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Úspešná triatlonistka študuje na UK 
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Je propagácia vedy na Slovensku 
dostatočná?

Úvod

Hneď na začiatku je vhodné upozor-
niť, že na otázku položenú v názve toh-
to článku, jeho autor odpovedať nevie. 
Predkladaný článok si dokonca ani ne-
kladie ambíciu vysloviť k takto všeobecne 
formulovanej otázke žiadne kompetentné 
stanovisko. Jeho hlavným cieľom je vy-
sloviť názor k nedávnemu pokusu zmapo-
vať situáciu v propagácii vedy a techniky 
na Slovensku. Tento pokus realizovalo 
Centrum vedecko-technických informá-
cií Slovenskej republiky v rámci národ-
ného projektu s názvom „Popularizácia 
vedy a techniky na Slovensku“. Cieľom 
projektu malo byť „zvýšenie povedomia 
širokej verejnosti o vedeckej činnosti, 
dosiahnutých výskumno-vývojových vý-
sledkoch a ich možnej aplikácii v praxi“ 
[1]. Pokus o hodnotenie stavu popula-
rizácie vedy a techniky na Slovensku je 
parciálnou časťou tohto projektu a väčši-
na odbornej verejnosti sa mala možnosť 
oboznámiť so zvolenou stratégiou jeho 
riešenia prostredníctvom on-line dotaz-
níka distribuovaného počas decembra 
2014 a januára 2015. 

Komentár k ankete

Anketa obsahovala 20 otázok, z kto-
rých približne jedna tretina sa snažila zara-
diť respondentov do jednotlivých kategórií 
na základe veku, pohlavia, vednej oblasti, 
v ktorých pôsobia, dĺžky odbornej praxe, 
pracovného zaradenia, typu zamestná-
vateľských pracovísk a lokalizácie ich sí-
diel v rámci jednotlivých krajov. Vo vzťahu 
k vyššie uvedenému zámeru boli význam-
né tri otázky pýtajúce sa všeobecne na 
popularizačné aktivity respondentov a ich 
spolupracovníkov a na charakter týchto 
aktivít. 

Možno sa zamyslieť nad tým, aké vý-
sledky sa dajú očakávať od štatistického 
vyhodnotenia odpovedí na vyššie uvede-
né otázky. Asi nimi budú napríklad odpo-
vede na otázky typu „aké percento ľudí 
popularizuje vedu“, „aké percento týchto 
aktivít pripadá na ženy“, „aké na jednotlivé 
vekové skupiny mužov“, „aké na riadia-
cich pracovníkov napr. Slovenskej aka-
démie vied“, „aké na vysokoškolských 
učiteľov vo východoslovenskom kraji“. 

Akú hodnotu majú takéto informácie? 
Inými slovami: aká je využiteľnosť štatis-
tického vyhodnotenia tejto ankety? S ur-
čitosťou možno povedať, že štatistické 
údaje tohto typu nám odpoveď na otázku 
uvedenú v názve článku nedajú. O to však 
ani nejde, pretože to ani cieľom spome-
nutého projektu nebolo. Táto otázka bola 
totiž zodpovedaná už pred zadávaním 
projektu: presvedčenie o nedostatočnej 
popularizácii vedy na Slovensku bolo to-
tiž východiskom pre tento projekt. O tom, 
že výsledkom ankety by mohlo byť nejaké 
odporúčanie na zvýšenie popularizácie 
napríklad humanitných vied akademický-
mi pracovníčkami vo veku od 30 do 40 
rokov v trnavskom kraji (napr. formou ve-
rejných prednášok), možno asi právom 
pochybovať. Preto bude zaujímavé zozná-
miť sa s konečnými interpretáciami získa-
ných údajov. 

