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Abstrakt
BEŇOVÁ, Kamila. 2015. Etnografia doktorandského vzdelávania so zameraním na jeho aktérov.
Doktorandské príbehy z dvoch verejných univerzít : dizertačná práca. Nitra : UKF, 2015, 213 s.
Dizertačná práca je etnografiou doktorandského vzdelávania. Pokladá ho nielen za dôležitý
segment súčasného akademického prostredia, za významnú súčasť vedných a vzdelávacích politík, ale aj
rozvoja vedeckého poznania. Tým sa stáva doktorandské vzdelávanie relevantným predmetom vedeckého
skúmania, ktoré je v práci disciplinárne ukotvené v spoločenských vedách a transdisciplinárnom prístupe.
Dizertačná práca má monografický charakter a chce prispieť k porozumeniu doktorandského vzdelávania
na Slovensku prostredníctvom holistického uchopenia problematiky. Teoreticky vychádza z feministickej
perspektívy a metodologicky sa opiera o etnografický prístup, ktoré formujú celkový dizajn výskumu.
Etnografia vo svojej príbehovosti, dôrazom na reflexivitu a etiku, s ohľadom na analytický prístup
i spôsob písania, výskumný terén i temporalitu výskumu, ako aj vzhľadom na zvolené metódy výskumu,
determinuje celkovú podobu dizertačnej práce. Etnografický výskum je realizovaný na princípe
triangulácie metód (pološtruktúrované rozhovory, zúčastnené pozorovanie, dokumenty, autoetnografia),
a terénom výskumu je v širšom zmysle akademické prostredie, v užšom zmysle prostredie dvoch
slovenských verejných univerzít. Samotná etnografická analýza je kombináciou sekundárnej analýzy,
zameranej na kľúčových (ne-ľudských a ľudských) aktérov doktorandského vzdelávania (Európsku úniu,
Slovenskú republiku, univerzitu, školiteľov), a kvalitatívnej analýzy rozhovorov s doktorandmi
a doktorandkami spoločenských a humanitných vied (participanti a participantky výskumu), dvoch
verejných univerzít. Výskum prostredníctvom tzv. doktorandských príbehov akcentuje perspektívu
doktorandov a doktorandiek, pričom ich rozoznáva na jednej strane ako hlavných aktérov doktorandského
vzdelávania, na strane druhej ako aktérov „bez hlasu“ (teoreticky sa opierajúc o feministickú teóriu
stanoviska), s čím korešponduje aj hlavný zámer dizertačnej práce: dať doktorandom a doktorandkám
prostredníctvom výskumu „hlas“, dosiahnuť uvedomenie si svojej pozicionality v akademickom prostredí
i v širšom sociálno-politickom kontexte, dosiahnuť empowerment doktorandov a doktorandiek, ako aj
výskumníčky samotnej. Zámerom výskumu je tak prispieť k porozumeniu (utvárania) doktorandského
vzdelávania, ako aj k (ne)akademickému diskurzu o doktorandskom vzdelávaní. V neposlednom rade
chce dizertačná práca, z perspektívy doktorandov a doktorandiek, teda na základe skúsenosti hlavných
aktérov, napomôcť k dosiahnutiu sociálnej zmeny. Analýza je rozvíjaná na pozadí stanovených
výskumných cieľov, identifikuje relevantných aktérov doktorandského vzdelávania a analyzuje ich
pôsobenie, snaží sa porozumieť a popísať vzťahy a procesy medzi aktérmi. Pričom jej cieľom je
vyrozprávať „doktorandský príbeh“ v určitých spoločenských, politických, systémových,
a inštitucionálnych podmienkach, v určitom čase a priestore. Dizertačná práca sa tak snaží komplexne
odpovedať na to, akí aktéri vstupujú do utvárania doktorandského vzdelávania (na Slovensku), ako títo
aktéri jednajú a vzájomne spolupôsobia, a ako sú v rámci toho situovaní a poziciovaní hlavní aktéri
doktorandského vzdelávania, teda doktorandi a doktorandky, vrátane samotnej výskumníčky,
a doktorandky súčasne.

Kľúčové slová: PhD., doktorandské vzdelávanie, auto/etnografia, feministická perspektíva, aktér

Abstract
BEŇOVÁ, Kamila. 2015. Ethnography of doctoral education with a focus on its actors. PhD stories from
two public universities : doctoral dissertation, Nitra : UKF, 2015, 213 p.
The doctoral dissertation is an ethnography of doctoral education. It regards doctoral education
not only as an important segment of the current academic environment, as an important part of scientific
and educational policy, but also as the part of the development of scientific knowledge. This makes it also
a relevant subject to scientific research and analysis, which is anchored in social sciences and transdisciplinary approach. The dissertation has a monographic character and wants to contribute to
understanding of doctoral education in Slovakia through a holistic approach. Theoretically it reflects
a feminist perspective and methodologically it is based on an ethnographic approach that shapes the
overall research design. Ethnography, here understood as a storytelling, with its emphasis on reflexivity
and ethics, with respect to the analytical approach and way of writing, a research terrain and temporality of
research, as well as the chosen methods of research, determines the overall form of the dissertation.
Ethnographic research is carried out on the principle of triangulation (using semi-structured interviews,
participant observation, documents, autoethnography). Its research field is in the broad sense the academic
environment, and in the strict sense the environment of two Slovak public universities. Ethnographic
analysis itself is a combination of secondary analysis, focusing on the key (human and non-human) actors
in doctoral education (the European Union, the Slovak Republic, universities, supervisors), and qualitative
analysis based on interviews with doctoral candidates in social sciences and humanities (research
participants) of two public universities. Research through the so called “doctoral stories” emphasizes the
perspective of doctoral candidates. It recognizes them on the one hand as the main actors in doctoral
education, on the other hand as actors "without voice" (relying on feminist standpoint theory), which
corresponds with the main aim of the dissertation thesis: to give doctoral candidates through research
"a voice", to achieve realization of their positionality in the academic environment, as well as in a broader
socio-political context, and to achieve empowerment of doctoral candidates, at the same time the doctoral
candidate – the researcher herself. The aim of the research is to contribute to understanding of framing
doctoral education as well as (non)academic discourse on doctoral education. Last but not least, the
dissertation wants (from the perspective of doctoral candidates and based on the experience of these main
actors) to help achieving the social change. The analysis is undertaken in the background of the research
objectives; identifying relevant actors of doctoral education and analysing their activity, trying to
understand and describe the relationships and processes between actors. The aim is to narrate "a doctoral
story" in certain social, political, systemic and institutional conditions, at a particular time and space.
Dissertation thus tries to find answers to how actors form and frame doctoral education (in Slovakia), how
they act and interact with each other, and what is position of these actors of doctoral education,
i.e. doctoral candidates, including the researcher and doctoral candidate herself.

