikácie. Prostredníctvom na-
kupovania, používania a predávania katalógovej kozmetiky Avon a Oriflame sa 
reprodukujú ženské identity a vzniká špecifická forma ženskej sociálnosti. Ka-
talógový predaj vytvára atmosféru blízkosti a intimity, v ktorej sa zdieľajú in-
formácie o kvalite výrobkov a skúsenostiach s nimi, o vkuse a konceptoch žen-
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skosti. Práca sa sústreďuje na cirkuláciu kozmetických produktov Avon a 
Oriflame v malých segmentoch ženských sietí – v klikách. Zdieľanie kozmetic-
kých výrobkov určitého typu a informácií o nich je jedným z faktorov vytvára-
nia týchto malých ženských skupín. Informácie distribuované v klikách sú tým 
dôveryhodnejšie, čím dôveryhodnejší je ich zdroj. Dôveryhodnosť zdroja sa na 
jednej strane signalizuje navonok nakupovaním kozmetických produktov Avon 
a Oriflame a štandardizovanou úpravou vzhľadu. Na druhej strane sa dôvery-
hodnosť zdroja zakladá na dobrej reputácii, ktorá sa sprostredkúva klebetami. V 
klikách a medzi klikami sa klebetí podľa typu sociálneho poľa, do ktorého jed-
notlivé kliky a ich členky patria. Najčastejšie sa klebetí o iných výrobkoch, 
iných klikách a iných ženách. 
 
 
 
Indickí migranti na Slovensku 
Miroslava Hlinčíková 
Ústav etnológie SAV, 1. ročník 
 
Témou dizertačnej práce je problematika indických migrantov na Slovensku. 
V Slovenskej republike je problematika zahraničnej migrácie stále relatívne 
okrajovou súčasťou spoločenského diskurzu. Od roku 1989 a najmä v posled-
ných piatich rokoch sa postupne zintenzívňuje migrácia smerom cez a na Slo-
vensko. Je preto logické predpokladať zvýšený záujem migrantov z Ázie, Af-
riky a (menej) z Európy o Slovensko ako cieľovú krajinu migrácie. Cieľovou 
skupinou môjho výskumu sú indickí migranti s trvalým a prechodným povole-
ním na pobyt na Slovensku za účelom zamestnania, podnikania, štúdia, prí-
padne zlúčenia rodiny. Hlavným cieľom môjho výskumu je analyzovať 
a interpretovať prijatie rozhodnutia pre migráciu. Pozornosť budem venovať 
sociálnej komunikácii a sociálnym sieťam indických migrantov na Slovensku a 
spôsobu ich existencie v cudzom prostredí. Sústredím sa na pretrvávanie tra-
dičných noriem a kultúrnych vzorov v pôvodnej kultúre, ich stabilnosť alebo 
naopak náchylnosť k zmenám a ich príčiny, ako i mieru ich kultúrnej diferen-
cie. Cieľom mojej dizertačnej práce bude posúdenie momentálneho stavu mig-
rantov z Indie žijúcich na Slovensku a spôsob akceptácie migrantov z hľadiska 
majority (konkrétne kontaktu indických migrantov so štátnymi inštitúciami, 
oficiálna migračná politika voči indickým migrantom prichádzajúcim na Slo-
vensko). Za primárny zdroj pri získavaní výskumného materiálu považujem 
dlhodobý terénny výskum (kombinácia hĺbkového interview a zúčastneného 
pozorovania) spojený s analýzou dát.  
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Evolúcia kooperácie: kvantitatívne modely evolúcie  
spolupráce v antro-pológii 
Peter Hlohinec  
Ústav kultúrnych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied 
UK v Bratislave, 1. ročník 
 
Ľudská spolupráca spochybňuje predpoklad teórií evolučného vývoja o sebec-
kosti ľudského konania. Ľudia v porovnaní s inými živočíšnymi druhmi sú špe-
cifickí v tom zmysle, že ľahko nadväzujú spoluprácu a spolupracujú dobro-
voľne. Viacerí vplyvní autori označujú tento fenomén ako hádanku altruizmu 
alebo spolupráce. Od konca sedemdesiatych rokov sa štandardnou metódou  pre 
skúmanie evolúcie kooperácie stala teória hier. Vo väčšine prípadov vysvetle-
nie spolupráce predpokladá vytvorenie modelov, ktoré sa zakladajú na postu-
láte racionálnosti jednotlivých činiteľov. Kritika tohto prístupu sa zakladá na 
existencii rozdielnych sociálnych štruktúr, na výskyte chýb v stratégiách 
a v spôsobe ich taktického osvojovania, alebo na rozdieloch medzi pohlaviami. 
Moja dizertačná práca vychádza z tejto kritiky a snaží sa overiť konkrétne mo-
dely kooperácie v reálnom prostredí. Prostredím terénneho výskumu budú in-
ternátne domovy v Mlynskej Doline v Bratislave.  
 
 
 
Predstavy mladých ľudí o bývaní a stratégie zabezpečenia obydlia 
Soňa Lutherová 
Ústav etnológie SAV, 1. ročník 
 
Dizertačná práca sa zameriava na problematiku vzťahu predstáv mladých ľudí 
o bývaní a stratégie zabezpečovania obydlia a budovania domova. Cena ne-
hnuteľností v Bratislave je dlhodobo vysoká, a preto pre mnohých mladých 
ľudí predstavujú dominantný spôsob zabezpečenia vlastného obydlia inštitu-
cionálne pôžičky – nový fenomén v transformujúcej sa post-socialistickej slo-
venskej spoločnosti. Cieľom práce je analýza predstáv mladých ľudí o bývaní 
v kontexte aktuálneho výberu obydlia pri finančných obmedzeniach a vo 
vzťahu k následnému zariaďovaniu a dekorovaniu prostredia – vytváraniu 
vlastného domova. Zároveň bude venovaná vzťahu medzi realizačnými straté-
giami pri zabezpečovaní obydlia a dostupnosťou relevantných informácií.  
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Medzi improvizáciou a európskym štandardom: 
osem rokov doktorandského seminára 

 
Juraj Podoba 

 
 

V prostredí slovenských akademických inštitúcií by už dnes asi nebolo tak 
ľahké natrafiť na niekoho, kto by si dovolil otvorene spochybniť dôležitosť 
doktorandského štúdia, jeho nadradené postavenie voči štúdiu bakalárskemu 
a magisterskému, jeho kľúčový význam pre vedeckú erudíciu nastupujúcej ge-
nerácie mladých akademikov. A teda pre budúcu existenciu jednotlivých ve-
deckých disciplín, pre ich charakter. Vnímanie dôležitosti doktorandského štú-
dia odráža aj vládna vysokoškolská politika spôsobom prideľovania finančných 
prostriedkov pre jednotlivé fakulty a ich katedry/ústavy. Taký je momentálne 
všeobecne akceptovaný a oficiálne prezentovaný postoj.  

Realita akademických inštitúcií už taká jednoznačná nie je, pričom pre 
aktuálnu situáciu je príznačné zväčšovanie rozdielov v prístupe jednotlivých 
univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk k doktorandskému štúdiu 
a z toho vyplývajúca prehlbujúca sa diferenciácia v jeho charaktere a kvalite. 
V rámci spoločenských vied sa táto diferenciácia snáď najvýraznejšie prejavuje 
v ústavoch III. oddelenia vied SAV jednak v dôsledku závislosti SAV od uni-
verzít pri realizácii doktorandského štúdia, ale aj ako dôsledok pretrvávajúceho 
nezáujmu viacerých vedecko-výskumných pracovísk investovať čas a energiu 
do výchovy mladej vedeckej generácie. Na niektorých ústavoch SAV sa však 
výchova mladej vedeckej generácie teší primeranej pozornosti a svojou úrov-
ňou môže často prevyšovať kvalitu tohto edukačného stupňa na slovenských 
univerzitách. Domnievam sa, že po 8 rokoch trvania Seminára doktorandov to 
platí aj v prípade Ústavu etnológie SAV. 

Pri spätnom pohľade do obdobia osemdesiatych a deväťdesiatych rokov1 je 
zjavné, že v minulosti pozícia – použijúc dobový jazyk – vedeckej výchovy 
v štruktúrach Národopisného ústavu SAV/Ústavu etnológie SAV a jeho profe-
sionálneho zamerania nebola práve jednoznačná. A to napriek hlavne počas 
osemdesiatych rokov hojnému počtu mladých ľudí na študijných pobytoch 

                                                 
1 K staršiemu obdobiu sa nedokážem vyjadriť, situáciu počas týchto dvoch desaťročí mám osobne 
dobre zažitú najprv z pozície „objektu“ vedeckej výchovy a neskôr v deväťdesiatych rokoch ako 
mladý vedecký pracovník, ktorý mal vekom aj záujmami blízko k mladším generáciám interných 
ašpirantov. 
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a interných ašpirantúrach,2 ako aj nespochybniteľnému záujmu vedenia praco-
viska o túto skupinu jeho zamestnancov.3 Základom výchovy mladých adeptov 
vedy bol počas týchto dvoch desaťročí prakticky výlučne vzťah medzi ašpi-
rantom a jeho školiteľom, teda vlastne osobné pedagogické pôsobenie skupiny 
zväčša starších vedeckých pracovníkov, z ktorých sa regrutovali školitelia, na 
im pridelených mladých absolventov univerzitného štúdia.4 Situácia sa zmenila 
až nástupom Gabriely Kiliánovej na pozíciu riaditeľky Ústavu etnológie SAV 
v roku 2000, kedy začal z jej iniciatívy na ústave pracovať Seminár doktoran-
dov. Keďže som bol od začiatku poverený jeho vedením, na nasledujúcich pár 
riadkoch sa pokúsim o stručnú reflexiu jeho osemročnej existencie. 

Koncom leta roku 2000 oslovila nastupujúca riaditeľka Ústavu etnológie 
SAV Gabriela Kiliánová Martina Kanovského, ktorý vtedy pôsobil na Filozo-
fickej fakulte UK, a mňa ohľadom konštituovania pravidelne sa konajúceho 
seminára určeného koncepčnému vzdelávaniu doktorandov, ktorý by sa pokúsil 
kvalitatívne posunúť úroveň vedeckej výchovy mladých etnológov. Išlo 
o poslucháčov doktorandského štúdia na Ústave etnológie SAV a na Katedre 
etnológie Filozofickej fakulty UK.5 Po dvoch rokoch sa k tejto iniciatíve pripo-
jila aj Katedra etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty UKF, od aka-
demického roka 2007/2008 aj Ústav kultúrnych štúdií Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK. Ústav etnológie tak garantuje tento typ vzdelávania 
pre poslucháčov doktorandského štúdia v rámci celej disciplíny. Seminár vďaka 
tejto skutočnosti pedagogicky pôsobí na celú jednu vekovú kohortu. Zároveň 
vytvára priestor pre generačné formovanie nastupujúcej rovesníckej skupiny 
mladých akademikov, ktorí sú absolventmi magisterského štúdia na rôznych 
fakultách a dnes vlastne aj rôznych odborov, a ktorí pracujú na svojich dizertá-
ciách v rámci rôznych akademických pracovísk. V tejto súvislosti je veľmi dô-
ležité dodať, že kontakty v rámci jednej vekovej skupiny doktorandov postupne 
získavali v priebehu osemročnej existencie seminára aj svoj medzinárodný 
rozmer. 

Výrazný kvalitatívny posun z tohto pohľadu znamenalo zapojenie Ústavu 
etnológie SAV do projektu „European Doctorate“. V rámci tohto projektu EÚ 
môžu doktorandi študujúci v odboroch história a etnológia získať štipendium na 

                                                 
2 Vedecká ašpirantúra bola obdobou súčasného doktorandského štúdia. V porovnaní s dnešnou 
situáciou sa odlišovala v právnej úprave postavenia ašpiranta, ako aj odlišnou organizáciou tzv. 
vedeckej výchovy, vrátane povinností (interného) ašpiranta. 
3 Pozri napr. Slovenský národopis 30, 1982, č. 2. Možno aj toto špeciálne číslo Slovenského 
národopisu, tzv. „číslo mladých“ zrozumiteľne ilustruje nedôslednosť postoja k vtedajším mladším 
vekovým kategóriám v rámci akademickej národopisnej komunity.  
4 To isté platilo pre mladých ľudí na študijných pobytoch, čiže tiež vo vedeckej výchove. Pokiaľ po 
ukončení študijného pobytu prešli na ašpirantúru, pedagogickým vedením dizertačnej práce bol 
zvyčajne poverený ten istý školiteľ/školiteľka. 
5 Používam vtedy platný názov katedry. 



 

 86

dlhodobý študijný pobyt na jednom z partnerských európskych akademických 
pracovísk, zapojených do projektu. Po úspešnom obhájení dizertačnej práce na 
školiacom pracovisku môžu požiadať o medzinárodnú obhajobu a získať tak 
titul „európsky doktor“, čo nepochybne môže byť významnou pomocou v ich 
prípadnej medzinárodnej akademickej kariére. Viacerí doktorandi zo Slovenska 
absolvovali dlhodobé štipendijné pobyty na prestížnych britských, nizozem-
ských a nemeckých univerzitách.  

Ako pedagóg pôsobiaci v seminári počas celého jeho doterajšieho trvania 
môžem iba konštatovať pozitívny prínos dlhodobých študijných pobytov na 
špičkových európskych univerzitách pre rast vedeckej úrovne a celkového in-
telektuálneho rozhľadu ich absolventov, a zároveň pozitívny dopad na úroveň 
diskusií v seminári.6 Avšak projekt „Európsky doktorát“ má aj ďalší pozitívny 
dopad na atmosféru pedagogického procesu v Ústave etnológie SAV, resp. 
v rámci celého seminára. Na oboch participujúcich ústavoch SAV7 doposiaľ 
študovalo viacero zahraničných doktorandov z rôznych krajín strednej, stredo-
východnej aj západnej Európy. Niektorí počas svojho pobytu v SAV navštevo-
vali seminár a aktívne sa zúčastňovali na jeho práci.8 Čo následne viedlo 
k nutnosti premeny komunikácie na bilingválnu: popri slovenčine sa ako ko-
munikačný jazyk už niekoľko rokov používa aj „latinčina“ modernej vedy, 
anglický jazyk. Z môjho pohľadu išlo o prelomový moment nielen vo výchove 
mladých adeptov etnológie, ale vôbec v celkovej atmosfére v rámci disciplíny, 
najmä z pohľadu postupného opúšťania pre normalizačný národopis charakte-
ristického izolacionizmu.  

Zmena situácie tak postupne vytvárala reálne podmienky pre slovenských 
doktorandov prepojiť sa s európskou akademickou komunitou, minimálne cez 
možnosť získať štipendium v zahraničí a cez možnosť formálnej aj neformálnej 
komunikácie a vytvárania kontaktov v rámci svojej generácie. Je už inou otáz-
kou, ako to dokázali využívať a ako oni sami hodnotia túto situáciu; tu sa môžu 
generačné pohľady rozchádzať naozaj zásadným spôsobom. 

Medzinárodný rozmer seminára a jeho smerovanie k charakteru štandar-
dných európskych univerzít, ktoré dnes majú medzinárodný charakter,9 posil-
                                                 
6 Slovenskí doktorandi od konca deväťdesiatych rokov využívali aj iné možnosti získať štipendium 
umožňujúce študijný pobyt na niektorej zahraničnej univerzite. 
7 Popri Ústavu etnológie je do projektu „European doctorate“ zapojený aj Historický ústav SAV. 
8 Limitovaný záujem o Seminár doktorandov zo strany zahraničných študentov bol daný aj 
skutočnosťou, že väčšinou išlo o historikov. Aktívne k práci v seminári pristupovali hlavne tí jed-
notlivci, ktorí možnosť navštevovať seminár pochopili ako príležitosť k aktívnemu rozvoju svojho 
poznania v oblasti teórie a metodológie sociálnych vied, a to predovšetkým antropológie. 
9 Európska univerzita mala od svojho vzniku v stredoveku vždy univerzálny charak-
ter medzinárodnej akademickej komunity. Ústup od týchto princípov sa presadzoval od 19. storočia 
v súvislosti s nárastom počtu univerzít v jednotlivých európskych krajinách, čoraz výraznejším 
zvyšovaním počtu študentov a tak aj učiteľov a zároveň presadzovaním sa ideológie nacionalizmu. 
Čo smerovalo k vytváraniu nielen národných univerzít, ale aj „národnej vedy“. Vo východnej Eu-
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ňuje aj prítomnosť neslovenských doktorandov, študujúcich na UK, a projekt 
EÚ „Excellent University“, ktorý umožňuje pozývať na Slovensko špičkových 
reprezentantov sociálnej a kultúrnej antropológie, a tak ich priamy kontakt aj 
s našimi študentmi. 

V prvom akademickom roku 2000/2001 v Seminári doktorandov pedago-
gicky pôsobili Gabriela Kiliánová, Martin Kanovský a Juraj Podoba, nasledu-
júce dva roky Martin Kanovský a Juraj Podoba. Počas obdobia 2003 až 2005 
iba Juraj Podoba, od akademického roka 2005/2006 pribudla Zuzana Búriková, 
v akademickom roku 2007/2008 bola výučba posilnená opätovným návratom 
Martina Kanovského. Obsah a charakter výučby, ako aj kvalita komunikácie 
v rámci seminára nepochybne súvisel s osobnosťou týchto pedagógov a 
s úrovňou ich erudície a pedagogických schopností, ale závisel aj od ich vzá-
jomnej „konštelácie“. Odbornejšie povedané hlavne od toho, ako sa dokázali 
vzájomne dopĺňať v prospech kvality výučby. Samozrejme, hodnotenie ich 
pôsobenia treba prenechať tým kolegyniam a kolegom, ktorí v pozícii poslu-
cháčov doktorandského štúdia prešli seminárom počas uplynulých ôsmich ro-
kov. 

Pri iniciovaní nového vzdelávacieho programu sú samozrejme najdôleži-
tejšie jeho ciele a koncepcia, ktoré následne určia jeho obsahovú/odbornú náplň 
a charakter. A tie potom determinujú spôsob realizácie; organizačná 
a logistická stránka sa na prvý pohľad zdá byť menej dôležitá, ale ako sa uká-
zalo v priebehu uplynulých ôsmich rokov, v podmienkach, v ktorých seminár 
pracuje, často zásadným spôsobom ovplyvňovala aj obsahovú stránku 
a charakter seminára. S odstupom skoro jedného desaťročia je potrebné si uve-
domiť, že s takouto formou postgraduálneho vzdelávania tu neboli reálne skú-
senosti. Avšak na prelome storočí sa bariéry izolacionizmu už prelamovali 
a bolo jasné, že hlavne cez výchovu nastupujúcej vedeckej generácie sa môžu 
aj spoločenské vedy na Slovensku vrátane etnológie výraznejšie posunúť do 
kontextu európskej vedy. Bol tu aj súvis so zmenou spoločenskej atmosféry na 
konci deväťdesiatych rokov. Po rozpačitých deväťdesiatych rokoch sa konečne 
objavila generačná skupina absolventov štúdia etnológie, s ktorou stálo za to 
intenzívnejšie pracovať – teda aspoň tak sa to javilo pred necelým desaťročím. 
Ako sa ukázalo, aspoň sčasti to určite bola pravda.10 

                                                                                                            
rópe túto tendenciu posilnili ešte desaťročia vlády komunistických režimov. Počas uplynulých 
dvoch – troch desaťročí dochádza na západoeurópskych univerzitách k všeobecnému zosilňovaniu 
smerovania ku skutočne medzinárodnému charakteru univerzitného vzdelávania na báze kozmopo-
litnej vedy, a do určitej miery aj k postupnej, i keď stále limitovanej premene „národného“ charak-
teru pedagogicko-vedeckej časti akademickej komunity na medzinárodný. V postkomunistických 
krajinách  prevláda skôr rozpačitý postoj stále spojený so silnou zotrvačnosťou obdobia druhej 
polovice 20. storočia. Samozrejme s niektorými výnimkami, ako je napr. CEU. 
10 Od poslednej tretiny deväťdesiatych rokov v Ústave etnológie SAV študovali aj viacerí absol-
venti iných odborov. 
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Keďže zrod seminára bol spojením dobrých úmyslov s absenciou potreb-
ných skúseností, prvé štádium jeho existencie bolo predovšetkým v znamení 
improvizácie. Základnou otázkou bol nielen obsah výučby, ale hlavne nájdenie 
kompromisu medzi tematickým/problémovým zameraním obsahu seminára, 
spôsobom jeho organizácie a reálnou úrovňou odborných vedomostí 
a intelektuálneho rozhľadu absolventov štúdia na filozofických fakultách. A čo 
je možno ešte dôležitejšie, ich mentálna pripravenosť na model interaktívneho 
textového a diskusného seminára, kde sa úplne samozrejme očakáva aktívny 
prístup, intenzívne samoštúdium a samostatné kritické myslenie. Ako sa rýchlo 
ukázalo, počiatočné až príliš ideálne predstavy sa hlavne v prvom období exis-
tencie seminára dostávali do kolízie s realitou slovenského akademického 
prostredia, ktorú reprezentovala okrem iného úroveň a mentalita väčšej časti 
absolventov univerzitného štúdia humanitných odborov. 

Spomínam si na prvé „koncepčné“ stretnutie v obývačke nášho petržal-
ského bytu niekedy v septembri roku 2000. Keďže som bol na niekoľko týž-
dňov zavretý medzi štyrmi stenami vďaka zlomenému členku, mal som dosta-
tok času dumať nad koncepčnými problémami budúceho seminára pre poslu-
cháčov doktorandského štúdia. Pravdaže mi bolo jasné, že v našich podmien-
kach by bolo nezmyslom rovno aplikovať model(y) výučby, ktorý(é) som mal 
možnosť spoznať počas pôsobenia na dvoch západoeurópskych univerzitách 
v deväťdesiatych rokoch. A práve preto nie, že ide o špičkové, dá sa povedať 
elitné univerzity. Na prvom pracovnom stretnutí som obom kolegom, s ktorými 
sme v seminári učili počas prvého roka, predostrel podľa môjho (vtedajšieho) 
názoru primeranú predstavu výučby v seminári doktorandov. Gabriela a Martin 
sa na seba spýtavo pozreli a zhodne konštatovali, že to určite nie je koncept 
aplikovateľný na absolventov slovenských univerzít. Po dlhšej diskusii sme sa 
nakoniec dohodli na istých zásadách, ktoré – ako sme sa vtedy nazdávali – 
budú pre náš seminár vhodné.  

Prax veľmi rýchlo ukázala, že aj táto vcelku neveľmi náročná predstava 
bola až príliš náročná, a počas prvých rokov seminára sa naše požiadavky stále 
posúvali pod úroveň náročnosti počiatočného zámeru. Problémom, s ktorým 
sme zápasili od začiatku a ktorý sa uspokojivo nepodarilo vyriešiť počas celých 
ôsmich rokov bol/je fakt, že i keď oficiálne ide o seminár doktorandov, reálne 
má charakter bakalárskeho seminára. Teda aspoň z pohľadu kritérií štandardnej 
britskej univerzity. Problémom nebola iba skutočnosť, že absolventi univerzit-
ného štúdia humanitných odborov nemajú prečítané klasické antropologické 
texty vrátane tých najzákladnejších, a že poniektorí z nich prvý raz počuli mená 
ako napr. M. Weber alebo E. Durkheim až počas prvého roku štúdia v seminári, 
ale predovšetkým vôbec neboli zvyknutí na spôsob práce, ktorý sa na štandar-
dnej európskej univerzite očakáva už od poslucháčov bakalárskeho štúdia. Špe-
cifickým problémom najmä počas prvých rokov bol prístup väčšiny doktoran-
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dov ku štúdiu, čo korení nielen v mentalite, ktorú si osvojili počas štúdia na 
„našej univerzite“, ale aj v samotnej organizácii doktorandského štúdia. Ale 
tomuto problému sa budem venovať v závere tohto textu. Je však potrebné zdô-
razniť, že za necelých osem rokov, ktoré uplynuli od počiatočných diskusií 
o koncepcii a obsahovej náplni seminára, určite došlo k pozitívnym posunom 
v úrovni vedomostí, v pripravenosti na model práce, ktorý sa uplatňuje 
v seminári, aj v prístupe väčšej časti študentov. Iste sú rozdiely, niekedy aj dosť 
výrazné, medzi jednotlivými ročníkmi aj medzi absolventmi rôznych fakúlt, ale 
to je pre každého vysokoškolského pedagóga s dlhšou praxou dosť triviálne 
konštatovanie. 

Problém kvality a charakteru vzdelania a mentálnych návykov nebol jedi-
ným problémom, ktorému bolo treba čeliť počas uplynulých ôsmich rokov. 
Napriek určitej názorovej rozdielnosti pedagógov pôsobiacich v seminári, danej 
aj ich generačným zaradením a problémovým zameraním, určite panovala 
úplna zhoda v tom, že budeme viesť doktorandov k samostatnému kritickému 
mysleniu, budeme podľa možnosti podporovať originalitu vedeckého myslenia 
a obsah/náplň seminára budeme smerovať k štandardným prístupom a zásadám, 
všeobecne akceptovaným v etnologických/antropologických vedách konca 20. 
storočia. Tieto prístupy a zásady sme v edukácii doktorandov mali uplatňovať 
v kontexte humanitnej disciplíny, v ktorej ešte stále pretrvávajú protovedecké 
stereotypy myslenia a vlastivedné prístupy, kde je kritické myslenie stále pova-
žované minimálne za niečo podozrivého a často v nej neplatia zásady, po-
znatky, metodologické prístupy a epistemologické postoje, ktoré sa v európskej 
a svetovej etnológii/antropológii považujú za samozrejmosť a povinne a bez 
diskusie si ich osvojujú poslucháči prvých semestrov bakalárskeho štúdia. Snáď 
nie je potrebné zdôrazňovať, že vytvoriť a následne viesť doktorandský seminár 
v takomto prostredí má viaceré nepríjemné úskalia. 

V dôsledku vyššie spomenutej absencie reálnych skúseností s touto formou 
postgraduálneho štúdia a váhavej neistoty, aká forma vzdelávania je najvhod-
nejšia pre naše podmienky, ako aj nie celkom rovnakej predstavy o vhodnom 
modeli medzi vyučujúcimi, bol prvý rok seminára v podstate založený na im-
provizácii. Výučba sa zakladala na prednáškach vyučujúcich, pričom každý 
z nás si zvolil určitú problematiku z oblasti teórie a metodológie, ktorej sa ve-
noval a teda sa v nej dobre orientoval. V podstate išlo o priblíženie teoreticko-
metodologických koncepcií od paradigmatických autorov z oblasti antropoló-
gie, respektíve všeobecne sociálnych vied. Prednášky sme dopĺňali tréningom 
zručností v písaní a prezentácii projektov a recenzií.  

Po prvopočiatočnej improvizácii sa počas nasledujúcich rokov ( v podstate 
po akademický rok 2005/2006) model práce ustálil na troch základných okru-
hoch. Prvým bol textový seminár, kde sa kriticky diskutoval vždy jeden text. 
Texty sme vyberali tak, aby pokrývali širší problémový aj metodologický záber 
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súčasných etnologických/antropologických vied, samozrejme vrátane textov od 
významných osobností sociálnych vied, ktoré zásadným spôsobom ovplyv-
nili/ovplyvňujú aktuálne spoločenskovedné myslenie. Poslucháči prvého roč-
níka boli naviac počas zimného semestra trénovaní v zručnostiach: toto mal na 
starosti Martin Kanovský, po jeho odchode sa tejto pedagogickej povinnosti 
zhostili vždy dve doktorandky končiaceho ročníka, čím zároveň dostali priestor 
na získanie pedagogickej praxe. Okrem toho prváci na konci letného semestra 
pred ostatnými doktorandmi (a prípadne aj školiteľmi) prezentovali projekt 
svojej dizertačnej práce. Postupne sa presadili aj prezentácie „končiacich“ 
doktorandov. Očakáva sa od nich, že pred komunitou svojich kolegov-dokto-
randov budú prezentovať časť svojej dizertačnej práce (ktorá by už mala byť 
prvou verziou rukopisu), či už vo forme prezentácie konkrétnej problematiky, 
alebo pracovnej verzie časti dizertácie (povedzme jednej kapitoly). 

Počas prvých piatich rokov bola veľkým limitom Seminára doktorandov 
jeho frekvencia. Jedno dvojhodinové stretnutie raz za mesiac (teda reálne ma-
ximálne desať stretnutí do roka) bolo absolútne nedostačujúce. Jednak pred 
pedagógmi vyvstala otázka, aké texty, respektíve akých autorov zaradiť do 
textového seminára. Táto skutočnosť predlžovala improvizačný charakter vý-
učby a kompromisný výber vhodných textov. Realita variovala medzi úsilím 
pokryť tých niekoľko stretnutí čo najväčším možným počtom autorov, alebo 
variantom využívať radšej konzistentnejší prístup vo forme diskusií nad textami 
od jedného autora, z jednej publikácie, ktorá má charakter kompendia.11 
Limitovaná frekvencia seminára bola zároveň v kolízii so zámerom vytvoriť čo 
najväčší priestor pre samostatnú tvorivú produkciu, pre prezentáciu vlastných 
textov/projektov jednotlivých doktorandov, resp. pre spoločné diskusie nad 
doktorandskými textami. 

Spočiatku bol problémom aj nezáujem niektorých školiteľov, ktorí nepo-
važovali za potrebné ani zúčastniť sa prezentácie projektu dizertácie vlastného 
doktoranda/doktorandky. Tiež sme pociťovali ako problém určitú izoláciu sku-
piny doktorandov od akademickej komunity – predovšetkým v súvislosti 
s týmito prezentáciami. Toto rieši Konferencia doktorandov, ktorá sa koná kaž-
doročne od roku 2003 v závere letného semestra. Poslucháči prvého ročníka 
pred akademickou komunitou12 prezentujú projekt svojej dizertačnej práce. 
Dvaja komentátori, jeden z radov starších doktorandov a jeden spomedzi ško-
liteľov prednesú svoje kritické pripomienky, po ktorých nasleduje všeobecná 
diskusia. Doktorandi okrem prezentácie vlastných bádateľských zámerov pred 
akademickou komunitou, sú tak trénovaní na kritické prostredie medzinárod-

                                                 
11 Napríklad v akademickom roku 2004/2005 sa v textovom seminári využívala vynikajúca 
učebnica Roberta Laytona An Introduction to Theory in Antropology. Samozrejme za jeden rok sme 
ani túto prácu nestihli rozdiskutovať celú. 
12 Podujatie je prístupné pre širšiu akademickú komunitu. 
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ných konferencií, kde musia vedieť obhájiť svoje názory a postoje, ale aj vedieť 
prijať kritiku. Zároveň sú trénovaní vo formulovaní a prednášaní kritických 
komentárov. Doktorandi a aj ich školitelia majú tak možnosť získať kritickú 
spätnú väzbu v úvodnej fáze práce na dizertácii. Svoj projekt môžu dopracovať, 
v prípade zásadnej kritiky aj komplexnejšie prepracovať ešte pred začatím 
hlavnej fázy terénnych výskumov, ktorá zvyčajne spadá do druhého roka dok-
torandského štúdia. Či sa tak naozaj stane, je ale iba na ich rozhodnutí. 

Novým impulzom v práci seminára bol príchod Zuzany Búrikovej 
v akademickom roku 2005/2006, ktorá po opakovaných pobytoch na najpre-
stížnejších britských univerzitách priniesla do seminára nový know-how aj 
novú energiu. Podstatnou zmenou bolo tiež zvýšenie periodicity na dve stret-
nutia mesačne, posledné dva roky je periodicita jedno stretnutie za týždeň. Zá-
roveň ale seminár nie je povinný pre poslucháčov záverečného ročníka dokto-
randského štúdia, avšak sa od nich očakáva prezentácia problémov/draftov 
z ich dizertačných prác. Štandardná periodicita seminára umožňuje podstatne 
intenzívnejšiu prácu s vlastnými textami študentov, významnou mierou rozši-
ruje možnosť spoločných (kritických) diskusií nad ich vlastnými vedeckými 
projektmi a výstupmi. Pedagogickým zámerom je vniesť do seminára viac kri-
tických diskusií a reflexie vlastných názorov aj vedeckých projektov medzi 
samotnými študentmi, získavanie kritiky a spätnej väzby predovšetkým vo 
vlastnom rovesníckom prostredí. Cieľom je, aby projekty a texty doktoranda 
kriticky nehodnotil iba jeho školiteľ, ale aj akademická komunita príslušníkov 
jednej vekovej skupiny, a aby sa vytvoril priestor pre tvorivú diskusiu 
o problémoch, s ktorými doktorandi zápasia počas práce na dizertácii.  

Výučba v rámci jedného akademického roka je tak podľa možnosti rovno-
merne rozdelená medzi prezentáciu vlastných textov a projektov a textový se-
minár. Po príchode Zuzana Búriková zostavila výberový reader, ktorý je už dva 
roky základom textového seminára. Podľa uváženia jednotlivých pedagógov 
môže byť dopĺňaný aj o ďalšie texty. Počas posledných dvoch rokov sa zvýšila 
intenzita práce v dôsledku zavádzania štandardných nárokov na týždennú prí-
pravu študentov. Od začiatku bola základným problémom disciplína a laxný 
prístup veľkej časti doktorandov ku štúdiu. Predovšetkým vekové skupiny, 
ktoré študovali na univerzitách v deväťdesiatych rokoch a ešte začiatkom tohto 
desaťročia, zjavne považovali seminár za síce celkom zaujímavý, ale nezá-
väzný doplnok ich doktorandského štúdia. Netreba pochybovať, že v tomto 
postoji nachádzali oporu v akademickom prostredí, v ktorom sa pohybovali, 
ako aj u časti školiteľov. V súčasnosti sa preto od študentov vyžadujú písomné 
prípravy na každý textový seminár, čo ich núti k patričnej príprave na každé 
pracovné stretnutie. 

Seminár doktorandov za osem rokov prekonal vývojový oblúk od počia-
točného tápania a improvizácie až k modelu, ktorý sa blíži k výchovnej 
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a vzdelávacej norme doktorandského štúdia na štandardnej európskej univer-
zite. Problémy, s ktorými u nás zápasí vedecká výchova doktorandov sú však 
limitom, aby aj Seminár doktorandov Ústavu etnológie SAV plne zodpovedal 
tomuto štandardu, pričom stále pretrváva nechuť tieto problémy riešiť. 

Trvalým problémom je nejasná pozícia vedúceho seminára, respektíve pe-
dagógov pôsobiacich v seminári vo vzťahu k hodnoteniu práce doktoranda, 
samozrejme s dopadom na jeho celkové hodnotenie a teda úspešné ukončenie 
doktorandského štúdia. U ústavných doktorandov tento problém rieši kreditový 
systém, kde kredity za návštevu seminára udeľuje jeho vedúci. Avšak nie je 
vyriešený vo vzťahu k doktorandom študujúcim na univerzitách. Ide 
o absurditu, ktorá je nekompatibilná so samozrejmou zásadou, že študenta kla-
sifikuje/kredity udeľuje vyučujúci a nie tretia osoba, ktorá s výučbou nemá nič 
spoločné. Bez ohľadu na pozíciu tejto osoby v akademickej hierarchii a jej 
vzťah ku konkrétnemu študentovi. Zásadným problémom je tiež nezaradenie 
pedagógov pôsobiacich v seminári, ktorí sa veľmi intenzívne sa podieľajú na 
vedeckej výchove, do hodnotiaceho procesu udeľovania titulu PhD. V každom 
prípade majú vyššie naznačené okolnosti na doktorandské štúdium v odbore 
etnológia demoralizujúci dopad. 