Dve otázky v dotazníku, ktoré sa týkajú 
najvýznamnejších prekážok popularizácie 
konkrétnych vedných disciplín, možno 
považovať za zmysluplné. Zaujímavé však 
je, že ani jedna z ponúknutých možnos-
tí odpovedí nezahŕňa tú najdôležitejšiu 
otázku. Tou je skutočnosť, že populárne 
články sú z hľadiska hodnotenia publi-
kačnej činnosti akademických pracovísk 
bezcennými literárnymi produktmi. Táto 
prekážka v ponúknutých odpovediach 
dotazníka by sa síce dala zaradiť do vše-
obecnej kolónky „nedostatočné ocene-
nie popularizačnej činnosti“, avšak na 
základe vyplnených odpovedí je nemožné 
identifikovať práve túto možnosť. Uvedená 
„prekážka“ v praxi znamená to, že každý 
autor, ktorý sa venuje týmto publikačným 
aktivitám si jasne uvedomuje, že svojej vy-
sokej škole alebo výskumnému pracovis-
ku, okrem veľmi ťažko zdokumentovateľ-
ného záujmu, neprináša týmto vôbec nič. 
Táto poznámka však nemá byť výzvou na 
zmenu hodnotenia týchto publikácií, pre-
tože veľmi pravdepodobným výsledkom 
tejto zmeny by bolo iba podozrivo poho-
tové suplovanie odborných vedeckých 
publikácií publikáciami populárnymi. Totiž 
odborná verejnosť na Slovensku je vo vše-
obecnosti dosť inteligentná na to, aby sa 
vedela prispôsobiť akýmkoľvek pravidlám 
hodnotenia. Súčasná situácia v ignorova-
ní populárno-vedeckých článkov v rámci 
hodnotenia odborných publikácií na aka-
demických pracoviskách je však dobrá 
v tom, že pre väčšinu autorov je jediným 

dôvodom na popularizáciu vedy ich vlast-
né presvedčenie o jej zmysluplnosti. 
Lepší dôvod ani neexistuje. Pravdepo-
dobne väčšina autorov mnohých skvelých 
populárno-vedeckých publikácií na Slo-
vensku s týmto názorom bude súhlasiť, 
pretože tieto publikácie píšu buď zdarma, 
alebo za nejakú minimálnu odmenu, kto-
rá však v drvivej väčšine nepokrýva ani 
náklady na ich realizáciu. Aby sme však 
ilustrovali „bezcennosť“ vedecko-popu-
lárnych publikácií z hľadiska finančného 
ohodnotenia jednotlivých publikačných 
výstupov prideľovaných z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (na-
príklad pre Univerzitu Komenského v Bra-
tislave), možno uviesť približne rovnaké 
hodnotenie jednej publikácie v akomkoľ-
vek karentovanom časopise na jednej 
strane a hodnotenie sto štyridsiatich po-
pulárnych článkov na strane druhej. Tento 
fakt možno interpretovať tak, že pokiaľ sa 
popularizácia vedy nedeje v rámci finanč-
ne dobre dotovaných grantov, je takmer 
súkromnou záležitosťou jednotlivcov. Na 
druhej strane, popularizovať vedu v rám-
ci takýchto grantov si väčšinou vyžaduje 
úplne zanechať, prípadne aspoň znač-
ne obmedziť vedeckú činnosť, teda to, 
čo vlastne chceme popularizovať alebo 
prenechať popularizáciu tým, ktorí bez-
prostrednú skúsenosť s vedeckou prácou 
nemajú. Takéto odtrhnutie popularizácie 
vedy od primárnych vedeckých aktivít sa 
vo všeobecnosti negatívne odzrkadľuje 
na jej kvalite. Možno to dokumentovať na 
mnohých mizerných článkoch, ktorých 
autori nemajú o diskutovanej problema-
tike ani poňatia, pretože väčšinou vznikli 
ako „koláž“ nejakých dokumentov stiah-
nutých z internetu. To však neznamená, 
že autormi takýchto nepodarených popu-
larizačných článkov nemôžu byť aj aktívni 
vedeckí pracovníci: ich písanie si totiž vy-
žaduje určitý nadhľad a nepochybne, tak 
ako si uvedomujú aj autori diskutovaného 
dotazníka, aj určitú dávku talentu. Jeho 
nedostatok sa v ňom totiž uvádza ako je-
den z dôvodov nedostatočnej popularizá-
cie našej vedy. 