Keywords: PhD, doctoral education, auto/ethnography, feminist perspective, actor
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ÚVOD: kontextualizácia doktorandského vzdelávania
I. Historicko-spoločenský kontext
Doktorát je najvyšším akademickým stupňom/ titulom, ktorý môže uchádzač alebo uchádzačka
získať na univerzite. Najčastejšou formou doktorátu v globálnom meradle je doktor filozofie (z latinčiny
philosophiae doctor alebo doctor philosophiae, platný aj na Slovensku). Názov je odvodený z gréckeho
„učiteľ filozofie“ alebo „učiteľ majúci lásku k múdrosti“, a pôvodne prislúchal len študentom filozofie.
Doktorát má dlhú históriu, datuje sa do obdobia stredovekej Európy 12. storočia, kde mal podobu akejsi
licencie na učenie v určitej oblasti (Park 2007; Taylor – Beasley 2005). Postupne sa transformoval cez
výskumný titul v Nemecku začiatkom 19. storočia, v polovici 19. storočia bol v USA redefinovaný
a následne rozšírený do Európy a sveta.
Moderný výskumne orientovaný doktorát má svoj pôvod v Berlíne a za jeho zakladateľa je
považovaný Wilhelm Von Humboldt (1767 – 1835), ktorý je tiež pôvodcom idey modernej
humanistickej univerzity. Humboldtov zámer bol zvýšiť podporu vedcov a ďalších výskumníkov,
súčasne s vytvorením príležitostí pre nádejných študentov realizovať ich prvý sólový výskumný projekt
pod vedením skúseného výskumníka. Študent mal navrhnúť vhodný výskumný projekt a následne
nájsť skúseného profesora (tzv. Doktorvater), ktorý by mu mohol poskytnúť počiatočnú podporu
a vedenie. Predpokladom bolo, že študent sa pod odborným vedením bude postupne stávať expertom vo
svojej téme a predstihne svojho supervízora, bude sám prispievať k budovaniu poznania a porozumeniu
v danej výskumnej oblasti (Taylor – Beasley, 2005, 7). Kým na európskych univerzitách takto chápaný
doktorát, zameraný najmä na vysokoškolské učenie, zostával v priebehu 19. storočia v takmer
nezmenenej podobe, mal podobu dlhodobého vzdelávania, na konci ktorého tí najlepší a najšikovnejší
študenti mohli byť pokladaní za schopných realizácie výskumu, naopak, americký doktorát sa vyvíjal
v značne odlišnej podobe. Ustálil sa ako systém viacerých širšie ukotvených stupňov, ktoré museli
študenti postupne absolvovať. Európou inšpirované USA udelilo na svojich princípoch založený titul
PhD prvýkrát už v roku 1861 na Yalovej univerzite, pričom tento sa rozšíril na ďalšie univerzity v USA
i ďalej do Kanady. Na začiatku 20. storočia tak Nemecko a USA boli poprednými veľmocami
v doktorandskom vzdelávaní (ibid., 9). Veľká Británia sa na podnet vtedajšej vlády pridala na trh
doktorandského vzdelávania a v roku 1920 Oxfordská univerzita udelila svoj prvý titul DPhil. Britský
model doktorátu sa sčasti podobal vo svojom kratšom trvaní americkému, avšak bol úzko
špecializovaný v rámci danej problematiky a orientovaný na výskumný projekt. Práve britská forma
doktorátu sa rozšírila do ostatných európskych krajín v rámci ich systémov vysokoškolského
vzdelávania, vrátane Austrálie v 50. rokoch 20. storočia (ibid.). V 60. a 70. rokoch 20. storočia sa
doktorandské vzdelávanie dostalo do centra politickej agendy a toto obdobie sa v západných krajinách
vyznačuje veľkým rozmachom doktorandských programov, doktoráty boli zavádzané i v krajinách,
ktoré ich dovtedy neposkytovali. V krajinách „sovietskeho bloku“, vrátane Československa, fungoval
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podľa vzoru ZSSR model dvojstupňového doktorátu (ibid.). Na Slovensku bol od roku 1953 zavedený
titul kandidát vied (v skratke CSc.), ktorý po obhájení kandidátskej dizertačnej práce udeľovala vysoká
škola. Po roku 1989 až do roku 1996 bol prijatý ekvivalent doktorátu s titulom doktor (v skratke Dr.),
pričom išlo o tzv. postgraduálne štúdium. Slovenská republika oficiálne pozná titul philosophiae doctor
(v skratke PhD.) a doktorandské štúdium od roku 1996 a od tejto doby sa doktorandské vzdelávanie
dynamicky rozvíja podľa vzoru západných európskych krajín, najmä v súlade s politikami Európskej
únie.
Vývin počtu absolventov doktorandského štúdia v SR
Rok
1996 1999 2000 2002* 2005
Počet absolventov
doktorandského štúdia v
189
415
429
734
1022
SR
Z toho žien
76
155
170
298
476
Ženy v %
40,2 37,3 39,6 40,6
46,6
* do platnosti vstupuje Zákon č. 131/2002 o vysokom školstve

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1655

1937

2878

1672

2181

2119

798
48,2

932
48,1

1407
48,9

847
50,7

1063
48,7

1091
51,5

Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk)

V súčasnosti Slovenská republika poskytuje doktorandské vzdelávanie, v podobe
doktorandských študijných programov, v rámci všetkých typov vysokých škôl – štátnych, súkromných
a verejných, pričom tieto sú zároveň dominantným poskytovateľom doktorandského vzdelávania u nás.
Vývin počtu absolventov doktorandského štúdia verejných vysokých škôl v SR
Rok
2009 2010 2011 2012 2013
Počet absolventov
doktorandského štúdia 1840 2769 1571 2088 1999
– verejné vysoké školy
Z toho žien
833
1348 784
1017 1031
Ženy v %
45,3 48,7 49,9 48,7 51,6
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk)

Aktuálne (2014) študuje na slovenských verejných vysokých školách vo všetkých troch stupňoch
(bakalársky, magisterský/ inžiniersky, doktorandský) a formách (denná/ externá) takmer 140 000
študentov a študentiek, pričom študujúci v treťom stupni štúdia, t.j. študenti doktorandského štúdia,
tvoria okolo 5% z celkového počtu študujúcich (vyše sedem a pol tisíc doktorandov a doktorandiek).
Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá výhradne prostredím verejných vysokých škôl – univerzít.
Taktiež sa koncentruje na výhradne na spoločenské a humanitné vedy, ktoré sú v rámci doktorandského
vzdelávania na Slovensku najviac zastúpené, pričom súhrnne tvoria približne 40% zo všetkých typov
vied.1
ÚIPŠ spracúva štatistiky o vysokom školstve podľa 9 typov vied: 1. Prírodné vedy, 2. Technické vedy a náuky
I., 3. Technické vedy a náuky II., 4. Poľnohosp.-lesnícke a veterinárne vedy a náuky, 5. Zdravotníctvo, 6.
Spoločenské vedy, náuky a služby I., 7. Spoločenské vedy, náuky a služby II., 8. Vedy a náuky o kultúre
a umení, 9. Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky, pričom do spoločenských a humanitných vied je tu zahrnutá
6. – 9. skupina tejto typológie. Vychádzam tu zo Smernice MŠ SR č. 27/2006-R, ktorá je tvorená v súlade
1
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Študujúci podľa formy doktorandského štúdia a typu vied v roku 2014
Typ vied