Ďalším závažným problémom je absencia jasných pravidiel vo vzťahu 
školiteľ-doktorand a vynútiteľný súbor povinností a práv v tomto ich vzťahu. 
Úzko to súvisí s oceňovaním práce školiteľa, ktorá je jednou z najdôležitejších 
a najzodpovednejších (a snáď aj najnáročnejších) súčastí profesie vysokoškol-
ského učiteľa. Pritom naozaj stačí prevziať tieto pravidlá zo štandardného eu-
rópskeho univerzitného prostredia. Napríklad na britských univerzitách je zá-
väzne stanovená periodicita konzultácií, ktorú musia dodržiavať obaja účast-
níci vzťahu školiteľ-doktorand. Za vedenie dizertačnej práce je pevne stano-
vený príplatok k mesačnej mzde, takže každý vysokoškolský pedagóg vopred 
pozná výšku finančného ocenenia svojej práce. Ale zároveň v prípade niekoľko 
krát zopakovaného neúspechu pri vedení dizertačnej práce nemôže už britský 
akademik veľmi rátať s tým, že ešte niekedy bude poverený školením nejakého 
doktoranda. Výber školiteľov v našich podmienkach nezodpovedá ich štatis-
ticky doložiteľnej úspešnosti pri vedení dizertačných prác, ich metodologickej 
spôsobilosti k vedeniu dizertačnej práce, úrovne vedeckej produkcie hodnotenej 
podľa medzinárodne platných scientometrických kritérií, ani podľa konkrétne 
preukázaných pedagogických schopností. Za veľký nedostatok koncepcie se-
minára považujem nulové zapojenie tímu školiteľov do jeho práce. Nie veľmi 
povzbudzujúco na mňa po celé obdobie pôsobil aj laxný prístup participujúcich 
katedier a ich trvalý nezáujem prispievať k rozvíjaniu seminára ak už nie pria-
mym pedagogickým prínosom, tak aspoň jeho finančnou a logistickou podpo-
rou. 
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Bez vyriešenia naznačených problémov nemožno v budúcnosti očakávať 
výraznejšie zlepšenie kvality doktorandského štúdia v odbore etnológia. Žia-
duca zmena je dnes predovšetkým vecou politickej vôle. Kvalitatívny posun už 
nemôže vychádzať z vnútra seminára, ten v zásade vyčerpal svoje dynamizu-
júce možnosti. Práve viaceré externé okolnosti majú na Seminár doktorandov 
limitujúci dopad. Preto ďalší kvalitatívny posun v doktorandskom štúdiu a aj 
v rozvíjaní Seminára doktorandov smerom k európskemu univerzitnému štan-
dardu bude počas nadchádzajúceho obdobia v rukách štatutárov a vedeckých 
rád akademických inštitúcií, ktoré participujú na vedeckej výchove mladej ge-
nerácie slovenských etnológov. 
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Niekoľko poznámok k doktorandskému štúdiu 
 

Miroslava Hlinčíková 
 
 

Hneď v úvode by som chcela povedať, že je pre mňa ťažké hodnotiť úro-
veň doktorandského štúdia na Ústave etnológie, keďže zatiaľ nemám skúsenosť 
z inej inštitúcie, a teda ho nemôžem skonfrontovať so žiadnym iným pracovis-
kom. Doktorandské štúdium je založené najmä na vlastnej snahe doktoranda – 
teda čítaní odbornej literatúry, vymedzení si hlavných výskumných otázok a 
teoretických východísk, výskume a na konzultáciách doktoranda s jeho školite-
ľom. 

V každom pozitívne hodnotím doktorandský seminár, ktorý sa koná jeden-
krát do týždňa. V prvom semestri bolo cieľom seminára oboznámiť sa 
s klasickými textami sociálnej teórie a sociálnej antropológie. Seminár bol roz-
delený do troch okruhov, sledujúc vplyv jednotlivých sociálnych vedcov na 
sociálnu antropológiu – konkrétne Marxa (pod vedením Mgr. Z. Búrikovej, 
PhD.), Webera (PhDr. J. Podoba, CSc.) a Durkheima (Doc. M. Kanovský, 
PhD.). Na každý seminár sme sa museli písomne pripravovať. Týždeň vopred 
sme dostali text a zadané otázky, na ktoré sme mali zodpovedať. Seminár pre-
biehal formou diskusie, teda nebola to klasická prednáška, k odpovediam na 
nejasnosti sme zväčša dospeli dialógom. To nás viedlo nielen k prečítaniu jed-
notlivých textov, ale aj k ich kritickej analýze. Práve tento moment veľmi oce-
ňujem, i keď niekedy bolo naozaj nad moje sily nájsť odpovede na všetky za-
dané otázky. V každom prípade, ak by sme boli k takejto forme štúdia vedení 
už počas vysokej školy, úroveň našich vedomostí by bola oveľa lepšia. 

Druhý semester doktorandského seminára, pod vedením Juraja Podobu, bol 
založený na prezentácii draftov – projektov dizertačných prác jednotlivých 
doktorandov. Dôležité bolo vzájomné oboznámenie sa s projektmi dizertácií, 
spätná väzba od ostatných, podnetné impulzy a návrhy na prípadné zlepšenia. 
Za inšpiratívne by som považovala, keby na seminári svoje práce predstavili aj 
„starší“ doktorandi, ktorí sú už v procese písania svojich dizertačných prác, 
alebo sa na to práve chystajú.  

Na záver môjho krátkeho príspevku by som chcela navrhnúť, aby sme ob-
novili fungovanie seminárov „Work in Progress“, kde výsledky svojich vý-
skumov prezentovali končiaci doktorandi alebo sociálni vedci, ktorí boli 
v štádiu dopisovania svojej dizertačnej práce, článku alebo projektu, a tak vy-
tvorili priestor na spoločnú diskusiu. 
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Hodnotenie doktorandského štúdia 
v Ústave kultúrnych štúdií FSEV UK 

 
Peter Hlohinec 

 
 

V tomto príspevku sa budem venovať stručnému hodnoteniu dokto-
randského štúdia sociálnej antropológie v Ústave kultúrnych štúdií Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Vychádzam z vlastnej skú-
senosti interného doktoranda na tejto inštitúcii, ktorým som od septembra 2007. 
Sociálna antropológia ako inštitucionalizovaný študijný odbor na Slovensku 
existuje len krátko, a doktorandské štúdium v tomto odbore ešte kratšie. S mo-
jimi kolegami sme jej súčasťou len prvý rok. Mohol by som sa tu teda venovať 
očakávaniam a začiatočníckemu elánu. Rozhodol som sa však pozrieť na prog-
ram štúdia skôr vecne.  

Každý projekt v rámci sociálnej antropológie musí zahrňovať kvalitatívny 
zber dát. Práca doktoranda je teda rozdelená na štúdium literatúry a analýzu dát 
získaných počas terénneho výskumu. Práve túto základnú koncepciu štúdia 
sleduje doktorandský seminár, ktorý sa koná týždenne. Zúčastňujú sa ho dokto-
randi z Katedry etnológie FiF UK, Ústavu etnológie SAV a Ústavu kultúrnych 
štúdií FSEV.  

Na základe skúseností zo seminára sa domnievam, že odlišnosť prístupu 
kolegov z odborov etnológie a antropológie je len formálna a zakladá sa skôr na 
inštitucionálnej príslušnosti. Vedúci doktorandského semináru Zuzana Búri-
ková, Juraj Podoba a Martin Kanovský sú antropológmi, i keď ich formálne 
vzdelanie prebehlo v iných odboroch. Preto sa mi páči koncepcia seminára, 
ktorý spája doktorandov z týchto troch inštitúcií.  

Samotný seminár pozostáva z dvoch častí: z prezentácií projektov 
a z textového seminára. Prezentácia projektov je pritom jeho najsilnejšou strán-
kou, pretože umožňuje kritický pohľad kolegov a naznačuje, s akými problé-
mami všetci zápasíme. Tiež dovoľuje brať do úvahy reakcie ostatných pri for-
mulovaní vlastných myšlienok. Užitočné pre nás sú aj prezentácie starších 
doktorandov, pretože ich práca už postúpila ďalej a majú väčšie skúsenosti.  

Textová časť seminára je zameraná na analýzu prác klasických teoretikov 
antropológie. S touto časťou som osobne najmenej spokojný. Nie preto, žeby 
neposkytovala nové informácie, ale je pre mňa otázne, aký má význam pre 
konkrétne aspekty mojej práce. Skôr by som privítal seminár zameraný na 
texty, ktoré sú dôležité pre jednotlivých študentov. Rád by som napríklad mal 
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možnosť vypočuť si názor kolegov na konkrétne problémy riešené v súčasnosti 
s ohľadom na môj projekt. Bez oboznámenia sa s relevantnými textami je to 
prakticky nemožné. Ani ja sa nemôžem vyjadriť k teoretickým východiskám 
mojich kolegov, ak mi uvádzané nimi teoretické práce nič nepovedia.  

Na záver by som skonštatoval, že doktorandský seminár poskytuje dobrú 
možnosť dozvedieť sa viac o vedeckej práci počas doktorandského štúdia 
a vzájomne konfrontovať názory.  
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Doktorandská výučba v Ústave etnológie SAV 
 

Soňa Lutherová 
 
 

Predovšetkým by som rada ocenila snahu redakcie Etnologických rozpráv 
rozprúdiť diskusiu o doktorandskej výučbe. Tento zámer však zrejme nebude 
v plnej miere naplnený, nakoľko pri zvolenej forme príspevku v časopise pova-
žujem otvorenú kritiku zo strany doktorandov skôr za nepravdepodobnú. Zhod-
notenie výučby doktorandov na našom pracovisku je pre mňa osobne neľahká 
úloha aj v inom zmysle – hoci som „načala“ už druhý semester môjho pôsobe-
nia na ústave, stále mám pocit, akoby som na PhD. štúdium nastúpila len pred 
chvíľou.  

Ako ťažisko práce doktoranda v Ústave etnológie chápem v prvom rade 
štúdium literatúry, samotný výskum a ďalšie aktivity vzťahujúce sa k tvorbe 
dizertačnej práce, a napokon konzultácie so školiteľom. Tento proces je indivi-
duálny – na tomto mieste ho nechcem bližšie hodnotiť – a závisí od konkrét-
neho študenta a školiteľa. Domnievam sa však, že v mojom prípade sú tempo aj 
intenzita obojstranne vyhovujúce.  

Ďalšou doktorandskou aktivitou sú pravidelné semináre obsahovo zame-
rané na štúdium odborných textov a následnú diskusiu. Takáto forma výučby je 
pre mňa zaujímavá a hodnotím ju veľmi pozitívne, keďže počas magisterského 
štúdia bolo na kurzoch pomerne málo príležitostí diskutovať so spolužiakmi 
a pedagógmi. Príčiny môžu byť rôzne – mnohé kurzy boli vedené skôr vo 
forme prednášok a väčšina študentov je navyše pri výučbe pasívna, až noto-
ricky nediskutuje a neprejavuje svoj názor.  

Doktorandský seminár pre mňa predstavuje možnosť naučiť sa kriticky za-
oberať vedeckým textom a okrem toho formulovať a obhájiť svoje postoje. Za 
určité negatívum seminára považujem písomné zhodnotenia čítaných textov, 
ktoré pripravujeme. Pripadajú mi do istej miery samoúčelné, keďže sa o ne 
priamo pri diskusii na seminári neopierame a osobne by som sa čítanému textu 
venovala do hĺbky aj bez písomnej prípravy. V rámci seminára kladne hodno-
tím striedanie troch pedagógov – je podnetné a zaujímavé pozorovať tri roz-
ličné prístupy k vedeniu seminára aj samotnej diskusie.  

Hoci chápem, že pôsobenie na škole a na akadémii sa v základnej obsaho-
vej náplni práce odlišuje, za isté negatívum môjho doktorandského štúdia pova-
žujem, že na rozdiel od doktorandov na školách naša výučba automaticky ne-
zahŕňa pedagogickú prax. Myslím si, že by bola pre mňa skúsenosťou – osob-
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nou i profesijnou. Naopak, za pozitívne považujem, že sme ako doktorandi do-
stali možnosť zapojiť sa do riešiteľských tímov aktuálne štartujúcich vedeckých 
grantov. Táto aktivita síce nie je priamou súčasťou doktorandského štúdia, no 
momentálne považujem práve možnosť vyskúšať si samotnú prax – výskumnú 
a ideálne aj pedagogickú – za najprínosnejšiu.   
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Externé štúdium – osveta či biznis? 
 

Zuzana Beňušková 
 
 

Externá forma vysokoškolského štúdia nie je nič nového v slovenskom 
školskom systéme, avšak jej podmienky sa dosť zásadne menia. V 50. rokoch 
20. storočia si mnohí pracujúci začali popri zamestnaní zvyšovať kvalifikáciu 
rôznymi formami diaľkového štúdia či v tzv. večerných univerzitách. Na pre-
lome 70. a 80. rokov sedeli spoločne v laviciach na Univerzite Komenského 
poslucháči denného aj externého štúdia, aj keď oficiálne musel byť každý ex-
ternista zamestnaný, pokiaľ sa nechcel dopustiť príživníctva. Niektorí však štu-
dovali skutočne diaľkovo a nájdu sa medzi nimi aj úspešní pracovníci etnolo-
gických inštitúcií. 

Po roku 1989 sa dopyt po externej forme štúdia stal biznisom. Vysoké 
školy začali v spolupráci s ďalšími subjektami dômyselnými spôsobmi získavať 
od externistov peniaze, ktorými vykrývali nedostatok štátnych financií pre 
bežný chod katedier, nákup nutnej kancelárskej techniky, či publikačné akti-
vity. Tí, ktorí „nešli s dobou“ a nemali externistov, boli odkázaní len na 
skromný prídel od štátu a z grantových agentúr, čo vystačilo približne na kan-
celársky papier, toner do tlačiarne a tuzemskú služobnú cestu. Živorili spoločne 
aj s dennými študentmi, ktorí si museli sami financovať všetky exkurzie či vý-
skumy vyplývajúce zo študijných programov. Trvalo celé desaťročie, kým dos-
pela situácia do štádia, keď ministerstvo školstva usúdilo, že legislatívne by 
bolo treba dať veci na poriadok. A tak sa za ministra Fronca rozvinula verejná 
diskusia o platení vysokoškolského štúdia, nie však len externého, ale aj den-
ného. Vychádzajúc z premisy, že medzi študentmi oboch foriem štúdia by ne-
mali byť zásadné rozdiely, konečný verdikt znel, že obe formy štúdia sú bez-
platné. Teda aspoň dovtedy, kým sa obe nespoplatnia a súbežne nevykompen-
zujú rôznymi pôžičkami. Táto druhá časť pôvodných zámerov sa však z viace-
rých príčin nezrealizovala. Povedalo sa A, ale nepovedalo sa B. V mediálnych 
diskusiách odznelo, že mnohí externí študenti sú nezamestnaní a v dennej 
forme neštudujú len z nedostatku miest. Avšak keď im školy ponúkli možnosť 
pridať sa k denným študentom, ukázalo sa, že nemôžu, pretože pracujú a do 
školy môžu chodiť len cez víkend. Nikto z kompetentných však neuvažoval o 
tom, kto a za aké peniaze ich má v sobotu učiť. Príspevok štátu na externých 
študentov totiž zďaleka nepokrýval a nepokrýva výdavky počínajúce od nákla-
dov na kúrenie, cez obslužný servis, až po vyučujúcich. Novú situáciu riešili 
školy rôzne.  
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1. Externú výučbu zrušili, alebo ju ani nezačali, čo nepotešilo najmä tých, kto-
rých udržanie pracovného miesta bolo podmienené zvýšením si kvalifikácie. 
Nebolo výnimočné počuť rozhorčené debaty v zmysle – „veď by som si tú 
jednu dve tisícky mesačne zaplatil, len keby to externé štúdium ponechali“.  

2. Niektoré školy začali poskytovať externú výučbu bezplatne, pričom pracovné 
výkony počas soboty zakomponovali do pracovných úväzkov pedagógov.  

3. Najviac však bolo zrejme tých škôl, ktoré zotrvali pri platenom štúdiu exter-
nistov ošetrenom rafinovanými spôsobmi, avšak s očakávaním možných rizík 
pri porušovaní zákona alebo neposlušnosti študentov. Ide o rôzne dobro-
voľno-povinné darovacie zmluvy, či dištančné formy štúdia, ktoré pri troške 
vôle študentov nemusia byť až tak celkom dištančné. Stačí zaplatiť a cez ví-
kend môžu navštíviť vzdelávacie kurzy.  

Pravdou je, že vysokým školám odľahlo, keď sa rozhodlo, že od školského 
roku 2008–2009 je zlegalizované platené externé štúdium. Mútne vody sa za-
čali čistiť a je záležitosťou vysokých škôl, ako sa vysporiadajú s obmedzeniami 
a odporúčaniami, ktoré upravujú vyberanie peňazí za externé štúdium. Do hry 
vstúpili aj sprísnené reakreditácie univerzít, ktoré by mali sprehľadniť a obme-
dziť prebujnené študijné odbory, vidiecke pobočky univerzít a súkromné vy-
soké školstvo založené na externej výučbe. Financovanie štúdia a politika štátu 
vo vzťahu k vzdelávaniu je však len jedna strana mince. Druhou stranou mince 
je otázka, čo môžu školy externým študentom ponúknuť a ako sa títo dokážu 
vysporiadať so špecifickou formou štúdia založenou do značnej miery na samo-
štúdiu popri pracovných povinnostiach. 

V rámci študijného odboru etnológia je externé štúdium už vyše jedného 
desaťročia akreditované len na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je to 
dostatočne dlhá doba na to, aby bolo možné zhodnotiť efektívnosť tejto formy 
štúdia pre disciplínu, absolventov, aj katedru, ktorá výučbu zabezpečuje. Popri 
štúdiu etnológie je akreditované aj externé bakalárske štúdium Animátor voľ-
nočasových aktivít, ktoré vcelku úspešne funguje už niekoľko rokov1 a študijný 
program Hudobná a tanečná folkloristika, ktorý dosiaľ nebol prakticky zreali-
zovaný. Skúseností s externou výučbou je teda viac, zostaneme však pri štúdiu 
etnológie. 
 
Kto sú externí študenti?  
 

Externí študenti sú heterogénnejšia skupina než študenti denného štúdia. 
Vekovo sú zastúpení od cca 20 do vyše 50 rokov. Dôvody, prečo sa prihlásili 
na štúdium, sú rôzne:  
- pracujú v odbore blízkom etnológie,  

                                                 
1 Vyučuje sa v Nitre a stabilnejšie v Bratislave. Vzniklo ako vedľajší produkt študijného programu 
Manažment kultúry a turizmu, ktorý je už predmetom štúdia na samostatnej katedre, avšak pôvodne 
sa sformoval ako externá forma štúdia na Katedre folkloristiky a regionalistiky FF UKF v Nitre. 
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- venujú sa záujmovým aktivitám súvisiacim s folklórom, 
- nemali možnosť študovať v mladosti a túžia doplniť si vzdelanie, 
- pre udržanie si pracovného miesta potrebujú bakalárske vzdelanie,  
- nemôžu si dovoliť denné štúdium, pretože aj keď je bezplatné, v konečnom 

dôsledku je drahšie než štúdium popri zamestnaní, 
- etnológia sa im zdá zaujímavá disciplína, aj keď často veľa o nej nevedia, 
- predpokladajú, že ide o ľahké štúdium, pretože nie je v ňom matematika (z 

tejto kategórie mnohí v druhom ročníku štúdium opúšťajú). 
Veľmi rôzna je aj kvalita študentov. Niektorí prichádzajú na štúdium už 

čiastočne fundovaní v niektorej oblasti etnológie a pre pedagógov sú zdatnými 
partnermi, iných štúdium evidentne baví, ďalší sa štúdiom prepletajú a až v 
treťom ročníku, pri bakalárskej (predtým tzv. postupovej) práci zisťujú, čo to 
znamená „myslieť etnologicky“.  
 
Aká je kvalita externého štúdia? 
 

Študijné programy pre denné a externé štúdium sú v podstate rovnaké, 
máloktorý externý študent však zvláda štúdium v štandardnej dĺžke (obvykle 
končia o pol roka až dva roky neskôr). Externé štúdium neumožňuje plnohod-
notne vyučovať tzv. praktické predmety, ktoré sú špecifikom etnológie v Nitre 
(hra na hudobnom nástroji, ľudový tanec, vokálne techniky, výtvarné techniky), 
ani cudzie jazyky. Na druhej strane je menej limitované internými učiteľmi 
katedry než denná forma štúdia, čiže prednášky je možné obohacovať o výni-
močné témy, či prednášajúcich. Obsah predmetu, ktorý sa prednáša na dennom 
štúdiu je zhrnutý v jednodňovom prednáškovom bloku, trvajúcom okolo 6 ho-
dín, náročnejšie predmety majú dvojnásobnú dotáciu hodín. Ďalej sú študenti 
odkázaní na samoštúdium. Keďže pochádzajú z rôznych končín Slovenska, k 
odbornej literatúre sa niektorí dostávajú pomerne ťažko. Okrem kopírovania 
študijných materiálov je perspektívnou pomôckou tzv. e-learning, ktorý je na 
etnológii v Nitre využívaný vo viacerých predmetoch aj v rámci denného štú-
dia.2 Študenti sú skúšaní zväčša formou testu. Výhodou tejto formy skúšania je, 
že výsledky sa dajú ľahšie objektivizovať, nevýhodou je, že niektorí študenti sa 
nenaučia koncipovať svoju odpoveď, čo je ich handicapom pri záverečných 
skúškach. V priebehu štúdia študenti vypracujú niekoľko seminárnych prác, 
musia odovzdať materiál z terénneho výskumu a spracovať aspoň jednu roční-
kovú prácu. Práve pri terénnych výskumoch a ročníkových prácach je oproti 
dennému štúdiu azda najviac akceptovanej nižšej kvality. Pracovné zaťaženie 
mnohým externým študentom neumožňuje pobyt v teréne, či dlhodobejšiu sú-
stredenú prácu na zadanej téme. Vo všeobecnosti málo čítajú. Aj tu však platí 
„ľahko na cvičisku, ťažko na bojisku“ a pri koncipovaní záverečných prác sa 
                                                 
2 Softvérový systém, ktorý umožňuje multimediálne odovzdávanie informácií študentom a spätnú 
väzbu študentov vrátane odborných chatov a skúšania. 
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často zapotia nielen študenti, ale aj pedagógovia, aby práca dosiahla aspoň mi-
nimálny kvalitatívny štandard. Na druhej strane, viaceré záverečné práce exter-
ných absolventov sú vynikajúce a niektoré boli zavŕšené aj v publikačnej po-
dobe. Ukazuje sa tiež, že starší poslucháči pristupujú k štúdiu oveľa zodpoved-
nejšie než mladí. 

Kvalita externého štúdia je vo všeobecnosti predmetom diskusií a niektorí 
vyučujúci vyslovene odmietajú učiť na externom štúdiu, pretože nemôžu štu-
dentom poskytnúť kvalitu porovnateľnú s výučbou na dennom štúdiu. Ne-
možno však jednoznačne hovoriť o horšej kvalite absolventov externého štúdia. 
Niektoré ročníky externistov na etnológii v Nitre dosahovali pri záverečných 
skúškach vyššiu kvalitu než denní študenti. Bolo vidieť, že sú v nich zrelí ľu-
dia, ktorí vedia čo chcú, seriózne pristupujú k povinnostiam a vzájomne si v 
štúdiu pomáhajú. Napokon viacerí z nich sa stali našimi rovnocennými kole-
gami. Tendencia prijímať čoraz viac študentov motivovaná finančnými prí-
delmi za študenta však znižuje ich priemernú kvalitu nielen na externom, ale aj 
na dennom štúdiu. Takmer 100 % absolventov bakalárskeho štúdia má záujem 
o pokračovanie na magisterskom stupni, pretože na Slovensku stále vládne 
predstava, že vysokoškolské štúdium je plnohodnotné, len keď trvá päť rokov. 
Z kvalitatívneho hľadiska sa však ukazuje, že selekcia medzi bakalármi je 
nutná, obzvlášť pri externých absolventoch.  

Pre vyučujúcich znamená externá výučba prácu navyše. Aj keď je zvlášť 
odmeňovaná, výučba sa deje počas voľných dní na úkor oddychu, resp. vedec-
kej práce. K tomu treba prirátať manažovanie výučby, konzultácie, komuniká-
ciu cez maily a telefóny, čítanie množstva študentských prác a skúšanie. Nie 
náhodou uvádza Soňa Švecová (2006: 103) v úvode svojich spomienok vetu: 
„Povinnosti môjho zamestnania spočívali v pedagogickom pôsobení, v tom 
čase ešte bez prehnaného počtu poslucháčov a bez diaľkového štúdia.“ Práca s 
externistami je záťažou aj pre našich poľských či českých kolegov. Prečo to 
teda robíme? Ide o obojstrannú výhodnosť. Školám pomáhajú financie získané 
za externistov prežiť a pracujúci si môžu zvýšiť kvalifikáciu. A koľko stojí v 
školskom roku 2008/2009 externé štúdium etnológie na UKF v Nitre? Bakalár-
sky stupeň je pre študentov bezplatný, zaplatí za nich štát,3 magisterský je za 
28 000 Sk/rok a doktorandský za 36 000 Sk/rok.  
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3 Fakulta má možnosť rozhodnúť, za ktoré študijné programy sa budú financie od študentov 
vyberať a ktoré dostanú prídel od štátu. 
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Miesto a úloha regionálneho vzdelávania 
vo vyučovacom procese v poľskej škole 

 
Grzegorz Odoj 

 
  

V septembri 1994 bola na V. Kongrese združení Regionálnej kultúry vo 
Vroclave schválená Listina poľského regionalizmu, v ktorej sa odporúčalo 
uviesť široko chápanú problematiku regiónov do vyučovacích programov na 
všetkých stupňoch vzdelávania.1 
Následne Listina našla pozitívnu odozvu v pokynoch Ministerstva školstva. 
Školám bolo rozposlané ministerstvom spracované stanovisko k programovým 
predpokladom regionálnej výchovy: Kultúrne dedičstvo v regiónoch.2 Podľa 
tohto materiálu je regionálna výchova určená na vytvorenie príležitosti mladým 
ľudom spoznávať vlastné kultúrne dedičstvo, regionálnu tradíciu, osvojovanie 
regionálnych poznatkov i hodnôt, a teda na formovanie a posilňovanie regio-
nálneho povedomia (regionálnych postojov). A preto, ako povedal J. Angiel 
(2001: 15), by sa v regionálnej výchove mali vzájomne prelínať takéto kompo-
nenty: 
- spoznávanie regiónu, 
- vytváranie osobného vzťahu k regiónu, 
- smerovanie k regionálnej identite (uvedomovanie si, akou hodnotou je re-

gión) 
- postoj zodpovedného správcu územia, na ktorom žije a ktoré miluje. 

 
Dôraz na takto stanovený cieľ vzdelávania a výchovy programových odpo-

rúčaní, podľa ktorých je formovanie silných a autentických vzťahov žiaka 
k vlasti dôležité a má za úlohu viesť k spoznávaniu regionálnych a národných 
trvalých kultúrnych hodnôt, k aktívnemu, vedomému zapájaniu sa do činnosti 
zameraných na zveľaďovanie najbližšieho prostredia, regiónu a štátu, 
k citlivosti na odlišné spoločenstvá a kultúry, bol už od začiatku prítomný vo 
                                                 
1 Karta Regionalizmu Polskiego uchwalona na V Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. In: 
Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole. S. Bednarek (ed.) Wrocław 
1999, s. 24.  
2 Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe. Warszawa : MEN 1995. Programový 
projekt ministerstva vypracovala skupina odborníkov: prof. dr. hab. Henryk Skorowski, prof. dr. 
hab. Krzysztof Brozi, prof. dr. hab. Zygmunt Kłodnicki, dr. Joanna Angiel, mgr. Ewa Repsch, dr. 
Mirosława Bobrowska, dr. Jerzy Chmiel, dr. Emil Kowalczyk,. 
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všeobecnej reforme školskej výchovy naštartovanej v roku 1998. Avšak na-
priek tomu, že toto smerovanie bolo zjavné už v ministerskom nariadení zo 7. 
septembra 1991, podľa ktorého „úloha vzdelávania a výchovy tkvie vo formo-
vaní pocitu zodpovednosti, lásky k vlasti a úcty k poľskému národnému 
i kultúrnemu dedičstvu spojenej s citlivosťou na hodnoty kultúr Európy 
a sveta“,3 problematika regionalizmu ako programová priorita a obligátna náplň 
vzdelávania sa odzrkadlila až v roku 1999 v dokumente z 15. februára 
o Základoch všeobecného programu vzdelávania.4 Uvedené iniciatívy, s nimi 
spojené názory a následné nariadenia dali impulz k všímaniu si, aký veľký výz-
nam v didakticko-vzdelávacom procese majú vedomosti sústredené na obsahy 
o najbližšom okolí a regióne,5 realizované od septembra roku 1999 na základ-
ných školách (resp. aj gymnáziách) v rámci povinnej regionálnej výchovy, a to 
najmä v podobe tzv. medzipredmetovej „edukačnej drážky“,6 čiže prierezovej 
témy prechádzajúcej oblasťami vzdelávania (pozn. prekl.). Na úrovni vyššieho 
sekundárneho stupňa (pre Lýceá: všeobecné a profilované, Stredné odborné 
učilištia) zasa platí na základe Všeobecného nariadenia z roku 2002 povinnosť 
zavedenia prierezovej témy „regionálne vzdelávanie – kultúrne dedičstvo re-
giónu“,7 ktoré prirodzene a logický nadväzuje na program realizovaný na niž-
šom stupni. 

Regionálna výchova nie je samostatnou oblasťou alebo samostatným cel-
kom výchovného procesu, ale je neoddeliteľným komponentom celého didak-
ticko-výchovného procesu. V rámci regionálnej výchovy učiteľ nielen realizuje 
                                                 
3 Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r., Dz. U. z 1996 r., č. 67, poz. 329, a neskoršie zmeny. 
4 Por.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 1999/14/129 
5 Treba podotknúť, že zapájanie regionálnej výchovy do obsahu vzdelávania nie je v Poľsku 
novinkou. V období medzi vojnami bola rozširovaná idea regionalizácie vzdelávacieho 
a výchovného procesu, a to najmä preto, že pre znova nadobudnutú štátnosť bolo regionálne 
a lokálne povedomie prvou etapou na ceste k obnoveniu a upevňovaniu národného povedomia. 
Vznikalo teda veľa návrhov na zapojenie regionálnych otázok do fungovania vzdelávacích 
organizácií (zariadení), okrem iných napríklad organizovanie Kurzov spoznávania krajiny, 
prevádzkovanie Regionálnych učiteľských ústavov ap. Pre takéto iniciatívy aj pre formovanie 
didaktických smerníc mal veľký význam Program poľského regionalizmu vypracovaný v roku 
1926, ktorý nastoľoval prepojenie výchovných a edukačných činností v škole a mimo nej 
s vlastným prostredím žiakov a ich koordinovanie s obsahom vzdelávania.  
6 Podľa definície Ministerstva školstva edukačná drážka je „druh medzipredmetových edukačných 
činností. Obsahy edukačnej drážky sú koncentrované okolo témy, ktorá sa v úplnosti nepomestí do 
žiadaného vyučovacieho predmetu, má zvláštny poznávací a výchovný význam, slúži na vytvorenie 
holistického vnímania reality žiakom. Programy edukačnej drážky sú realizované v rámci 
jednotlivých predmetov a vyžadujú úzku spoluprácu učiteľov. Realizovanie parciálnych obsahov 
edukačnej drážky sa môže naplňovať v rámci odlišných panelov.“ (Cit. podľa: Odoj – Peć 2004: 
21) 
7 Por.:. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.02.2002 r. (Dz.U. 
2002/51/458) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
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vzdelávacie ciele, ale predovšetkým realizuje ciele výchovné, čiže uvádza žiaka 
do rozľahlého sveta hodnôt. Takto chápaná idea súčasnej regionálnej výchovy 
našla odraz v reflexii D. Jankowskeho (1990: 109), podľa ktorej „regionálne 
vzdelávanie je (...) určitým smerovaním a zároveň aj obsahom všeobecného 
vzdelávania a ako také, by sa malo realizovať v celej šírke a hĺbke (priamych 
a nepriamych) výchovných činností, realizovaných všetkými vychovávateľmi 
a všetkými výchovnými inštitúciami, ako aj inými rôznorodými inštitúciami, 
ktoré sú spôsobmi charakteristickými pre seba predurčené na šírenie regionál-
neho povedomia ľudí, alebo sú na takéto činnosti zamerané v praxi a napokon 
aj vytvárajú nové lokálne a regionálne hodnoty“. Regionálna výchova teda 
umožňuje komplexné a systémové uchopenie procesu vzdelávania a výchovy. 
Avšak v pedagogickej praxi by sa nemala týkať len minulosti, len z nej čerpať 
inšpirácie a námety, pretože ide o to, že nasmerovaním na súčasnosť 
a budúcnosť regiónu naplňuje dôležitú a zodpovednú výchovnú funkciu, kreuje 
správanie zamerané na zveľaďovanie regiónu, a teda posilňuje regionálne po-
vedomie, zabezpečuje kultúrnu kontinuitu.  

V programovom uznesení Kultúrne dedičstvo v regióne je cieľ regionál-
neho vzdelávania na všetkých stupňoch načrtnutý ako proces „formovania po-
citu vlastnej regionálnej identity v žiakoch, a to prostredníctvom ich aktívneho 
zapájania do fungovania najbližšieho prostredia a autentického otvárania sa 
voči odlišným spoločenstvám a kultúram“ (Dziedzictwo...1 2000: 79).8 Zname-
ná to, že v didakticko-výchovnom procese treba významne zohľadňovať 
rôznorodé hodnoty z najbližšieho prostredia: prírody, sociálnej skupiny i 
kultúry, a odkazovať ich žiakom takým spôsobom, aby ich mohli akceptovať, 
stotožňovať sa s nimi a – čo je nesmierne dôležité – aby boli spôsobilí 
primerane ich chrániť i pestovať a v budúcnosti inovovať a zdokonaľovať. 
Musíme zdôrazniť, že „v regionálnej výchove a vzdelávaní nepôjde 
o abstraktné udalosti, ale o tie, ktoré symbolizujú región, čiže tie, ktoré sú 
celkom blízke a nadobúdajú v predstavách žiaka konkrétny, racionálny, skoro 
živý rozmer, a síce udalosti overovateľné každodenným životom, neustále 
sprevádzajúce detí a mládež“ (Gawlik 1998: 109).V týchto súvislostiach treba 
poukázať na tri podstatné funkcie regionálnej výchovy. „Prvá – sociálna – 
formuje pocit regionálnej spoločnosti, vedie k pro-sociálnym a sociálno-
hospodárskym aktivitám. Druhá – kultúrna – je realizovaná cestou ochrany 
pred zánikom a zachovávania elementov ľudovej kultúry určitého regiónu 
upadajúcich do zabudnutia. Treťou funkciou je výchovná funkcia nasmerovaná 
na formovanie pocitov spolupatričnosti a lásky k vlastnému okoliu, sústredená 
na povzbudzovanie záujmov o problematiku minulosti a súčasnosť „malej 

                                                 
8 Porovnaj aj s Kłodnicki (1998: 116).  
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vlasti“ (Pawelec 2006: 53). A teda regionálna výchova a vzdelávanie budú 
zamerané interdisciplinárne a obsahujú:    
- vedomosti o najbližšom prírodnom okolí, 
- zemepisné vedomostí o okolí a regióne (zvlášť topografia najbližšieho 

prostredia), 
- poznávanie dejín okolia a regiónu, 
- znalosti sociálno-hospodárskej štruktúry vlastného bydliska, dediny, okresu, 

regiónu (s poukázaním najmä na demograficko-ekonomickú špecifickosť lo-
kálneho a regionálneho spoločenstva), 

- vedomostí o rôznych aspektoch tradičnej a súčasnej (lokálnej a regionálnej) 
kultúry so zreteľom na jej hmotný, sociálny a duchovný rozmer, 

- znalosti o jazykovej kultúre regiónu (dialekty, nárečie a jeho členenie, regio-
nálne pomenovania), 

- poznávanie umeleckej (aj neprofesionálnej) tvorby a kultúrnych inštitúcií 
v regióne (Szczepański – Nawrocki 1998: 262).  

