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V histórii vedy poznáme veľa 
prípadov, keď sa prevratná
myšlienka publikovala v málo
známom časopise. Širšia 
odborná verejnosť sa o nej
dozvedela len vďaka nejakému
neznámemu knihomoľovi 
(presnejšie časopisomoľovi),
ktorý prevratnú myšlienku obja-
vil a dokonca ju aj pochopil.

Súčasnosť je však iná. Každého z nás
dnes kontinuálne zahlcujú veľmi hodnotné
informácie z rôznych zdrojov, a to je práve
dôvod, prečo nezaznamenáme nápad
alebo myšlienku, ktorá sa od tých ostat-
ných líši vyššou hodnotou. Touto prevrat-
nou myšlienkou môžeme doslova mávať
pred nosom neodbornej, ale aj akademic-
kej verejnosti a nik si ju aj tak nevšíma.
Excelentný prípad takého javu na Sloven -
sku nám ponúkol nedávno široko mediali-
zovaný prípad udeľovania tzv. expresných
vysokoškolských titulov na základe tvrdé-
ho a poctivého, takmer deväť mesiacov
trvajúceho štúdia. Všimnime si, že ohlas
na túto kauzu bol jednoznačne negatívny
a namiesto hlbšej analýzy toho, čo sa
vlastne udialo, sa okamžite začal hľadať
vinník. Nemusíme sa dožiť príliš vysokého
veku, aby sme s vysokou pravdepodob-
nosťou odhadli, že výsledok hľadania
povedie k odhaleniu vinníka, ktorý samo-
zrejme – nech je to ktokoľvek, bude nevin-
ný, pretože ten vlastne neexistuje. 
Angažované hľadanie vinníka nám však
neumožňuje všimnúť si to najdôležitejšie,
a tým je podstata veci. K tej sa však môže-
me dopracovať až po hlbšej úvahe, ktorej
– to si musíme priznať –, nie je schopný
každý. Všimnime si teda niektoré verejne

prezentované fakty a zároveň aj
vyjadrenia priameho aktéra tohto
prípadu – dekana inštitúcie, na
ktorej tituly udelili. Možno ich
zhrnúť asi takto: 

a) na vysokej škole možno 74
skúšok a 19 zápočtov urobiť za 9
mesiacov, 

b) spôsob napísania diplomo-
vej práce definuje odpoveď na tú -
to otázku novinára: Prečo vaša
dcéra odovzdala diplomovú prá -
cu, do ktorej odkopírovala históriu
firmy Matador Púchov bez toho,
aby to uviedla ako citát? Odpo -
veď: Keď píšete o gumárni Mata -
dor, kde je profil a história podniku, čo tam
mala dcéra ešte vymyslieť? Do zoznamu
literatúry napísala, že to čerpala z ich web-
stránky...atď. 

c) držiteľom týchto titulov sa štúdium veľ -
mi páčilo, ale ich nadšenie im pokazili naj -
mä novinári, ktorí pátrali po podrobnos-
tiach tohto jedinečného štúdia. Aké sú te -
da závery z uvedených informácií? Nuž tieto:

1. Doba štúdia na vysokej škole by sa vo
všeobecnosti mala odvodzovať od rých -
losti, ktorou sú učitelia schopní zapísať vý -
sledok skúšok do najnovšej verzie študij-
nej databázy. Na prvý pohľad sa zdá, že
ide o triviálnosť, pretože v minulosti trvalo
zapísanie skúšky do indexu asi pol minúty
– a to aj v prípade najvýznamnejších aka-
demických pracovníkov. S obrovským
pokrokom výpočtovej techniky sa však
predĺžila doba vybavenia tejto záležitosti
asi stokrát, pretože s každou novou verzi-
ou ovládacieho programu sa predĺži nie-
koľkonásobne. Tu treba pripomenúť, že
v súčasnosti sa za najvýznamnejšie kritériá
modernosti výpočtového programu pova-
žuje stupeň nárastu jeho ceny oproti jeho
predchádzajúcej verzii. A nielen to, záro-
veň aj stupeň predĺženia času potrebného
na vykonanie určitej štandardnej operácie.

V dôsledku toho je v súčasnosti zvykom
používať ako hlavné kritérium pre prijatie či
zotrvanie učiteľa na vysokej škole jeho
schopnosť zapísať známku zo skúšky do
spomenutej databázy. Toto dobré kom-
plexné kritérium je prejavom intelektu, hú -
ževnatosti, vytrvalosti a psychickej odol-
nosti učiteľa.  

2. Podmienkou absolvovania štúdia na
vysokej škole je jasné prejavenie úprimnej
radosti zo štúdia zo strany študentov. Tu
treba dať pozor, aby sa táto radosť umelo
nevylepšovala alkoholickými nápojmi ale -
bo opiátmi.

3. Diplomovú prácu je najlepšie zhlobiť
stiahnutím nejakej firemnej internetovej
stránky, nesmiete však zabudnúť vymeniť
meno autora stránky za svoje. Pretože
udelenie titulu bude už iba formalitou, mô -
žete si ho tam napísať vopred. Obávať sa,
že vás niekto obviní z kopírovania, nemusí-
te, pretože „antikopírovacie programy“ na
vysokých školách nebudú mať ešte najme-
nej dva roky k dispozícii firemné propa-
gačné texty na pneumatiky, telové dezo-
doranty, moderné depilačné prostriedky
a podobné produkty.     

Až teraz teda vidíme, že ide o skutočne
prevratné myšlienky, ktoré by sa mohli stať
základom reformy slovenských vysokých
škôl. Hoci ich autor bude mať pravdepo-
dobne spočiatku nejaké nepríjemnosti
s odvážnou a dokonca až hrdinskou verej-
nou prezentáciou, je takmer isté, že jeho
busta bude o niekoľko desaťročí zdobiť
priečelie nejednej našej či zahraničnej
vysokej školy. To je však už obvyklý osud
géniov. Na rozdiel od nich však tí, ktorí ich
dostali na piedestál, upadnú do večného
zabudnutia. Tento osud stihne preto aj
autora týchto riadkov.

� KAROL JESENÁK

september 2010 / Quark   45

Začína sa ďalší akademický rok, 
možno niekomu príde vhod dozvedieť sa Ako získať

Diplomovú prácu
možno najlepšie
zhlobiť stiahnutím
nejakej firemnej
internetovej strán-
ky, nesmiete však
zabudnúť vymeniť
meno autora 
stránky za svoje.
Pretože udelenie
titulu bude už iba
formalitou, môžete
si ho tam napísať
vopred. Ak sa vám
páčia aj nejaké iné
tituly, aj tie si
môžete pripojiť
k svojmu menu. 
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