Prírodné
vedy

Techn.
vedy

Poľn.
vedy

Lekárske
vedy

Spoloč.
a hum.
vedy

Denné
1074
1392
184
392
1729
štúdium
Externé
186
608
103
507
1357
štúdium
Spolu
1260
2000
287
899
3086
Z toho ženy
58,7
26,5
52,6
62,3
56,6
v%
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva (www.uips.sk)

Už od obdobia rozmachu a zavádzania doktorandských programov v západných krajinách sa
doktorát zároveň stal predmetom politického záujmu. Moderný doktorát je preto od začiatku
sprevádzaný debatou o jeho poslaní, náväznosti na ekonomický rast krajín či potrieb „skutočného
sveta“. Doktorát tak vždy osciloval medzi utilitaristickým a tradičným nazeraním na výskum, teda
výskumom akademickým, poháňaným predovšetkým zvedavosťou výskumníkov ako hlavného cieľa
výskumnej aktivity. Rozpory v chápaní a očakávaniach sa v tomto kontexte preukazovali aj v jeho
naviazanosti na jednotlivé vedné disciplíny či primeranom trvaní, ako aj v ďalšom kariérnom uplatnení
držiteľov doktorátov (Taylor – Beasley, 2005, 11). Je možné konštatovať, že v nazeraní na doktorát ako
taký sa od začiatku stretávali rôzne, často protichodné, perspektívy, perspektíva študentov, školiteľov,
katedier, inštitúcií, vedných disciplín, finančných orgánov, zamestnávateľov či štátu (Park, 2007, 8).
Tento rozpor sa však najviac dotýkal absolventiek a absolventov doktorandských programov. Kým
v tradicionalistickom chápaní sa doktorand mal stať akademikom, odborníkom vo svojej oblasti, ktorý
báda pre poznanie samotné, v súlade s akademickými hodnotami pravdy, objektivity a univerzálnosti.
Na strane druhej stálo chápanie absolventa ako výskumníka v rámci akadémie alebo mimo nej, ktorý je
schopný reagovať na komerčné príležitosti aplikácie či využitia výskumu, previesť odborné znalosti do
riešenia problémov, efektívne manažovať výskumné projekty, či umiestniť a predať finálny produkt
(Taylor – Beasley, 2005, 12). Kým tradične chápaný doktorát bol o výchove budúcich akademikov,
nová znalostná ekonomika si vyžadovala skôr výskumných podnikateľov (ibid.).
Doktorát sa napokon ustaľuje ako medzinárodne akceptovaná a štandardná kvalifikácia, ktorá
je vstupom do výskumných a akademických profesií, no i ako dôležitá kvalifikácia pre ostatné odvetvia
trhu práce (Park, 2007, 4). Hoci význam doktorátu je približne rovnaký, medzinárodne môže mať rôzne
pomenovania, napr. Ph.D., D.Phil., DPhil. alebo staršie Dr.Philos., používané v anglicky hovoriacich
krajinách. Forma doktorátu v Európe, najmä v kontexte celoeurópskych politických procesov, je najviac
ustálená ako efektívne učenie študenta pod vedením hlavného supervízora, no stále nadobúda rôznorodé
podoby a formy (ibid., 5). Ako konštatuje Park (2007), stále sa hľadá odpoveď na otázku, čo je vlastne

s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a rozoznáva 6 základných skupín odborov vedy a
techniky: prírodné, technické, poľnohospodárske, lekárske, spoločenské a humanitné (Smernica MŠ SR č. 27...,
2007).
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podstatou doktorandstva (ibid.). Aj predkladaná dizertačná práca chce aspoň čiastočne prispieť
k snahám o objasňovanie tejto otázky.
Paralelne s tým sa doktorandské vzdelávanie naprieč krajinami spájalo s množstvom
problémov, medzi ktoré patrí najmä: plytvanie vynaloženými finančnými prostriedkami na vzdelávanie,
ktoré mnohí doktorandi neukončili, irelevancia riešených výskumných tém vo vzťahu k národným
potrebám a prioritám, nesúlad medzi produkovaním úzko špecializovaných výskumníkov
a spoločenskou potrebou interdisciplinárneho prístupu, nezamestnanosť alebo nižšia zamestnanosť
absolventov, či nedostatok ďalších zručností absolventov (Taylor – Beasley, 2005, 12). Doktorandské
vzdelávanie začalo byť vnímané ako nachádzajúce sa v stave krízy, a súčasne sa menilo na pozadí
transformácie celého vysokoškolského systému, ktoré v mnohých krajinách prechádzalo radikálnou
premenou z elitného vzdelávania na masové. Začal rásť nielen počet držiteľov doktorátov, ale menila sa
aj ich sociálna skladba, spôsoby nadobúdania doktorátu sa výrazne diverzifikovali. Autori Taylor
a Beasley (2005) konštatujú, že v doktorandskom vzdelávaní sa od jeho počiatočných fáz mnohé
zmenilo, jeho účel, motivácie zo strany samotných kandidátov, a v súčasnosti ho vnímajú ako otvorené
vo vzťahu k verejnej sfére (s. 18).
V súlade s naznačeným vývojom v poslednom období vzrástol záujem o doktorandské
vzdelávanie aj na Slovensku. Domnievam sa, že tento záujem súvisí s dvoma faktormi:
1) vzrastajúci počet doktorandských študijných programov na univerzitách, a v tejto súvislosti
vzrastajúci počet študujúcich doktorandov a doktorandiek, ako aj držiteľov doktorátov prenikajúcich na
trh práce, 2) tento záujem však môže súvisieť aj s kritickou situáciou vo vysokoškolskom sektore,
s problematickou situáciou univerzít, nedostatočným financovaním, mnohými kauzami a aférami. Tým
logicky rastie aj mediálny záujem o oblasť vysokoškolského vzdelávania vo všeobecnosti a o situáciu
na univerzitách, sprevádzaný vyššou spoločenskou kontrolou tohto sektora, ktorý je súčasťou verejného
financovania. Domnievam sa však, že vo verejnom diskurze zostáva doktorandské vzdelávanie naďalej
pomerne neznámym a stále zahmleným pojmom. Moja dizertačná práca chce preto prispieť aj
k nevyhnutnej diskusii, ktorú by akademická sféra mala iniciovať smerom k verejnosti.