 
Predstavené okruhy vzdelávania umožňujú poskytnúť žiakovi veľké množ-

stvo poznatkov týkajúcich sa „malej vlasti“. Sú aj predpokladom realizácie re-
gionálnej výchovy v rámci väčšiny edukačných programov:9 v integrovanom 
vyučovaní, v rámci vyučovania konkrétnych predmetov a blokov predmetov, 
fakultatívnych hodín, v mimoškolských aktivitách. Nastoľovaný záber vzdelá-
vania navyše umožňuje vytvoriť z problematiky lokálnych a regionálnych sú-
vislostí hlavnú tematickú os na programovanie a integráciu vzdelávacích 
a výchovných zámerov (zvlášť v rámci zblokovaných predmetov) do všetkých 
stupňov vzdelávania. Takisto napomáha využívať mimoškolské skúsenosti žia-
kov s osvojovaním si obsahov a zručností nadobudnutých z rôznych poznáva-
cích disciplín, a teda viesť žiakov k aktívnemu a tvorivému vzťahu k svetu. 
Treba však mať na pamäti, aby odkazované poznatky o vlastnom regióne boli 
predstavované v kontexte národných, štátnych a univerzálnych hodnôt. Ide o to, 
aby si mladý človek všímal a chápal prepojenia medzi lokálnou, národnou a 
globálnou kultúrou, a taktiež si uvedomoval participáciu v zložitej hierarchii 
spoločenstiev – rodinného, lokálneho, regionálneho, národného, európskeho 
a globálneho. Pretože toto je základnou podmienkou fungovania vo svete sú-
časnej kultúry, je to predpoklad pre doslovnú a symbolickú interpretáciu jej 
                                                 
9 M. S. Szczepański (1999: 14) navrhuje, aby naplňovanie osnov povinných predmetov bolo 
rozšírene a obohatené o regionálne obsahy, a to napríklad takto: poľský jazyk (napríklad poznatky 
o dialekte a jeho diferenciách, o lokálnej a regionálnej literatúre), občianska výchova (sociologické 
poznatky o lokálnej sociálnej skupine), zemepis (napríklad poznávanie lokálnej a regionálnej 
topografie, mikro- a mezo-ekológie), náboženská výchova (napríklad osudy lokálnej a regionálnej 
cirkvi, regionálne vierovyznania), technická výchova (napríklad lokálne a regionálne profesie, 
lokálne a regionálne druhy stavieb), estetická výchova (napríklad lokálna umelecká a hudobná 
tvorba). 
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významov. Regionálna výchova prepája to, čo je blízke, s tým, čo je vzdialené, 
je sprostredkovateľom medzi „malou vlasťou“ a svetom rôznorodých kultúr, 
ktorý ju obklopuje – je nápomocná v hľadaní vlastného miesta na zemi 
a formovaní vedomia vlastných „koreňov“. Ak je realizovaná rozumne 
a dôvtipne, môže sa stať významným impulzom pre vytváranie a prehlbovanie 
lokálneho, regionálneho a národného vlastenectva (patriotizmu), môže stimulo-
vať vytváranie pocitov stotožňovania sa s hodnotami vlastného kultúrneho de-
dičstva a napokon vytvárať prosociálne a občianske postoje otvorené k multi-
kultúrnosti súčasného sveta. Mali by to byť postoje, ktoré vedú k prekonávaniu 
etnocentrizmu a podporujú prejavovanie úcty k odlišným regionálnym, etnic-
kým a národným spoločenstvám a kultúrnym odlišnostiam.  

Vzdelávací program „edukačnej drážky“ pre vyšší sekundárny stupeň 
(všeobecný a profilovaný) Regionálne vzdelávanie – kultúrne dedičstvo 
v regióne obsahuje podrobné ciele vzdelávania a výchovy, ktoré je možne do-
siahnuť len za predpokladu, že regionálna výchova bude realizovaná v súlade 
s ideou priezovej témy (prechádzajúcej oblasťami vzdelávania), tzn. v rámci 
väčšiny predmetov, celého procesu vzdelávania a za účastí viacerých učiteľov. 
Ciele sú zamerané na tri okruhy, ktoré zahŕňajú vedomosti, zručnosti, 
a napokon postoje a hodnoty: 

 
 

1. Záber vedomostí: 
- Spoznávanie a osvojovanie si základných pojmov vedy o kultúre. 
- Spoznávanie dejín vlastného regiónu v kontexte dejín Poľska a európskych 

spoločenstiev. 
- Poznávanie špecifík kultúry (hmotnej, duchovnej a sociálnej) vlastného re-

giónu na pozadí poľských a európskych regiónov. 
- Oboznamovanie sa so základnými sociálnymi a kultúrnymi procesmi regiónu 

v kontexte obdobných procesov v Poľsku a Európe. 
- Spoznávanie kultúrneho dedičstva národnostných a etnických menšín a jeho 

vplyv na kultúru regiónu a štátu. 
- Poznávanie a hodnotenie prírodného prostredia vo vlastnom regióne. 
- Spoznávanie vzťahov medzi prírodnými a kultúrou podmienenými elemen-

tmi krajiny, oboznamovanie sa s predstavou poriadku v priestore (poriadku 
priestranstva, areálu, areálového usporiadania). 

- Poznávanie regionálnych inštitúcií a spoločensko-kultúrnych organizácií. 
- Oboznamovanie sa s genézou a fungovaním euroregiónov na prihraničnom 

území Poľska a susedných štátov. 
 
2. Záber zručností (a kompetencií): 
- Samostatné a spoľahlivé využívanie rôznych prameňov informácií o regióne. 
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- Vytváranie inštrumentária k samostatnému zhromažďovaniu vedomostí 
o regióne. 

- Zhromažďovanie, spracovávanie a uchovávanie samostatne získaných 
materiálov o regióne. 

- Všímanie si odlišností a špecifík (kultúry, spoločnosti, prírody 
a hospodárstva v regióne v porovnaní s ostatnými regiónmi, resp. štátom) 
a ich analýza. 

- Všímanie si mechanizmov prenikania kultúrnych významov medzi regiónmi 
a ich interpretácia. 

- Chápanie a tolerovanie kultúrnych odlišností. 
- Všímanie si prírodných hodnôt vlastného regiónu a ich prezentácia. 
- Využívanie rôznorodých foriem prezentovania nadobudnutých vedomostí 

a názorov. 
 
3. Postoje a hodnoty: 
- Formovanie regionálnej, národnej a európskej identity. 
- Zavádzanie zvyku a pestovanie návyku zúčastňovať sa na kultúrnom a 

sociálnom živote vlastného bydliska a regiónu. 
- Podpora citlivosti na duchovné, sociálne a hmotne hodnoty (regionálnej, 

národnej a európskej ) kultúry. 
- Formovanie postojov nasmerovaných na pestovanie a rozmnožovanie 

regionálneho a národného kultúrneho dedičstva. 
- Formovanie postojov otvorenosti a tolerancie voči odlišným kultúram 

a spoločenstvám. 
- Podpora citlivosti na krásu okolia a krajiny. 
- Rozvíjanie pluralitnej identity. 
- Formovanie kritického vzťahu k predsudkom, negatívnym stereotypom 

(regionálnym, etnickým, národným). 
- Vedenie k úcte voči výsledkom dosiahnutým odlišnými skupinami –regionál-

nymi, etnickými, národnými a náboženskými. (Odoj – Peć 2002: 9–10).10 
 

Uvádzanie žiakov do sveta hodnôt najbližšieho prostredia, povzbudzovanie 
záujmov o lokálnu a regionálnu problematiku v kontexte celého štátu a Európy 
by sa malo odohrávať v podobe objavov, tvorivých činností a skúseností. 
Vhodnými formami práce sú preto stratégie aktívneho vzdelávania zvolené 
primerane k intelektuálnemu a psycho-fyzickému vývoju žiakov, k ich per-
cepčným a kreatívnym možnostiam. Ide predovšetkým o to, aby boli pasívne 
metódy obmedzené na minimum, a využívali sa metódy a formy práce ako 
metóda projektov, dramatické postupy alebo ich elementy, diskusia „za 
                                                 
10 Tento program bol na základe rozhodnutia ministra školstva nielen odporúčaný školám, ale bol aj 
zaradený do zoznamu povinných programov. 
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a proti“, „búrka mozgov“, analýza SWOT, meta-plán, mentálna mapa, portfó-
lio, pasívne a aktívne pozorovanie, interview, anketa, výkazy práce, reportáž, 
konkurz a kvíz, prezentácia, inscenovanie, didaktická hra, redigovanie novín. 
Pre povzbudzovanie a aktivizáciu záujmov žiakov o lokálnu a regionálnu 
problematiku je najvhodnejšie organizovať vyučovanie mimo školy, a teda aj 
hodiny v múzeách a knižniciach. Rozširovanie a prehlbovanie poznatkov 
o najbližšom okolí a regióne je možné zaujímavým spôsobom dosiahnuť na 
dobre naplánovanom a metodicky zvládnutom výlete, lebo takto získavajú žiaci 
možnosť samostatného objavovania, prežívania a skúmania. Je to mimoriadne 
atraktívna forma povzbudzovania emocionálneho vzťahu k „malej vlasti“, pre-
hlbovania záujmov o tradíciu, súčasnosť a budúcnosť. Výlety okrem uvedeného 
rozvíjajú záujmy, kognitívne schopnosti, navykajú k trvalému vzdelávaniu (So-
pot-Zembok – Nocoń 1998: 61). Vedomosti získané takýmto spôsobom majú 
výnimočný význam, lebo sú plnšie a trvácnejšie, podnecujú k ďalším aktivitám, 
napríklad k rôznym spôsobom aktívneho a metodického získavania pramen-
ných materiálov o bydlisku a regióne. Avšak treba mať na pamäti, že popri rôz-
nych druhoch publikácií (vedeckých a populárnych), prístupných archívnych 
materiálov, osobných dokladov (ako napríklad pamäti, spomienky, kroniky) sú 
významným zdrojom informácií priame výpovede získane od (zvolených) 
predstaviteľov lokálnej spoločnosti. Tu treba spomenúť zvlášť obyvateľov star-
šej a najstaršej generácie, príslušníkov rodín spojených s určitým miestom 
alebo regiónom niekoľko generácií, ktorí sú neobmedzeným zásobníkom po-
znatkov o miestnej tradícii a dejinách. Práve obrazy „malej vlasti“ obsiahnuté 
v ich výpovediach sú tou pozostalosťou kultúrneho odkazu (duchovného, so-
ciálneho a hmotného), na základe ktorej by sa malo formovať vedomie lokálnej 
spolupatričnosti a regionálnej identity. Takýto materiál môže byť výsledkom 
voľného rozhovoru, neformálneho interviewu alebo ankety, a predovšetkým 
interviewu zrealizovaného za pomoci dopredu pripraveného inštrumentu – do-
tazníka. Z pragmatického hľadiska je toto najjednoduchšie uskutočniť za pred-
pokladu, že máme pripravený profesionálne a metodicky správny, problematike 
zodpovedajúci dotazník. Správne nazbieraný a usporiadaný materiál sa môže 
stať nielen didaktickou pomôckou zásobujúcou školský etnografický archív, ale 
aj základom monografického spracovania poznatkov o mieste bydliska 
(Dziedzictwo...2 2001).11  
Objavovanie mnohorakých kvalít prírodnej, spoločenskej a kultúrnej reality 
lokálneho prostredia a regiónu je do veľkej miery závislé na tom, akú úlohu 
voči žiakom zaujme učiteľ. Najvhodnejší nie je postoj vševediaceho vyučujú-
ceho tútora, ale úloha animátora a spoluúčastníka diania otvoreného k návrhom 
a nápadom svojich žiakov. 

                                                 
11 Pozri tiež Kłodnicki (1999: 72–93). 
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Všetci učitelia sú povinní v rámci vyučovania svojich predmetov 
a predmetových panelov realizovať ciele a úlohy, naplňovať obsahy stanovené 
v tzv. „drážke regionálnej výchovy“. Avšak učiteľ sa musí v tejto súvislosti 
riadiť vždy školou zvoleným programom. Smer exponovania regionálnej vý-
chovy a vzdelávania určuje (na každom stupni) riaditeľ školy, ktorý – v súlade 
so stanovami o autonómii školy – rozhoduje o programe šírenia poznatkov 
o regióne, a to už od najnižšej triedy základného vzdelávania. Zavedená re-
forma školstva dala učiteľom možnosť voľby z troch druhov programov: 
- preberanie programu vyhotoveného a schváleného Ministerstvom školstva, 
- modifikovanie programu schváleného Ministerstvom školstva, 
- konštruovanie vlastného individuálneho programu. 
 

Vzhľadom na fakt, že každé lokálne spoločenstvo alebo regionálna skupina 
majú svoje špecifiká a sú jedinečné, najlepšie didaktické a výchovné výsledky 
je možné dosiahnuť na základe (spracovania a realizácie) autorského programu, 
lebo len ten je priamo nasmerovaný na konkrétne spoločenské, kultúrne, zeme-
pisné a ekonomické vzťahy, i na ďalšie miestne súvislosti a zodpovedá mož-
nostiam a schopnostiam žiakov. Ak sa učiteľ rozhodne pre autorský program 
alebo tvorivé modifikovanie pripraveného a schváleného (ministerstvom škol-
stva) programu, mal by brať do úvahy tieto okruhy a podmienky: 
- kultúrne a sociálne špecifiká bydliska a regiónu, 
- úroveň uchovania elementov tradičnej kultúry (zvlášť ešte uchovaných relik-

tov kultúry), 
- uchovaný dialekt, 
- kultúry národnostných a etnických minorít, 
- vplyvy susedných kultúr (regionálnych, národných) a ich vzájomné vzťahy, 
- možnosti nahliadnutia do pramenných materiálov tykajúcich sa lokálnej 

a regionálnej kultúry, 
- možnosti spolupráce s lokálnymi a regionálnymi inštitúciami kultúry a 

ochrany prírody, miestnou samosprávou a náboženskými inštitúciami, 
- možnosti spolupráce so zástancami regionalizmu, lokálnymi výtvarníkmi, 
- predstaviteľmi inštitúcií a profesií výrazne spojených s regiónom (napríklad 

horármi, roľníkmi, vodákmi, sprievodcami, požiarnikmi a pod.), 
- vybavenie školy (technické prostriedky a didaktické pomôcky, predovšetkým 

počítačové vybavenie, fotografické aparáty, kamery, skenery a pod.), 
- naplánované školské podujatia a štátne i národné sviatky, 
- ochotu rodičov a lokálnych lídrov spolupracovať so školou, 
- formy spolupráce s inými školami a vzdelávacími organizáciami, 
- kompetencie a záujmy pedagogického zboru (Odoj – Peć 2001: 20). 
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Predstavená forma regionálnej výchovy a vzdelávania ako medzi-predme-
tovej „drážky“ (prierezovej témy) vyžaduje určitú stratégiu ohodnocovania 
práce učiteľa a výsledkov dosahovaných žiakmi. Žiaka treba hodnotiť v rámci 
predmetu, na ktorom sú realizované elementy tejto „drážky“, a to na základe 
nadobudnutých kompetencií a zručností. Pri hodnotení treba brať do úvahy: 
- autentickú a aktívnu angažovanosť do didaktického procesu, napríklad samo-

statné zhromažďovanie informácií o regióne, 
- úroveň prezentovania a vedomého využívania nadobudnutých vedomostí 

a zručností, 
- postoje žiaka k prejavovaniu úcty, uchovávaniu a rozmnožovaniu kultúrneho 

dedičstva, 
- vedomá a aktívna účasť na živote lokálnej spoločnosti, 
- schopnosť vnímať lokálne a regionálne problémy v kontexte štátu a Európy 

(Odoj – Peć 2002: 19). 
 

Treba zdôrazniť, že hodnotenie žiakov vo sfére regionálnej výchovy 
a vzdelávania by sa malo týkať najmä ich individuálnej angažovanosti, aktivity 
a tvorivých postojov. Všímanie si týchto skutočností a ich adekvátne, pozitívne 
posilňovanie učiteľmi, môže nielen rozhodovať o spontánnom vývoji tvorivej 
aktivity, z nej plynúcej radosti a satisfakcie, ale aj o úspechu celého didaktic-
kého procesu. 

Moderná koncepcia regionálnej výchovy a vzdelávania, ktorá realizuje 
model integrálneho vývoja a výchovy človeka, to sú dva paralelné procesy. 
Jeden, sa realizuje v odkazovaní vedomostí tykajúcich sa kultúrneho dedičstva 
regiónu a je sústredený na formovanie samostatného človeka vybaveného au-
tentickým pocitom vlastnej podnetnosti – človeka zasadeného do tradície mi-
nulých generácií. Druhý spočíva v povzbudzovaní k sociálnej aktivite, k rôzno-
rodým iniciatívam a vytváraniu projektov, ktoré vedú k zodpovednému zapája-
niu sa do života lokálneho a regionálneho prostredia (so zreteľom na elementy 
národnej a univerzálnej kultúry). V pedagogickej praxi je realizácia takto chá-
panej regionálnej výchovy veľmi náročná, lebo od učiteľa vyžaduje systema-
tické doplňovanie poznatkov disciplín skúmajúcich otázky regionalizmu 
a kultúry, nepretržité zdokonaľovanie metodiky, vyhľadávanie foriem práce 
atraktívnych pre žiakov, a predovšetkým presvedčenie a autentické angažova-
nie sa do toho, čo podnikajú. Všetko, čo som uviedol je podstatné najmä preto, 
že nenaplánovaná regionálna výchova nezbavená didaktického vnucovania, 
ktorá sa navyše neprehlbuje dômyselne a je založená len na univerzálnych hod-
notách, ktoré nemajú priame a hmatateľne zakotvenie v lokálnej a regionálnej 
reálnosti, nemôže viesť k efektívnej výchove mladej generácie.  
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„Éčka“ v sociálnych vedách 
 

Monika Bančanská 
 
 

Sociálne vedy sú vedy o ľuďoch. Počítače a elektronické vzdelávanie tam 
nemajú čo robiť. Študenti sa nenaučia diskutovať. Študenti nebudú vedieť pre-
zentovať svoje myšlienky a názory. Ako budem vedieť, či pracujú, ako by mali? 
Je to príliš drahé. To je len pre technikov, my sme veda „kníh“ a „terénu“. 
Najlepšie sa študenti naučia, keď látku počujú na prednáške. Je to výhodné pre 
lenivých učiteľov, lebo nemusia nič robiť počas semestra. Podporuje to lenivosť 
študentov, takto aspoň chodí na prednášky.  
 

Zdajú sa vám tieto námietky známe? Iste ste aspoň jednu z nich počuli 
alebo dokonca sami použili, keď sa reč zvrtla na tému elektronického vzdelá-
vania. A možno ste sa podobnej diskusie aj zúčastnili, je to teraz v móde. Poď-
me sa spolu pozrieť na to, čo vlastne to elektronické vzdelávanie znamená 
a zamyslieť sa nad tým, či má budúcnosť v sociálnych vedách. 
 
Čo to je a ako to funguje? 
 

Slovom e-learning (elektronické vzdelávanie) sa označuje proces vzdelá-
vania, pri ktorom tvorba, doručovanie obsahu, kontrola, testovanie, komuniká-
cia, riešenie zadaní a riadenie prebieha prostredníctvom elektronických pros-
triedkov. Existujú rôzne formy (kurzy distribuované na CD-DVD nosičoch, 
v lokálnej sieti, na Internete ap.) a rôzne stupne elektronizácie tohto procesu. 
Čisto elektronické vzdelávanie je využívané v menšej miere (najmä pri diaľko-
vom štúdiu). Najčastejšie sa e-kurzy realizujú formou tzv. zmiešaného vyučo-
vania (Blended Learning), pri ktorom je počítač v rôznej miere podporou tra-
dičného vyučovania. Do akej miery sú výklad, diskusia, zadania úloh a ich vy-
pracovávanie, distribúcia doplnkových textov alebo testovanie študentov reali-
zované elektronicky, záleží od cieľov, dostupných prostriedkov a možností 
tvorcov kurzov.  

Pre realizáciu elektronického vzdelávania bolo vyvinutých niekoľko soft-
vérových riešení, tzv. LMS (Learning Management System, systém pre riadenie 
výučby). Väčšina z nich funguje ako webová aplikácia, ku ktorej študenti pri-
stupujú pomocou internetového prehliadača. Najrozšírenejším LMS na sloven-
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ských univerzitách je Moodle (používaný na STU BA, UK BA, EU BA, UKF 
NR, čoraz viac preniká aj na stredné i základné školy). 

Elektronický kurz pripravený v LMS Moodle plnohodnotne realizuje tak-
mer všetky formy vyučovania: prednáška, seminár, cvičenie, test, diskusia, 
konzultácie s vyučujúcim, domáca príprava a štúdium doplnkových textov a 
zdrojov, zadanie úloh, ich vypracovanie a odovzdanie, hodnotenie, poskytova-
nie spätnej väzby, motivovanie. Tieto formy vyučovania sú umožnené viace-
rými typmi synchrónnych aj asynchrónnych aktivít a prezentačných foriem. Tie 
podľa zámeru a uváženia môžu byť určené pre skupinu/skupiny alebo každého 
zo študentov zvlášť. 

Pre potreby predstavenia učebnej látky je možné využiť všetky prostriedky 
a výhody multimediálnych formátov (text, zvuk, video, obrázky, animácie). Ku 
každej téme je možné poskytnúť základné (napríklad slovníček používaných 
pojmov, konceptov) i doplnkové informácie (napríklad životopis autora kon-
ceptu, odkazy na webové stránky), ktoré sú oddelené od „prednášky“, ale ľahko 
prístupné. Študenti iste ocenia, že sa môžu kedykoľvek vrátiť k už prebranej 
látke. 

Na kontrolu zvládnutia preberaného učiva sú určené testy, ktorých je 
možné zaradiť viacero, napríklad aj po každej prebranej kapitole. LMS Moodle 
dokáže niektoré typy testov aj automaticky vyhodnotiť. Sú to najmä testy 
s otázkami, na ktoré je odpoveď áno/nie, krátke odpovede (presne určený reťa-
zec), odpovede s viacnásobným výberom, spájanie položiek zo zoznamov, do-
pĺňanie viet. Otázky, ktoré vyžadujú dlhšie odpovede (viac slov alebo viet), 
musí vyhodnocovať učiteľ. 

Pedagogická prax ukazuje, že kurzy, ktoré sú založené iba na prezentácii 
faktov a následnom testovaní naučeného obsahu, bývajú neefektívne. LMS 
Moodle poskytuje viacero nástrojov pre aktívne uchopenie učiva. Sú to predo-
všetkým: cvičenia a zadania (výsledkom môže byť text, aktivita, prezentácia, 
obrázok ap.), otázky na sebahodnotenie – študent odpovedá na otázky v texte 
a kontroluje tak svoje novozískané vedomosti, otázky na zamyslenie – majú 
študenta donútiť zamyslieť sa nad problémom. Pri volení aktivity pre sebakon-
trolu sa treba riadiť najmä tým, či existuje na otázku „správna“ odpoveď alebo 
chceme, aby študent pracoval na úlohe kreatívne. 

Možnosť prezentovať a konfrontovať svoje názory s názormi spolužiakov 
i učiteľa má študent v diskusiách. Tieto je možné realizovať synchrónne (chat) 
i asynchrónne (diskusné fórum). Zadania a diskusie možno organizovať aj ako 
tímové úlohy.  

Každú aktivitu študenta možno hodnotiť a poskytovať mu tak spätnú väzbu 
na jeho prácu v kurze komentárom alebo udelením bodov. V elektronickom 
vzdelávaní je dobrou praxou hodnotiť študenta priebežne a viacerými spô-
sobmi, aby ešte počas kurzu mohol pracovať na svojich nedostatkoch, prípadne 
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ho viac motivovať. Ktorákoľvek z hodnotených aktivít môže slúžiť ako pod-
klad pre konečné hodnotenie študenta v kurze: záleží na cieľoch kurzu 
a rozhodnutí učiteľa. Podmienky však musia byť určené vopred. Je dobré však 
ponechať niektoré výsledky testov „len“ pre sebakontrolu študentov. 
 
Výhody a nevýhody elektronického vzdelávania 

 
Elektronické vzdelávanie má svoje výhody i nevýhody. Azda najväčšou 

výhodou je, že študent ani učiteľ nemusia byť fyzicky prítomní na mieste vyu-
čovania, ale môžu do virtuálnej triedy pristupovať z miest a v časoch, ktoré im 
vyhovujú. S týmto luxusom však súvisí aj najväčšie riziko. Tým je možnosť, že 
študenti v kurze nebudú pracovať systematicky. Je najmä na učiteľovi, aby boli 
pravidlá absolvovania kurzu vopred jasné a aby vysvetlil študentom dôležitosť 
a systém práce v takomto kurze.  

E-kurz poskytuje priestor a čas na to, aby sa zvládnutie každej kapitoly 
overilo v rôznych typoch zadaní, diskusiách, prípadne názorne vysvetlilo na 
doplnkovom materiáli (obrázky ap.). Opäť je však otázkou dostatočnej motivá-
cie študenta, do akej miery sa tieto možnosti využijú a aký budú mať efekt. 

Vedenie elektronických kurzov je lacné a náklady sa nezvyšujú s rastúcim 
počtom študentov. Elektronické študijné materiály môžu byť názornejšie, lac-
nejšie, efektívnejšie. Ich revízia a doplňovanie nových poznatkov alebo kapitol 
do ktorejkoľvek časti učebných textov je pružná, rýchla a finančne nenákladná. 
Navyše má samotný študent „po ruke“ ďalšie zdroje a prostriedky, ktoré napo-
máhajú rozvíjať jeho rozmýšľanie a zručnosti. Je však potrebné, aby študenti 
i učitelia mali možnosť naučiť sa kriticky hodnotiť tieto ďalšie zdroje, aby sa 
pri samostatnom vzdelávaní neobmedzili na Wikipédiu. 

Popri spomenutých prednostiach, elektronické vzdelávanie má aj svoje ne-
výhody. Samotná príprava i vedenie dobrého e-kurzu sú časovo a energeticky 
veľmi náročné, možno náročnejšie ako príprava „tradičných“ prednášok, pre-
tože hodina nemusí končiť „zvonením“. Učiteľ musí priebeh kurzu intenzívne 
sledovať, komentovať, hodnotiť a motivovať, aby študent nemal pocit, že ne-
musí, nechce, nevie pracovať. Bez osobného kontaktu je udržanie motivácie 
a kontroly náročnejšie, nie však nemožné. Nech je učiteľ v elektronickom kurze 
akokoľvek aktívny, kontakt prostredníctvom počítača nie je „to pravé“. Učiteľ 
skrátka nemôže na študentov pôsobiť a „vychovávať“ ich do takej miery, ako 
by si to možno želal. 

 
Na čo si dávať pozor? 

 
Kľúčovú úlohu pri elektronickej forme vzdelávania zohráva samoštúdium. 

Je úlohou učiteľa – tvorcu kurzu, aby študenta efektívne motivoval. Ak študent 
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nie je motivovaný, nedokáže pracovať efektívne – nielen v elektronickom 
vzdelávaní. Aj na tej najnudnejšej „tradičnej“ prednáške sa však na každého 
„niečo nalepí“. V e-kurze to tak nemusí byť. Ak je študent lenivý, nemusí kurz 
otvoriť celý semester. Musíme si uvedomiť najväčšie riziko takejto formy 
vzdelávania: pri zle pripravenom e-kurze, ktorý nedokáže naplniť svoje ciele 
alebo dostatočne motivovať študentov, prakticky neexistuje spôsob, ako situá-
ciu zachrániť.  

Elektronické kurzy si v žiadnom prípade nemožno zamieňať so „zavese-
ním“ podkladov prednášok na web. Text učiva treba prepracovať do podoby 
knihy alebo skrípt tak, aby študent výkladu porozumel aj bez dodatočného vy-
svetlenia. Trend dnešného vzdelávania (nielen elektronického) smeruje od me-
morovania učiva k učeniu sa zručností a samostatnosti pri riešení úloh. Elektro-
nické vzdelávanie vytvára ideálne prostredie pre túto tendenciu. Študent je 
zdanlivo ponechaný na vlastné schopnosti, zručnosti a tvorivosť. Vždy je však 
„nablízku“ tútor, ktorý hodnotí, motivuje a vie pomôcť.  

Pri správnom nastavení kurzu môže študent svojou aktivitou ovplyvňovať 
jeho priebeh. Do veľkej miery môže sám vytvárať a určovať obsah i množstvo 
látky, ktorú v kurze zvládne alebo sa o nové poznatky dokonca môže podeliť so 
spolužiakmi. Motivovaný študent dokáže veľa, nemotivovaný v elektronickom 
vzdelávaní zlyháva. 
 
 
E-budúcnosť etnológie alebo Ako na to? 

 
Na posúdenie možností elektronického vzdelávania mi dovoľte predstaviť 

vlastný návrh jednej kapitoly v hypotetickom e-kurze. Návrh vychádza 
z reálnej prednášky T. Bužekovej v kurze Európsky folklór 1 realizovanom na 
KEKA FiF UK. 

Všetky dôležité termíny kurzu (testy, odovzdávanie zadaní, sprístupňova-
nie učebných textov ap.) sú automatické, jednotlivé témy a s tým súvisiace ak-
tivity sa otvárajú v pondelok ráno a uzatvárajú v nedeľu o polnoci. Vyhodno-
covanie výkonov študentov je tiež automatické, podľa vopred nastavenej stup-
nice a počtu bodov, ktoré sú pridelené jednotlivým zadaniam. Po každej kapi-
tole sú položené otázky na kontrolu zvládnutia učiva.1 
 
Téma týždňa: Vedecké smery štúdia európskeho folklóru  

Študijný text je upravený do podoby tzv. „knihy“, t.j. rozčlenený do men-
ších celkov tak, aby na obrazovke nebolo priveľa textu. 

 

                                                 
1 Tučným typom písma sú vyznačené aktivity kurzu, kurzívou moje komentáre/vysvetlivky. 
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Otázky k prednáške:  
1. Porovnajte dva smery raného obdobia mytologickej školy. 
2. Charakterizujte indo-európske štúdiá. 

Odpoveď na tieto otázky si študent formuluje pre seba, neodovzdáva ich na 
kontrolu a nie sú hodnotené. V prípade potreby si správnu odpoveď vy-
hľadá v texte prednášky.  

 
Test k prednáške  

Po zvládnutí učiva si študent svoje vedomosti môže vyskúšať v teste 
s rôznymi typmi otázok. Test pre sebahodnotenie študenta nie je známko-
vaný a je časovo neobmedzený, poskytuje spätnú väzbu a viac pokusov 
o jeho splnenie. Ak výsledok testu chce učiteľ započítať, test sa po vypršaní 
nastaveného časového limitu uzamkne a vyhodnotí. Odporúča sa dávať 
spätnú väzbu aj v tomto prípade. 

 
Tvorivá úloha pre sebakontrolu: V tíme sa oboznámte a prediskutujte prácu 
V. Proppa Morfológia rozprávky. Skúste analyzovať ľubovoľný príbeh hrdinu 
použitím jeho prístupu. So svojou analýzou sa podeľte s kolegami z ostatných 
tímov (úloha pre skupiny študentov). 
 
Diskusia: Aké sú možnosti využitia katalógov rozprávkových sujetov?  

Za aktivitu v tomto diskusnom fóre môžu byť udelené body a započítané do 
celkového hodnotenia v kurze. Diskusiu možno časovo obmedziť na týždeň, 
v ktorom sa téma preberá a potom fórum uzavrieť. Pre jednu tému je 
možné otvoriť aj viacero diskusných fór, nie všetky musia byť hodnotené 
bodmi.  

 
Základný text: Amanda Carson Banks, Elizabeth E. Wein: Folklore and the 
Comic Book: The Traditional Meets the Popular.  

Text je prístupný priamo z LMS, dá sa čítať online, stiahnuť alebo aj vytla-
čiť. 

 
Zadanie k textu: Podľa zadanej štruktúry vypracujte k textu krátke resumé (1 
strana).  

Zadanie sa odovzdáva do LMS ako tzv. „online text“, je hodnotené bodmi. 
 
Tvorivé zadanie k textu: Skúste navrhnúť vlastnú komiksovú postavu. Vy-
tvorte jej príbeh, prípadne navrhnite, ako by mala vyzerať. O návrhy sa podeľte 
s kolegami v e-kurze. 
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Dobrovoľné zadanie: Vysvetlite svojim kolegom vybraný pojem, oboznámte 
ich s relevantnou teóriou alebo osobnosťou. Príspevok realizujte ako heslo 
v slovníku tohto kurzu. 

Heslá uvedené v slovníku dokáže LMS automaticky prepojiť s textom 
v prednáške hypertextovým odkazom. Za príspevok do slovníka môže štu-
dent získať body navyše a zlepšiť si tak celkové hodnotenie.  

 
Páčilo by sa nám, keby naše vyučovanie vyzeralo takto? 
 

Etnologické rozpravy 1/2008                                                                                         
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Projekt „Európsky doktorát“ po siedmich rokoch 
 

Gabriela Kiliánová 
 

 
Prológ 
 

Jedného slnečného júnového rána v roku 2000 som vystúpila z nočného 
vlaku na hlavnej stanici Santa Lucia v Benátkach a presadla som na miestnu 
električku – lodičku vaporetto. Vzduch bol svieži, no slnko sľubovalo horúci 
deň. Turisti ešte raňajkovali, preto som mala vaporetto skoro len pre seba, 
naozaj zriedkavé privilégium v Benátkach v žiarivé letné ráno. A tak som sa 
opájala panorámou mesta, ktorá očarila už mnohých predo mnou. Dobre som 
urobila, lebo to bolo skoro všetko, čo som z mesta po tie dni videla.  

Moja cesta viedla na Univerzitu Ca´Foscari, kam profesor sociálnej histó-
rie Stuart Woolf zvolal prvé stretnutie na prípravu projektu výmeny doktoran-
dov. Zhromaždili sme sa tam piati: náš hostiteľ – Heinz-Gerhard Haupt 
(Bielefeld, Nemecko), Nico Raadenan (Grononingen, Holandsko) Jonathan 
Morris (Londýn, Veľká Británia) a ja za SAV. Chýbal Bartolomé Yun Cassalia 
(Sevilla, Španielsko), ale Woolf už vedel, že i táto univerzita sa pridá k pro-
jektu.  

Každý z nás mal pred sebou viac-menej preštudovanú výzvu na podanie 
projektu 5. rámcového programu (ďalej 5 RP ), chuť do práce, ale aj (čo sa mňa 
týka zaiste) zmätok v hlave. Počas dvoch dní sme spolu prelúskali výzvu, na-
vrhli základné kontúry projektu, dohodli sa na cieľoch i na spôsobe organizácie 
budúcej spolupráce. Pravda, to sa dalo zvládnuť preto, že diskusia bola veľmi 
štruktúrovaná, náš hostiteľ pripravil presné otázky, ktoré sme postupne riešili.  

Hotový návrh projektu bol podaný na sklonku roka 2000 pod názvom 
European Doctorate the in Social History of Europe and the Mediterranean: 
Building on the Past (Európsky doktorát v sociálnej histórii Európy a oblasti 
Stredomoria: Stavanie na minulosti; ďalej ED)  Po dvojkolovej evaluácii získal 
v auguste 2001 financovanie na päť rokov.1 V tom čase patril náš návrh k malej 
                                                 
1 ED projekt v rámci 5 RP  (2001–2005) združoval nasledujúce pracoviská: Universita Ca´Foscari, 
Benátky (hlavný nositeľ projektu), Univerzita v Bielefelde, SAV – Historický ústav a Ústav etnoló-
gie, Bratislava, Rijksuniversiteit v Groningene, University College of London a Univerzita v 
Seville. Treba spomenúť, že ED sieť bola otvorená, teda sa do nej mohli prihlásiť aj doktorandi, 
ktorí neštudovali na partnerských univerzitách. Rozhodovala kvalita predloženého projektu 
a splnenie všeobecných podmienok (doktorand musel byť občanom štátu EU alebo prístupových 
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hŕstke projektov z oblasti humanitných a sociálnych vied, ktoré sa rozhodli 
využiť 5 RP  schémy Marie Curie na výmenné programy. V tom bola jeho 
prednosť – bol to zriedkavý, a preto žiadaný projekt – ale aj zraniteľnosť, lebo 
potreby humanitných a sociálnych vied boli predsa iné než prírodných 
a technických disciplín. Avšak na túto okolnosť bola Marie Curie schéma málo 
pripravená, keďže po niekoľko rokov slúžila temer výlučne technickým 
a prírodovedným projektom. 