Na otázky, ktorými sa vo vyššie spo-
menutom dotazníku zisťuje názor na naj-
efektívnejšiu formu popularizácie vedy pre 
mládež a pre širokú verejnosť, nemožno 
jednoznačne odpovedať hlavne preto, 
že ponúkané možnosti odpovedí v do-
tazníku zahrňovali kvalitatívne rozdielne 

20

K O M E N T Á R



21

K O M E N T Á R

a zároveň aj neporovnateľné produkty. 
Každý z nich má svoje výhody a nevýho-
dy a ich vzájomná náhrada je väčšinou 
nemožná. Aj keby sme odhliadli od faktu, 
že nájsť nejaké spoločné kvantifikovateľ-
né kritériá efektivity je nemožné, je ťažko 
predstaviteľné, aby sa získané odpovede 
využívali na nejaké odporúčania (napr. na 
preferovanie výstav pred zverejňovaním 
informácií na internetových portáloch). 
Ďalší problém spočíva v tom, že mládež 
a široká verejnosť predstavujú z hľadiska 
možností chápania odborných tém veľmi 
heterogénne skupiny, takže je veľmi prob-
lematické zvoliť jednotnú optimálnu formu 
popularizácie. Napriek vyššie uvedeným 
výhradám by bolo asi zaujímavé porovnať 
názory akademickej obce na túto tému 
s názormi cieľových skupín, pre ktoré je 
popularizácia určená, teda mládež a ši-
roká verejnosť. Otázkou je, aké závery 
a aké odporúčania do budúcnosti možno 
vyvodiť z veľmi pravdepodobného rozporu 
medzi prioritami týchto skupín. 

Záver

Pokus o hodnotenie stavu popula-
rizácie vedy a techniky na Slovensku 
možno hodnotiť ako legitímnu aktivitu. 
Nezodpovedanou otázkou však ostáva, 

aké závery sa môžu vyvodiť zo získa-
ných štatistických údajov. Akékoľvek 
informácie o počte aktivít zameraných 
na popularizáciu vedy na Slovensku nás 
neoprávňujú na vyslovenie záverov o ich 
dostatočnosti alebo nedostatočnosti. To-
tiž neexistuje pre to (a ani nemôže exis-
tovať) žiadny kvantifikovateľný referenčný 
štandard. K takýmto hodnoteniam môžu 
nanajvýš dospieť jednotlivé vedecké, 
resp. akademické pracoviská na Sloven-
sku, avšak podkladom pre takéto hodno-
tenie by bol predovšetkým súlad, resp. 
nesúlad medzi záujmami týchto praco-
vísk a dosiahnutým efektom uvedených 
popularizačných aktivít. Tu však by bolo 
dobré poznamenať, že najlepšie populár-
no-vedecké publikácie na Slovensku nie 
sú väčšinou výsledkom pragmatických 
prístupov s nejakým predpokladaným 
profitom, ale vnútornej potreby ich auto-
rov. V tejto súvislosti možno veľmi oceniť, 
že po úvodných ťažkostiach na Sloven-
sku konečne vznikol kvalitný časopis, 
ktorý bude dôstojným fórom pre takéto 
príspevky z oblasti prírodných vied. Jeho 
názov je Svet prírody a bude ho vydávať 
Centrum vedecko-technických informá-
cií SR. Redakčnú radu tohto časopisu 
tvorí kolektív zamestnancov Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.

Napriek pochybnostiam o zmysluplnos-
ti niektorých otázok v dotazníku komen-
tovanej ankety možno zmienené aktivity 
Centra vedecko-technických informácií 
Slovenskej republiky hodnotiť veľmi pozi-
tívne. Dúfajme, že aj vďaka nim sa aspoň 
čiastočne kompenzuje negatívna povesť 
našej vedy vyplývajúca predovšetkým 
z jej nedostatočného financovania, or-
ganizačných problémov, nízkej efektivity 
vynaložených prostriedkov a zároveň aj 
všeobecne nízkeho podielu na reálnych, 
prakticky využiteľných produktoch. 

Keďže v čase zverejnenia tohto článku 
by mali byť výsledky spomenutej ankety už 
verejne prístupné, bude zaujímavé zhod-
notiť, do akej miery boli poznámky v tomto 
článku relevantné.
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