II. Vedecko-výskumný kontext
Výskum zameriavajúci sa na oblasť doktorandského vzdelávania je možné zaradiť do výskumu
vysokoškolského vzdelávania, ktorý sa dynamicky rozvíja v celosvetovom akademickom kontexte
i v rámci Európy, kde má významnú politickú podporu, ako aj inštitucionálne zázemie. Je to
predovšetkým Konzorcium výskumníkov vysokoškolského vzdelávania (Consortium of Higher
Education Researchers - CHER), Spoločnosť pre výskum vysokoškolského vzdelávania (Society for
Research into Higher Education - SRHE) a Európska asociácia pre inštitucionálny výskum (European
Association for Institutional Research - EAIR), ktoré vytvárajú živú medzinárodnú výskumnú komunitu
a stoja za organizáciou medzinárodných konferencií, publikácií, článkov, projektov orientovaných na
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túto oblasť. Tieto inštitúcie taktiež prispeli k potlačeniu izolácie jednotlivých výskumníkov
a výskumníčok, ktorí v rámci svojich disciplín pracovali na výskume vysokoškolského vzdelávania,
čím vydláždili cestu pre rozvoj viac multidisciplinárneho a interdisciplinárneho výskumu (Klemenčič,
2014, 1). Tento rast európskeho výskumu bol v poslednom období podporený politicky, najmä v
súčinnosti so zmenami v oblasti vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore. Keďže Európska
únia určila oblasť vysokoškolského vzdelávania ako jednu z dôležitých motorov ekonomickej
konkurencieschopnosti, dostala sa tak do pozornosti politických elít i verejnosti. Politická agenda
Európskej únie, súvisiaca predovšetkým s Lisabonskou stratégiou, dala Európskej komisii priamy
mandát na vplyv a podporu členských štátov na ceste k modernizácii európskeho vysokoškolského
vzdelávania, pričom výsledkom týchto procesov sa stal Bolonský proces (ibid.). Práve táto medzivládna
iniciatíva členských krajín Európskej únie viedla k zásadným štrukturálnym zmenám vysokoškolských
systémov krajín, ako aj zmenám v oblasti doktorandského vzdelávania, ktoré je v centre záujmu tohto
výskumu, pričom sa týmto procesom, výhradne v kontexte doktorandského vzdelávania, venuje aj
predkladaná dizertačná práca.
Tieto procesy postupne motivovali a podnietili samotných výskumníkov a výskumníčky, aby aj
samotné akademické či univerzitné prostredie začali podrobovať analýzam rôzneho druhu, podobne ako
ich realizujú v rámci iných súčastí sociálnej reality. Radikálne premeny univerzitného prostredia viedli
k výskumom, ktoré sú často vedené z kritickej perspektívy výskumníkov, ktorí sa týchto premien
zúčastňujú ako priami aktéri, najčastejšie ako zamestnanci univerzít, potreby ktorých sú však často
v konflikte s politickými a ekonomickými zámermi univerzít, na ktorých pôsobia, pričom žiadne
procesy riadenia a kontroly univerzít sa nevyvinuli z ich vnútorných potrieb (Liessmann, 2009, 85).
Univerzity sa tak ocitajú v paradoxnej situácii, aj keď sa naďalej chápu ako centrá reflexie, musia dnes
rezignovať na reflexiu toho, čo sa deje s nimi samotnými (ibid.). Reflexia vedená z perspektívy vedcov
a vedkýň sa tak stáva jedným zo spôsobov, ako tejto situácii čeliť. Ako na margo slovenského kontextu
konštatuje Višňovský (2014), „univerzity sa dostávajú do centra politického a ekonomického diania, či
si to samotní akademickí pracovníci želajú alebo nie“, pričom kontext ich práce sa zásadne mení (s. 8).
Kým vo vyspelých krajinách existuje dlhodobý inštitucionálny výskum v tejto oblasti a vedecká
sebareflexia vysokého školstva je tam chápaná ako sine qua non, na Slovensku akademické prostredie a
univerzitné vzdelávanie doposiaľ neboli podrobené systematickej analýze (Višňovský, 2014, 34).
Predkladaná dizertačná práca chce tak reagovať na tieto výzvy a prispieť tak svojím dielom nielen
k systematickému skúmaniu slovenského akademického prostredia, ale aj k jeho reflexii.
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III. Kontext dizertačnej práce
V centre záujmu dizertačnej práce je doktorandské vzdelávanie, ako dôležitý segment
univerzitného a akademického prostredia, ktoré sa snaží na základe zvolených teoretickometodologických východísk, zrealizovaného výskumu a jeho analýzy, holisticky a čo najpregnantnejšie
uchopiť. Prvá kapitola práce má za cieľ uviesť do skúmanej problematiky a zmapovať jej súčasný stav,
pričom sa cielene zameriava na slovenské a české akademické prostredie. Zaoberá sa autor(ka)mi
a publikáciami orientovanými širšie na výskum akademického prostredia, ktoré boli pre tvorbu dizertačnej
práce a výskumu kľúčové. Pozornosť je tu zároveň venovaná predovšetkým výskumom založeným na
kvalitatívnych výskumných metódach.V kapitole sa zároveň snažím výskum disciplinárne ukotviť, a tým
vyjasniť jeho pozíciu v rámci vedeckého poznania.
Pre dizertačnú prácu je zásadný práve celkový dizajn výskumu a spôsob, akým sa snaží
doktorandskému vzdelávaniu porozumieť, ktorým sa zaoberám v druhej kapitole práce. Teoreticky
dizertačná práca vychádza z feministickej perspektívy, ktorá formuje celkový výskumný prístup (od bodu
premýšľania o výskume až po spôsob jeho prezentovania), a z tohto dôvodu môže byť môj výskum
označený aj za feministický. V tomto kontexte sa potom výskum opiera o feministickú teóriu stanoviska,
ktorá epistemologicky ukotvuje perspektívu a logiku výskumu. Na základe nej sú doktorandi
a doktorandky rozpoznávaní ako hlavní aktéri doktorandského vzdelávania, pričom výskum vychádza
z presvedčenia, že sú v pozícii „aktérov bez hlasu“.
Dizertačná práca sa metodologicky opiera o auto/etnografický prístup, preto práve etnografiu
pokladám za jej zastrešujúce metodologické východisko, zahŕňajúce komplexne vzťah: k participantom
a participantkám výskumu (ktorými sú doktorandi a doktorandky), výskumnému terénu (ktorými sú dve
slovenské verejné univerzity), výskumným dátam (získavaným na základe využitia rôznych metód), ako
aj k ich spracovaniu a analýze (špecifický etnografický prístup), porozumeniu a interpretácii (ako výsledku
etnografickej analýzy), až po spôsob písania či prezentácie výskumných zistení. V tejto časti kapitoly sa
tak na jednej strane snažím o vlastné teoretické uchopenie etnografie, ktorú v rámci dizertačnej práce
rozvíjam ako „doktorandský príbeh“. Na strane druhej sa tu snažím o pozicionovanie a situovanie
doktorandov a doktorandiek ako participantov a participantiek výskumu, ako aj o popísanie terénu
výskumu a jeho časových kontextov, ktoré vnímam ako nosné aspekty etnografického výskumu.
Kapitola následne vyúsťuje do stanovenia zámeru výskumu, ktorým je na jednej strane
empowerment doktorandov a doktorandiek a na strane druhej porozumenie doktorandskému vzdelávaniu,
ako aj prispenie k akademickému i neakademickému diskurzu o doktorandskom vzdelávaní. Na základe
zámeru výskumu sa potom odvíja aj stanovenie na seba nadväzujúcich cieľov dizertačnej práce:
identifikovať relevantných aktérov doktorandského vzdelávania a analyzovať ich pôsobenie, porozumieť
a popísať vzťahy a procesy medzi aktérmi, vzhľadom k doktorandskému vzdelávaniu, a tak v konečnom
dôsledku vyrozprávať „doktorandský príbeh“ v určitých spoločenských, politických, systémových,
inštitucionálnych podmienkach, v určitom čase a priestore. Dizertačná práca sa tak bude snažiť odpovedať
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na to, akí aktéri vstupujú do utvárania doktorandského vzdelávania na Slovensku, ako títo aktéri jednajú
a vzájomne spolupôsobia, ako sú v rámci toho situovaní hlavní aktéri doktorandského vzdelávania a ako
situujú seba samých. Toto všetko sa výskum bude snažiť naplniť prostredníctvom triangulácie metód
výskumu. Za kľúčové metódy výskumu pokladám pološtruktúrované rozhovory (s doktorandmi
a doktorandkami), zúčastnené pozorovanie (akademického/ univerzitného prostredia) a autoetnografiu
(výskum seba samej), v kombinácii s dokumentmi rôzneho druhu slúžiace ako dátové zdroje (relevantné v
kontexte doktorandského vzdelávania), ktoré korešpondujú s celkovým etnografickým metodologickým
prístupom. Práve autoetnografia je špecifickou metódou, ktorá formuje dizajn výskumu, determinuje text
dizertačnej práce (používanie prvej osoby) a napomáha k pozicionovaniu výskumníčky (teda seba samej)
v tejto kapitole, ako základnému metodologickému východisku. Je zároveň jednou z kľúčových faktorov
naplnenia feministickej perspektívy vo výskume.
Tretia kapitola práce má analytický charakter a je založená na analýze sekundárneho výskumu,
pričom sa zameriava na kľúčových aktérov doktorandského vzdelávania. V súlade s cieľmi výskumu sa
tu snažím identifikovať relevantných aktérov doktorandského vzdelávania, popísať a porozumieť
vzťahom a procesom odohrávajúcim sa medzi jednotlivými aktérmi vo vzťahu k doktorandskému
vzdelávaniu, ako aj analyzovať ich pôsobenie vo vzťahu k hlavným aktérom (doktorandom
a doktorandkám). Analýza má za cieľ popísať, ako je utvárané doktorandské vzdelávanie, ako aj
porozumieť tomu, čo je to doktorandské vzdelávanie. Kľúčovými aktérmi analýzy sú: Európska únia,
Slovenská republika, univerzita, a školitelia a školiteľky, pričom analýza sa snaží o pregnantný popis
a porozumenie každého aktéra, vo vzťahu k výskumnému kontextu.
Záverečná štvrtá kapitola práce je tvorená samotnou analýzou kvalitatívneho výskumu a v jej
ťažisku sú výlučne doktorandi a doktorandky, tu rozpoznávaní ako hlavní aktéri doktorandského
vzdelávania. Ich doktorandské príbehy sú jadrom etnografickej analýzy, ktorá sa opiera o doktorandské
naratívy. Analýza sleduje perspektívu a skúsenosti doktorandov a doktorandiek, ktoré ako participanti
a participantky výskumu tematizovali, sleduje tak ústredné motívy ich príbehov. V úvodnej časti sa
zameriava na súčasti doktorandského štúdia (študijnú a vedeckú časť a pedagogickú činnosť), pričom si
všíma všetky zásadné a rôznorodé aspekty štúdia. Druhá časť analýzy sa zameriava prevažne na sociálne
vzťahy, do ktorých doktorandi a doktorandky počas svojho štúdia vstupovali, ale venuje sa osobitne aj
aspektom tvorby dizertačnej práce. Zároveň približuje podoby doktorandskej situovanosti a pozicionality
tak, ako sú vnímané z perspektívy doktorandov a doktorandiek. Ďalšia časť analýzy je namierená na
genderové kontexty doktorandského štúdia a súčasne popisuje ustanovovanie akademických dráh
doktorandov a doktorandiek, ktoré je možné chápať ako súhrnné závery analýzy. Finálnou časťou
analytickej kapitoly je potom autoetnografická analýza výskumníčky, ktorá približuje môj vlastný
doktorandský príbeh, a uzatvára tak analýzu do komplexného celku. Kapitola taktiež uzatvára zámer
i ciele výskumu, nakoľko na jednej strane približuje porozumenie doktorandskému vzdelávaniu
z perspektívy samotných doktorandov a doktorandiek a na strane druhej napomáha k dosiahnutiu
empowermentu doktorandov a doktorandiek, ako aj výskumníčky samotnej.
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I. SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY:
tematický a disciplinárny rámec výskumu
V kontexte môjho výskumu a dizertačnej práce je pomerne zložité identifikovať konkrétny
„stav skúmanej problematiky“, v ktorého rámci sa pohybuje. Na jednej strane, epistemologickým
prístupom sa prikláňa k feministickým prácam, ktoré nemusia súvisieť s témou výskumu, t.j.
doktorandským vzdelávaním, ani vysokoškolským prostredím priamo. Podobne tak je ovplyvnená
i teoretickými a metodologickými prístupmi rôznych antropologických či sociálno-vedných výskumov,
ktoré majú predovšetkým kritický (zamerané na mocenské vzťahy či nerovnosti) alebo etnografický
charakter (kvalitatívny, dlhodobý či terénny výskum). Zameriam sa tu preto na výber takých výskumov
a publikácií, ktoré v najväčšej miere vplývali na dizajn môjho výskumu a boli pre mňa najviac
inšpiratívne a smerodajné, a pri tvorení dizertačnej práce ma najviac posunuli či už v teoretickej alebo
analytickej rovine. Vybrané publikácie a výskumy sa dotýkajú prevažne slovenského a českého
akademického prostredia, pričom sa v širšom kontexte pokúsim aj o ich vsadenie do inštitucionálneho
kontextu, čo korešponduje aj s celkovým zameraním a zámerom môjho výskumu. Tematické ukotvenie
výskumu je zároveň doplnené i jeho disciplinárnym ukotvením, pre širšiu kontextualizáciu výskumu
v celkovom akademickom diskurze výskumu akademického prostredia a vysokoškolského vzdelávania.