 
Ciele projektu 
 

Cieľom projektu ED bolo poskytnúť možnosť PhD študentom absolvovať 
počas svojho štúdia 3 až 12 mesačné výskumné pobyty na partnerských zahra-
ničných univerzitách, respektíve – ako v prípade Slovenska – na obdobných 
vzdelávacích inštitúciách. Projekt veľmi podporoval komparatívne PhD štúdiá, 
či už na základe priameho (archívneho, etnologického) výskumu alebo na báze 
sekundárnej literatúry. Za týmto zámerom stála myšlienka prekonávať častý 
etnocentrický pohľad v humanitných a sociálnych vedách, sústrediť sa na širšiu 
perspektívu v historickom, etnologickom a inom výskume. Použijúc slová 
Stuarta Woolfa, išlo o snahu eliminovať „národné filtre“ vo výskume. Na dru-
hej strane, hoci projekt hovoril o Európe, zároveň zdôrazňoval, že tu nejde 
o zámenu jedného esencialistického prístupu za iný esencialistický – „európ-
sky“. Doktorandi mali kriticky skúmať a zvažovať aj výskumné otázky spojené 
s minulosťou a súčasnosťou Európy s ohľadom na terajšie integračné snahy 
alebo úsilie vytvárať európsku identitu. Študenti získali príležitosti zlepšiť 
svoje jazykové schopnosti, spoznávať inú európsku krajinu, jej akademické 
tradície, rovnako ako každodenný život a jej obyvateľov. Potom, čo absolvovali 
časť doktorandského štúdia v zahraničí a splnili ďalšie podmienky (o tom ďa-
lej), mohli získať certifikát European Doctor.  

Všetky ciele sa mali dosahovať čo možno najlepšou integráciou zahranič-
ného študenta na hostiteľskej inštitúcií, to znamená začlenením do doktoran-
dského seminára a do celkového akademického života. Z toho dôvodu projekt 
podporoval skôr dlhšie, dvojsemestrálne než krátke študijné pobyty, pravda, 
s ohľadom na predložený výskumný zámer. Každý ED študent dostal vlastného 
zahraničného školiteľa, s ktorým diskutoval o svojom výskume a budúcej di-
zertačnej práci. Študent mohol navštevovať jazykový kurz, cestovať po krajine 
aj do iných inštitúcií a za inými odborníkmi, ba aj na konferencie do zahraničia 
do výšky cestovného, ktoré mu prislúchalo spolu so štipendiom.  

S cieľom zabezpečiť diskusiu o doktorandských projektoch i na medzi-
národnej úrovni, usporadúvali sa na začiatku každého akademického roka 

                                                                                                            
krajín, prípadne iných určených štátov, nesmel mať viac než 35 rokov a.i.). Celkovo o projekte 
pozri http://venus.unive.it/eurodoct/  
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vstupné semináre. Všetci vybraní doktorandi predstavili pred zástupcami part-
nerských univerzít svoje zámery, o ktorých zúčastnení profesori i doktorandi 
kriticky diskutovali.  

 
Začiatky práce, prvé skúsenosti a modifikácie projektu  
 

ED projekt bol prijatý v auguste 2001, rámcová zmluva medzi hlavným 
nositeľom projektu Univerzitou Ca´Foscari a kanceláriou 5 RP  v Bruseli bola 
podpísaná v decembri. Zároveň kancelária 5 RP  už počas zmluvného procesu 
(trval 2 mesiace) odporučila, že projekt by mal začať ešte do konca prvého 
roka. Inak povedané, nejakí ED študenti mali byť vybraní medzi októbrom 
a novembrom 2001 a rýchlo vyslaní na zahraničné univerzity, lebo bez toho 
nemohlo začať financovanie projektu. Vskutku, jedna z mnohých, na prvý 
pohľad „jasných“ byrokratických požiadaviek (ak projekt nezačal, tak načo 
posielať peniaze), avšak pre partnerov neľahký oriešok. Vtedy, ako aj v iných 
pasciach bruselskej administratívy, musela nastúpiť kreativita koordinátora. 
Veď nebol žiaden čas na vypísanie výzvy a na výberový proces. Prvá otázka 
Stuarta Woolfa do Bruselu teda znela: koľko študentov musí nastúpiť na zahra-
ničný pobyt, aby projekt začal? Napodiv vysvitlo, že pravidlo platí, aj keď to 
bude len jeden jediný doktorand. A tak koordinátor z moci svojho úradu vyhlá-
sil návrh na dve miesta, na ktoré sa museli nájsť dobrí adepti tak, aby okamžite 
do konca roka stihli dobehnúť na svoje nové pôsobisko. Najlepšie riešenie bolo, 
ak sa práve v čase výberu vyskytli na novom pôsobisku.2 Pravdaže, ani v 
„krízovej situácii“ to nešlo bez toho, aby uchádzači predložili doktorandský 
projekt, ktorý všetci partneri odobrili. Veľmi ma tešilo, že jednou z dvoch pr-
vých ED študentiek sa stala Andrea Šalingová, doktorandka Ústavu etnológie 
SAV. Náhoda chcela, že práve v októbri akademického roka 2001/2002 začala 
svoj zahraničný pobyt na univerzite v Bielefelde viac-menej za vlastné pros-
triedky. Po úspešnej prihláške mohla pokračovať s podporou dobrého štipendia. 

Po tomto rýchlom štarte sa práca rozbehla štandardne. Vznikla kancelária 
ED v Benátkach,3 vypísala sa prvá výzva na akademický rok 2002/2003 a určil 
sa organizátor a miesto vstupného seminára (Univerzita Bielefeld). Na konci 
akademického roka partneri vyhodnotili prvé skúsenosti a precizovali postupy. 
Vysvitlo napríklad, že nie všade sa ED študenti úspešne zapojili do akademic-
kého života, pretože mali ťažkosti s jazykom, alebo zahraničné školiteľské pra-

                                                 
2 Pravidlá hovorili, že o štipendium môže požiadať doktorand, ktorý v posledných troch rokoch 
strávil menej ako tri mesiace na požadovanej zahraničnej inštitúcii. 
3 Od začiatku projektu ED kanceláriu budovala asistentka koordinátora Roberta Saccon, absol-
ventka ekonómie a sociológie, ktorá sa medzičasom stala uznávanou manažérkou EU projektov na 
Univerzite Ca´Foscari. Okrem nej v kancelárii pracovala neskôr i Giulia Salzano, ktorú nedávno 
nahradila Annachiara Battesini.  
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covisko dosť nevťahovalo študenta do práce. Z toho dôvodu sa sprísnili pri 
výbere jazykové požiadavky na žiadateľov a rovnako sa presnejšie štandardizo-
vali podmienky študentských aktivít (semináre, povinnosť pravidelných kon-
zultácií, prezentácie projektov ED študentov a tak podobne). Od roku 2004 sa 
zaviedli spoločné semináre aj na konci akademického roka, na ktorých ED 
študenti skladali účty, čo sa im počas zahraničného pobytu podarilo urobiť a čo 
nie.  

Prísnejšie a presnejšie požiadavky na doktorandov sa mohli uplatňovať 
i preto, že z roka na rok rástol počet prihlášok na jednotlivé univerzity, a tak 
bolo z čoho vyberať. Partnerské pracoviská po prekonaní počiatočných organi-
začných ťažkostí sa tiež mohli viac sústrediť na zvyšovanie akademickej kva-
lity štúdia, lebo začiatky neboli ľahké a každé pracovisko si ich odskákalo bez 
rozdielu.4 

 
Pokračovanie ED projektu, výsledky 
 

Prvý ED projekt sa naplno rozvinul v rokoch 2003–2004, ale to sa už záro-
veň podľa stanovenej periodizácia mal aj pomaly skončiť (2005). Všetkým 
členom projektu sa javilo priam nemožné, aby po toľkom úsilí a námahe svoju 
spoluprácu v najlepšom skončili. Preto začali prípravy na nový projekt už 
v rámci výzvy 6 RP.  

Nový návrh budoval na výsledkoch prvého projektu (počet vymenených 
študentov, ukončených doktorátov a získaných European Doctor certifikátov) a 
tiež sa rozšíril o štyroch nových partnerov (Atény, Lisabon, Paríž a Štokholm). 
Návrh bol úspešný a získal jedno z najvyšších bodových ohodnotení vo výzve 
Marie Curie. Partneri, už vo väčšom kruhu, mali možnosť spolupracovať ďalšie 
obdobie do roku 2009.5 

                                                 
4 Napríklad Bratislava na začiatku projektu v roku 2001 nepatrila ešte ku krajinám EÚ. Nástup 
prvých ED študentov na Slovensko sťažovali absolútne nejasné legislatívne podmienky, nepripra-
vené na európske projekty. Hoci sa situácia za posledné roky zlepšila i vďaka aproximácii sloven-
ského práva k EÚ štandardom, dodnes je veľa neurčitých miest v zákonoch o postavení zahranič-
ných štipendistov, vyplácaní štipendií a podobne. S otázkami podobného druhu zápasili však aj iné 
pracoviská (napríklad dane a odvody). Netreba asi zdôrazňovať, že byrokratické prekážky takéhoto 
druhu veľmi zamestnávali partnerov v projekte a rovnako vyžadovali veľa úsilia od koordinátora 
a kancelárie ED v Benátkach.  
5 V 6 RP pribudli do ED projektu (2005–2009) spolupracovníci Antonis Liakos a Katharine 
Gardika (Univerzita v Aténach), Antonio Costa Pinto (Univerzita Lisabon), Gilles Pecout (Ecole 
Normale Superiour, Paríž) Kjell Ostenberg (Univerzita Štokholm). Na University College of Lon-
don prevzal prácu po J. Morrisovi Axel Körner, N. Raadenana v Groningene vystriedal Dirk Jan 
Wollfram, B. Y. Cassaliu v Seville nahradil Manuel Herrero Sanchez, a H. G. Haupta v Bielefelde 
Bernhard Jusssen. V roku 2007 ukončil funkciu koordinátora S. Woolf a jeho prácu prevzal Rolf 
Petri.  
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Na konci prvého projektu ukázali sa aj výsledky v získavaní ED certifi-
kátu. Prvou lastovičkou na Slovensku sa stala dizertačná práca Zuzany Búriko-
vej v anglickom jazyku. Doktorandka, ktorá študovala v ÚEt SAV pod vedením 
Juraja Podobu., absolvovala vďaka ED štipendiu dvojsemestrálny pobyt na 
University College of London. Zuzana Búriková v septembri 2005 obhájila 
prácu pred slovenskou doktorandskou komisiou i pred rozšíreným 
medzinárodným grémiom. Búrikovej obhajoby sa podľa pravidiel ED zúčastnil 
i jej anglický školiteľ Daniel Miller a k trom oponentským slovenským 
posudkom pribudol ešte jeden od Alison Clarke (k tomu treba pripočítať dva 
posudky školiteľov). Obhajoba pred rozšíreným medzinárodným grémiom sa 
konala v anglickom jazyku. Búriková získala PhD titul na Univerzite 
Komenského a podľa mojich znalostí prvý ED certifikát v oblasti spoločen-
ských vied na Slovensku. Ďalšou držiteľkou ED certifikátu sa stala Andrea 
Šalingová v roku 2006.  

Skúsenosti z dvoch projektov dávajú hlbšiu možnosť zhodnotiť prínosy 
i prípadné rezervy a nedostatky európskeho výmenného programu. Prvou otáz-
kou je, koľkých doktorandov sa program vlastne týka? Počas prvej fázy pro-
jektu v jednom akademickom roku na všetky hosťujúce pracoviská nastúpilo 
spolu cca 15 ED študentov. V druhej fáze sa ročne vymieňa  25–30 štipendis-
tov. Podľa poslednej štatistiky, ktorá zachytáva akademické roky 2001–2007, 
počet ED študentov dosiahol 149 osôb z 24 krajín. Koordinátor očakáva, že na 
konci projektu v roku 2009 počet štipendistov dosiahne cca 200 osôb.6 Na 
jednotlivé partnerské pracoviská ročne prichádza približne 2–5 doktorandov. 
Hovoríme preto o nie malej skupine osôb ako celku. 

ED študenti hodnotia pozitívne najmä nasledujúce skutočnosti: možnosť 
intenzívne pracovať so školiteľom alebo aj inými konzultantmi na hosťujúcom 
pracovisku, nové odborné podnety vďaka diskusiám na rôznych úrovniach 
(napríklad vstupný ED seminár, doktorandské semináre, resp. iné prednášky 
a kurzy na zahraničnej univerzite) a možnosť získať ED certifikát. Ďalej štu-
denti kladne hodnotia príležitosti nadviazať nové kontakty so zahraničnými, 
staršími i mladšími, bádateľmi, a tým sa zapojiť do medzinárodnej akademickej 
komunity, zlepšenie jazyka, skúsenosti zo života v novej krajine. Výhrady sa 
týkajú najčastejšie organizačných problémov (ubytovanie, víza, finančné 
otázky – dane, poistenie).  

Partnerské pracoviská vnímajú prítomnosť zahraničných študentov ako 
obohatenie akademického života. Pravda, na veľkých univerzitách, kde sú vý-
                                                 
6 Informácie o štatistike pozri http://venus.unive.it/eurodoct/base.php?page=stories V rámci oboch 
schém 5 RP a 6 RP ED doposiaľ absolvovalo pobyt v zahraničí spolu 8 doktorandov zo SAV a 1 
doktorandka z ÚEt SAV bola úspešne prijatá na pobyt v akademickom roku 2008/2009. Počas 
celého projektu doteraz pôsobilo v SAV 14 zahraničných doktorandov a štyria doktorandi nastúpia 
v akademickom roku 2008/2009. 
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menné programy častejšie a početnejšie, je situácia iná ako na menších praco-
viskách. Myslím, že v ÚEt SAV vyvolalo zapojenie do projektu bezprostredne 
vyššie jazykové a odborné nároky v doktorandskom seminári na všetkých do-
mácich doktorandov a v neposlednom rade aj na vedúceho, resp. asistentku 
seminára. Pracovisko poskytlo školiteľov, pre ktorých diskusie so zahraničným 
doktorandom boli, verím, obohacujúcou skúsenosťou. Pravidelný pobyt mla-
dých zahraničných kolegov v ÚEt SAV sa stal temer každodennou samozrej-
mosťou a to asi nie je zanedbateľný fakt. Rada by som vyzdvihla skutočnosť, 
že slovenská doktorandská komisia v odbore etnológia od roku 2005 akceptuje 
práce v cudzom jazyku a realizuje i cudzojazyčné obhajoby. Pokladám to za 
dôležitý krok smerom k odbornej diskusii na medzinárodnej úrovni. 

 
Epilóg  
 

V roku 2000 som neputovala po benátskych uličkách, lebo nás prípravy 
projektu nemilosrdne prikuli na stoličky. Avšak nasledujúce roky som služobne 
často cestovala do tohto výnimočného mesta a spoznávala som Benátky vo 
všetkých ročných obdobiach. Myslím, že najzaujímavejšie sú v zime, keď silná 
ranná hmla často zastiera domy, tlmí kroky a hlasy chodcov. Zrazu do mlieč-
neho ovzdušia zasvieti prenikavé talianske slnko a fasády sa opäť rozžiaria 
intenzívnymi farbami.  

Hlboký vzťah k mestu zaiste súvisí aj s prácou v úspešnom projekte. Za 
sedem rokov sa vytvoril zohraný tím, ktorý riešil neraz i nepríjemné problémy 
a musel sa dohodnúť.7 Korektnosť v odborných vzťahoch a dohovorené fi-
nančné podmienky tomu napomáhali. Pozitívnu a dôležitú úlohu vo vytvorení 
fungujúceho tímu zohral prvý koordinátor Stuart Woolf, po ňom nástupca Rolf 
Petri a členky kancelárie ED v Benátkach. Tvoríme skupinu, v ktorej profesio-
nálne i kolegiálne vzťahy presahujú obzory projektu, napomáhajú pri nových 
odborných informáciách a kontaktoch. Prácu vloženú do ED projektu preto 
pokladám nielen za zisk pre štipendistov a pre partnerské pracoviská, ale rov-
nako i pre riešiteľov projektu. Veľa sme sa za sedem rokov naučili.  

                                                 
7 Narastajúca agenda z roka na rok si vyžiadala, že na Slovensku sa vytvoril lokálny tím, ktorý sa 
venuje práci v projekte. Za Historický ústav sú do projektu zapojení: Dušan Kováč, Elena 
Mannová. Za Ústav etnológie v projekte pracujú: Gabriela Kiliánová (koordinátorka projektu na 
Slovensku) a asistentka projektu. V tejto funkcii sa vystriedali Tatiana Bužeková, po nej Ľubica 
Herzánová, dnes Michaela Ferencová.  

Etnologické rozpravy 1/2008                                                                                        
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Čo mi dali európske programy  
alebo EÚ projekty – „know how“ 

 
Tatiana Podolinská 

 
 

Európske programy možno hodnotiť z rôznych hľadísk. Na základe svojej 
osobnej účasti v dvoch z nich, by som si dovolila formulovať to svoje, vedecké 
aj osobné.  

Moja účasť v týchto programoch bola aj je istým spôsobom špecifická, ak 
uvážime, že prvý z projektov sa tematicky pohyboval niekde na rozmedzí so-
ciológie-antropológie a urbanistiky a druhý z projektov je niekde na pomedzí 
sociológie a religionistiky. 

 
 

Prvý z projektov: 5 RP Re Urban Mobil s podtitulom Mobilising 
Reurbanisation on Condition of Demographic Change (Mobilizácia reurbani-
zácie v podmienkach demografickej zmeny) prebehol v rokoch 2003–2005 
v rámci kľúčovej akcie: City of tomorrow and Cultural Heritage1 (Mesto zaj-
trajška a kultúrne dedičstvo). 
 

Pojem „reurbanizácie“ bol vlastne ad-hoc vytvorený pre tento projekt. Na 
základe rozsiahleho sociologického výskumu (tzv. dotazníková akcia) štyroch 
úplne odlišných európskych miest mal testovať, či v globálnejšom meradle 
možno hovoriť o trende znovuosídľovania – reurbanizácie miest (najmä ich 
historických jadier a centier), a či je trend predchádzajúcich desaťročí, tzv. su-
burbanizácie, teda osídľovania satelitných mestských a prímestských častí, prí-
padne vidieka už na ústupe. Ambíciou projektu bolo posúdiť situáciu čo naj-

                                                 
1 5 FP EU: Re Urban Mobil: riešiteľské pracoviská: – City of Leipzig, Department for 
Urban/Regeneration and Residential Development, – City of Ljubljana, Department of Urban 
Planning, – City of Bologna, Department for Urban Quality, – City of León, Department for 
Urbanism and Housing, Center of Environmental Research, Department of Urban and 
Environmental Sociology, – Academia Istropolitana Nova, Built Heritage, Conservation and 
Development Department, – Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, – University of 
Ljubljana, Faculty of Architecture, – University of Ljubljana, Faculty of Economics, – Queen 
Mary, University of London, Geography Department, Sheffield Hallam University, School of 
Environment and Development, – Czech Academy of Science, Institute of Geonics, – Institute of 
Urban Development, Krakow. Bližšie informácie o projekte prístupné na www.re-urban.com.  
 



 

 126 

komplexnejšie, t. j. formulovať tézy, ktoré by ukázali, nakoľko tieto javy súvi-
sia so sociálnymi, etnickými a generačnými faktormi, resp. ako súvisia s demo-
grafickými ukazovateľmi, migračnými vlnami v konkrétnych lokalitách, kon-
centráciou priemyslu a pod.  

Jadrom projektu bolo stanovenie urbanizačného trendu európskych miest na 
základe štyroch prípadových výskumov v mestách Lipsko, Boloňa, León 
a Ľubľana. Do tohto projektu som takpovediac naskakovala ako do idúceho 
vlaku, resp. vlaku, ktorý v krátkej dobe čakala už len jedna zastávka – konečná. 
Moja účasť bola len riešiteľská – vedecká, nezúčastňovala som sa technických, 
resp. koordinačných typov aktivít. V projekte som pôsobila 5 mesiacov (máj–
september 2005). Najnáročnejšia pre mňa bola prvá, oboznamovacia fáza, ktorá 
musela prebehnúť v rekordne zrýchlenom tempe. Navyše, bol to môj prvý Eu-
rópsky projekt, takže mi chvíľku trvalo, kým som sa zorientovala v projektovej 
kódovacej reči – rôzne stupne a číslovania kategórií WP (rozumej Work 
Package) a D (rozumej Deliverable). Mojou úlohou v projekte bolo preštudo-
vať všetky záverečné správy jednotlivých národných centier a pokúsiť sa vy-
pracovať podklady pre záverečnú správu, na základe ktorej mal byť navrhnutý 
konkrétny tool-box (nástroje) pre jednotlivé mestá. Okrem iného sa teda mali 
vypracovať tzv. optimistické a pesimistické scenáre pre vývoj reurbanizácie 
participujúcich miest a rovnako tiež posúdiť, nakoľko tam želaný proces reur-
banizácie už nastal, v akej je fáze, eventuálne ešte nenastal a najbližšie obdobie 
ani nenastane.  

Formulácia návrhov záverečných stanovísk vyžadovala dôkladné obozná-
menie sa so záverečnými vyhodnoteniami dotazníkov na národnej úrovni, na 
základe ktorých národní riešitelia konštatovali stav reurbanizácie a prognózu jej 
vývoja na najbližšie obdobie. Ďalej som musela preštudovať národné demogra-
fické správy a prognózy pre dané regióny, ako aj ekonomické, a napokon aj 
ekologické správy a prognózy. Z týchto záverečných sociologických, demogra-
fických, ekonomických a ekologických podkladov som ako najkompetentnejšie 
podklady vyhodnotila ekonomické a demografické. Metodika ekologických 
podkladov nebola úplne kompatibilná s ostatnými. Pri vyhodnocovaní správ 
a prognóz z tzv. dotazníkovej akcie, som napokon zvolila metódu paralelného 
preštudovania samotných dotazníkov – t. j. zohľadnila som „úroveň 0“, sa-
motné terénne dáta. Táto pomerne pracná metóda mi umožnila uskutočniť 
niečo ako „skúšku správnosti“ jednotlivých národných správ, a zároveň mi do-
volila z metaplatformy formulovať spoločné, alebo rozdielne trendy vývoja, 
ktoré z pohľadu jednotlivých národných platforiem nemuseli byť viditeľné.  

Odborné postrehy: Z odborného (antropologického/etnologického, resp. 
sociologického) hľadiska, pre mňa osobne projekt priniesol niektoré zaujímavé 
zistenia, ktoré z hľadiska samotného, skôr aplikačne zameraného projektu ne-
boli tematicky primárne, a preto sa nie vždy ocitli v záverečných správach. 

 

 127

a) Trendy suburbanizácie, resp. reurbanizácie sú sprievodným javom 
demografickej krivky a istým spôsobom sú tak pulzujúcimi amplitúdami 
urbanizačných stratégií a životných plánov konkrétnych generačných ko-
hort. Tak, v priamej úmernosti so životnými stratégiami konkrétnej gene-
rácie, sa mení povedzme jej inklinácia od suburbanizácie k reurbanizácii. 
Ľudia žijúci bez partnera (tzv. singli) alebo ešte bezdetné rodiny upred-
nostňovali skôr život v meste a výhody dostupnosti služieb a dochádzania 
do zamestnania boli pre nich významnými faktormi pre voľbu urbanizač-
ných stratégií. V ich prioritách figurovali mestské typy hodnôt. Mladé ro-
diny s malými deťmi v predškolskom veku zase preferovali život na peri-
férii mesta až vidieku a ekologické faktory uvádzali ako určujúce pre 
svoje suburbanizačne ladené životné stratégie. Staršie kohorty preferovali 
buď život na vidieku (v im známom a komornom prostredí), alebo priamo 
v centrách miest, pričom v rebríčku hodnôt figurovala najmä dostupnosť 
služieb a zdravotných zariadení.  
V tomto smere sa ako zaujímavá ukazuje „flexibilita domova“ – obyvate-
lia skúmaných európskych miest sú ochotní prispôsobovať svoje urbani-
začné stratégie svojim životným plánom a meniacim sa prioritám. Ľudia 
sú schopní (a ochotní – dobrovoľnosť je v tomto bode veľmi dôležitá) ne-
viazať svoj „domov“ na jednu doživotne trvalú adresu, ale pružne budo-
vať svoje domovy na rôznych miestach a v rôznych prostrediach. 
V celkovom hodnotení sa ekonomické stratégie ukázali ako najdôležitej-
šie, kým ekologické faktory vplývali na mieru flexibility v najmenšej 
miere.  

b) Pri skúmaní dotazníkov a výpovedí konkrétnych „živých“ ľudí som mala 
možnosť si uvedomiť, ako veľmi na voľbu miesta ich bydliska vplýva fe-
nomén tzv. „dobrej“ či „zlej“ adresy. Išlo najmä o konkrétny prípad mesta 
Lipsko, ale domnievam sa, že tento fenomén má všeobecnejšiu platnosť. 
Projekt paralelne skúmal dve sídelné časti mesta, pričom sa potvrdila 
existencia tzv. „mentálnych máp“. V nich akoby fungovali sídelné 
„ohniská“ istého typu sústreďujúce isté socio-typy, resp. vytvárajúce isté 
sociálne niky (sociálne, ekonomické, etnické, vekové atď.). Tak mesto 
v istej časti starlo, pretože pred 30-timi rokmi sa sem hromadne nasťaho-
vali rodiny s malými deťmi, v inej zas vznikalo pomaly, ale isto etnické, 
prevažne prisťahovalecké geto. Podobne to bolo v „dobrých“ častiach 
mesta, kde tiež fungoval princíp akéhosi sociálneho magnetizmu – po-
dobné k podobnému. Isté časti mesta potom avizovali rôzne typy problé-
mov, najmä do budúcnosti, keď sa predpokladala ich kumulácia. 
Mesto mohlo k danému problému zaujať dvojaký postup: akceptovať 
tento jav ako prirodzený a rezignovať na možnosť aj ochotu jeho korigo-
vania, alebo sa pokúsiť zvoliť nástroje, ktoré by pomáhali predchádzať 
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vzniku urbanistických a sociálnych monoštruktúr, a de facto predchádzali 
vzniku vyslovene „dobrých“ a „zlých adries“ v meste. V takomto prípade 
mohlo mesto voliť napríklad stratégiu zvýhodňovania ubytovania mladých 
rodín s deťmi v istých lokalitách, alebo napríklad budovanie zaujímavej 
infraštruktúry (detské centrá, nákupné centrá so službami, relaxačnými a 
parkovacími možnosťami a pod.). V prípade niektorých miest, 
a niektorých lokalít boli magistráty ochotné urobiť aj vyššie finančné in-
vestície tohto typu, aby z pohľadu mesta strategicky „výhodnejšie“ 
ovplyvnili zloženie obyvateľstva v istých „kriticky“ vnímaných mest-
ských častiach. Úlohou projektu, okrem iného, bolo v daných prípadoch 
takpovediac „valorizovať diverzitu mesta“ v očiach magistrátu a na prí-
kladoch z iných európskych miest ukázať, že „priznanie“ kultúrnej diver-
zity je v niektorých prípadoch v konečnom dôsledku efektívnejšie ako 
„boj s diverzitou“ a snaha o unifikáciu mesta za každú cenu. Výpovede 
flexibilných respondentov mesta, ktorí boli v projekte označení za poten-
ciálnych nositeľov reurbanizácie, okrem toho jednoznačne naznačili, že do 
„istých častí mesta“ by sa nenasťahovali za žiadnych okolností, a žiadne 
aktívne zásahy ponúkané zo strany magistrátu nemali na tento ich postoj 
vplyv.  

c) Posledný, pre mňa zaujímavý postreh, ktorý vyplynul z projektu sa týkal 
javu, ktorý by sme mohli označiť ako „prehriatie mesta“, alebo „vychlad-
nutie mesta“. Ide o jav hromadného, a príliš rýchleho odlivu alebo prílivu 
obyvateľstva, ktoré mesto nedokáže organicky vstrebať. Dochádza potom 
k rôznym nežiaducim efektom, ako vyľudňovanie historických jadier miest 
prípadne starších sídlisk, alebo naopak, k neúmernému prílivu obyvateľ-
stva v krátkom čase, ktorý vedie k predražovaniu cien bytov, nepriazni-
vému pomeru medzi prenajímanými bytmi a bytmi obývanými vlastníkmi, 
nepriaznivému vývoju na developerskom trhu a samozrejme i trhu 
s nehnuteľnosťami. Objavil sa tu tiež fenomén „mesta v pohybe“, kde pri-
padlo viac ako 150 sťahovaní na 1000 obyvateľov ročne, pričom nešlo 
o prisťahovalcov, ale prevažne o pohyb občanov mesta v rámci mesta (z 
„horších“ lokalít do „lepších“). Táto mobilita bola okrem iného spôsobená 
aj nežiaducim pomerom prenajímaných a vlastnených bytov. Priveľká 
fluktuácia nájomníkov/obyvateľov centrálnych častí mesta bola magistrá-
tom vnímaná ako negatívny fenomén.  

Osobné postrehy: Pre mňa osobne bol tento projekt veľmi náročný, tema-
tikou i okolnosťami môjho vstupu. Avšak čím dlhšie som sa mu venovala a čím 
viac informácií „zvnútra“ som dostávala, tým viac ma bavil. Boli tu štyri mestá 
ako plastické organizmy, každé úplne iné. Boli na papieri, v číslach a my – so-
ciológovia, demografi, ekonómovia, ekológovia a urbanisti – sme z nich vyťa-
hovali ich budúci osud.  
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Ocenila som aplikačný dopad tohto projektu. Záverečný Work package 
(WP7) projektu vypracoval návrh konkrétnych nástrojov (Tool-box) pre každé 
mesto. Magistráty mali o tieto nástroje záujem, aktívne sa podieľali na ich 
tvorbe a priebežne ich návrhy oponovali. Projekt napokon formuloval záve-
rečnú správu o stave reurbanizácie v skúmaných 4 európskych mestách a určil 
všeobecné nástroje na podporu reurbanizácie v Európe ako odporúčania pre 
Radu Európy. Tento projekt bol profesionálne a mimoriadne zodpovedne koor-
dinovaný. Z tohto pohľadu vysoko pozitívne hodnotím fakt, že vypracovaním 
záverečnej správy nebola poverená niektorá národná riešiteľská inštitúcia, ale 
takpovediac nestranná inštitúcia v krajine, ktorá sa nepodieľala na riešiteľskej 
(dotazníkovej fáze), ale až na nadstavbovej vyhodnocovacej fáze (AINOVA, 
Bratislava).  
 
Druhý z projektov: 6 RP EÚ – REVACERN: Religion and Values: Central 
and Eastern European Research Network2 (Náboženstvo a hodnoty: Výskumná 
sieť pre strednú a východnú Európu). 

 
Účasť na druhom projekte mi bola ponúknutá na medzinárodnej konferencii 

organizácie CERES v roku 2006. Do projektu som vstupovala vo fáze, keď sa 
už počet koordinátorských pracovísk pevne zmluvne zakotvil a keď bolo možné 
meniť už len počet riešiteľov v rámci jednotlivých národných riešiteľov, ale nie 
počet jednotlivých národných koordinátorov. Projekt prebieha v rámci tzv. ko-
ordinačnej akcie (CA), čo sú zväčša podporné projekty určené na koordináciu 
iných už prebiehajúcich projektov, alebo projekty primárne určené na vytvára-
nie a podporovanie medzinárodnej spolupráce. Odborným cieľom projektu 
REVACERN je skúmanie súčasných foriem náboženstva v zúčastnených kraji-
nách, pričom niektoré z priorít sú aplikačné: skúmajú médiá, vzdelávacie sys-
témy a legislatívny vývoj. Hlavným cieľom projektu v rámci CA akcie je vy-
tvorenie funkčnej stredoeurópskej siete bádateľov v oblasti religionistiky. Pro-
jekt má za sebou zatiaľ jednu „výkopovú konferenciu“ v Szegede (kick-off 
conference, apríl 2007) a jednu reštrukturačnú konferenciu v Sofii (september 

                                                 
2 6 FP EU: Religion and Values: Central and Eastern European Research Network (REVACERN); 
Priorita 7 – ’Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society‘. Hlavný koordinátor: 
Department of Religious Studies, University of Szeged, Maďarsko. Národní riešitelia: University of 
Vienna UV (Rakúsko), Pazmany Peter Catholic University PU (Maďarsko), Adam Mickiewicz 
University AMU (Poľsko), University of Ljubljana ULJ (Slovinsko), University of Debrecen UD 
(Maďarsko), Masaryk University MU (Česká republika), Institute for Social Research IDIZ 
(Chorvátsko), Center for Interreligious Dialogue and Conflict Prevention NIS-SU (Bulharsko), 
Ukrainian Academy of Sciences UNAS (Ukrajina), Max Weber Foundation MWF (Rumunsko), 
Warsaw University WU (Poľko), Comenius University CU (Slovensko). Doba riešenia: 2006 
prípravná organizačná fáza, 2007–2009 realizačná fáza. Bližšie informácie prístupné na 
www.revacern.eu. 
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2007). Prvým odborným výstupom bude účasť všetkých 73 bádateľov zo 14 
riešiteľských inštitúcií na konferencii v Szegede (apríl 2008) podľa jednotli-
vých tematických podskupín (tzv. subareas). V tejto fáze má projekt za sebou 
už niekoľko WP-čiek a D-čiek, ale tie hlavné ho ešte len čakajú. Preto by od-
borné hodnotenie projektu z mojej strany bolo predčasné. Na základe kontak-
tov, ktoré projekt sprostredkoval a osobných stretnutí, ktoré umožnil, môžem 
len konštatovať, že sa tu stretli zanietení a kompetentní bádatelia z celej Eu-
rópy, ktorí majú záujem o spoluprácu a výmenu aktuálnych informácií. Takže 
koordinačný projekt (CA) už prináša svoje ovocie.  

V prípade tohto projektu som mala možnosť a (miestami aj bola nútená) 
hlbšie preniknúť do organizačných štruktúr európskych programov, organizač-
ných aj finančných záležitostí a pod. Dobrou správou pre všetkých „odvážliv-
cov“ v tomto smere je, že Európska únia má na všetko vypracované manuály 
(tzv. guide), ktoré sú v podobe početných annexov voľne pribalené na internete. 
Ich nevýhodou je, že ich rozsah zväčša neklesne pod 50 strán. Ďalšou nevýho-
dou sťažujúcou technický priebeh európskych projektov je malá miera skúse-
ností s nimi v sociálnych a humanitných sférach na Slovensku, čo sa prejavuje 
najmä v absencii školených poradcov (aj finančných), s ktorými by ste mohli 
tieto záležitosti konzultovať, alebo im ich priamo zveriť. Tak sa postupne 
a akosi mimovoľne prepracujete do pozície, keď musíte zlaďovať národné zá-
konodarstvo s európskym: napríklad počet hodín 1 riešiteľa na rok musí zodpo-
vedať národnej norme, jeho odmena na hodinu zase musí zodpovedať človeko-
hodine, ktorú si vypočítate podľa pridelených človeko-mesiacov na EÚ projekt, 
pričom nestačí tzv. DVP – dohoda o vykonaní práce – ale „odmeňovaný“ musí 
každý mesiac vypĺňať tzv. time-sheets (výkaz odpracovaných hodín v exce-
lovskej tabuľke).  