I. 1. Slovenské akademické prostredie
Výskum akademického prostredia vo všeobecnosti nemá v slovenských spoločenských
(a humanitných) vedách pevné miesto a nerealizuje sa dlhodobo a systematicky (zaujímam sa výhradne
o výskum realizovaný po roku 1989, čiže v nových socio-politických podmienkach). Túto situáciu
potvrdzuje aj neexistencia samostatného výskumného pracoviska, ktoré by sa na túto oblasť
špecializovalo. Skúmanie „seba samého“ (v zmysle keď výskumník skúma svoje vlastné prostredie,
resp. vo svojom vlastnom prostredí) vyžaduje často zmenu základnej optiky nazerania nielen na
výskum, ale i na poslanie spoločenských vied, či vedecké poznanie ako také. Tento typ výskumu býva
zameraný kriticky. V jeho centre sú rôznorodé typy nerovností, problematické oblasti akademického
prostredia, môže zasahovať citlivé oblasti akadémie - politickú, ekonomickú, ale aj hodnotenie vedy,
rozhodovacie pozície vo vede, apod. Tomu zodpovedajú aj epistemologické a teoreticko-metodologické
východiská týchto výskumov a publikácií, ktoré obvykle nepatria k tzv. mainstreamovej výskumnej
orientácii, čo môže vysvetľovať jeho okrajovú pozíciu.
Prvé výskumy tohto typu sa začali v našom prostredí objavovať v súvislosti s genderovým/
feministickým výskumom, prevažne sa zaoberali problémom nedostatočného zastúpenia žien vo vede,
diskrimináciou žien vo vedeckom prostredí (najmä v technických a prírodných vedách), nedostatočným
podielom žien-vedkýň na rozhodovaní, či problematickým zosúlaďovaním akademickej kariéry
s rodinným životom. Tento záujem pravdepodobne súvisel so vstupom slovenských akademických
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inštitúcií do rôznych medzinárodných výskumných či nevýskumných projektov, ako aj vstupom do
rôznych medzinárodných expertných sietí konkrétnych vedkýň/ výskumníčok. V širšom kontexte teda
s prípravami a následným vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (v roku 2004) a možnosťou
čerpania európskych financií vo vede a výskume. Existujúce publikácie vypovedajú o slovenskom
akademickom prostredí a postavení žien v ňom rôznymi spôsobmi. Najpočetnejšie sú zastúpené
sociologicky a kvantitatívne orientované príspevky, systematizujúce dostupné štatistické údaje,
následne spracúvané do genderovo separovaných dát, ktoré analyzujú.2
Po prvýkrát ženy v akademickom prostredí SAV zmapovala sociologička Tatiana Sedová
v publikácii Ženy a veda v SAV (2003).3 Akademické prostredie postkomunistických krajiny
ENWISE, vrátane Slovenska, mapuje kolektívna publikácia Premárnené talenty: od osobných
zápasov k veci verejnej. Ženy a veda v krajinách Enwise (2003).4 Podobný charakter má i kapitola
sociologičky Magdaleny Piscovej Ženy a rod vo vede (a vzdelávaní)5 v rámci publikácie Podoby ženy
(2008). V publikácii editovanej taktiež Magdalenou Piscovou, Ženy vo vede – alebo deravé potrubie?
(2004)6, sa okrem iných teoretických príspevkov, objavuje už aj štúdia založená na kvalitatívnom
výskume opäť od sociologičky Sylvie Porubänovej Profesionálna kariéra verzus privátna sféra
(Rekapitulácia a sebareflexia z rozhovorov s vedeckými pracovníčkami), ktorej obsah vystihuje
samotný názov.
V kontexte môjho výskumu sa na tomto mieste ďalej sústredím výlučne na kvalitatívne
výskumy akademického prostredia, terciárneho vzdelávacieho systému či vedy, realizované
kvalitatívnymi metódami sociálnych vied (rozhovory, pozorovanie, fokusové skupiny), pretože práve
tieto sú mojím, jednak inšpiračným zdrojom, a jednak na tradíciu popísaných výskumov priamo
nadväzujem. Aj z tohto dôvodu svoju pozornosť upriamujem na slovenské a české prostredie.
Na Slovensku sa v rámci sociálnych a humanitných vied problematikou akademického prostredia

V tejto súvislosti je však vhodné spomenúť, že v slovenskom akademickom kontexte sa, napriek neexistencii
systematického výskumu či špecializovaného pracoviska, realizujú výskumné alebo nevýskumné projekty
zaoberajúce sa problematikou „ženy a veda“ či „gender a veda“, alebo širšie výskumom akademického
prostredia či systémom vzdelávania. V súčasnosti neexistuje databáza či publikácia, ktorá by projekty tohto typu
mapovala alebo syntetizovala. Podobne tak i moje pracovisko, na ktorom pôsobím od roku 2010, realizovalo
medzinárodné projekty, na ktorých participujem, napr. GENDERA – Gender Debate in the European Research
Area (2009 – 2012), POCARIM - Career Paths and Patterns of SSH Graduates, Mapping the Population,
Careers, Mobilities and Impacts of Advanced Research Degree Graduates in the Social Sciences and
Humanities (2012 – 2014), GENPORT - An internet portal for sharing knowledge and inspiring collaborative
action on gender and science (2013 – 2017).
3
Sedová, T. a kol. 2003. Ženy a veda v SAV. VEDA: Bratislava, 2003. 249 s.
4
Blagojevič, M. a kol. (Eds.). 2003. Premárnené talenty: od osobných zápasov k veci verejnej. Ženy a veda
v krajinách Enwise. Brusel: Generálne riaditeľstvo pre výskum.Veda a spoločnosť – Ženy a veda, Direktorát C Veda a spoločnosť, 2003. 174 s. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/women/enwise/pdf/enwise-report_3_sk.pdf.
5
Piscová, M. 2004. Ženy vo vede – alebo deravé potrubie? Sociologický ústav SAV: Bratislava, 2004. 68 s.
Dostupné na internete: http://www.sociologia.sav.sk/old/dokument/zeny-vo-vede.pdf.
6
Piscová, M. 2008. Ženy a rod vo vede (a vzdelávaní). In Piscová, M. (Eds.). 2008. Podoby ženy. Sociologický
ústav SAV: Bratislava, 2008. s. 7-42. Dostupné na internete:
http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1194_attach_podoby_zeny_komplet.pdf.
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zaoberajú, v súlade s mojím smerovaním, predovšetkým feministické filozofky Mariana Szapuová
a Zuzana Kiczková. Tieto vedkyne prekročili teoretické hranice svojej disciplíny a realizovali, alebo
iniciovali, výskum metódami kvantitatívnych, kvalitatívnych výskumov, založených na rozhovoroch,
fokusových skupinách, prevažne so slovenskými vedkyňami. Publikácia kolektívu autoriek Mariana
Szapuová, Zuzana Kiczková a Jana Zezulová Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži
v akademickom prostredí (2009) podáva obraz slovenského vysokoškolského prostredia, pomocou
kombinácie kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód, t.j. prostredníctvom sledovania
genderovej štruktúry univerzít (na základe genderovo separovaných dát), dotazníkového prieskumu
a rozhovorov s vedkyňami a vedcami z piatich slovenských verejných univerzít.7 Ich perspektíva je
primárne genderová, autorky vychádzajú zo širšej problematiky postavenia žien v akademickom
prostredí („ženy a veda“), sledujú spôsoby a mechanizmy „reprodukcie rodových nerovností na rôznych
úrovniach“ (Szapuová et al., 2009, 7). Teoreticko-metodologicky sa opierajú o feministické
epistemológie a feministické teórie, ktoré tvoria hlavnú líniu ich filozofického výskumu. Autorky tak
rámcovou analýzou štatistických dát preukazujú pretrvávajúcu genderovú nerovnosť v rámci
slovenských vysokých škôl, ako aj existenciu fenoménu tzv. deravého potrubia v našom akademickom
prostredí, ktoré znamená odlišnú a znevýhodnenú kariérnu dráhu pre ženy-vedkyne. Autorky
konštatujú, že „vyššie akademické funkcie sú na Slovensku stále doménou mužov“ (Szapuová et al.,
2009, 394). Vedkyne zisťujú taktiež odlišný priebeh akademickej kariéry žien a mužov aj v rámci
technického a socio-humanitného zamerania, kde ženy výrazne prevažujú, čím potvrdili aj tzv. fenomén
horizontálnej genderovej segregácie. Výrazný nepomer žien a mužov je preukázaný aj v rozhodovacích
pozíciách slovenských akademických inštitúcií. Na základe dotazníkového prieskumu medzi
výskumníkmi a výskumníčkami akademických inštitúcií sa preukázali genderové rozdiely aj vo
vnímaní podmienok vykonávania vedecko-výskumnej činnosti. Kým analýza kvalitatívnych dát,
získavaných metódami fokusových skupín a naratívnymi rozhovormi, ukázala, že „akademické
prostredie nie je rodovo neutrálne, skôr naopak, rod tu vystupuje ako relevantný faktor vo viacerých
rovinách“ (ibid., 400), predovšetkým ako zosúladenie práce a rodiny, fenomén tzv. skleneného stropu,
princíp dvojakého metra, prípadne ako problém sebadôvery.
Ďalšou publikáciou autoriek, editovanou Marianou Szapuovou, je Situovaná veda. Podoby
a kontexty tvorby poznania (2009), ktorá opäť poskytuje predovšetkým vhodný orientačný bod pri
ustanovovaní teoreticko-metodologických východísk výskumu, pričom sa opiera aj o kvalitatívny
výskum. Predmetom tejto analýzy je veda, resp. produkcia poznania „ako súbor veľmi heterogénnych
praxí“ (Szapuová, 2009a, 10), ktorá je rovnako ako iné formy ľudského konania, „súčasťou spoločnosti,
kultúry a doby a nesie stopy prostredia, v ktorom je ukotvená“ (ibid., 11). Na tento predpoklad odkazuje
už samotný názov publikácie; veda je podľa autoriek vždy situovaná, pretože vždy vzniká v určitom
sociálnom kontexte. Vedecké poznanie je teda niečím, čo sa „utvára a konštruuje prostredníctvom
V súvislosti s mojím výskumom, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici nebola do tohto výskumu
zaradená, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, bola do výskumu zaradená.
7
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sociálnych procesov,... je zasadené v konkrétnych historických, sociálnych, ale aj politických,
ekonomických a kultúrnych súvislostiach“ (ibid., 16). Základom je tu téza o genderovej určenosti vedy.
Pri výskume boli využité viaceré kvalitatívne metódy, ktoré sa stali podkladom pre jednotlivé analýzy:
kritická analýza diskurzu, participatívne pozorovanie, pološtruktúrované rozhovory, fokusové skupiny
a pološtruktúrované hĺbkové rozhovory. Výskum bol realizovaný na dvoch akademických
pracoviskách, prvé spoločenskovedného zamerania, druhé prírodovedného zamerania, obe zámerne
spadajúce do sektora vysokoškolského vzdelávania, ktorého sú aj samotné autorky súčasťou.
Respondentmi a respondentkami výskumu boli aj doktorandi a doktorandky týchto pracovísk, s ktorými
bola realizovaná samostatná skupinová diskusia na oboch pracoviskách. Vo svojej analýze tento status
explicitne tematizuje Szapuová, pričom vychádza z metafory „majstrov a učňov“ (Szapuová, 2009a,
156). Rozoznáva viaceré podoby formálnych aj neformálnych „iniciačných praktík“ (ibid., 158)
stávania sa vedcom/ vedkyňou (najmä však participáciu na výskume školiteľov/liek, ktorá sa ukázala
ako ústredná, a zároveň ako problematická v prípade spoločenských vied). Dotýka sa ho okrajovo
v prípade popisu inter/disciplinárneho prístupu vo výskume a výučbe, ako aj pri identifikácii diskurzov
pri popise transmisie vedeckej tradície. Tu rozoznáva dva protichodné, no často premiešané diskurzy –
individualistický (zdôrazňujúci konkrétne osobnosti a ich význam pre rozvoj