Všetky náklady na projekt sa delia do dvoch kategórií: tzv. priame (DC) 
a nepriame náklady (IC), pričom tieto položky sú flexibilné, pretože pre EÚ 
nesmiete účtovať národné DPH. Všetky položky teda musíte priebežne očisťo-
vať od DPH, aby ste poznali vaše nepriame náklady, ktoré si môžete stanoviť 
paušálne ako 20 % z priamych nákladov. Vaše nepriame náklady totiž nemusíte 
účtovať, pretože predstavujú Vašu réžiu (tzv. overheads). Ak cestujete na kon-
ferenciu povedzme do Čiech, musíte potom zohľadniť fakt iného národného 
DPH, navyše v Čechách je iné DPH na ubytovanie ako napríklad na cestovné, 
takže mi verte, že pri záverečnom vyúčtovaní 5x prekľajete chvíľu, keď ste si 
do cestovných nákladov započítali lístok na MHD. Ak idete na konferenciu do 
Maďarska, je odpočet DPH prirodzene zase odlišný. Postupne sa naučíte uľah-
čiť si záverečné výpočty, aspoň tak, že na všetkých zahraničných účtenkách si 
budete vyslovene vyžadovať uvedenie národného DPH, aby ste sa vyhli situácii 
ich pracného vyhľadávania na internete (najmä napríklad v položke „vložné na 
konferenciu“).  
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Aj keď 20 % paušálne účtovaných IC nákladov (tzv. overheads) vyzerá lá-
kavo, v skutočnosti ide o pomerne „ošemetnú“ kategóriu. Keďže DPH je na 
Slovensku 19 %, vaše IC náklady (t.j. réžia) sa stenčia na 1 %, z ktorého, na-
príklad v prípade vyplácania DVP tvoria ešte 0,8 % odvody. Navyše, Vaše 
presné DC (a tým automaticky aj paušálne IC) sa dozviete až začiatkom ďal-
šieho účtovného roka, keď sa vo väčšine prípadov vezme do úvahy aktuálny 
januárový kurzový lístok. Podľa aktuálneho ročného vývinu kurzového lístka sa 
potom môžete dostať do „zisku“ ale aj do poriadnej „straty“.  

Po uplynutí prvého účtovného roka už budete presne vedieť rozdiel medzi 
externým a interným auditom, a pri troche šikovnosti si interný audit (po pre-
študovaní 67 stranového manuálu v ekonomickej angličtine) urobíte aj sami. 
Externému auditu sa ako národný riešiteľ nevyhnete, aspoň raz v priebehu pro-
jektu, pričom hlavný koordinátor Vám nie je automaticky povinný vyčleniť naň 
potrebné financie.  

Ak máte štatút národného riešiteľa a meno Vašej inštitúcie je explicitne 
spomenuté v schválenej zmluve s EÚ, môžete sa uchádzať o doplnkovú finan-
čnú podporu na národnej úrovni. Ide o tzv. MVTS projekty (Medzinárodná 
vedecká a vedecko-technická spolupráca), ktoré sa udeľujú tak pre riešiteľov 
z Ministerstva školstva ako pre riešiteľov zo Slovenskej akadémie vied. 
O projekt sa musíte uchádzať každoročne – okrem vypĺňania formuláru 
s nemalým počtom príloh to obnáša ešte fyzické zvolávanie oponentských rád 
a rád priebežnej oponentúry, ktoré prebiehajú v prítomnosti zodpovedného pra-
covníka z ministerstva. Okrem toho je len vo Vašej kompetencii sledovať aktu-
álne sa meniace uzávierky na podávanie tzv. pokračujúcich projektov MVTS, 
ktoré sú prístupné na príslušnej internetovej stránke. 

V prípade vstupu do EÚ projektu si preto treba zvážiť, či sa vyžaduje „iba“ 
aktivita odborná alebo aj aktivita „koordinačno-technická“. V prípade žiadosti 
o komplexnú účasť potom treba pouvažovať nad konkrétnymi možnosťami 
a dispozíciami. Ako v každom medzinárodnom projekte, aj tu treba počítať 
s istými „národnými“ špecifikami a samozrejme i ľudským faktorom (napríklad 
Vaším). Organizačná dispozícia hlavného koordinátora potom môže 
v rozhodujúcej miere vplývať na flexibilný a hladký chod projektu, rovnako 
však môže istým spôsobom pôsobiť opačne. Keďže osud „národných“ riešite-
ľov bytostne závisí od kompetencie a organizačných schopností hlavného ko-
ordinátora, investíciu svojej osobnej energie do účasti na projekte dôkladne 
zvážte aj z tohto pohľadu. Chod projektu je potom tímová záležitosť, musíte 
dodržať termíny, inak ohrozíte partnerov – zvyšných, povedzme 13 pracovísk, 
ktoré požiadavku splnili načas. 

Ak sa teda pýtate, čo mi dali európske projekty, moje odpoveď je: veľmi 
veľa. Nejde o formalitu, myslím si, že majú svoje miesto aj svoj konkrétny ap-
likačný aj vedecký dopad. Účasť v nich vždy človeka niekam posunie, stretne 
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nových ľudí, oboznámi sa s novými výsledkami, nadviaže spoluprácu 
a v neposlednom rade získa i nové publikačné možnosti v európskom priestore. 
Avšak, aj tu platí, kto chce kapitalizovať, musí najskôr investovať. Miera 
efektu je tak priamo úmerná množstvu vynaloženej energie. Takže želám veľa 
ochoty investovať a schopných koordinátorov! 
 

Etnologické rozpravy 1/2008                                                                                        
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Ústav etnológie SAV a komplexné hodnotenie kvality 
vedeckých organizácií SAV v roku 2007. 

Poznámky k prípravám akreditácie pracoviska 
 

Katarína Popelková 
 
 
Čo predchádzalo akreditácii pracoviska v roku 2007 
 

V roku 2007 sa v Slovenskej akadémii vied uskutočnilo pravidelné hod-
notenie jej vedeckých ústavov. Predchádzajúce hodnotenia sa konali každé štyri 
roky na jednotlivých pracoviskách individuálne1 a časovo nadväzovali na 
periodicitu akreditácií v SAV uskutočňovanú pred schválením zákona č. 
132/2002 Z.z. o vede a technike. V roku 2007 išlo po prvý raz o hodnotenie 
všetkých vedeckých pracovísk naraz. Okrem jednotne určeného hodnoteného 
obdobia mal vlaňajší akreditačný postup viaceré novoformulované podmienky 
a postupy, organizačné i formálne charakteristiky. Podľa novoprijatých zásad 
akreditácie, ktoré sa pred schválením dlho diskutovali v Sneme i Predsedníctve 
SAV, očakávali sa z nej aj iné dôsledky. Hodnoteným obdobím bolo štvorročné 
obdobie rokov 2003–2006. V zásadách hodnotenia v roku 20072 bolo zakot-
vené, že v súlade so Zákonom o SAV bude jeho výsledok jedným zo zásadných 
podkladov pre rozhodovanie SAV o poskytnutí inštitucionálnych finančných 
prostriedkov na činnosť vedeckej organizácie, a že jeho postup spresnia Zásady 
rozdelenia rozpočtu SAV. 

Na rokovaniach Snemu SAV, ktoré boli v rokoch 2005–2006 venované 
príprave akreditačného procesu, sa zúčastňoval ako zvolený zástupca Ústavu 
etnológie SAV Juraj Podoba. O prebiehajúcej diskusii pravidelne informoval 
vedeckú radu ústavu, riaditeľku a radu riaditeľky. Či už išlo o formovanie pred-
stáv a očakávaní akademickej komunity spojených s akreditačným procesom, o 
postup a obsah rokovaní smerujúcich k príprave zásad hodnotenia, 
                                                 
1 Časové posuny v cykle hodnotenia určoval okrem roku založenia napríklad aj fakt, že novozria-
dené organizácie sa prvýkrát hodnotili po dvoch rokoch a zlúčené alebo rozdelené organizácie po 
dvoch rokoch od zlúčenia alebo rozdelenia. (Pozri: Materiál vydaný predsedom SAV dňa 27.2.2003 
: Podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizácií SAV, §8 ods. 7 písm. g zákona č. 
133/2002 Z. z. o SAV, bod I. 3.) 
2 Materiál Predsedníctva SAV z 5.4.2007 : Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV vo 
volebnom období Predsedníctva SAV 2005–2009, §8 ods. 7 písm. g zákona č. 133/2002 Z. z. 
o SAV, bod A. I. 2. 
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o pripomienkovanie materiálov predkladaných Predsedníctvom SAV 
a celoakademickou akreditačnou komisiou, alebo o schvaľovanie postupu, 
ktorý mali pri hodnotení čiastkových indikátorov jednotlivých organizácií 
uplatniť akreditačné komisie jednotlivých oddelení vied SAV,3 informácie sme 
získavali priamo „z prvej ruky“. 

Príprava na akreditáciu v roku 2007 mala pre náš ústav osobitú príchuť 
z dvoch príčin. V dôsledku posledného hodnotenia v roku 2003 (za roky 1999–
2002), pracovisko napriek výborným posudkom externých posudzovateľov (J. 
Michálek, M. Marcelli, V. Brouček) i pozitívnemu hodnoteniu akreditačnej 
subkomisie pokleslo z kategórie A do kategórie B. Z tohto prekvapujúceho 
faktu, ktorý nám bol oznámený až po prerokovaní podkladov v celo-
akademickej akreditačnej komisii, v nás síce ostal pocit istého rozčarovania, no 
nevyprchala vôľa dosiahnuť v najbližšom možnom termíne satisfakciu. Súčasne 
sme mali za sebou výročné evalvačné hodnotenie pracovísk SAV za rok 2006, 
v ktorom sme sa v rebríčku ústavov 3. oddelenia vied SAV (Oddelenie vied 
o spoločnosti a kultúre) umiestnili na prvom mieste. Naše vyhliadky pred 
odštartovaním procesu „veľkej“ akreditácie v roku 2007 sme preto nevnímali 
ako slabé. 

Odporúčania k smerovaniu Ústavu etnológie SAV po roku 2003, resp. ar-
gumentáciu zníženia jeho akreditačnej úrovne po roku 2003 sformuloval pred-
seda Akreditačnej komisie SAV Vojtech Rušin začiatkom roku 2004. Nabádali 
k zlepšeniu nevyhovujúcej vekovej štruktúry i k nárastu počtu publikačných 
výstupov v renomovaných vedeckých časopisoch. Predmetom kritiky sa stala 
absencia vlastného karentovaného časopisu, nízka citovanosť našich prác 
a slabá schopnosť „predať sa“ v zjednocujúcej sa Európe, resp. zapojiť sa do 
jednotného európskeho výskumného priestoru. Pripomienky smerovali i 
k zlepšeniu fungovania vedeckej výchovy a zabezpečeniu jej ukončovania 
úspešnými obhajobami. 

Z pohľadu ústavu tieto výhrady, navyše sformulované až dodatočne ako 
reakcia na naše odvolanie sa voči výsledku akreditácie, nevystihovali celkom 
verne situáciu na pracovisku. Pri posudzovaní výsledkov ústavu za roky 1999–
2002 bolo napríklad známe, že vedecké periodikum Ústavu etnológie SAV 
Slovenský národopis je už v procese rokovaní o začlenení do databázy Current 
Contents a že ústav koncepčne a dlhodobo pracuje na zvyšovaní jeho kvality. 
Kvantita citovanosti našich prác podľa podkladov na akreditáciu nebola nižšia 
než priemer v ostatných ústavoch a akreditačnej komisii bola známa aj argu-
mentácia, že v disciplínach príbuzných etnológii v Európe sa odozva v tejto 
databáze, ktoré eviduje iba málo etnologických a antropologických periodík, 

                                                 
3 Akreditačné komisie každého z troch oddelení vied SAV sa skratkou označili ako AKOV 1, 
AKOV 2, resp. AKOV 3. 
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nepovažuje za relevantnú v zmysle možnosti merať ňou kvalitu pracoviska a 
pod. 

Na druhej strane je treba povedať, že Vedecká rada Ústavu etnológie SAV 
si už pred ukončením „neúspešnej“ akreditácie uvedomovala rezervy praco-
viska a pracovala na ich odstránení. Hoci sa vyššie uvedenými nedostatkami 
v spoločných diskusiách s vedením ústavu venovala od roku 2004 intenzívnej-
šie, proces vnútornej reflexie nastal už v predchádzajúcom funkčnom období, 
keď na čele vedeckej rady stál Juraj Podoba. Upozorňoval na potrebu koncep-
čnej práce na zvyšovaní metodologickej a epistemologickej úrovne disciplíny, 
potreby jej zapojenia do aktuálneho sociálnoantropologického diskurzu 
a zvyšovaní kvality výskumov a vedeckých textov tak, aby boli akceptovateľné 
v zahraničí. Vedecká rada v období 2001–2004 spolu s riaditeľkou ústavu 
Gabrielou Kiliánovou pripravili koncepciu vnútroústavných odborných seminá-
rov a v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV aj teoreticko-metodologic-
kých seminárov, na ktoré boli ako prednášatelia prizývaní zahraniční vedci 
z príbuzných disciplín. Vedecká rada sa v roku 2004 pokúsila vyhodnotiť kva-
litu výstupov vedeckých pracovníkov ústavu za rok 2003. S výsledkom hodno-
tenia a hlasovania oboznámila celú vedeckú komunitu pracoviska. Napriek 
tomu, že tento pokus sa uskutočnil iba raz a rebríček prác zostavený podľa 
kvality komunita prijala skepticky, možno ho vnímať ako jednu z pozo-
ruhodných konkrétnych snáh o cieľavedomú a otvorenú reflexiu našej práce 
a smerovania disciplíny vôbec.  

Okrem vedeckej rady4 sa riešením koncepčných otázok a sústavným 
zvyšovaním dynamiky práce ústavu zaoberala predovšetkým riaditeľka a jej 
rada, ktorú tvorili vedúci projektov riešených na pracovisku. Gabriela Kiliá-
nová sústredene a premyslene pracovala na tom, aby sa pracovisko a jeho ve-
decké tímy, resp. jednotlivci zapájali do medzinárodných vedeckých projektov, 
aby publikovali v zahraničí, aby sústavne svoje výsledky popularizovali 
a venovali sa pedagogickej činnosti. V oblasti doktorandskej výchovy sa zvý-
šila náročnosť na prácu externých doktorandov a interní doktorandi dostali 
široký priestor na zahraničnú mobilitu. Úspešných doktorandov ústav opako-
vane nominoval na celoakademický konkurz s možnosťou získať štipendium 
z fondu Štefana Schwarza. Aj vďaka tejto snahe, jej plánovaniu zo strany vede-
nia a usilovnej práci mladých vedcov sa podarilo Ústavu etnológie SAV prijať 
po obhájení dizertácie tri vynikajúce interné doktorandky na pozície vedeckých 
pracovníčok (T. Bužeková, Ľ. Herzánová, Z. Búriková), ktorých polovica mzdy 
sa v trvaní štyroch rokov hradí zo spomínaného fondu. 

Krokov na zvýšenie kvality práce, ale aj snáh o správne načasovaný nárast 
kvantity a efektivity vedeckých výstupov bolo pred rokom 2007 viac a nie je 

                                                 
4 Od roku 2004 Vedeckú radu ÚEt SAV viedla Monika Vrzgulová. 
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možné zaoberať sa na tomto mieste všetkými podrobnejšie. S istým zveličením 
však možno konštatovať, že komplexnú akreditáciu ústavov SAV za obdobie 
2003–2006 naše pracovisko očakávalo pripravené a do kompletizácie podkla-
dových materiálov, ktoré mali o tom vydať svedectvo, sme sa už začiatkom 
roka 2007 pustili odhodlane. 

 
Skúsenosti s prípravou akreditačného dotazníka 

 
V Ústave etnológie SAV sa prípravou akreditačného dotazníka zaoberala 

jeho riaditeľka Gabriela Kiliánová a jej najbližší spolupracovníci – zástupkyňa 
riaditeľky Katarína Popelková a vedecká tajomníčka ústavu Tatiana Bužeková, 
pracovníčky sekretariátu (Magdaléna Slavkovská, Edita Vrátna) dokumentácie 
(Ingrid Kostovská) a vedeckej knižnice (Andrea Kalivodová). Tieto práce, 
vyžadujúce sústredenie, premyslenú organizáciu a stratégiu dodržujúcu násled-
nosť krokov, sa realizovali v prvých dvoch mesiacoch roka 2007. Termínom na 
odovzdanie dotazníka v elektronickej a tlačenej verzii akreditačnej komisii i na 
jeho umiestnenie na internetovú stránku ústavu bol 28. február 2007. Na viace-
rých súčastiach dotazníka bolo treba pracovať súbežne, samostatne aj kombi-
novane – niekedy kolektívne, inokedy individuálne. Tvorili ho súčasne krátke 
textové údaje, zoznamy údajov rôzneho rozsahu, samostatne formulované tex-
tové pasáže s určeným počtom riadkov, jednoduché tabuľky so štatistickými 
údajmi i excelové súbory, samostatne prepočítavajúce po vložení údajov pot-
rebné koeficienty. Ako podklady k dotazníku bolo potrebné za obdobie štyroch 
rokov zhromaždiť, vytvoriť a upraviť podľa pokynov komisie samostatné zo-
znamy všetkých kategórií vedeckých výstupov ústavu, ktoré boli v tabuľkách 
dotazníka uvádzané iba v podobe čísel. Navyše bolo potrebné dotazník vypra-
covať, odovzdať a zverejniť aj v anglickej verzii. 

Prvá časť dotazníka (I. Základné informácie o hodnotenej organizácii) sa 
zaplnila jasnými a známymi údajmi, ktoré ústav identifikujú ako verejnú inšti-
túciu – vpísal sa jeho názov a sídlo, mená jeho štatutárnych zástupcov 
a predstaviteľov vedeckej komunity, počty výskumných pracovníkov. Druhá 
časť (II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu 
a vývoja) si okrem uvedenia poslania organizácie sformulovaného v jej zriaďo-
vacej listine vyžiadala tvorbu dvoch rozsiahlych textových pasáží. Jedna sa na 
desiatich stranách venovala súhrnu vedeckých a výskumných aktivít za hodno-
tené obdobie, ktorý mal smerovať k opisu postavenia organizácie v domácom 
a medzinárodnom výskumnom priestore. Druhá päťstránková textová pasáž 
mala posudzovateľom sprostredkovať víziu a koncepciu vedeckých aktivít na 
nasledujúce štvorročné obdobie. Tvorba oboch statí, ich náplň, formálne člene-
nie i vlastná textová podoba sa stala prácou riaditeľky ústavu G. Kiliánovej. 
Pripravila ich prvú verziu, ktorú potom predložila na pripomienkovanie nielen 
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členom svojej rady, vedúcim vedeckých projektov, členom vedeckej rady ús-
tavu. Jej cieľom bolo dosiahnuť v otvorenej tímovej atmosfére čo najoptimál-
nejší a najvýstižnejší obsah, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť textov. Predlože-
ním textov všetkým tvorivým pracovníkom ústavu vznikol podklad na širokú 
diskusiu a priestor na hľadanie konsenzu, predovšetkým pri tvorbe ďalšej kon-
cepcie inštitútu. Riaditeľka pracovníkov vyzvala, aby sa s oboma dokumentmi 
zoznámili v procese ich tvorby, pripomienkovali ich, písomne či ústne navrho-
vali doplnky či skrátenia. Na záver sa o dokumentoch spoločne diskutovalo na 
celoústavnom stretnutí. 

Posledná, tretia časť dotazníka (III. Parciálne indikátory hlavných aktivít 
výskumu a vývoja), slúžila akreditačnej komisii na zmapovanie siedmich dru-
hov aktivít označených ako vitálne funkcie, ktorými si akademické pracoviská 
zabezpečujú miesto v slovenskom a európskom výskumnom priestore. Každá 
z funkcií – vedecké výstupy, ohlasy na vedecké výstupy, postavenie organizá-
cie v národnom a medzinárodnom kontexte, štruktúra projektov a zdroje finan-
covania, doktorandské štúdium, výstupy do praxe a manažment pracoviska – 
mala v dotazníku niekoľko textových častí. Tie tvorili výbery najvýznamnej-
ších výstupov (bibliografické údaje publikovaných výstupov, citovaných prác, 
názvy prednášok a pod.). Tabuľková časť potom tieto aktivity kvantifikovala. 
Parciálne indikátory totiž boli tou časťou, kde sa údaje o výstupoch pomocou 
rozličných prepočtov a koeficientov menili na čísla. Tieto čísla sa stali pred-
metom bodovania a komisie následne pri ich hodnotení uplatňovali princíp 
váhovania. Akreditačná komisia 3. oddelenia vied SAV (AKOV 3) zohľadňu-
júc špecifiká svojich disciplín stanovila - v päťbodovej hodnotiacej stupnici od 
4 po 0 bodov, resp. od „vynikajúco“ po „nedostatočne“ – orientačné požia-
davky v jednotlivých ukazovateľoch na stupeň „dobre“. Tiež prijala rozhodnu-
tie, že v záverečnom hodnotení ováhuje čiastkové indikátory nasledovne: zo 
škály 100 pridelila vedeckým výstupom hodnotu 35, ohlasom 10, postaveniu 
organizácie v medzinárodnom a národnom kontexte 15, projektovej štruktúre 
10, doktorandskému štúdiu 10, popularizácii výsledkov 15 a manažmentu 
a personálnej politike 5 váhovacích bodov. Počty uvedené v dotazníkoch vyjad-
rené v stupňoch 4–0 bodov a „známky“ pridelené jednotlivým ukazovateľom 
tromi externými posudzovateľmi poskytli kvantifikované údaje, ktoré následne 
komisia v siedmich parciálnych ukazovateľoch násobila príslušným váhovacím 
koeficientom. Organizácia tak získala v každom indikátore jednak priemerný 
bodový sumár (s maximom 4), jednak výsledok súčinu počtu bodov 
a váhovacieho koeficientu.  

Príprava dotazníka v časti III. si podľa vyššie uvedeného vyžiadala mimo-
riadnu presnosť, pozornosť a zmapovanie jednotlivých údajov aj odlišný prí-
stup. Tabuľka vedeckých výstupov napríklad zisťovala počet knižných mono-
grafií, kapitol v knihách, štúdií a pod., ktorý sa v programe dotazníka automa-
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ticky delil prepočítaným stavom výskumných pracovníkov na plný ekvivalent 
pracovného času a sumou mzdových prostriedkov. Až toto výsledné číslo sa 
stalo predmetom porovnania medzi ústavmi. Rovnako fungovala i tabuľka 
zisťujúca počet normovaných rukopisných strán výstupov.5 Príprava podkladov 
pre spomínané dve tabuľky zabrala mimoriadne veľkú časť času určeného na 
prípravu dotazníkov. Nestačilo totiž zoznamy výstupov jednoducho prekopíro-
vať z príloh správ o činnosti ústavu za jednotlivé roky, následne jednotky vý-
stupov spočítať a vpísať do akreditačného dotazníka. Vo výročných správach 
do roku 2007 sa totiž nepožadovali údaje o počte normovaných rukopisných 
strán každého publikovaného výstupu alebo referátov na konferenciách. Od-
lišne sa pristupovalo aj k započítavaniu kapitol v kolektívnych monografiách, 
ale aj k členeniu ohlasov a citácií a k evidencii ich počtov. Preto bolo nevy-
hnutné v každom zo štyroch posudzovaných rokov vracať sa k výstupom tak-
mer jednotlivo. Od autorov sa urýchlene žiadali údaje o rozsahu ich rukopisov 
pred zadaním do tlače za štyri predchádzajúce roky. Výstupy sa niekedy museli 
opakovane zaraďovať do kategórií a následne spočítavať atď. 

Súčasne bolo potrebné vytvárať aj nové zoznamy výstupov (bibliografické 
údaje doplnené o rozsah rukopisných strán), do ktorých mohli posudzovatelia 
alebo členovia akreditačnej komisie v prípade potreby nahliadnuť. Súčet jedno-
tiek uvádzaných v zozname musel zodpovedať počtom uvádzaným v akreditač-
ných tabuľkách za jednotlivé roky. Vzhľadom na to, že pracovisko do roku 
2007 nemalo možnosť využívať knižničný program, ktorý nielen eviduje vý-
stupy, ale aj umožňuje tvorbu rozličných tlačených výstupov bibliografických 
údajov, zoznamy sme vytvárali prenášaním z výročných správ ako celkom nové 
textové súbory. Tie sme opakovane kontrolovali a formálne zjednocovali. 

Príprava podkladov o publikačných ohlasoch pre akreditačný dotazník vy-
žadovala v porovnaní s výročnými správami za roky 2003–2006 odlišný prí-
stup. V nich sme uvádzali ohlasy v databáze Web of Science (WOS), ohlasy 
podľa iných indexov s uvedením prameňa a ohlasy v monografiách, učebni-
ciach a iných knižných publikáciách. Pre potreby akreditácie bolo ohlasy treba 
členiť na ohlasy v databáze WOS, ohlasy v databáze SCOPUS, ohlasy 
v domácich publikáciách, ohlasy v zahraničných publikáciách. Po novom roz-
delení všetkých ohlasov, ktorých bolo v našom ústave za 4 roky vyše tisícky, 
a spočítavaní jednotiek v zoznamoch za jednotlivé roky, sa čísla vpísali do 
tabuľky. Tá ich prepočítala plným ekvivalentom pracovného času jedného 
pracovníka. V dotazníku sa uvádzali aj výbery najviac citovaných prác a počty 
ohlasov na najcitovanejšie práce za hodnotené obdobie.  

                                                 
5 Prepočítanie na mzdové prostriedky sa v slovenskej verzii dotazníka – pravdepodobne vďaka nám 
neznámemu technickému nedostatku – nedarilo zobraziť. Preto bolo potrebné urobiť ho samostatne 
a vpísať do poznámky na voľné miesto pod tabuľku. 
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V porovnaní s prvými dvoma ukazovateľmi bolo spracovanie zvyšných 
piatich pre nás menej komplikované. Spočívalo v dôslednom prebratí údajov 
z výročných správ, zjednotení ich formálnej úpravy a pozornom vkladaní zo-
znamov a textových pasáží do štruktúry dotazníka, resp. číselných údajov do 
tabuliek.6 Čiastkové komentáre a doplňujúce údaje k jednotlivým parciálnym 
ukazovateľom za hodnotené obdobie, ako aj záverečnú pasáž siedmeho ukazo-
vateľa venovanú stratégii a konkrétnym krokom, ktoré pracovisko prijalo na 
odstránenie nedostatkov a splnenie odporúčaní vyplývajúcich z predchádzajú-
cej akreditácie, vypracovávala riaditeľka ústavu. Využívala možnosť konzulto-
vať obsah a formulácie jednotlivých pasáží s vedúcimi riešiteľmi projektov, 
koordinátormi úloh a členmi vedeckej rady ústavu. V neposlednom rade dbala i 
na to, aby všetky novovytvárané textové pasáže akreditačného dotazníka prešli 
jazykovou redakciou; tvorba anglickej mutácie dotazníka si vyžiadala jazykový 
preklad a následnú odbornú korektúru. Na anglickej mutácii pracovali 
v záverečnej fáze T. Bužeková, G. Kiliánová, T. Podolinská a prekladateľka J. 
Levická. 

 
 
Po odoslaní dotazníka 

 
Po odoslaní dotazníka akreditačnej komisii koncom februára 2007 sa prí-

pravný tím venoval kompletizácii podkladov na fázu prezenčného hodnotenia 
organizácie. Jeho termín bol určený na 21. jún 2007. Východiskom prípravy 
bola analýza posudkov od externých posudzovateľov-špecialistov, ktorí boli 
pracovisku pridelení akreditačnou komisiou. Náš ústav posudzovali Prof. Re-
gina Bendix z Inštitútu pre kultúrnu antropológiu/európsku etnológiu Univer-
zity Georga-Augusta v Göttingene v Nemecku, Dr. habil. Gábor Barna, CSc. 
z Univerzity v Szegede v Maďarsku a PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. zo Slo-
venského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Na ana-
lýzu posudkov a vypracovanie stanoviska, ktoré bolo potrebné doručiť akredi-
tačnej komisii, sa sústredila riaditeľka ústavu v spolupráci s vedeckou radou 
a radou riaditeľky. S posudkami sa mohli zoznámiť aj všetci pracovníci ústavu. 
V prípade záujmu si mohli pripraviť i vlastné príspevky do diskusie na prezen-
                                                 
6 Napríklad zoznamy názvov projektov, ich počty a objemy pridelených, resp. získaných externých 
finančných zdrojov; počty školiteľov, školených a ukončených externých a interných doktorandov 
v jednotlivých rokoch v tabuľke venovanej doktorandskému štúdiu; počty hodín prednášok 
a seminárov na univerzitách či členov vysokoškolských a doktorandských komisií, posudzovateľov 
a vedúcich diplomových prác v tabuľke venovanej pedagogickej činnosti pracoviska; zoznamy 
a počty expertíz pre decíznu správu, popularizačných článkov a prednášok a vystúpení 
v elektronických médiách v časti venovanej výstupom disciplíny do spoločenskej praxe; počty 
pracovníkov, veková a kvalifikačná štruktúra v jednotlivých rokoch v časti venovanej manažmentu 
pracoviska a personálnej politike. 
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čnom hodnotení. Pre AKOV 3 bolo možnosťou oboznámiť sa priamo na akre-
ditovanom pracovisku s jeho činnosťou, podmienkami a výsledkami, vypočuť 
si argumentáciu posudzovateľov i stanovisko štatutárneho zástupcu pracoviska. 

Prezenčné hodnotenie Ústavu etnológie SAV prebehlo 21. júna 2007 podľa 
stanoveného scenára a v určenom časovom rozsahu, ktorý AKOV 3 dodržiavala 
na všetkých pracoviskách. Zúčastnila sa ho akademická obec Ústavu etnológie 
SAV, zástupca Predsedníctva SAV, členovia akreditačnej komisie a dvaja 
z externých posudzovateľov. Prof. Regina Bendix sa na zasadnutí zúčastniť 
nemohla. Svoju neúčasť vopred, už v januári 2007, ospravedlnila. Jej posudok 
preložila T. Bužeková do slovenského jazyka a prečítala ho spravodajkyňa 
AKOV 3 určená pre Ústav etnológie SAV PhDr. Eva Kowalská, DrSc. Dvaja 
prítomní posudzovatelia (Dr. habil. Gábor Barna, CSc. a PhDr. Miroslav Sopo-
liga, DrSc.) predniesli posudky v plnom znení, prvý v anglickom, druhý 
v slovenskom jazyku. Po nich dostala priestor na prednesenie stanoviska riadi-
teľka Ústavu etnológie SAV. V diskusii odzneli príspevky viacerých členov 
komisie a pracovníkov ústavu. Po ukončení diskusie komisia navštívila prie-
story pracoviska a následne na svojej neverejnej schôdzi pripravila stručné 
stanovisko k prezenčnému hodnoteniu, s ktorým oboznámila riaditeľku. Zápis-
nica z prezenčného hodnotenia, ktorú vypracoval zapisovateľ akreditačnej ko-
misie a overila spravodajkyňa, spolu s ostatnými podkladmi služila komisii na 
záverečné hodnotenie pracoviska. AKOV 3 na svojom zasadnutí 23. júla 2008 
vypracovala pre Ústav etnológie SAV hodnotiaci protokol s návrhom na jeho 
zaradenie do stupňa výkonnosti, resp. akreditačnej kategórie. Tento protokol a 
návrh predložila Predsedníctvu SAV.  

Na oboznámenie sa s výsledkom akreditácie bolo potrebné čakať do ok-
tóbra 2007. Nášmu pracovisku adresovalo Predsedníctvo SAV dňa 8. októbra 
2007 list, ktorým oznámilo, že na základe svojho uznesenia č. 850 zo dňa 2. 
októbra 2007 sa s účinnosťou od 1. januára 2008 Ústav etnológie SAV zara-
ďuje „na obdobie štyroch rokov do akreditačnej kategórie A*, vynikajúca orga-
nizácia, v ktorej väčšia časť výskumu spĺňa medzinárodný štandard“. Prílohu 
listu tvorila kópia hodnotiaceho protokolu s uvedením zisku bodov 
v jednotlivých čiastkových indikátoroch, so sumárom váženého priemeru 3,38, 
čo tvorilo 84,49 % z celkového možného hodnotenia. 

 
V akreditačnom procese sa naše pracovisko umiestnilo na čele ústavov 3. 

oddelenia vied SAV. Každý z členov jeho akademickej obce túto skutočnosť 
iste vníma a „vyhodnocuje“ individuálne a nie je predmetom tohto textu zaobe-
rať sa formulovaním istého „spoločného“ pocitu. Podľa diskusií vo vedení 
ústavu a krokov, ktoré začala podnikať jeho riaditeľka na zohľadnenie všetkých 
pripomienok našich posudzovateľov – či už v oblasti vedeckej koncepcie pra-
coviska, v skvalitnení organizácie práce v projektoch, vo zvyšovaní kvalitatív-
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nych parametrov našich vedeckých i aplikačných výstupov atď. – sa však zdá 
viac než jasné, že Ústav etnológie SAV svoju momentálne „vynikajúcu“ pozí-
ciu nepovažuje za neohroziteľnú a hodlá cieľavedome pracovať na jej udržaní.  
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Na hranici  
 

Soňa Lutherová 
  
 

Typickým prostriedkom pre zachytenie etnologického (antropologického) 
poznania je písaný text. Ako poznamenala jedna z priekopníčok vizuálnej an-
tropológie Margaret Mead (1995: 3–10), táto veda je disciplína slov. Jej 
poznámka však nebola myslená ako chvála, ani nebola neutrálna – bola kritikou 
voči antropologickému bádaniu, ktoré je závislé na výpovediach a zároveň tým 
obmedzuje vlastné možnosti komunikácie. Od prvého publikovania tejto 
reflexie ubehlo vyše tridsať rokov, no s jej obsahom možno stále súhlasiť. 

Počas môjho štúdia na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie 
v Bratislave som mala možnosť (v spolupráci so spolužiakom Martinom Ková-
čom) experimentovať práve s týmto spôsobom zachytenia antropologickej témy 
– v našom prípade rodovej problematiky a témy otcovstva. Namiesto klasickej 
ročníkovej práce sme po výskume natočili krátkometrážny film. Do jeho reali-
zácie sme išli takpovediac intuitívne – veľké poznatky o teóriách a metodológii 
vizuálnej antropológie sme nemali. Za etnologický film sme považovali ten, 
ktorý natočí etnológ, prípadne film s etnologickou tematikou. Projekt sme však 
zavŕšili a prezentovali na rôznych fórach, od vedeckých konferencií 
a premietaní na odborných fórach až po Etnofilm Čadca 2006.  

Pri týchto príležitostiach som mala možnosť pozorovať odlišné spôsoby 
prijatia nášho filmu – na jednej strane zo strany etnológov a sociálnych vedcov 
a na strane druhej filmárov. Počas prezentácií som získala dojem, že etnolo-
gický film je v našom prostredí kontroverznou kategóriou – nie celkom vyme-
dzenou a ujasnenou. Interdisciplinárne postavenie vizuálnej antropológie na 
mňa v praxi nepôsobilo ako závideniahodné. Výsledok nášho snaženia bol pri-
jatý rozpačito – ako príliš vedecký pre umelcov, no nad mieru umelecký pre 
vedcov. Spätne som sa preto začala zaujímať o teóriu vizuálnej antropológie 
a zistila som, že niektoré z otázok, ktoré som si kládla, sú prítomné v teoretic-
kých diskusiách a príspevkoch od samotného vzniku tejto subdisciplíny až po 
súčasnosť. Názory teoretikov na postavenie vizuálnej antropológie v rámci 
vedy, ale aj jej samotný obsah a poslanie sa rôznia. Cieľom môjho príspevku 
nie je snaha definovať odpovede na tieto otázky, ale skôr ponúknuť prehľad 
vybraných problémov a postojov, s ktorými som sa v tejto súvislosti v odbornej 
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literatúre stretla a uvažovať nad možnými alternatívami výučby vizuálnej an-
tropológie v pedagogickej praxi.  