disciplíny)

a komunitaristický (zdôrazňujúci skupinu či komunitu) (Szapuová, 2009a, 184), oba však akcentujúce
osobnosť tútora (učiteľa), ako dôležitého elementu pri rozvoji akademickej kariéry mladých ľudí. To
tematizuje vo svojej analýze aj Kiczková (2009), keď predovšetkým v spoločenských vedách bol
zistený dôraz kladený na osobnosť a osobné charakterové vlastnosti učiteľa, ako toho, „kto posúval
dopredu“ (s. 292).
Doteraz realizované kvalitatívne výskumy, v súvislosti s ich primárnou orientáciou, sa
zameriavali prevažne na etablované vedkyne a vedcov a ich životné a akademické dráhy. Súbežným
a veľmi podstatným zámerom týchto výskumov je aj zviditeľňovanie žien ako takých vo vede,
upozorňovanie na existujúce nerovnosti vo vede, čo ich zároveň vždy činí aj úzko vztiahnutými
k sociálnej realite. V súlade s touto orientáciou nachádzam mnoho paralel aj vo výskume doktorandov
a doktorandiek, resp. doktorandského vzdelávania ako súčasti akademického prostredia. Akademický
status doktorandov a doktorandiek zostáva, podobne ako žien vo vede, často neviditeľný, nachádza sa
„na spodku“ akademickej hierarchie. Doposiaľ mu v našom prostredí nebola venovaná osobitná
výskumná pozornosť. Zároveň je doktorandský stupeň štúdia považovaný za začiatočnú fázu nielen
akademickej kariéry ako takej, ale aj tzv. roztvárajúcich sa nožníc akademických kariér žien a mužov,
teda za obdobie, kedy sa kariéry žien a mužov začínajú vyvíjať odlišným spôsobom, spravidla
nevýhodnejším pre ženy.
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I. 2. České akademické prostredie
V českom prostredí je výskumná agenda akademického prostredia všeobecne podstatne
rozpracovanejšia a členitejšia, čo sa týka tém výskumov aj jednotlivých prístupov. Obmedzím sa preto
len na zdroje, ktoré sa dotýkajú môjho výskumu priamo. Pre výskumy tohto typu existujú v súčasnej
dobe viaceré špecializované výskumné pracoviská. Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.8
pôsobiace pri Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Hlavným zámerom výskumného centra
je o. i. realizovať základný a aplikovaný výskum v oblasti vysokého školstva a infraštruktúra výskumu.
Centrum vydáva recenzovaný odborný časopis Aula9, zameraný na vysokoškolskú a vednú politiku.
Ďalším pracoviskom je Národní kontaktní centrum (NKC) – Ženy a věda.10 Hlavným zámerom NKC je
budovať genderovú rovnosť v oblasti vedy a výskumu, zviditeľňovať ženy vo vede, zvyšovať
povedomie o tejto problematike, a to prostredníctvom výskumu, networkingu, popularizačných
kampaní a publikácií. Náplňou práce je aj aktívna spolupráca pri tvorbe vedných politík. NKC funguje
ako samostatný projekt Sociologického ústavu Akadémie vied ČR. Na samostatnom oddelení pod
názvom Gender & Sociologie sa jednotlivé výskumníčky venujú špecifickým výskumným témam ako
napr. genderové sociálne nerovnosti a ich feministická kritika alebo feministické epistemológie
a produkcia znalostí, ktorých sa dotýka aj môj výskum. Oddelenie vydáva aj recenzovaný odborný
časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum.11 Táto problematika má v Českej republike silné
inštitucionálne zázemie a rozvinutú akademickú komunitu, na rozdiel od Slovenskej republiky, čo
vysvetľuje jednak spomínaný nedostatočný odborný a výskumný záujem, a jednak aj moju orientáciu
na české prostredie.12 Zároveň je vždy úzko prepojená so spoločensko-politickým dianím, najmä
v oblasti vzdelávacích a vedných politík, ktoré „predmet výskumu“, v tomto prípade doktorandské
vzdelávanie a jeho podobu, priamo determinujú. Tiež výskumný projekt z českého prostredia Masové
vysoké školství v institucionálním kontextu: Etnografie vysokoškolských kateder v České republice
(2011 – 2013)13 spája jednotlivých výskumníkov a výskumníčky z menovaných i ďalších českých
akademických pracovísk, pričom zameraním (najmä teoreticko-metodologickým) sa najviac približuje