Medzi základné témy teórie vizuálnej antropológie patrí podľa Fadwy El 
Guindi (2004: 80) problém etnografickosti filmu, vymedzenie vzťahu umenia 
a vedy, miera objektivity a subjektivity autorského pohľadu v dielach, ako i 
protiklad medzi humanistickým pozitivistickým prístupom vizuálnych antro-
pológov. K týmto témam možno pridať stále aktuálnu diskusiu o definovaní 
samotného pojmu vizuálnej antropológie a vymedzení jeho náplne, rovnako 
ako problém žánrového vymedzenia vizuálno-antropologických diel. Je 
zaujímavé, že v priebehu 80-tych rokov prebehla na stránkach Slovenského 
národopisu rozsiahla diskusia o etnografickom filme, ktorá sa dotýkala i 
podobných tém. Išlo najmä o problematiku vzťahu medzi vedou a umením – či 
už v kontexte samotných diel, ich vedeckého prínosu, štylizácie a autentickosti, 
alebo v súvislosti s prezentáciou ľudovej kultúry vo vtedajšej filmovej 
a televíznej tvorbe. V príspevkoch zaznievali rozličné pohľady teoretikov a 
filmárov na obsah, ale aj na smerovanie etnografického filmu a jeho 
prostriedkov.  

Inak to nie je ani vo svete – teoretici nie sú v otázke definovania vizuálnej 
antropológie jednotní. Ich postoje sa navzájom neraz do veľkej miery odlišujú. 
Jay Ruby (2005: 160) rozlišuje nasledujúce trendy v definovaní subdisciplíny: 
„Je tu vizuálna antropológia, ktorá sa koncentruje hlavne na produkciu 
etnografického filmu a jeho využitie v učení. Ďalej je tu vizuálna antropológia 
zameriavajúca sa na výskum obrazových médií, najmä televízie a filmu. 
Napokon jestvuje aj antropológia vizuálnej komunikácie.“ Samotný Ruby, 
v súlade s ďalším významným teoretikom i tvorcom vizuálnej antropológie 
Solom Worthom, presadzuje posledný z menovaných prístupov. Vizuálna 
antropológia by podľa neho mala byť antropológiou vizuálnej komunikácie. Pre 
dosiahnutie svojho tvorivého zámeru sa vizuálni antropológovia podľa neho 
musia najprv kriticky zaoberať filmom ako kultúrne podmienenou komuni-
káciou. Antropologické filmy by potom neboli dokumentmi o subjektoch 
antropológie, ale dielami určenými pre komunikovanie antropologických 
pohľadov (RUBY 2005: 159–170). Podobný postoj zaujímajú aj Fischer 
a Zeytlin, ktorí podobne ako v prípade ekonomickej antropológie, či antropo-
lógie práva presadzujú vizuálnu antropológiu ako vedu o vizuálnych formách 
v sociálnom a kultúrnom kontexte. Obsah pojmu by sa podľa nich nemal 
opierať len o využitie špecifickej vizuálnej formy dát (FISCHER – ZEYTLIN 
2003).  

Problematika definovania subdisciplíny vizuálnej antropológie a jej zame-
rania úzko súvisí s určením základných aspektov diel vizuálnej antropológie, 
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najmä žánru etnografického filmu. Prehľad a analýza jeho definícií dostupných 
v odbornej literatúre by vystačila na samostatnú publikáciu. Pre potreby tohto 
príspevku sa zameriam na s tým súvisiaci problém zahrnutý v pojme etnogra-
fickosť, ktorý sa často objavuje v úvahách teoretikov vizuálnej antropológie.  

V súčasnosti sa mnohí autori zhodujú, že etnografickosť ako špecifická 
kvalita nevyplýva z podstaty vizuálno-antropologického diela. Predovšetkým 
závisí od jeho obsahu a diskurzu, no veľkú úlohu hrajú aj ďalšie faktory, naprí-
klad zámer tvorcu. Podľa Marcusa Banksa spôsobil klasifikačný zmätok práve 
pretrvávajúci substancialistický prístup vo vzťahu k definovaniu pojmu etno-
grafickosti (BANKS 1992: 116–130). Banks navrhuje definovanie etnogra-
fických filmov na základe vzťahu medzi intenciou, udalosťou a reakciou, teda 
zameraním sa na samotný proces tvorby, nie na jeho výsledok. Takýto prístup 
dáva do kontextu zámer autora diela (antropológa alebo filmára, čo predstavuje 
ďalší dôležitý teoretický problém, a to otázku autorstva vizuálno-
antropologického diela), ale aj reakciu prijímateľa – publika. Avšak už prvý 
z aspektov – intencia autora diela – je problematický, a to nielen v našom 
prostredí, ale podľa Banksa aj v Británii. Tradícia etnografických filmov 
spočíva totiž skôr v prizvaní etnológov ako konzultantov výsledného diela 
(BANKS 1992: 118). 

El Guindi (2004: 89) považuje za kľúčový faktor etnografickosti vizuálno-
antropologických diel spoľahlivosť metódy ich tvorby. Predpokladom toho, aby 
bol obrazový záznam hodnoverným vedeckým zdrojom, je metodologické 
zhodnotenie procesu zo strany autora, zaručujúce možnosť adekvátnej 
interpretácie a overiteľnosť dát. V poznámke sa skrýva jedna z kľúčových tém 
v súčasných textoch o výskume a práci vo vizuálnej antropológii – otázka 
reflexie vizuálno-antropologického diela. Vizuálni antropológovia k pojmu 
pristupujú dvojakým spôsobom: buď chápu reflexiu v kontexte etiky výskumu, 
alebo vo vzťahu k spoľahlivosti výskumných dát. Podľa Sarah Pink by mala 
byť vedecká reflexia integrovaná do procesu terénnej práce, či už je výstupom 
obrazová, alebo písomná reprezentácia, „…spôsobom, ktorý nielen objasňuje 
prístup výskumníka, ale odhaľuje tie procesy, ktoré určovali pozíciu výskum-
níka a respondenta a prostredníctvom ktorých sa vo výskume zhromažďovali 
poznatky“ (PINK 2003: 189).  

Podľa mnohých teoretikov je hlavnou výzvou vizuálnej antropológie to, 
ako využiť vizuálne médium a zároveň ho umiestniť do vedeckej perspektívy. 
Vizuálni antropológovia – praktici presadzujú názor, že samotný proces filmo-
vania je hlavným prostriedkom overenia a aplikácie antropologických teórií, 
techník a foriem vo vizuálnej antropológii. Napríklad podľa Anny Grimshaw 
nachádzanie spojení medzi antropológiou a jej subdisciplínou nespočíva ani 
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v obmedzení praxe, ani v určovaní „správneho“ subjektu antropologického 
filmu. Kľúčové je vytvorenie špecifického filmárskeho prístupu spojeného s 
„antropologickou citlivosťou“ (GRIMSHAW 2001: 254).  

V teoretických diskusiách o vizuálnej antropológii sa prejavuje jedna zo 
základných vlastností tejto disciplíny, ktorou je jej hraničné postavenie v sys-
téme vedy. Vizuálne metódy a techniky sú dnes využívané aj v príbuzných 
spoločenských disciplínach, napríklad v kultúrnych štúdiách, queer štúdiá,1 či 
kultúrnej geografii. Filmy sú neraz inšpirované dielami vytvorenými na poli 
vizuálnej antropológie (PINK 2003: 179). Istá neujasnenosť v definovaní 
pojmu a obsahu vizuálnej antropológie preto nemusí byť vnímaná len 
negatívne: ponúka totiž možnosť dialógu s inými vednými odbormi a priestor 
na experimentovanie, čím vznikajú nové alternatívne formy prezentácie 
antropologických poznatkov. Grimshaw (2001: 253) v tejto súvislosti 
poukazuje na potenciál krátkeho filmu, galerijných inštalácií na pomedzí 
vizuálnej antropológie a umeleckého diela, či na rôzne formy video-aktivizmu. 
El Guindi zase preferuje využitie interaktívnych antropologických vizuálnych 
prezentácií vytvorených v programe Powerpoint. Podľa nej tieto prostriedky 
povzbudzujú k skúmaniu hraníc vizuálnej antropológie (EL GUINDI 2004: 14).  

Aj nové invenčné spôsoby vyjadrenia antropologických poznatkov by však 
mali rešpektovať základné vedecké východiská. Popularizácia by nemala zna-
menať profanáciu objektu antropologického skúmania, či samotnej vednej dis-
ciplíny. Jedným z významných problémov vizuálnej antropológie a etnogra-
fického filmu je to, že mnohí antropológovia nepovažujú tvorbu vizuálno-
antropologických diel za dôležitú vedeckú prácu – a to nielen v našich 
„zemepisných šírkach“, ale ani v krajinách, kde vizuálna antropológia predsta-
vuje dlhodobo fungujúcu a etablovanú disciplínu, ako napríklad v Británii, či 
v USA (RUBY 2005: 161). Etnografické filmy sú často vnímané predovšetkým 
v kontexte popularizácie vedy, či ich využitia ako prostriedku v pedagogickej 
praxi. Situácia sa však dynamicky rozvíja. Vznikajú nové interdisciplinárne 
školiace pracoviská a zvyšuje sa aj publikačná aktivita. Vplyv na tento proces 
má zrejme aj zvýšenie dostupnosti audiovizuálnej techniky a záujmu 
o médiá, nové prostriedky komunikácie a šírenia informácií v spoločnosti. 
Problémom však zostáva, že vizuálna antropológia je často vnímaná ako 
technika získania dát, nie ako komplexná problematika s vlastnými 
teoretickými a metodologickými prístupmi. 

                                                 
1Pojem queer označuje tých, ktorí „narúšajú“ poriadok konceptu heterosexuálnej normy a dvoch 
rodov v spoločnosti. Prevzaté z internetového zdroja na: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?ami=1&smi=1&vid=166 
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Na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave som absolvo-
vala kurz Vizuálnej antropológie vedený Katarínou Nádaskou, PhD. Kurz je 
určený pre študentov prvého ročníka (prednášaný v letnom semestri) a jeho 
náplňou je teoreticko-praktická príprava študentov pred výskumom v teréne. 
(ZAJÍCOVÁ-NÁDASKÁ 2001). Študenti majú príležitosť naučiť sa základné 
princípy práce s kamerou a fotoaparátom. Záverečná práca pre nich môže byť 
podnetom pre ďalšie využívanie audiovizuálnej techniky – napríklad 
v terénnom výskume – čo považujem za veľmi pozitívne a v našom prostredí 
ešte stále progresívne. V náplni predmetu však absentuje dôležitá časť, a to 
definovanie pojmu vizuálna antropológia, popis jej teoretických a metodo-
logických problémov a východísk. Podľa môjho názoru by tieto témy boli 
prínosom pre študentov starších ročníkov (napríklad v magisterskom stupni po 
absolvovaní kurzu o širších antropologických teóriách a dejinách vedy), možno 
vo forme voliteľného predmetu. Rovnako aj pokus vyjadrenia antropologických 
poznatkov cez iné médium ako písaný text, by pre nich mohol byť kvalitatívne 
odlišnou výzvou než pre študentov prvého ročníka.  

Problémom ostáva nedostatočné technické vybavenie na školiacich etnolo-
gických pracoviskách. To však nie je prekážkou k povzbudzovaniu študentov 
vnímať javy prostredníctvom toho, čo vidia a uvažovať o možnostiach ich za-
chytenia a zobrazenia. Tí, ktorí majú záujem, si nájdu možnosť pre vlastné ex-
perimentovanie s audiovizuálnou technikou. Túto možnosť ponúkajú napríklad 
voliteľné kurzy na FTF VŠMU. 

Podľa britského televízneho dokumentaristu Paula Watsona, s  názorom 
ktorého sa stotožňujem, tkvie sila vedcov – filmárov v ich postojoch, prístupe 
a znalostiach nadobudnutých štúdiom a prácou na poli antropológie 
(GRIMSHAW 2001: 247). Nejde len o teoretické poznatky, ale aj o prístup 
k ľuďom – subjektom výskumu a respondentom, či o spôsob nazerania na veci 
a svet okolo nás.  
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Etnológia v praxi. 
Výskum, vzdelávanie a pripomínanie holokaustu 

 
Monika Vrzgulová 

 
 

Tretí rok sa ako členka národnej skupiny expertov zo Slovenskej republi-
ky, zúčastňujem pracovných stretnutí a oficiálnych rokovaní v medzinárodnej 
skupine Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, 
Research and Remembrance (ITF).1 O jej vzniku, zložení a hlavných cieľoch 
som informovala pred rokom na stránkach Etnologických rozpráv. Na tomto 
mieste by som chcela poukázať na niektoré procesy, ktoré aktivity tejto medzi-
národnej skupiny spustili, akcelerovali či podporili v členských štátoch.2 
Dozvedám sa o nich z formálnych aj neformálnych stretnutí a diskusií v rámci 
celej ITF a predovšetkým v podskupine pre vzdelávanie o holokauste, kde pô-
sobím.  

Hlavnou myšlienkou činnosti ITF je vytvárať v jednotlivých členských 
krajinách priaznivé podmienky (pod gesciou vlády) a realizovať (spoluprácou 
štátnych a neštátnych organizácií) spoločne zadefinované ciele týkajúce sa vý-
skumu holokaustu a implementovania poznatkov z výskumu do vzdelávania 
predovšetkým mladej generácie a pedagógov. Treťou rovnako dôležitou oblas-
ťou práce je adekvátne pripomínanie holokaustu – záchrana a vybudovanie pa-
mätníkov, múzeí so vzdelávacím zameraním na autentických miestach holo-
kaustu v jednotlivých členských štátoch.  

Členstvo v ITF sa dá získať splnením podmienok, ktoré patria do niekoľ-
kých okruhov. Ak sa štát stane riadnym členom ITF, znamená to, že sú na 
vládnej úrovni vytvorené požadované podmienky, vzdelávanie o holokauste je 
formálne implementované do vzdelávacieho procesu – zakotvením v učebných 
osnovách krajiny, je oficiálne určený Pamätný deň holokaustu, archívy 
v krajine sú otvorené pre nerušené bádanie etc. Splnenie týchto podmienok je 
však len prvým krokom na dlhej ceste, ktorá je v každej krajine iná – ako uka-
zuje prax. Aká je teda praktická skúsenosť? Aby som to ilustrovala, členské 
štáty (momentálne ich je 25) si rozdelím len veľmi „nahrubo“ na tie 

                                                 
1 Aktualizované informácie o ITF nájdete na: 
 http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=whoweare/languages/english.htm 
2 Informácie o všetkých členských štátoch ITF a podmienkach členstva nájdete na adrese: 
http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=membership/ 
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s komunistickou skúsenosťou a bez nej. Implementácia cieľov ITF je rôznorodá 
nielen v týchto dvoch základných skupinách štátov, ale aj v rámci nich. 

Štáty s komunistickou minulosťou predstavujú vzhľadom na historicko-so-
ciálny vývoj pred a po holokauste heterogénnu skupinu. Nielen z titulu môjho 
zaradenia v ITF, ale predovšetkým ako etnologičku zainteresovanú vo vzdelá-
vaní o holokauste na Slovensku viac ako desať rokov, ma tieto konkrétne reak-
cie zaujímajú. Ide totiž o reakcie politických a kultúrnych elít na jednej strane 
a verejnosti (odbornej i laickej) na strane druhej na jednotnú ideológiu vý-
skumu, vzdelávania a pripomínania holokaustu. Stávame sa aktérmi, a zároveň 
pozorovateľmi priameho prenosu prebiehajúcich postupov a aktivít vedúcich k 
vytváraniu novej spoločnej historickej pamäti a spoločnej kultúry pripomínania. 
Niekoľkoročné praktické skúsenosti kolegov z Česka, Maďarska, Chorvátska, 
Rumunska, Litvy, Lotyšska naznačujú, že tento proces nie je v žiadnom prípade 
jednoduchý. Koncept jednotného prístupu k výskumu, vzdelávaniu 
a pripomínaniu holokaustu je logicky potrebné modifikovať na špecifiká tej-
ktorej krajiny. Ale ani tento samozrejmý krok neznamená automaticky začiatok 
úspešnej i keď dlhej cesty. Na jej konci by mal byť vzdelaný občan kriticky 
nazerajúci na minulosť vlastnej krajiny, ktorý sa (poučený touto minulosťou) 
bude správať tolerantne ku kultúrnym prejavom inakosti v intenciách demokra-
tických princípov. Táto idea je jednoducho ideál, ku ktorému sa dá predovšet-
kým vzhliadať. V čom spočíva problém?  

Je tu celý komplex problémov, prečo implementácia veľmi humánnych 
myšlienok a zámerov naráža na prekážky v jednotlivých krajinách. Postkomu-
nistické krajiny od 90. rokov 20. storočia začali s prehodnocovaním vlastných 
historiografií 20. storočia. Tak ako v slovenskej historiografii, ale aj etnológii 
a ostatných sociálnych vedách – bolo v nich množstvo tabu, dezinterpretácií 
a bielych miest. Holokaust bol „len“ jednou z mnohých tém, ktoré sa takmer 
vôbec nereflektovali vo vedeckom výskume, v politike spomínania a už vôbec 
nie vo verejnom diskurze. Preto keď nastala vhodná doba na prehodnotenie 
moderných dejín a nedávnej minulosti jednotlivých štátov (mnohé z nich po 
roku 1990 znovu nadobudli štátnu samostatnosť – bývalé pobaltské republiky 
ZSSR, štáty bývalej Juhoslávie, Československa etc.), vyberali sa témy predo-
všetkým z obdobia časovo bližšieho – z obdobia komunistického experimentu.  

Holokaust a jeho reflexia predstavuje komplikovaný multiúrovňový prob-
lém prinášajúci celý komplex otázok od politických po etické. Keďže 
v mnohých štátoch bol „čiernou kapitolou“ ich moderných dejín, je potrebné 
veľmi citlivo a kriticky toto historické obdobie prehodnocovať. Výsledky bá-
daní nie sú vždy „vhodné“ ako pozitívne príklady pre štáty s mladou demokra-
ciou. Preto snahy implementovať vzdelávanie o holokauste do škôl či verejného 
pripomínania obetí holokaustu v konkrétnych štátoch vyvolávajú ambivalentné 
reakcie. Aktéri (historici, sociálni vedci, pedagógovia, ale aj politici) týchto 
procesov bývajú podozrievaní z nedostatočného národného cítenia, keďže kri-
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tickým nazeraním na holokaust vo vlastnom štáte „podkopávajú“ jeho autoritu, 
pozitívny obraz vlastného národa poukazovaním na neslávne pôsobenie jeho 
predstaviteľov počas holokaustu.  

V Litve, Lotyšsku či Estónsku napríklad bolo silné odmietanie týchto snáh 
sprevádzané upozorňovaním na vlastné obete a martýrov sovietskej diskriminá-
cie, ktorá zasiahla niekoľko generácií obyvateľov. Mnohí z dnešného pohľadu 
kolaboranti s Nemeckou ríšou zúčastňujúci sa masových vrážd židov fungujú 
v kolektívnom vedomí obyvateľov týchto krajín ako národní hrdinovia – lebo 
stáli v opozícii k sovietskej moci.  

Ďalšie štáty – bývalé satelity Nemecka (vrátane Slovenska) sa musia vy-
rovnávať s podobnými problémami. Slovenský prípad nie je ojedinelý. Snahy 
apologétov prezidenta J. Tisa pripomínajú chorvátsku či rumunskú skúsenosť. 
Hľadanie spôsobov, ako hovoriť o zle napáchanom v mene toho-ktorého ná-
roda, o zodpovednosti zaň, je problematické a pomalé. Komplikácie sú spôso-
bené predovšetkým desaťročiami tabuizovania a komunistickej interpretácie 
tohto historického obdobia, ale aj súčasnou situáciou v jednotlivých krajinách. 

Kolegovia zo štátov bez komunistickej skúsenosti tiež signalizujú prob-
lémy. Hoci v štátoch západnej Európy, rovnako v USA a Izraeli sa holokaust 
podľa učebných osnov vyučuje od základných škôl na rôznych predmetoch už 
takmer dve desaťročia, stretávajú sa s ambivalentnými až negatívnymi reak-
ciami v školách i v spoločnosti. Všednou realitou sa stávajú konfliktné situácie 
v rámci multietnických tried, spôsobené aj prílevom migrantov, či radikalizá-
ciou „domácej“ mládeže. Mnohí učitelia musia priamo v triedach čeliť preja-
vom násilia zo strany študentov, ktorí nechcú hovoriť a počúvať o holokauste.  

Môžeme si teda položiť otázky: nastala v súčasnosti presýtenosť touto té-
mou? Nie sú zvolené vhodné nástroje a postupy pre jej skúmanie? Ako pozi-
tívne ovplyvniť (predovšetkým) mládež v jednotlivých krajinách, aby sa stávala 
vnímavejšou k totalitnému správaniu, k diskriminácii v jej rôznych prejavoch? 

To je len niekoľko otázok, na ktoré spoločne hľadáme odpovede. Je jasné, 
že problematiku holokaustu nie je možné prinášať do tried vytrhnutú z kontextu 
minulosti a prítomnosti vlastnej krajiny, práve naopak. Dostatok rôznorodej 
literatúry, metodologických pomôcok umožňuje o tomto fenoméne hovoriť nie 
ako o ukončenom historickom období, ale ako o komplexe udalostí, procesov, 
javov a vzťahov, ktoré majú svoje paralely aj v dnešnom svete, v našich spo-
ločnostiach, našich životoch. Ich skúmanie a analýza obohacuje nielen naše 
historické poznanie, ale poskytuje možnosť sledovať spoločnosť v sociálnych a 
politických premenách: skúmať vplyv propagandy na konanie a myslenie ľudí, 
pozorovať interakcie skupín, prejavy predsudkov a stereotypov ako bežnej vý-
bavy každého identifikačného procesu v extrémnych podmienkach spoločnosti 
uzavretej totalitným režimom, či analyzovať modely konštruovania životných 
príbehov poznačeného traumou (holokaustu) a paralelne reflexie súčasných 
procesov atď. 
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Pre vedecké bádanie predstavoval a predstavuje holokaust množstvo tém 
a impulzov. Pre vzdelávanie rovnako. V súčasnosti máme k dispozícii bohaté 
zdroje informácií, ktoré umožňujú vnímať holokaust z rozličných uhlov po-
hľadu. Skôr záleží na tom, akým spôsobom s nimi narábať. Aplikácia poznat-
kov etnológie vo vzdelávacom procese je tiež jednou z možností.  

Holokaust na Slovensku je spojený s existenciou samostatnej Slovenskej 
republiky, ktorá ako satelit Tretej ríše aktívne a samostatne riešila podľa ne-
meckého vzoru aj tzv. židovskú otázku. Ambivalentné vnímanie tohto štátneho 
útvaru sa v poslednej dobe stalo znova aktuálnou otázkou. Nový dych obhajcov 
prvého samostatného štátu Slovákov stavia na novom koncepte oddelenia slo-
venskej štátnosti od režimu, ktorý v Slovenskej republike 1939–1945 vládol. 
Tento názor, rovnako aj ich ďalšie tvrdenia sa spoliehajú na historické nevedo-
mie obyvateľov Slovenska v zmysle slabých znalostí vlastnej histórie 
a neschopnosti kriticky prehodnotiť historické fakty. V tomto aktuálnom spolo-
čenskom kontexte je dôležité nielen realizovať základný výskum a publikovať 
vedecké zistenia v odborných médiách, ale predovšetkým zverejňovať po-
znatky takým spôsobom, aby mohli byť primárne užitočné – využiteľné naprí-
klad aj vo vzdelávacom procese alebo v masmédiách, ktoré majú zásadný vplyv 
na formovanie verejnej mienky obyvateľov, a teda na podobu a obsah kolektív-
nej pamäti obyvateľov Slovenska.  

Kolegovia, s ktorými spolupracujem v ITF, sú vo svojej krajine uznávaní 
historici, sociálni historici, etnológovia, psychológovia a pedagógovia. Mnohí 
z nich úspešne pracujú v inštitúciách, kde vedecké poznatky (aj) vlastných vý-
skumov priamo aplikujú do praktických výstupov, a zároveň prednášajú na 
univerzitách. O takéto tesnejšie prepojenie „teórie s praxou“ by sme sa mali 
usilovať aj na Slovensku. Prvými lastovičkami sú pozvania externých odborní-
kov na prednášky v rámci predmetu aplikovaná etnológia či podobne koncipo-
vaných kurzov. Toto prepojenie by malo byť však oficiálne a programovo včle-
nené do študijných odborov na katedrách etnológie či kultúrnej antropológie. 
Súčasťou takto poňatej výučby by mala byť prax budúcich odborníkov 
v štátnych i neštátnych inštitúciách – všade tam, kde sú potrebné 
a aplikovateľné poznatky a zručnosti etnológov. Takýmto spôsobom by budúci 
odborníci získavali predstavu o možnostiach vlastného uplatnenia po ukončení 
štúdia, a zároveň by sa naša vedecká disciplína postupne zbavovala konzerva-
tívneho vlastivedného obrazu fungujúceho v povedomí verejnosti.  
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Vedecký pracovník – sluha či pán?1 
 

Gabriela Kiliánová 
 

 
O statuse vedeckého pracovníka na Slovensku a jeho finančnom 

i morálnom ohodnotení sa v posledných rokoch viackrát diskutovalo tak vnútri 
akademickej obce, ako aj na verejnosti. O potrebe zaoberať sa naďalej touto 
otázkou svedčí i téma súčasného čísla Etnologických rozpráv. Väčšina kritiky 
sa doteraz sústreďovala najmä na podmienky práce v základnom výskume, 
ktoré trpeli nedostatočným financovaním zo strany štátneho rozpočtu, ako aj 
nepripravenosťou štátnej správy (administratíva, legislatívna oblasť) podporo-
vať základný i aplikovaný výskum grantovým systémom financovaným 
z domácich aj zo zahraničných zdrojov. Rovnako zostáva podľa názoru vedcov 
neuspokojivo vyriešené ohodnotenie ich práce. Nakoniec sa ozývali hlasy, že 
ešte stále je čo robiť v oblasti propagácie vedy a vo vytváraní obrazu ved-
cov/vedkýň ako bádateľov, objaviteľov a tvorcov nových poznatkov. 
V ostatných rokoch Slovenská republika zaznamenala istý pokrok a snahu 
v riešení spomínaných nedostatkov. Pozitívnu úlohu v tomto smere zaiste zo-
hral i vstup Slovenska do Európskej únie, kde sa pri porovnávaní nielen so sta-
rými, ale aj novými členskými štátmi Slovensko ocitlo vo financovaní vedy 
úplne na spodných priečkach rebríčka. A to je vskutku smutná pozícia. Nazdá-
vam sa totiž, že príklady iných, nie veľkých národov a štátov, napríklad Fínska, 
Dánska alebo Írska ukázali, ako Slovensko môže a potrebuje budovať nie na 
počte obyvateľstva, ale najmä na kvalifikovanej pracovnej sile, na znalostnej 
ekonomike a na modernej vzdelanostnej spoločnosti.  

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zamyslieť nad dvoma otázkami. Je 
práca vedca/ vedkyne lukratívna v dnešnej spoločnosti na Slovensku? Aká je 
súčasná situácia a aké sú možné perspektívy postavenia vedca v budúcnosti? 
Pri písaní týchto riadkov sa budem opierať o svoje doterajšie skúsenosti vedec-
kej pracovníčky v oblasti spoločenských vied. Ide o vedecké disciplíny, pre 
ktoré bolo transformačné obdobie po roku 1989 možno zložitejšie než pre iné 
odbory, ako sú napríklad technické alebo prírodné vedy. Mám na mysli kritiku 
verejnosti (či už vždy oprávnenú, alebo nie) a pochopiteľne i potrebnú seba-

                                                 
1 Príspevok je reprintom článku KILIÁNOVÁ, G. 2006: Vedecký pracovník – sluha či pán? In: 
Forum scientiae et sapientiae, 2006, roč. 13, č. 1, s. 18–19, ktorý bol čiastočne aktualizovaný 
a prispôsobený čitateľskému okruhu Etnologických rozpráv.  
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reflexiu jednotlivých vedných disciplín poukazujúcu na ideologické nánosy 
v spoločenských vedách na Slovensku pred rokom 1989.2 Výsledky práce 
v spoločenských vedách sa preto ešte i v nasledujúcich rokov po politických 
zmenách niekedy prijímali s nedôverou. Ďalej budem vychádzať zo svojich 
skúseností v medzinárodnej spolupráci, keďže som krátko po roku 1989 mala 
príležitosť pobudnúť na zahraničných univerzitách alebo výskumných praco-
viskách (napríklad European University Institute vo Florencii, Internationales 
Forschungszentrum Kulturwissenschaften vo Viedni a.i.) a zapojiť sa do me-
dzinárodných projektov. Hoci vychádzam z poznatkov nadobudnutých pôsobe-
ním v jednej disciplín (v etnológii), nazdávam sa, že viaceré radosti a trápenia 
máme spoločné aj s mnohými kolegyňami a kolegami v iných vedných discip-
línách. 

Hľadajúc odpoveď na prvú otázku, či je vedecká práca dostatočne lukra-
tívna pre ľudí v našej krajine, treba najprv povedať, čo si pod lukratívnosťou 
predstavujeme. Ak má byť lukratívnosťou finančné ohodnotenie práce vedec-
kého pracovníka, tak je odpoveď jednoduchá: práca vedca na Slovensku lukra-
tívna nie je, alebo aspoň nie dostačujúco. Vedci a vedkyne u nás nepatria k tým 
zamestnancom, ktorí poberajú vysoké platy. Možno by sa s tým stavom vedeli 
aj vyrovnať, ale otázkou zostáva, či platy vedcov vždy pokryjú aspoň ich ži-
votné potreby. Ani v tomto prípade nie je odpoveď jednoduchá. Napríklad 
mladí vedci, ktorí sú vo veku, keď zväčša riešia zásadné otázky svojho ďal-
šieho života (osamostatnenie sa od rodičov, kúpa/prenajatie bytu, založenie 
rodiny a podobne), sa neraz ocitli v situácii, keď neboli schopní pokryť z platov 
ani najelementárnejšie požiadavky (napríklad ubytovanie) a museli hľadať 
rôzne riešenia. Buď celkom odišli z vedeckého výskumu,3 alebo kombinovali 
zdroje príjmov. Stali sa napríklad vedeckými pracovníkmi, ktorí zároveň učili 
na jednej ba i viacerých vysokých školách, alebo si dopĺňali príjmy ako publi-
cisti, prekladatelia či redaktori. V takom prípade cválali od jednej práce 
k druhej a to neraz na úkor jej kvality alebo kvality svojho súkromného života. 
Aj keď sa platy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov za posledné 

                                                 
2 Zastávam názor, že vedecká práca sa neodohráva vo vzduchoprázdne, ale je vždy podmienená 
množstvom javov, ku ktorým patrí aj konkrétna spoločensko-politická situácia, v akej vedec žije. 
Práca vedca – a to nielen v spoločenských vedách – preto temer vždy podlieha istým spoločensko-
politickým a ideologickým tlakom. Samozrejme, zásadný rozdiel je, či sa ovplyvňovanie deje 
v podmienkach otvorenej, demokratickej spoločnosti, alebo naopak, či je vedec vystavený politic-
kému a ideologickému tlaku v podmienkach totalitného či autoritatívneho režimu. 
3 Som si vedomá skutočnosti, že základný výskum aj na Slovensku sa nesústreďuje len na pracovis-
kách, podporovaných zo štátneho rozpočtu. V tejto úvahe sa však venujem najmä vedcom 
a vedkyniam zamestnaným v štátnych inštitúciách. Vedeckú činnosť v súkromných firmách po-
znám málo, aby som sa k nej mohla vyjadrovať. Ostáva ešte nezanedbateľná vedecká práca, sústre-
dená v inštitúciách tretieho sektora, nadáciách a think tankoch. To je však samostatná kapitola, pre 
Slovensko veľmi významná najmä v 90. rokoch, ktorá by si zasluhovala zvláštny príspevok, a preto 
sa tejto oblasti v tomto príspevku nevenujem.  
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roky mierne zvýšili (a sú aj isté stratégie a možnosti, ako je možné práve tejto 
skupine vedcov príjmy zvýšiť, čo ukážem ďalej), predsa ešte platí: ak je vaším 
cieľom dobre zarábať, lepšie urobíte, ak sa vedeckej kariére radšej vyhnete. 
Lenže, treba spresniť, že v podobnej situácii (hoci vzhľadom na výšku platov 
v lepšej pozícii) sú vedci aj v iných štátoch Európskej únie. Kto chce mať 
veľmi dobré alebo mimoriadne príjmy, musí sa aj v starých krajinách Európskej 
únie orientovať na obchodnú činnosť, bankovú sféru a podobné oblasti. 
V každom prípade najlepšie urobíte, ak sa narodíte rovno bohatý, ale koľkým 
sa to už podarí v našich zemepisných šírkach a dĺžkach? 

Na druhej strane sa nazdávam, že v otázke finančného ohodnotenia ve-
deckí pracovníci nie sú celkom bezmocní a môžu sebe i iným pomôcť. Mám na 
mysli vedecké projekty, ktoré obsahujú aj príjmovú zložku. Pomocou nej môžu 
vedúci projektu zlepšiť platy svojich spolupracovníkov i svoje vlastné. Pravda, 
nehovoríme o veľkých sumách, skôr o miernom prilepšení. Ide o projekty EÚ – 
napríklad rámcové programy, bilaterálne a multilaterálne projekty cezhraničnej 
spolupráce, finančné podpory zo zahraničných vedeckých nadácií. V rámci 
Slovenska príjmovú zložku obsahovali niektoré projekty Štátneho plánu vý-
skumu a vývoja (lenže tie sú momentálne utlmené), ako aj projekty Agentúry 
na podporu výskumu a vývoja. V tejto oblasti sa situácia vedcov v ostatných 
rokoch trocha zlepšila, hoci fungovanie i nefungovanie grantového systému na 
rôznych úrovniach je terčom oprávnenej kritiky. Pod paľbou sa ocitá napríklad 
obtiažnosť a zložitosť formulárov, procedúra podávania projektov, priebeh ich 
hodnotenia, tok financií na riešenie projektov, nehovoriac o administratíve 
projektov na strane agentúr a na strane riešiteľov. Predsa sa však otvára cesta, 
ktorá sľubuje, že invenčnosť, tvorivosť a dobré nápady môžu viesť k získaniu 
nových zdrojov na výskum i k zvýšeniu príjmov vedcov.  

Treba tiež povedať, že príťažlivosť vedeckej kariéry nemôžeme merať len 
financiami. Pokiaľ sa pre ľudí aspoň uspokojivo vyriešia ich platy 
a financovanie výskumov, kariéra vedca môže byť príťažlivá, pretože ju vyva-
žujú aj iné okolnosti. Medzi absolventmi vysokoškolského štúdia nachádzame 
stále mladých ľudí, pre ktorých bádanie a tvorivá práca predstavujú veľkú hod-
notu. Pociťujú uspokojenie, ba až pôžitok z toho, ak niečo vyskúmajú, ak upú-
tajú svojimi výsledkami na domácich a zahraničných konferenciách, ak ich 
publikácie majú odozvu v akademickej obci a ak ich výkony získajú ocenenia 
a verejné uznanie. A to je podľa mňa oblasť, v ktorej za posledné roky nastali 
mnohé zmeny. 

Pád železnej opony a následná možnosť vedcov zo Slovenska fungovať 
v európskom výskumnom priestore (zapájať sa bez prekážok do medzinárod-
ného vedeckého diskurzu a do výskumných projektov) vytvorili nevídané, aj 
keď nie jednoduché šance pre juniorov i seniorov. Prístup k novým vedomos-
tiam a informáciám v 90. rokoch 20. storočia bol nebývalý a toto obdobie poci-
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ťujem ako jedno z najzaujímavejších v mojom profesionálnom živote. Jednak 
sa otvorili vskutku veľké možnosti na vedeckú prácu a jednak som sa stala 
svedkyňou veľkej transformácie spoločnosti, ktorá sa odohrávala pred našimi 
očami. Čo viac si môže spoločenský vedec priať? 

Slovensko sa totiž v 90. rokoch 20. storočia stalo vo vedeckých kruhoch 
žiadanou nevestou. V spoločenských vedách pretrvával stav, keď vedomosti 
o spoločnosti, kultúre alebo histórii našej krajiny boli medzi zahraničnými ko-
legami a kolegyňami neznáme, a preto vyhľadávané. Slovensko niekedy fun-
govalo ako exotická, malo známa krajina v strede Európy, ktorá priťahovala 
a lákala bádateľov. Množili sa pozvania na prednáškovú činnosť na zahranič-
ných univerzitách a na participáciu v multilaterálnych projektoch, zvyšoval sa 
počet bádateľov zo zahraničia, ktorí na Slovensku robili svoje výskumy. Trans-
fer vedomostí i vedcov jedným i druhým smerom podľa mojich skúseností pod-
statne akceleroval diskusie v rôznych odboroch spoločenských vied, odbúraval 
ich dovtedajšiu medzinárodnú izoláciu a niekedy i pohodlné zápecníctvo. Aj 
keď v žiadnom prípade nepodceňujem domáce, či už slovenské alebo českoslo-
venské, odborné diskusie, predsa nás obdobie po roku 1989 presviedča 
o neodškriepiteľných prednostiach konfrontovania vlastnej vedeckej disciplíny 
a vlastných výskumov na medzinárodnom poli. Vo vedeckej práci, napríklad 
i v etnológii, roky deväťdesiate i neskoršie viedli k otázkam o tom, aké mož-
nosti majú humanitné a sociálne disciplíny, ktoré sa síce opierajú o výskumné 
dáta z teritória Slovenska, ale chcú sa zapojiť do medzinárodnej spolupráce 
a diskusie. Ľahko si môžeme domyslieť, že takéto uvažovanie na jednej strane 
muselo smerovať k zásadným teoretickým a metodologickým otázkam, kým na 
druhej strane nútilo prehodnocovať a kriticky reflektovať dovtedy používané 
vedecké koncepty, ako aj získané vedecké výsledky. Inými slovami, veda na 
Slovensku sa postupne dostávala do „normálneho“ stavu, keď o hodnote ve-
deckej práce a jej výsledkoch mali rozhodovať najmä jej kvality, a nie poli-
tické, ideologické a iné kontexty (ak nepoviem rovno konexie). Vstup Sloven-
ska do Európskej únie tieto trendy, myslím, posilnil.  

Postavenie vedcov v dnešnej spoločnosti na Slovensku má ešte ďaleko od 
želaného stavu. Avšak dobrou správou je, že súčasné podmienky aspoň sčasti 
umožňujú, aby vedeckí pracovníci sami vzali aktivitu do svojich rúk 
a ovplyvnili (do istej miery) organizáciu a financovanie vedeckej práce i svojho 
postavenia. A to nie je, podľa mňa, až tak málo.  
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Etnológ a využívanie folklórnych tradícií v politike. 
Na margo ku kauze „Jánošík“ 

 
Eva Krekovičová 

 
 

Pre etnológa i folkloristu je iste zaujímavé sledovať používanie 
„technológie moci“ v období transformácie z totalitného na demokraticky 
fungujúci režim po politicko-spoločenskom zlome v roku 1989. Keďže podoba 
a rýchlosť transformačných procesov je predovšetkým v rukách politikov, ich 
správanie sa najmä smerom k najširším vrstvám potenciálnych voličov v 
jednotlivých volebných obdobiach nadobúda rôzne formy. Tieto sú identi-
fikovateľné najmä v prejavoch reprezentantov populisticky orientovaných 
politických strán a koalícií. Možno ich sledovať okrem iného aj prostred-
níctvom jazyka politikov i žurnalistov. Pri svojich výskumoch som sa zamerala 
predovšetkým na to, ktoré elementy kolektívnej pamäti politici využívali 
v posttotalitnom transformačnom období v bývalom Československu. Po 
rozdelení štátu v roku 1993 som sa venovala výskumu tejto problematiky najmä 
v Slovenskej republike. Svoju úlohu tu zohrávali a zohrávajú aj niektoré 
stereotypy a mýty súvisiace s folklórom a s využívaním/zneužívaním folklóru 
politikmi v procesoch transformácie na Slovensku po roku 1989. 

 V rokoch tzv. „mečiarizmu“ (1992–1998) spočívalo ťažisko využívaných 
elementov historickej pamäti Slovákov v oblasti mýtov typu „tisícročná poroba 
slovenského národa“, „starý národ s mladým štátom“ a pod. V súvislosti 
s folklórom dominovala priamočiara kontinuita uprednostňovania prejavov 
slovenského folklóru z obdobia socializmu. Dôležitú úlohu tu hralo hlavne 
zamieňanie štátneho a etnického národa a využívanie nacionalizmu. V súlade 
s tým dochádza v našom prípade k zámene rétoriky o „vláde ľudu v štáte“ 
a floskuly o „štáte robotníkov a roľníkov“ v socializme za „demokratickú“ 
rétoriku o „vláde národa (t. j. Slovákov) vo svojom vlastnom štáte (Slovenskej 
republike)“. V súvislosti s tým vystupuje do popredia z obdobia totality dobre 
známe stotožňovanie slovenskosti s konštruktom „ľudovej kultúry“, a najmä 
s folklórom. Takéto ponímanie slovenskej národnej identity je súčasťou 
vedome pestovaného stereotypu „plebejskosti“ Slovákov, ktorý plnil a čias-
točne stále plní dôležitú úlohu v ich národnej mytológii. So stereotypom 
„plebejskosti“ je spätá najmä predstava o slovenskom národe ako o národe 
pracovitom, pastierskom, prípadne sedliackom, archaickom a spevavom.  
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Po víťazstve ľavicovo orientovanej strany Smer (ktorá vystriedala pri moci 
prevažne pravicovo orientovanú koalíciu) v roku 2006 s populistickým 
premiérom R. Ficom sa z rétoriky politikov v porovnaní s populistami z čias 
„mečiarizmu“ vytráca priamočiara „folklórna“ orientácia, tak často kritizovaná 
najmä k liberálnej pravici inklinujúcimi médiami a intelektuálmi. Snaha o 
„resentiment“ a oživenie tendencie zotrvačnosti vo vzťahu k totalitnému režimu 
však nachádza svoje vyjadrenie v iných formách. „Ľudovosť“ politikov sa 
naďalej demonštruje prostredníctvom populistických signálov: „Som jeden z 
vás, jednoduchých ľudí“. Neprezentuje sa však už spevom politikov, ale 
návratom k prvkom sviatkového kalendára minulého režimu a k „zoficiálneniu“ 
istých už vytesňovaných sviatkov. Je to napríklad účasť premiéra a najobľú-
benejšieho člena vlády, ministra vnútra, na oslavách MDŽ formou priamo 
inscenovaného vykonávania „ženských prác“ (napríklad v roku 2008 zdobenie 
torty na javisku). MDŽ pritom nepatrí na Slovensku ani k pamätným dňom a o 
jeho „znovuzavedenie“ do sviatkového kalendára sa už pred Ficom usilovali aj 
iné – predovšetkým ľavicové – strany: SDĽ, SDSS i Mečiarova HZDS. Sú to 
tiež medializované výjazdové zasadnutia vlády R. Fica v najzaostalejších 
regiónoch Slovenska, spojené so stretnutiami s občanmi a s komunálnymi 
politikmi, či návrat k oficiálnemu kladeniu vencov k hrobu sovietskeho vojaka 
na bratislavskom Slavíne pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy 
(4. apríla 1945) spolu s Predsedom vlády Ruskej federácie v roku 2008. 
Jedným z takýchto populistických vyjadrení bol i výrok premiéra, týkajúci sa 
zbojníckeho hrdinu Juraja Jánošíka v januári 2008. Vo všetkých spomínaných 
prípadoch išlo o významne medializované politické udalosti. 

Ak v rámci bežných denníkov, v týždenníkoch, v niektorých mesačníkoch, 
či v televíznom vysielaní (azda s výnimkou rozhlasu či filmu) sledujeme 
stránku/program venovaný vede, dozvedáme sa z nich predovšetkým o vý-
skumoch biológov alebo pracovísk zaoberajúcich sa prírodnými vedami 
(prípadne medicínou a farmáciou) alebo technikou. Zo sociálnych a histo-
rických vied istú výnimku tvoria archeológovia, či – najmä v rámci 
pripomenutia si aktuálnych výročí – historici. V politických správach a 
komentároch dostávajú ešte občas slovo sociológovia. Ako všetci dobre vieme, 
etnológovia sa tu objavujú spravidla iba v osobitných prílohách venovaných 
tradičným zvykom, jedlám, či krojom alebo regionálnym či lokálnym 
„exotizmom“. Uvádzam tieto všeobecne známe fakty len preto, lebo sú jedno-
značným obrazom toho, aká dôležitosť sa – napriek opakovaným proklamáciám 
politikov o „podpore vedy a vzdelania“ – v tejto spoločnosti pripisuje oblasti 
kultúry, ktorú sociálne a historické vedy skúmajú. Súčasťou kultúry totiž nie je 
len fakt, že tu začala fungovať nová budova Slovenského národného divadla 
(kým iné divadlá zrovnali so zemou či zrušili): dôležité sú nielen prehľady 
cyklov koncertov v Redute, programy filmových festivalov či galérií alebo 
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podobné – neprehliadnuteľné – prejavy existencie rôznych foriem tzv. 
vysokého umenia. Patrí sem aj oblasť každodenného života, ktorá je tiež istou – 
a nie nedôležitou – formou kultúry. Svoju „kultúru“ má – ako to stále 
etnológovia zdôrazňujú – nielen oblasť sviatočného, ale aj všedného dňa. 

V tejto oblasti totiž nedominujú tak často do očí bijúce „škandály“, 
„trháky“, ktoré sú takým vďačným a šťavnatým sústom pre politikov a masmé-
diá. Samozrejme, pokiaľ dianie neprekročí hranicu trestného činu, ako 
v prípade rasových útokov na Rómov, či iné osoby odlišnej pleti (napr. nedávne 
napadnutie afroamerickej basketbalistky v Košiciach). Nie sú aj takéto prípady 
otvoreného rasizmu – podobne ako zvyšujúce sa nepriateľské nálady 
obyvateľstva Slovenska voči „inakosti“ (a ako výskumy ukazujú, platí to 
rovnako o občanoch slovenskej, ako aj maďarskej národnosti - Krivý 2004) – 
mementom? Nie sú obrazom neexistencie seriózneho dialógu politiky a vedy s 
následnou každodennou cieľavedomou mravčou prácou, predovšetkým médií, 
na kultivovaní spoločnosti smerom k „poľudšteniu“ „odľudšteného“ človeka 
dneška? Nemyslím si, že argument typu: „inde je to horšie“ je dostatočným 
prejavom našej „kultúrnosti“.  

Uviedla som len zopár z mála – i keď iste vypuklých – príkladov. Pre 
ilustráciu toho, že „veda a vzdelanie“ majú aj iné, v praxi využiteľné dimenzie 
ako tie, ktoré nám ponúkajú niektoré médiá. Skutočná (nie len proklamovaná) 
podpora vedy a využívanie jej výsledkov vo vzdelávaní a výchove by sa tak 
mohli a aj mali spolupodieľať na hľadaní spôsobov, ako existujúci stav 
spoločnosti naprávať a kultivovať. Poznávanie minulosti nás utvrdzuje v tom, 
že procesy súvisiace s „kultúrou každodennosti“ sú dlhodobými procesmi, 
ktoré nemožno meniť jednorazovými krátkodychými a na populizmus dneška 
zacielenými politickými vyhláseniami či heslami, za ktorými nestoja aj 
„neegoistické“ činy. Pretože vedy, ktoré spôsoby spolunažívania a každodennej 
kultúry skúmajú, neplatia „občania zo svojich daní“ len „pre okrasu“ (a teda 
zbytočne), ako si to bežný občan Slovenska myslí. Prečo to pripomínam? 
Nedávno som totiž mala príležitosť vychutnať si svojich „päť minút slávy“ 
v súvislosti s vyjadrením svojho odborného názoru etnologičky pre médiá. 
A keďže išlo o názor, ktorý v pokojných vodách slovenskej novinárčiny zrejme 
viacerým neetnológom „vyrazil dych“ a ponúkol vďačnú príležitosť „vyrobiť 
škandál“, ktorý novinár by sa toho nechytil? Vec sa podarila. Hlas etnologičky 
dostal priestor – aj keď ma najprv označili ako historičku. (A nie je to 
z pohľadu novín vlastne jedno?) 

Udialo sa tak pri príležitosti oficiálnych osláv pätnásteho výročia vzniku 
Slovenskej republiky, keď jeden z troch najvýznamnejších predstaviteľov 
tunajšieho politického života vyhlásil, že práve v januári 2008 oslávime okrúhle 
výročie narodenia významného hrdinu slovenského národa, Juraja Jánošíka, 
ktorého slovenská vláda považuje za svoj vzor. 
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Z hľadiska svojej profesie sa cítim spoluzodpovedná za dianie na slovenskej 
scéne. Zároveň viem, že keď sa niečo povie v rozhlase či v televízii a rozšíri sa 
to v najširších vrstvách obyvateľstva, je to čosi ako „hlas boží“, čosi, čo sa už 
len veľmi ťažko „berie späť“. Z tohto dôvodu som – na telefonickú otázku 
novinára – povedala svoj názor: „Nebolo to šťastné vyhlásenie. Napriek tomu, 
že v prípade Jánošíka ide o mytologického hrdinu Slovákov, v skutočnosti to 
bol zbojník, to znamená človek, ktorý konal protizákonne, a preto v situácii 
budovania a upevňovania právneho štátu nie je vôbec vhodné považovať ho za 
vzor, a tým skôr za vzor vlády.“ 

Na druhý deň – najprv iba na internetovej stránke „aktuálne.sk“ – vyšiel 
krátky textík s nadpisom: „Ficov vzor je kriminálnik.“ V celej „kauze“ ďalej 
nasledoval seriózny rozsiahly rozhovor pre Hospodárske noviny. Sprevádzali 
ho súkromné ďakovné telefonáty rodinných priateľov – podnikateľov – i 
pozitívne ohlasy niektorých kolegov z iných spoločenskovedných ústavov. 
A cez Pravdu, Új szó, Plus jeden deň, ďalší rozhovor v Hospodárskych novi-
nách, najrozmanitejšie regionálne, celoslovenské i zahraničné internetové 
portály (jeden český a tri maďarské), k TA3, STV, k niekoľkým reláciám 
Slovenského rozhlasu až k Lidovým novinám a k Českej televízii sa postupne 
hlas etnologičky dostával do masových médií.  

Nespomínam to na tomto mieste preto, že by som sa chcela chváliť svojím 
neobvyklým prienikom do slovenského mediálneho priestoru, najmä keď ako 
folkloristka dobre poznám porekadlo: „Svetská sláva – poľná tráva.“ Okrem 
toho nie je ťažké oponovať v médiách kriticky naladených voči práve vládnucej 
koalícii tým, ktorí sú všeobecne kritizovaní. Zaujímavou, ale i dosť šokujúcou 
skúsenosťou v celej tejto „story“ bola pre mňa následná diskusia a ohlasy 
divákov na moje názory.  

Považujem za zaujímavé, že napriek pochvalným vyjadreniam v komu-
nikácii zoči-voči sa mi začali telefonicky i listami ohlasovať predo-všetkým tí, 
čo Jánošíka ako „národného hrdinu“ bránili. Moje vyjadrenia v médiách 
napospol považovali za osobnú urážku v duchu: „Ako si to vôbec dovoľujete 
takto hovoriť o niečom pre ,správnych‘ Slovákov takom posvätnom, ako je 
Jánošík!“ Čo ma na týchto debatách šokovalo? Bol to spôsob vyjadrovania 
jednej časti („tvrdého opozičného jadra“) názorového spektra, jeho spôsoby 
argumentácie bez argumentov, opakujúca sa forma „monologického dialógu“. 
Často uplatňovali princíp: „hovor si čo chceš, aj tak nemáš pravdu“, a v prípade 
nedostatku argumentov sa uchyľovali k osobným urážkam a nadávkam často 
hrubozrnného jazyka spodnej vrstvy pivných krčmových debát. Veľmi časté 
bolo najmä v kolektívnom „bránení svojich“ odbiehanie od témy, ventilovanie 
negatívnych emócií a „správanie sa“ diskutujúcich nie ako samostatne 
mysliacich bytostí, ale skôr ako súčasti davu.  
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Viem, že aktéri na internetových portáloch nepredstavujú žiadnu 
sociologicky relevantnú vzorku respondentov, a preto nemožno z takýchto – 
v podstate náhodných – dojmov zovšeobecňovať. Reakcie konzumentov 
slovenských médií na vyslovené názory o Jánošíkovi ako vzore slovenskej 
vlády však boli pre mňa napriek tomu malou sondou do tej zložky v 
komunikácii politikov s voličmi, ktorej sú výroky politických aktérov adre-
sované. Aj keď aktívne reagovali predovšetkým tí užívatelia internetu, ktorí 
pociťovali potrebu vysloviť názor, neprotirečiaci konkrétnemu politic-kému 
vyhláseniu, diskusia bola poučná. Upozornila na viaceré otázky. Akú vážnosť 
má v širokých vrstvách obyvateľov Slovenska názor odborníka? Má proti 
politikovi „na výslní“ (ako to potvrdzujú sociologické prieskumy verejnej 
mienky), či voči inej mediálne preferovanej „celebrite“ vôbec šancu hlas 
vedeckého pracovníka s nezávislým názorom? Sme schopní uvažovať aj inak 
ako v kategóriách bránenia „svojich“ voči „nepriateľom“, ktorými sú všetci s 
odlišným názorom? Ako etnologičku ma v internetovej diskusii zaujalo práve 
to „stádovité“ a pohodlné v myslení človeka. Potreba pohybovať sa v známych, 
vyšliapaných uličkách, kde je všetko tak, ako si to predstavujem, na svojom 
mieste, nič ma neruší, nenúti premýšľať. 

Touto svojou úvahou v žiadnom prípade nechcem ostatných kolegov 
odradiť od prezentovania odborných názorov v médiách, práve naopak. Ja sama 
som len rada, že aj etnológia sa pomaly dostáva do povedomia bežných 
občanov a budem ešte radšej, ak sa v tomto trende bude pokračovať – aj 
napriek tomu, že to, čo si o veciach, ktoré sa dejú, myslíme, nemusí byť 
každému „po srsti“. Obraz, aký som si o užívateľoch chatujúcich na internete 
po tejto skúsenosti utvorila, len potvrdzuje v úvode spomenutú potrebu aj 
z pohľadu našej vednej disciplíny kultivovať kultúru každodennosti. A aj táto 
skúsenosť ma utvrdila v tom, že tu máme ešte mnohé rezervy.  
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Archeológia v politike a politika v archeológii 
 

Eduard Krekovič 
 
 

Spoločenské vedy bývajú často spájané s politikou a toto spojenie sa 
nevyhlo ani archeológii, či už hovoríme o minulosti alebo o súčasnosti. Pri 
konštruovaní národov sa využívali (i zneužívali) poznatky archeológie ako 
rodiacej sa disciplíny na dôkaz starobylosti, hrdinskosti, veľkosti a ďalších 
predností nejakého spoločenstva. Odhaľovanie najstaršej minulosti národa sa 
pokladalo za vlasteneckú povinnosť. K tomu samozrejme pristupovali rôzne 
územné nároky. Ku zneužívaniu mali sklony hlavne totalitné režimy, i 
v demokracii sa však stretávame s podobnými tendenciami. Najmarkantnejšie 
príklady zneužitia archeológie nájdeme v období fašizmu, najmä nemeckého. 
Ten zneužil učenie vtedy už mŕtveho nemeckého archeológa G. Kossinu 
o starobylosti Germánov, ktorí boli podľa neho najstarším kultúrnym národom 
v Európe, a existovali už koncom doby kamennej. Fašisti jeho tézu rozvinuli, 
pridali učenie o menejcenných národoch a vieme, kam to viedlo. 

Kossinovo učenie bolo po 2. svetovej vojne odsúdené, ale časť jeho metódy 
súvisiaca s hľadaním koreňov etník hlboko v minulosti sa pod inými názvami 
objavovala aj naďalej a celkom nevymizla ani dnes. Kossina totiž stotožnil 
archeologické kultúry s etnikami a kultúrna kontinuita podľa neho znamenala aj 
kontinuitu etnickú. Formálne sa Kossinova metóda prestala používať, prakticky 
je však prítomná aj v súčasnom archeologickom myslení. Nadviazali na ňu 
rôzne projekty „etnogenézy“ národov, najmä v strednej a východnej Európe. 
Etnogenéza Slovanov (Slovákov), Maďarov i Rumunov poskytujú najlepšie 
príklady pretrvávania Kossinovho „ducha“ v archeológii. Kým v časoch 
„proletárskeho internacionalizmu“ boli závery formulované opatrne, v súčas-
nosti sa tieto tendencie – a možno ich smelo označiť za nacionalistické – 
objavujú s novou silou. 

Vlády štátov strednej a východnej Európy (najmä tých novovzniknutých) 
často podporujú archeologické bádanie prinášajúce poznatky vlastného národa, 
niekedy aj na úkor iných oblastí vedy. V tejto súvislosti stojí za pozornosť 
značný finančný príspevok slovenskej vlády na výskum lokality Bojná v roku 
2008, kde sa predtým našli zaujímavé predmety kresťanského charakteru zo 
slovanského obdobia (podľa premiéra Fica ide o starých Slovákov). V prípade 
náleziska povedzme z doby kamennej – hoci aj unikátneho – by sa archeoló-
govia financií pravdepodobne nedočkali. Nie je to však slovenské špecifikum: 
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po smrti diktátora Franca sa síce archeológia v Španielsku stala menej 
politickou, viedlo to však aj k menšej podpore tejto vednej disciplíny zo strany 
štátu (teraz už demokratického). 

Archeologické poznatky nie sú zneužívané vždy iba politikmi. 
Nacionalistické tendencie sa v tomto odbore objavujú aj „dobrovoľne“, i keď 
často pod rúškom vlastenectva. S prejavmi nacionalizmu sa stretávame 
bohužiaľ aj v učebniciach dejepisu. Výchovu mládeže k vlastenectvu samo-
zrejme nemôžeme odmietať, treba však pomenovať rozdiely medzi vlaste-
nectvom a nacionalizmom. V rámci interdisciplinárneho grantového projektu 
„Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, historiografii a 
etnológii“ som mal možnosť študovať stredoškolské učebnice dejepisu 
v Maďarsku a na Slovensku. Sústredil som sa pri tom na obdobie druhej 
polovice 1. tisícročia, teda na obdobie príchodu rôznych etník do Karpatskej 
kotliny (o. i. Hunov, Slovanov, Avarov i starých Maďarov). Treba na úvod 
poznamenať, že kým na Slovensku sú len dve schválené učebnice (pre 
gymnáziá a pre stredné odborné školy), v Maďarsku je ich niekoľkonásobne 
viac. S tým súvisí aj skutočnosť, že niektoré maďarské učebnice sú výrazne 
nacionalistické. Aj v slovenských sa však objavujú nacionalistické formulácie, 
hoci ako celok pôsobia korektnejšie (aspoň čo sa mnou sledovaného obdobia 
týka). Najväčším problémom v oboch krajinách sa javí nedostatok informácií 
o druhom etniku v učebniciach. Vzhľadom na tisícročné spolužitie v jednom 
štáte je to dosť zarážajúce. 

V slovenských učebniciach nájdeme tendencie nadhodnotiť význam 
a územný rozsah Veľkej Moravy, kým v maďarských je badateľná snaha o jej 
bagatelizáciu. Do maďarských učebníc sa navyše dostal aj spomínaný 
„Kossinov“ duch: učebnice kladú vznik Maďarov hlboko do minulosti 
(väčšinou na základe sledovania vývoja ugrofínskych jazykov). Etnogenéza je 
však z archeologického hľadiska neriešiteľný projekt a pri jeho riešení nám 
príliš nepomôže ani jazykoveda a dokonca ani genetika. Práve starí Maďari sú 
toho najlepším príkladom: jazykovo patria k Ugrofínom, kultúrne však skôr ku 
stepným nomádom hovoriacim tureckými dialektami (ich jazyk zanikol) 
a geneticky sú veľmi heterogénni. Tieto tri línie sa v minulosti nutne roz-
chádzajú, a je preto pravdepodobné, a vedecky korektnejšie uznať, že maďarské 
etnikum vzniklo až po usadení sa v Karpatskej kotline. Bez relevantných dobo-
vých písomných prameňov sa k etnicite archeologicky či jazykovo doložených 
spoločenstiev nemôžeme zodpovedne vyjadrovať. 

Autori učebníc v oboch krajinách síce vychádzajú z poznatkov archeológie, 
historiografie a jazykovedy, nie vždy však pracujú s najnovšími údajmi a občas 
si dokonca vyberajú „vlasteneckejšie“ interpretácie. Je veľmi pravdepodobné, 
že žiaden z nich sa nepovažuje za nacionalistu, iba za vlastenca. Pokiaľ sa tento 
trend nezmení, nepodarí sa vykoreniť nacionalizmus z vedy ani z verejného 
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života, keďže práve učebnice sú často jediným zdrojom historického poznania 
značnej časti populácie. Jediným riešením je zmena koncepcie výučby dejepisu 
– prípadne aj pomocou spoločnej slovensko-maďarskej učebnice (v posledných 
mesiacoch sa o nej čoraz častejšie hovorí). Je to však proces dlhodobý, keďže 
zmena zmýšľania populácie často závisí od zmien generačných. 
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Ľudová kultúra regiónu ako predmet vzdelávania na príklade  
Liptovského múzea v Ružomberku 
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Už začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia vznikol na zá-
kladnej škole v Liptovských Sliačoch projekt s rozšíreným vyučovaním regio-
nálnej výchovy a ľudovej kultúry. V tejto obci sa postupne uskutočnili viaceré 
odborné podujatia ktoré garantovala miestna základná škola s cieľom spropa-
govať projekt a získať ďalšie školy, ktoré by ďalej rozširovali myšlienku vzde-
lávania s takýmto zameraním. Postupne sa stali známymi školy v Malatinej 
v okrese Dolný Kubín, Očovej v okrese Zvolen, v Mani z okresu Nové Zámky 
a v Liptovskej Tepličke z okresu Poprad. Aktivity vyvrcholili založením Zdru-
ženia pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy 
a ľudovej kultúry, ktoré v roku 1997 združovalo 30 základných škôl, 13 škôl 
s predškolskou výchovou a tri stredné školy. Ciele projektu boli spojené 
s formou vyučovacieho procesu, ktorý bol zameraný predovšetkým na integro-
vanú výchovu k väzbe na vlastnú lokalitu a širší región. Jedným z cieľov bola 
aj orientácia na ľudové výrobné a remeselné techniky formou spolupráce so 
žijúcimi nositeľmi hodnôt ľudovej kultúry. Medzi prioritné úlohy patrila aj am-
bícia vychovať mládež hrdú na svoj národ, na tvorbu a prácu predchádzajúcich 
generácií, a tým aj na svoju krajinu a vlasť. Školy v rámci realizácie projektu 
vychádzali z vlastných materiálno-ekonomických podmienok. Stanovené 
učebné osnovy umožňovali 30 % modifikáciu navrhovaných tematických ob-
lastí a vytvárali tak priestor pre regionálne špecifiká a záujmy jednotlivých 
škôl.  

V regióne Liptov boli do projektu zapojené dve základné školy, v Liptov-
ských Sliačoch a v Liptovskej Tepličke, ktoré mali vo svojom prostredí vyni-
kajúce podmienky pre realizáciu projektu. V obidvoch obciach sa až do konca 
dvadsiateho storočia uchovali niektoré znaky ľudovej kultúry (architektúra, 
niektoré formy tradičného spôsobu hospodárenia ako napríklad pestovanie 
plodín, chov dobytka a oviec atď.). U časti obyvateľstva, predovšetkým u star-
šej vekovej skupiny žien sa zachovali niektoré pôvodné časti ľudového odieva-
nia, uchovala sa znalosť a zručnosť v spracovaní prírodných a živočíšnych vlá-
kien, ale aj niektoré textilné techniky (tkanie, vyšívanie atď.). Obidve obce 
majú aktívne dedinské folklórne skupiny s repertoárom tradičného rodinného 
a kalendárneho zvykoslovia, ako aj detské kolektívy zamerané na detský folk-

 

 165

lórny prejav a hry, v ktorých pôsobia žiaci miestnej základnej školy. 
Vďaka spolupráci s obidvomi školami získalo Liptovské múzeum cenné skúse-
nosti a inšpirácie pre nové formy práce s deťmi predškolského a školského 
veku. Od začiatku deväťdesiatych rokov začali pracovníci Národopisného mú-
zea z Liptovského Hrádku pripravovať v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline 
zábavno-vzdelávacie programy pre deti v rámci organizovaných školských vý-
letov. Pod názvom „Za bránami múzea“ sa ukrývali atraktívne a žiadané in-
teraktívne aktivity, ktoré vyžadovali zapojenie detí, ako aj ich pohotovosť, 
záujem, bystrosť a zručnosť. Pod vedením animátorov sa deti stali účastníkmi 
rôznych prác a činností, aké sa vykonávali v domácnostiach ich starých rodi-
čov, zasadli do lavíc obecnej školy zo začiatku dvadsiateho storočia, alebo na 
zbojníckom chodníčku súťažili o Jánošíkovu valašku. 

V súčasnosti spolupráca Liptovského múzea so základnými školami stále 
pokračuje. Spoločne pripravujeme odborný seminár pre učiteľov, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 27. a 28. augusta 2008 v Liptovskom Mikuláši na tému re-
gionálna výchova a ľudová kultúra. Hlavnou iniciátorkou a organizátorkou je 
Mgr. Ľubica Révajová, zakladateľka Združenia pedagógov zo škôl s rozší-
reným vyučovaním regionálnej výchovy a ľudovej kultúry a vedúca osobnosť 
pri budovaní takejto školy v Liptovských Sliačoch, ktorá je v súčasnosti 
riaditeľkou ZŠ v Liptovskom Mikuláši. 

Rozčlenenie Slovenska na regióny predstavuje základný kameň projektu 
vzdelávania, ktoré môžu vykonávať regionálne múzeá vlastivedného zamerania 
na základe informácií získaných nielen z vedeckovýskumnej práce, štúdia do-
kumentov a literatúry, ale aj z vyhodnotenia a využitia zbierkového fondu. Hoci 
by sa na prvý pohľad zdalo, že je určené len žiakom základných škôl, nie je 
tomu tak. Táto forma vzdelávania môže byť príťažlivá pre rôzne vekové 
a spoločenské kategórie verejnosti. Pre každú vekovú skupinu je možné pripra-
viť inú štruktúru podujatia s osobitným prístupom. Napríklad seniori pristupujú 
s veľkým záujmom k rôznym tematickým vzdelávacím podujatiam. Majú viac 
voľného času, ktorý chcú zaujímavo a činorodo využiť. Združujú sa v kluboch 
seniorov a dôchodcov, kde sú dokonca organizovaní aj podľa vzdelania, profe-
sijného záujmu. Ako príklad uvediem klub učiteľov na dôchodku a klub býva-
lých Teslákov. Seniori majú záujem o účasť na vernisážach výstav s náro-
dopisnou tematikou, o besedy s odborníkmi k problematike kalendárneho alebo 
rodinného zvykoslovia. Radi sa zúčastňujú na stretnutiach s ľudovými 
remeselníkmi a výrobcami, dokonca majú záujem aj získať zručnosti a zvlád-
nuť jednoduchšie techniky.  

 
Liptovské múzeum v Ružomberku patrí medzi najvýznamnejšie a naj-

staršie múzejné inštitúcie v rámci Slovenska. V súčasnosti spravuje takmer 
180 000 zbierkových predmetov, medzi ktorými sa nachádzajú jedinečné expo-



 

 166 

náty vysokej historickej a umeleckej hodnoty. Okrem sídelnej budovy 
v Ružomberku má pracoviská aj v ďalších dvoch mestách Liptova, je to Mú-
zeum Čierny Orol v Liptovskom Mikuláši a Národopisné múzeum v Liptov-
skom Hrádku, ktoré sídli v historickej budove Soľného úradu z roku 1728. 
Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je štvrtým pracoviskom Liptovského 
múzea s celoročne sprístupnenými expozíciami. Okrem týchto pobočiek má 
múzeum, či už celoročne alebo v rámci turistickej sezóny sprístupnených 
ďalších sedem objektov na území obidvoch okresov v rámci regiónu. Sú to hrad 
Likava, roľnícky dom vo Vlkolínci, gotický kostol v Ludrovej, Archeoskanzen 
na Havránku, expozícia vo veži pôvodného kostola v Liptovskej Mare, expozí-
cia z dejín liptovského baníctva a hutníctva v historických objektoch vážnice 
a klopačky v Liptovskom Hrádku a banícky dom vo Vyšnej Boci. V každej 
z vymenovaných expozícií a pobočiek sa uskutočňujú vzdelávacie podujatia. 
Sú prispôsobené podmienkam a prostrediu, v ktorom sa expozícia nachádza. 
Ako príklad uvádzam veľmi úspešný vzdelávací projekt, ktorý sa uskutočnil 
v roku 2007 v spolupráci so základnou školou v obci Kvačany. Bol zameraný 
na priblíženie tradičných foriem života a kultúry keltských obyvateľov v rámci 
archeoskanzenu na Havránku pri Liptovskej Mare. Projekt mal niekoľko etáp, 
kde sa žiaci prakticky teoreticky zoznamovali s problematikou a vyvrcholil 
v múzeu v prírode, kde deti zapojené do programu predvádzali pred žiakmi 
z iných škôl ukážky remeselných techník – tkanie, hrnčiarstvo, prípravu stravy, 
rôzne domáce práce a činnosti súvisiace s obrábaním pôdy a údržbou obydlí.  

 
Od roku 2004 prichádza Liptovské múzeum s novým projektom vzdeláva-

nia zameraným na regionálnu a ľudovú kultúru. Tematicky zamerané podujatia 
k výročnému zvykosloviu (Vianoce, Veľká noc), ale aj v rámci národopisných 
expozícií a výstav sú pripravované v múzeách vo všetkých troch mestách Lip-
tova. Okrem vyučovania v expozícii s využitím názorných ukážok zbierkových 
predmetov, žiakov obyčajne zaujme najmä multimediálna prezentácia živých 
obrazových materiálov, ako napríklad ukážky programov detských folklórnych 
súborov a hudieb, ukážky detských prác zameraných na ľudový výtvarný prejav 
atď. Tieto techniky si deti môžu aj prakticky vyskúšať v rámci tvorivých dielní, 
ktoré sú vždy tematicky zamerané na určitú oblasť ľudovej kultúry. Po úvod-
nom oboznámení sa s prezentovanou tematikou formou prístupnou veku žia-
kov, prichádza konkrétna práca s materiálom. Pracovníčky múzeí vždy hľadajú 
tie najoptimálnejšie možnosti zadania pre tvorivé dielne. Je dôležité, aby deti 
práca zaujala, aby zvládli zvolenú techniku a prácu s materiálom a aby v rámci 
určeného časového limitu dokázali zhotoviť predmet, ktorý si môžu odniesť so 
sebou. Mať vlastný výrobok, ktorým sa môžu pochváliť nielen v školskom ko-
lektíve, ale aj doma rodičom a súrodencom, je motivujúcim prvkom, ktorý 
vplýva na zapojenie sa do aktivity. Možno uviesť niekoľko konkrétnych príkla-
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dov. V rámci veľmi úspešnej výstavy fašiangových masiek si deti zhotovovali 
skutočné masky pre seba, výstava ľudových kožuchov motivovala deti, aby 
z farebných kúskov kože tvorili na podložkách ornamentálne motívy podobné 
tým, ktoré tvorili výzdobu vystavených kožuchov. Rovnako si odkresľovali 
ornamenty z ľudových truhlíc na kúsky dosiek a odnášali si ich ako obrázky na 
dreve. Výstavky ľudového odevu a textilu motivujú napríklad k vytvoreniu 
záložky do knihy, keď si na tvrdý papier môžu nakresliť návrh krížikovej vý-
šivky. Aktívnymi účastníčkami tvorivých dielní sú aj klientky Domu sociál-
nych služieb pre ženy v Liptovskom Hrádku. Patria medzi pravidelných 
a vďačných návštevníkov všetkých podujatí múzea, vítajú možnosť zúčastniť 
sa na tvorivých dielňach, v rámci ktorých si môžu podľa vlastných schopností 
zhotoviť drobný predmet.  

 
Špecializovaná expozícia Ovčiarskeho múzea vytvára neobyčajne atrak-

tívne a vhodné podmienky pre rôzne formy vzdelávania a vôbec pre prácu so 
skupinami verejnosti. Spôsob inštalácie a prezentácie predmetov, priestor na 
komunikáciu, vybavenie najmodernejšou prezentačnou technikou oslovuje rôz-
nych záujemcov, ktorí prichádzajú do tohto prostredia aj na objednávku. Oso-
bitné čaro má expozícia pre deti. Môžu si vychutnať posedenie v malom amfi-
teátri pri peci, v ktorej horí skutočný oheň z ozajstných drevených triesok. Po-
zerajú sa pri tom na pastiersku kolibu so všetkými predmetmi a vecami, ktoré 
pastieri potrebovali na salaši. Vedľa koliby je „komarnik“, kde pod strieškou na 
polici dozrieva syr a na palici visia skutočné zvonce pre ovce. Súčasťou pre-
hliadky je aj malý príbeh z filmovej rozprávky Maťko a Kubko zo života dvoch 
valachov na salaši.  

Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku aktívne využívajú pre svoje 
odborné teoretické a praktické vzdelávanie aj študenti vidieckej turistiky, ktorí 
sú poslucháčmi nadstavbového pomaturitného štúdia pri Strednej lesníckej 
škole v Liptovskom Hrádku. V rámci predmetu „regionálny národopis“ získajú 
základnú orientáciu v geografických, historických, ekonomických, administra-
tívnych, etnických, konfesionálnych a ďalších súvislostiach kultúry na príklade 
liptovského regiónu.  

 
Pre rok 2008 pripravilo Liptovské múzeum špeciálny projekt „Valaská 

škola pre malých aj veľkých“, ktorý nadväzuje na úspešné programové poduja-
tie Ovčiarska nedeľa – Ovenálie. Prvý program s ovčiarskou tematikou sa 
uskutočnil ešte v roku 1994. Odvtedy prešiel cestou postupného vývoja a zmien 
až k súčasnému vyprofilovanému jedinečnému podujatiu. Z programu regio-
nálneho charakteru vznikol celonárodný festival s množstvom sprievodných 
aktivít. Už v roku 2006 Národopisné múzeum v spolupráci s občianskym zdru-
žením Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny v predvečer Ovčiarskej 
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nedele pripravilo prvý ročník podujatia nazvaného Valaská škola pod názvom 
Pastierske umenie – Tradície a inšpirácie. Program pozostával zo seminára, 
ktorý sa uskutočnil v jedinečnej špecializovanej expozícii Národopisného mú-
zea „Ovčiarske múzeum“ a „Galéria ľudového výtvarného prejavu“. V roku 
2007 sa uskutočnil už druhý ročník Valaskej školy s názvom Fujara. Počas 
prvého dňa dvojdňového podujatia, v sobotu 26.5.2007, sa konal odborný se-
minár v hrádockom múzeu venovaný súčasnej úlohe a postaveniu tohto jedi-
nečného nástroja zapísaného v zozname UNESCO. Na seminári sa zúčastnili 
výrobcovia, majstri v hre na tomto nástroji a odborníci (etnomuzikológovia 
a etnológovia). Program pokračoval v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline, kde 
bola inštalovaná a sprístupnená výstava Fujary. V nedeľu 27.5.2007 podujatie 
pokračovalo workshopom s praktickými ukážkami a súťažou v rámci programu 
Ovčiarska nedeľa. Tvorivé dielne dali priestor výrobcom, ktorí pred zrakmi 
návštevníkov ukazovali pracovné postupy pri výrobe a zdobení fujár. Majstri 
v hre na fujaru svoje umenie predvádzali priamo na pódiu. Súťaž výrobcov fu-
jár vyhodnotila odborná porota a udelila hlavnú cenu Fujara 2007.  

Na rok 2008 je naplánovaný tretí ročník Valaskej školy s názvom Píšťala, 
v rámci ktorého sa uskutoční prezentácia rôznych druhov píšťal z rozličných 
materiálov zdobených najrozličnejšími technikami. „Valaská škola“ pripravuje 
špeciálne podujatia aj pre deti. Pôjde o vzdelávacie aktivity v rámci školského 
vyučovania, cieľom ktorých je poukázať na hodnoty ľudovej kultúry a využiť 
ich v tvorivej práci pri vyučovaní rôznych predmetov. Počas zimného obdobia 
žiaci mali možnosť zažiť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 
v netradičnom prostredí. Mohli sedieť na laviciach mini amfiteátra priamo 
v expozícii Ovčiarskeho múzea a pri peci, v ktorej plápolal skutočný oheň si 
mohli čítať rozprávky, alebo počúvať príbehy o pastieroch oviec a o ich práci 
spojenej s pobytom v prírode. V rámci vyučovania hudobnej výchovy deti do-
stanú do rúk predmety vydávajúce zvuky, ktoré sa využívali v tradičnej pastier-
skej kultúre, ako napríklad zvonce, biče, rôzne trúby z kôry. Súčasťou jarného 
pobytu v prírode a špeciálne programového podujatia Ovčiarska nedeľa 
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline je zhotovenie vŕbovej píšťalky. 

 
Občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny pra-

cuje na projekte Dom remesiel so sídlom v areáli Národopisného múzea 
v Liptovskom Hrádku. V rámci projektu už bola zrealizovaná prvá etapa, počas 
ktorej sa podarilo získať vhodnú nehnuteľnosť a vypracovať projektovú doku-
mentáciu na rekonštrukciu pôvodnej hospodárskej budovy. Po ukončení pro-
jektu a rekonštrukcii stavby vznikne účelový objekt, ktorý bude slúžiť na posil-
nenie kapacít Národopisného múzea. Súčasťou Domu remesiel budú nielen 
dielne určené na praktickú výučbu jednotlivých výrobných a remeselných tech-
ník a prácu s rôznymi materiálmi, ale aj učebne na teoretickú a odbornú prí-
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pravu, veľký priestor na semináre, galéria ľudového umenia a tiež priestor pre 
predajňu výrobkov.  

Vybudovanie inštitúcie, ktorá bude svojimi aktivitami a činnosťou podpo-
rovať rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, sa stane významným počinom, 
ktorý posunie aj Liptovské múzeum o priečku vyššie v programe starostlivosti 
o tradičnú ľudovú kultúru a vzdelávanie.  
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Ako by sa dala hodnotiť kvalita 
našich vysokoškolských a vedeckých pracovísk? 

 
Martin Kanovský 

 
 

V ostatnom desaťročí sa objavila záplava diskusií o „kvalite vysokoškol-
ského vzdelávania a vedeckého skúmania“. Všetky tieto debaty mali jednu vec 
spoločnú: nikto sa nikdy ani len nepokúsil získať jasný a úprimný súhlas hod-
notiacich pracovísk (napospol boli tieto snahy nimi vnímané ako vnucovanie 
zhora) s tým dôsledkom, že nijaké hodnotenie neviedlo nikdy k nijakej zmene 
a vnútornej snahe zlepšiť sa, čomu sa ani nedá čudovať. 

Veľkú väčšinu týchto hodnotení, ak nie všetky, považujem za celkom 
zbytočné a jalové, aj keď z iných dôvodov ako mnohí iní. Problém je ten, že sa 
nikto nesnaží hodnotiť reálne slovenské pomery, ale chiméry a fantómy, čo 
vedie k vyvolávaniu duchov – všetky pracoviská sa púšťajú do predstierania 
skvelej a špičkovej úrovne. Málokto sa totiž odváži otvorene priznať prostý 
fakt: naše vysokoškolské a vedecké pracoviská nemajú svetové, ba dokonca 
zväčša ani medzinárodné parametre a potrebujeme nájsť taký systém hodnote-
nia, ktorý rozlíši lepších od slabších v našom systéme, tým slabším dať jasné 
zdôvodnenie príčin a naznačiť oblasti, v ktorých by sa mohli zlepšiť. To nie je 
nijaká hanba ani dehonestácia: má to objektívne príčiny, ktoré tu nebudem ro-
zoberať. Z týchto dôvodov je zbytočné mechanicky preberať kritériá, ktoré me-
rajú niečo, čo sa v našej disciplíne v najlepšom prípade vyskytuje iba 
v stopovej miere. Mechanický počet karentovaných publikácií a citácií sa síce 
štandardne používa ako pomocný prostriedok, ale nikde na svete sa nepoužíva 
ako prostriedok jediný. Hodnotenie kvality vzdelávania a výskumu nemôže 
predsa byť založené na špecifikácii kritérií, ktoré plní iba stotina sociálnych 
vedcov a učiteľov na Slovensku – to vytvára celkom skreslený obraz, pretože tí 
najlepší sú v našom systéme vzdelávania a výskumu štatistickou anomáliou, 
ktorá svoje výsledky dosiahla napriek systému a nie vďaka nemu. Hodnotiť 
nejaký systém na základe štatistických anomálií je absurdné. Systém hodnote-
nia kvality má zistiť, akú úroveň má štatisticky významný priemer, a nie iden-
tifikovať tých 5 najlepších. Napríklad, ak je z celej produkcie humanitných vied 
na Slovensku iba 6 % v karentovaných časopisoch, nemá nijaký zmysel nad 
tým neplodne lamentovať a následne sa tohto kritéria tvrdohlavo pridržiavať pri 
hodnotení reálnej kvality tejto produkcie. Môže sa stať, hoci nemusí, že to je 
kompenzované inými plneniami: ak sa tento štát, teda daňoví poplatníci roz-
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hodnú a platia za to, aby sa niekto celý život lopotne zaoberal kritickým vydá-
vaním a prekladom prameňov k slovenským dejinám, alebo povedzme staro-
gréckych textov, čo predpokladá značnú vedeckú erudíciu a námahu, niet divu, 
že toto počínanie nemá šancu uspieť v zahraničných karentovaných časopisoch, 
lebo pramene k dejinám nášho okršteku nezaujímajú nikoho okrem nás a našich 
susedov. Napriek tomu sa však aj tak dá posúdiť, či niekto túto činnosť robí 
kvalitne alebo nie, hoci nie spočítaním citácií v karentovaných časopisoch. A sú 
aj takí, ktorí nepíšu veľa do karentovaných časopisov, ale sústreďujú sa na pí-
sanie kníh, dokonca aj v zahraničných vydavateľstvách, no knižné monografie, 
ako vieme, nie sú v karentových zoznamoch. Aby som bol pochopený správne: 
ja túto situáciu neobhajujem, nezastávam a nepovažujem ju za šťastnú či žiadu-
cu – iba ju čisto neutrálne konštatujem. A moje konštatovanie nechce byť la-
mentáciou: považujem za úplne oprávnené, že ak niekto kritizuje nejakú prax, 
nemal by to robiť bez predloženia alternatívy. 

Zdá sa však, že o použiteľný a širšie akceptovaný systém hodnotenia kva-
lity nášho vysokoškolského vzdelávania a nášho výskumu nikto nemá reálny 
záujem. Na každom pracovisku a v každej disciplíne sú totiž drastické (a úplne 
prirodzené) rozdiely medzi vedecky produktívnejšími pracovníkmi a tými 
ostatnými. Avšak v našich pomeroch musia špičkovú kvalitu v čase hodnotenia 
predstierať všetci, čo vedie k tomu, že každé pracovisko hromadí a zavše aj 
zveličuje kopy a množstvá, a rado sa chváli výhradne tými najlepšími, pričom 
vedúci funkcionári, dekani, rektori a predsedovia vtedy verejne vystupujú ústne 
a písomne, že treba zaviesť nesmierne prísne kritériá, avšak zároveň po inter-
netovom „preklikaní“ sa na ich vlastné pracovisko či školu sú minimálne 
v kuloároch vždy nútení súkromne dodať, že musia tam byť nejaké poistky, 
zábrany a cestičky, aby bola možnosť aplikovať tieto prísne kritériá všade, len 
nie na vlastnej katedre, fakulte či ústave, pretože tam predsa treba vziať do 
úvahy, že ešte mladý Janko s Mirkom veľmi veľa učia, didaktika Ferka potre-
bujeme pre študentov učiteľských programov, Alenka je príjemná pani a Jožko 
s Oľgou majú pár rokov do dôchodku (mená som zvolil náhodne – neindikujú 
nijaké narážky).  

V britskom systéme hodnotenia kvality vedy je naproti tomu úplne 
v poriadku, ak na nejakom pracovisku napríklad iba 40 % zamestnancov plní 
výskumne aktívnu úlohu – ešte stále môže splniť parametre na svetovú úroveň. 
Ostatní samozrejme musia splniť minimálnu úroveň výskumu a publikácií, ale 
nemusia byť hodnotení spolu so špičkou, ak sami nechcú a dokážu napríklad 
úspešne manažovať a viesť granty či učiť. Nikto sa nemusí na nič hrať, ani nič 
predstierať, ani sa trápne cítiť – ak schopný organizátor publikuje iba jeden 
priemerný článok raz za dva roky a špičkový pracovník na danom pracovisku 
za rovnakú dobu desať vynikajúcich výstupov, možno aj vďaka tomu, že 
schopný organizátor mu k tomu ako vedúci katedry vybojuje podmienky, spo-
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kojní sú obaja. Každý vie, že v hodnotení vedy sa ráta ten druhý, no bolo by 
absurdné ho napríklad poslať na zasadnutie, kde sa rozhoduje o rozpočte, pre-
tože tam si svoju úlohu splní zasa ten prvý. 

Veľa sa toho u nás popísalo o „špecifikách“ sociálnych a humanitných vied 
vzhľadom k metodike hodnotenia kvality. K tomu by som chcel poznamenať 
iba tri veci: (1) Humanitné a sociálne vedy skutočne sú špecifické, rovnako ako 
sú špecifické všetky ostatné vedecké oblasti; (2) Nemyslím si, že táto ich špeci-
fickosť musí, alebo by mala viesť k vytváraniu špecifických a úplne osobitných 
kritérií hodnotenia ich kvality na vysokoškolských pracoviskách, ale (3) vše-
obecná metodika hodnotenia kvality musí byť vypracovaná natoľko precízne, 
aby možnosť zohľadniť tieto špecifiká v nej bola implicitne zakomponovaná. 
Z toho vyplýva jeden dôležitý záver: každá metodika hodnotenia kvality vyso-
koškolského vzdelávania a výučby, ktorá na základe svojich všeobecných krité-
rií nedokáže zohľadniť a posúdiť aj sociálne a humanitné vedy, je inherentne 
a fatálne chybná a je to rozhodujúci argument na to, aby sa na jej výsledky jed-
noducho nebral ohľad. 

Vo svete existujú v podstate iba dva hlavné metodické spôsoby hodnotenia 
kvality vysokoškolských pracovísk: buď (1) „peer assessment / evaluation“, 
keď dáta, zozbierané podľa presných a vopred zadaných kritérií posudzujú 
(zväčša medzinárodné) panely príslušných odborníkov, opäť podľa presne 
zadaných a vopred známych kritérií, alebo (2) „rankings“ alebo zoradenie 
pracovísk podľa malého súboru čisto kvantitatívnych dát. Príkladom prvého 
postupu sú napríklad v USA hodnotenie kvality PhD štúdia vládnym National 
Research Council – 
http://www7.nationalacademies.org/resdoc/index.html, alebo vo Veľkej Británii 
Research Assessment Exercise (RAE) – http://www.rae.ac.uk, prípadne, ak 
nemáme hovoriť iba o výskume a PhD programoch, ale aj o pracoviskách 
s prevahou bakalárskych programov, hodnotenie časopisu US News and World 
Report – 
http://www.usnews.com/usnews/edu/college/rankings/rankindex_brief.php. 
Príkladom z druhej skupiny môže byť rebríček svetových univerzít zo Šanghaj-
skej univerzity (http://ed.sjtu.edu.cn/ranking2006.htm), či svetový rebríček 
pracovísk politických vied (http://www.politicalstudies.org/pdf/psr/hix.pdf) 
alebo u nás hodnotenie ARRA (http://www.arra.sk/oldweb/ARRA-Sprava_o_ 
VS-2006.pdf).  

Obe metódy majú svoje výhody a nevýhody. Pokiaľ ide o výhody „peer 
evaluations“, spočívajú najmä v ich veľmi širokej akceptácii, mimoriadne pre-
cíznom vyhodnocovaní a prepracovanom systéme transparentných kritérií tak 
pri zbere údajov, ako aj pri hodnotení. Najmä v prípade amerického NRC či 
britského RAE ide určite o celosvetovo rešpektované systémy. Ich nevýhodou 
je do určitej miery vyššia forma subjektivity a mimoriadna finančná a časová 
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náročnosť: konajú sa v najlepšom prípade raz za 5 rokov a vyžadujú si angažo-
vanie a koordinovanie veľkého počtu odborníkov. Výhodou čisto kvantitatív-
nych „rankings“ je časová a finančná nenáročnosť zberu a vyhodnotenia údajov 
(je pomerne jednoduché zistiť počet a univerzitnú príslušnosť nositeľov Nobe-
lových cien – Šanghajský systém – alebo počet článkov v databáze Web of 
Science) a vyššia miera formálnej objektivity, ale rozhodujúcou nevýhodou je 
takmer neprekonateľná metodická obtiažnosť určenia relevantných kvantitatív-
nych kritérií, a z toho vyplývajúca veľmi nízka miera všeobecného uznania.  

Chcel by som na tomto mieste upozorniť na niektoré možné nedorozume-
nia: (1) Aj „peer evaluations“ vychádzajú z korpusov presne definovaných 
a metodicky zdôvodnených kvantitatívnych a verejne dostupných údajov, a nie 
sú vonkoncom založené na akejsi bezbrehej subjektívnej ľubovôli posudzovate-
ľov – teda rozdiel medzi prvou a druhou skupinou nie je rozdielom medzi 
„subjektivitou“ a „objektivitou“ alebo iba medzi „kvalitatívnym“ a „kvantita-
tívnym“ hodnotením. (2) Aj v prvej metodike je výsledkom „ranking“, teda 
rebríček kvantifikovaných stupňov a presných číselných údajov, alebo aspoň 
možnosť si takýto rebríček zostaviť. Rozdiel spočíva skôr v tom, že „peer 
assessments“ sa snažia kvantifikovať mnohonásobne viac dát a všeobecná me-
todika je oveľa väčšmi prispôsobená špecifikám jednotlivých disciplín. Nižšie 
uvediem príklady, prečo je to veľmi dôležité. (3) Čisto kvantitatívne rebríčky, 
ak majú mať aspoň minimálnu mieru validity, voľky-nevoľky začleňujú do 
svojich metodík výnimky: napríklad, ak v Šanghajskom rankingu svetových 
univerzít má 20 % celkovej váhy kritérium „články, publikované v časopisoch 
Nature a Science“, je tam zavedená výnimka pre inštitúcie ako napríklad Lon-
don School of Economics, u ktorých sa toto kritérium mechanicky relokuje do 
ostatných kritérií, čiže sa naň neprihliada. Iným príkladom je horeuvedené hod-
notenie pracovísk politických vied podľa publikovania v časopisoch, v ktorom 
autor musel urobiť s databázou SSCI (Social Sciences Citation Index) niekoľko 
dobre zdôvodnených operácií vyraďovania v SSCI sa vyskytujúcich časopisov 
a zaraďovania nevyskytujúcich sa, po ktorých z pôvodne 143 časopisov zostalo 
63, a z týchto 63 časopisov 9 pôvodne vôbec nefiguruje v databáze SSCI. Tak-
isto obrovské diskrepancie v hodnotení ARRA (sociálne/humanitné vedy, 
veľký počet doktorandov na pracoviskách s nulovým výskumom a nulovou 
publikačnou aktivitou a mnoho ďalších) svedčia o tom, že tieto metodiky jed-
noducho nemajú šancu na všeobecnejšie uznanie. 

S čisto kvantitatívnymi kritériami je totiž obtiaž, že bez interpretatívneho 
posúdenia je ich evaluačná hodnota blízka nule. Vezmime si iba publikácie. Ak 
berieme do úvahy iba databázu Web of Knowledge bez zohľadnenia „impact“ 
faktora (teda miery citovanosti), rovnako hodnotíme štúdiu zo sloven-
ského časopisu Sociológia s minimálnym „impaktom“ i štúdiu z časopisu Ame-
rican Anthropologist s gigantickým „impaktom“. Ďalej, v databázach WoK nie 
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sú zohľadnené knižné publikácie, ktoré sú pre mnohé oblasti sociálnych 
a humanitných vied podstatné a kľúčové – žiaľ, nejestvuje celosvetová data-
báza vedeckých kníh alebo prestížnych vydavateľstiev, z ktorej by sa dalo 
priamo čerpať. Potom sa ešte vyskytujú prípady, ktoré si vyžadujú mimoriadnu 
vedeckú erudíciu a fundovanosť a výnimočný časový rozsah, ale sú neviditeľné 
pre databázu WoK: ak napríklad klasický filológ s enormnou námahou pripraví 
kritické vydanie antického písomného prameňa v originálnom jazyku spolu 
s prekladom a kritickým komentárom, jeho úsilie môže stačiť na jeho veľmi 
vysoké zaradenie v príslušnom paneli RAE, ale pre databázu WoK je nevidi-
teľné.  

Bolo by možné veľmi dlho uvádzať príklady a argumentovať, k čomu som 
kedykoľvek pripravený. Je však najvyšší čas prejsť k pozitívnym návrhom: 
mojou dobre zdôvodnenou mienkou je, že Slovensko má obrovskú výhodu vo 
svojej relatívnej vedeckej málopočetnosti, takže napriek nadmerne vysokému 
absolútnemu počtu univerzít a komicko-absurdne vysokému počtu študijných 
programov by nebolo nad sily pracovísk v jednej disciplíne vypracovať „peer 
evaluation“ metodiku, ktorá by sa dokonca na rozdiel od USA či Veľkej Britá-
nie dala aktualizovať na kratšej báze, pretože kvantita dát by tvorila marginálny 
zlomok v porovnaní s týmito krajinami. Pozitívny návrh: dôkladne preštudovať 
napríklad britský RAE či americký NRC systém s ich kritériami a dotazníkmi, 
adaptovať, doplniť, či skresať ich po kvalifikovanej debate na naše slovenské 
pomery a uskutočniť naozaj všeobecne akceptovanú evaluáciu. Nevolám po 
mechanickom prevzatí: ale čo je dobré a osvedčené pre Veľkú Britániu a USA, 
musí sa dať po úpravách uplatniť aj pre Slovensko. Vrátane špecifík sociálnych 
a humanitných vied. Zatiaľ nič také nemáme a je pre mňa skutočným prekvape-
ním, prečo sa toľko racionálnych ľudí pri debate o hodnotení kvality zaoberá 
činnosťami a výsledkami, ktoré sú ekvivalentné opätovnému objavovaniu ko-
lesa. A to ešte aj takého, ktoré sa nekrúti. 

Teraz k pozitívnym návrhom. Myslím, že pokiaľ ide o etnológiu a antro-
pológiu, to najlepšie, čo by sme mohli urobiť, je ísť príkladom a vypracovať si 
rešpektované a transparentné sebahodnotenie. Som presvedčený, že sa dá 
dosiahnuť všeobecný súhlas s jeho kritériami. Na nasledujúcich stránkach sa 
pokúsim načrtnúť hlavné línie takýchto kritérií. 

Hodnotili by sa rovnocenne dve hlavné oblasti: a) vysokoškolské vzdelá-
vanie, b) veda a výskum. V každej oblasti by sa uplatňovali tak kvantitatívne, 
ako aj kvalitatívne kritériá.  

V oblasti vysokoškolského vzdelávania by sa pre každý akreditovaný štu-
dijný program posúdili nasledujúce veci – kvantitatívne: vedecká kvalifikácia 
interných učiteľov, pomer interných / externých / hosťujúcich zahraničných 
učiteľov, pomer učiteľ / študent, pomer záujmu uchádzačov / prijatých študen-
tov, pomer prijatých študentov / absolventov, prítomnosť / neprítomnosť, prí-
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padne kompletnosť a relevancia hodnotenia učiteľov / kurzov študentmi, vyža-
dovaná zákonom; kvalitatívne: posúdenie autoevaluačnej správy, integrita štu-
dijného programu (nadväznosť a nenáhodnosť kurikula), profilácia 
a personálna politika pracoviska vzhľadom na profil absolventa, podmienky 
prijímacieho konania študentov 2. a 3. stupňa, spôsob a obsahové požiadavky 
záverečných skúšok vzhľadom na profil absolventa, politika pracoviska voči 
absolventom. 

V oblasti vedy a výskumu by procedúra hodnotenia bola nasledovná: 
každý interný zamestnanec pracoviska by sám uviedol 5 svojich najlepších ve-
deckých výsledkov povedzme za obdobie 2000–2007. Mohli by to byť knižné 
monografie, štúdie a články, ale aj prestížne výstavy, vystúpenia na vedeckých 
podujatiach či medzinárodné vedecké ocenenia. Následne by tieto výstupy ko-
misia, zložená zo zástupcov všetkých pracovísk, zaradila do nasledujúcich ka-
tegórií: A – špičková medzinárodná úroveň, B – nadnárodná úroveň, C – ná-
rodná úroveň, D – regionálna úroveň. Napriek zdaniu to vôbec nie je také 
ťažké, ako sa to zdá, a som pevne presvedčený, že každý jeden zamestnanec 
vysokej školy či výskumného pracoviska nemá problém prideliť príslušnú ka-
tegóriu povedzme týmto výstupom: knižná monografia publikovaná v britskom 
Cambridge University Press, monografia publikovaná v nemeckom Lit Verlag, 
monografia publikovaná vo vydavateľstve VEDA a monografia vydaná nadá-
ciou Prebudená pieseň. Alebo roztriediť tieto výstupy: štúdia v Journal of 
Royal Anthropological Institute, štúdia v Anthropological Journal of European 
Cultures, štúdia v Slovenskom národopise, štúdia v Zborníku Gemerského mú-
zea. Takisto si myslím, že výstava povedzme v Etnologickom múzeu vo Viedni 
je rozhodne ekvivalentná prinajmenej štúdii kategórie B, pozvanie na Malinow-
ski Memorial Lecture na London School of Economics je ekvivalentné mono-
grafii kategórie A atď. 

Podmienkou tohto hodnotenia by bolo, že všetci hodnotení budú so zara-
dením a výsledkami dobrovoľne súhlasiť a budú mať skutočný záujem spoznať 
situáciu a stav svojho pracoviska. Toto vnútorné sebahodnotenie by malo ďalej 
tú výhodu, že by z neho nevyplývali nijaké priame hrozby: nikto by nedostal 
viac či menej financií, viac či menej pracovných miest. Jediné, čo by sa dalo 
získať, by bola reputácia, čo by nebolo málo. Celý proces by bol kompletne 
transparentný, kritériá a jednotlivé položky a ich zaradenie a hodnotenie by boli 
verejne prístupné. Každé pracovisko by vedelo, kde sú jeho silné a slabé 
stránky a čo by malo urobiť, aby sa jeho hodnotenie zlepšilo. Keďže nie sme vo 
Veľkej Británii či v USA s desiatkami či stovkami pracovísk, tento hodnotiaci 
proces by vôbec nebol finančne či časovo náročný a som pevne presvedčený, že 
by sa dal uskutočniť na základe racionálnej dohody a zaobišiel by sa bez 
akýchkoľvek animozít a konfliktov. Viem si predstaviť, že vypracovanie pres-
nej metodiky, ktorá by bola odsúhlasená všetkými pracoviskami, by netrvalo 
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dlhšie ako mesiac, a samotná hodnotiaca procedúra by nezabrala viac než šesť 
mesiacov. Otázka teraz stojí takto: máme na našom vlastnom hodnotení kvality 
našich pracovísk skutočný záujem? Alebo to budeme iba predstierať a stále 
sa donekonečna brániť útokom z rôznych strán, že naše disciplíny sú nepro-
duktívne? Nepodliehajme ilúziám: takéto útoky, zastierané tými najlepšími 
zámermi, tu boli a budú, a bude čoraz ťažšie čeliť im lamentáciami a spolie-
haním sa na samozrejmosť a večnú nepostrádateľnosť našej existencie. Pozícia 
našej disciplíny by bola oveľa silnejšia a sebavedomejšia, keby sme mali 
k dispozícii takéto transparentné hodnotenie – vtedy by sme mohli oprávnene 
poukázať na to, aby si každý, kto má výhrady, zametal pred vlastným prahom.  
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Múzejné zbierky a zberatelia 
(Seminár Etnológ a múzeum) 

 
Zdena Krišková 

 
 
Začiatkom tohto roku vydalo Východoslovenské múzeum v Košiciach 

spolu s Etnologickou sekciou Zväzu múzeí na Slovensku nový zborník „Mú-
zejné zbierky a zberatelia“. Zborník je publikačným výstupom odborného se-
minára Etnológ a múzeum, ktorého XI. ročník usporiadalo v dňoch 10.–11. 
októbra 2007 Východoslovenské múzeum v Košiciach, kde sa seminár zároveň 
konal pod záštitou primátora mesta. 

Každoročné striedanie miest konania etnologického seminára je zámerné aj 
vzhľadom na možnosť účastníkov zoznámiť sa s expozíciami poriadajúceho 
múzea, i jeho pôsobiskom v širšom kontexte. Program seminára milo obohatila 
nielen prehliadka expozícií Východoslovenského múzea, ale aj „tajných zákutí“ 
Historickej radnice v Košiciach. O vzrastajúcom dobrom mene akcie svedčí aj 
prijatie účastníkov viceprimátorom mesta v jej priestoroch. Rovnako prehliadka 
historického jadra mesta s odborným výkladom bola dôstojným záverom dvoj-
dňového rokovania seminára, za ktorého realizáciu patrí poďakovanie nielen 
Etnologickej sekcii ZMS, ale i vedeniu Východoslovenského múzea 
v Košiciach, najmä však PhDr. Klaudii Buganovej. 

Obsahové naplnenie programu svedčí o vysokej aktuálnosti tematiky, ktorú 
Etnologická sekcia ZMS zvolila pre svoje rokovanie. Oblasť práce so zbier-
kami, ktorá je primárnym poslaním múzeí, prináša v súčasnosti množstvo pozi-
tívnych i negatívnych aspektov, je tematikou, ktorá si nevyhnutne vyžaduje 
hlbšiu odbornú diskusiu vzhľadom na súčasné podmienky práce múzeí.  

Prvá časť seminára bola zameraná na prehľad, genézu a charakteristiku 
zbierkových fondov, ktoré predstavovali referujúci jednotlivých múzeí. 
V tomto duchu sa niesli príspevky Zuzany Drugovej, Dity Nociarovej, Moniky 
Tkáčovej, Márie Felberovej i Angely Czintelovej. Priblížili v nich etnologické 
zbierkové fondy Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, vybrané zbier-
kové skupiny Novohradského múzea a rovnako galérie v Lučenci, viacero te-
matických celkov etnologických zbierok Podtatranského múzea v Poprade, ako 
aj etnologický fond Spišského múzea v Levoči, či Baníckeho múzea 
v Rožňave.  
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Katarína Holbová a Eva Švajdová sústredili svoju pozornosť na etnolo-
gické fondy Tekovského múzea v Leviciach, či Horehronského múzea v Brezne 
v diachrónnom priereze až po súčasný stav. 

V druhej časti rokovania sa autori príspevkov zamerali na konkrétnych 
zberateľov, ich osobnostnému i profesijnému zameraniu, ale najmä na ich prí-
nos pre zachovanie kultúrneho dedičstva prostredníctvom zbierok, uchovaných 
v našich múzeách.  

Na významných zberateľov, ktorých výsledky zberateľskej činnosti pri-
speli k obohateniu etnologických múzejných fondov, sa zamerala vo svojom 
príspevku Klaudia Buganová v kontexte Východoslovenského múzea 
v Košiciach, i Mária Halmová v rámci Etnografického múzea SNM v Martine.  

K tomuto zameraniu patril príspevok Oľgy Bodorovej, venovaný Jánovi 
Fábrymu, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom súčasného Gemersko-malohon-
tského múzea, Anety Cintulovej, ktorá sa venovala Štefanovi Cyrilovi Parákovi 
a jeho zbierke vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave, i Danky Kopálo-
vej, ktorá priblížila pozostalosť Viliama Peška v Malokarpatskom múzeu 
v Modre.  

Tretiu časť seminára venovali autori samotným zbierkovým predmetom, či 
zbierkovým celkom, významným z hľadiska tezauru. Takým bol príspevok 
Izabely Danterovej k maľovanému nábytku Slovákov z Dolnej zeme vo Vlasti-
vednom múzeu v Galante, či Ľubice Rybárskej k fotografiám Starej Vrbice vo 
fonde Múzea Janka Kráľa. Charakteru zberateľstva šľachtických rodov a vyu-
žitiu v múzeách sa venovala Jana Jaďuďová.  

Účastníci neobišli ani problematiku prezentácie zbierok, ktorá rovnako 
patrí k „boľačkám“ múzejnej práce, najmä vzhľadom na možnosti, ktoré ďa-
leko zaostávajú za odborným potenciálom. Touto problematikou sa zaoberala 
Miroslava Sandtnerová v súvislosti s novou expozíciou Malokarpatského mú-
zea v Pezinku a Zdena Krišková z hľadiska všeobecných princípov múzejnej 
prezentácie na príklade rekonštrukcie remeselníckej dielne.  

V zborníku sú uverejnené aj príspevky kolegov, ktorí sa ho nemohli zú-
častniť osobne, či už v prípade PhDr. Ivety Zuskinovej, ktorá z hľadiska zbie-
rok analyzovala špecializovanú expozíciu Národopisného múzea v Liptovskom 
Hrádku zameranú na ovčiarstvo, alebo PhDr. Márie Zajíčkovej, ktorá svoj prí-
spevok venovala podielu zberateľov na budovaní múzejných fondov na Záhorí.  

Súčasťou programu bolo zasadnutie Etnologickej komisie ZMS, na ktorej 
sa predbežne prejednala i možná téma nasledujúceho seminára. Viaceré navr-
hované témy len utvrdzujú v konštatovaní, že seminár vychádza z nevyhnut-
nosti vzájomnej komunikácie a stále naliehavejšej potreby hľadania východísk 
v otázkach, ktoré denne nastoľuje míľovými krokmi postupujúci hospodársko-
ekonomický a s ním spätý aj kultúrno-sociálny vývin spoločnosti v domácom 
i medzinárodnom meradle. Múzeá ako „pamäť ľudstva“ sú povinné tento vývoj 
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nielen zachytiť prostredníctvom uchovania autentických dokladov. Ich úlohou 
je zároveň vedecké zhodnotenie, ochrana a dôstojné sprostredkovanie týchto 
dokladov verejnosti adekvátnym zachovaním vývojových trendov. Je to úloha 
nesmierne zložitá, vzhľadom na zodpovednosť voči kultúrnemu dedičstvu štátu 
a budúcim generáciám na jednej strane a reálnym podmienkam na strane 
druhej. Možno práve táto problematika sa stane jednou z tém nasledujúcich 
ročníkov seminára Etnológ a múzeum.  
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