Stránka centra www.csvs.cz.
Stránka časopisu www.csvs.cz/aula.
10
Stránka centra www.zenyaveda.cz.
11
Stránka časopisu www.genderonline.cz.
12
Dôvodom je i fakt, že v oblasti genderového/ feministického výskumu je spolupráca medzi slovenskými
a českými odborníčkami a odborníkmi pomerne dobre rozvinutá. Napríklad publikácia Situovaná veda. Podoby
a kontexty tvorby poznania (2009) vznikla v rámci medzinárodného projektu KNOWING (Knowledge,
Institutions and Gender: An East-West Comparative Study), 2006 – 2008, do ktorého bolo zapojené aj Centrum
rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako slovenský partner, a jednotlivé
výskumníčky a výskumníci zo Sociologického ústavu AV ČR a Karlovej Univerzity v Prahe. V roku 2007 bola
na pôde Fakulty humanitných štúdií UK v Prahe zorganizovaná spoločná 1. konferencia českých a slovenských
feministických štúdií, v roku 2011 na Fakulte sociálnych štúdií MU v Brne 2. konferencia českých
a slovenských feministických štúdií. V Bratislave i Prahe pôsobí Slovensko-český ženský fond, ktorý podporuje
v oboch krajinách o. i. aj vedecko-výskumné aktivity, najmä v neziskovom sektore, ap.
13
Stránka projektu www.csvs.cz/projekty/maso.
8
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zámeru môjho výskumu. Jedným z výstupov projektu bola aj konferencia Ethnographies of Higher
Education: researching and reflecting „at home“.14
Publikácia Knowing and Living in Academic Research. Convergence and heterogeneity in
research cultures in the European context (2009)15 editovaná rakúskou sociálnou vedkyňou Ulrike
Felt, bola vydaná Sociologickým ústavom AV ČR. Publikácia je kolektívnym dielom autoriek
a autorov z viacerých európskych krajín (za Slovensko na výskume participovali výskumníčky Zuzana
Kiczková, Mariana Szapuová, Ľubica Kobová), ako výsledok medzinárodného výskumného projektu
KNOWING16, zameraného na procesy tvorby vedenia a inštitucionálnych podmienok a súvislostí
týchto procesov, špecificky v genderovom kontexte. Český výskumný tím, reprezentovaný
výskumníčkami Alicou Červinkovou, Terezou Stöckelovou, Marcelou Linkovou a Dagmar LorenzMayer pri výskume využívali kvalitatívne socio-vedné metódy: diskurzívnu analýzu (súvisiacich
dokumentov), tematické rozhovory a fokusové skupiny (s vedcami a vedkyňami) a zúčastnené
pozorovanie (akademického prostredia), ich prístup nazývajú etnografický. Publikácia má prevažne
teoretický charakter, avšak analýzy sú realizované na základe spomenutých kvalitatívnych metód,
najmä v troch kapitolách publikácie. Druhá kapitola sa zaoberá režimami usporadúvania a hranicami,
ktoré rámcujú produkciu akademického poznania, zameriava sa na popis toho, ako individuálni
výskumníci/čky rozvíjajú svoje vlastné výskumné praktiky, trajektórie a prostredia (Felt, 2009, 35).
Tretia kapitola je zameraná na analýzu tenzií medzi individuálnymi a kolektívnymi aspektmi
výskumnej práce, predovšetkým cez prizmu mobility a interdisciplinarity (ibid., 36) ako dôležitých
súčasti akademickej práce. Štvrtá kapitola sa zaoberá spôsobmi, akými sú výskumníci/čky situovaní
a (re)produkujú rôznorodé škály časových dimenzíí svojej práce (ibid.). To zaŕňa formy a rýchlosť
vedeckej kariéry, zosúlaďovanie práce a osobného života, rovnako ako tlaky a možnosti vyplývajúce
z charakteru vedeckej práce (ibid.).
Výskumne inšpiratívnou (najmä analyticky) je monografia editovaná českou sociologičkou
Terezou Stöckelovou Akademické poznávaní, vykazování a podnikáni. Etnografie měníci se české
vědy (2009), ktorá je rovnako výstupom spomínaného projektu KNOWING a súčasne výstupom
kvalitatívneho etnografického výskumu českého akademického prostredia. Autorky pritom vychádzajú
z dvoch hlavných výskumných prístupov – štúdií vedy a techniky17 a genderových štúdií. Výskum
prebiehal na troch „inštitucionálno-diskurzívnych miestach“ (Stöckelová, 2009, 18), na dvoch
akademických inštitúciách (prírodovedného a sociálnovedného zamerania) a v priestore českej vednej
politiky (predovšetkým mediálny diskurz). Tomu boli prispôsobené aj metódy výskumu, hlavne
zúčastnené pozorovanie, pološtruktúrované rozhovory, skupinové diskusie a diskurzívna analýza.
Stránka konferencie www.ethe.cz, organizovanej v máji 2013.
V preklade ako Vedenie a žitie v akademickom výskume. Konvergencia a heterogenita výskumných kultúr
v európskom kontexte (vlastný preklad).
16
Knowledge, Institutions and Gender: An East-West Comparative Study (2006 – 2008), stránka projektu
www.knowing.soc.cas.cz.
17
Tzv. science and technology studies, anglická skratka STS, interdisciplinárny odbor spájajúci sociologické,
antropologické prístupy s históriou a filozofiou vedy.
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Súčasťou výskumov boli aj doktorandi a doktorandky oboch inštitúcii, ich status však v rámci analýzy
nie je tematizovaný osobitne.18 Výskum je analyzovaný v troch ústredných kapitolách, iba prvá kapitola
Politická a morální ekonomie vědy od T. Stöckelovej sa zaoberá sociálnovednou inštitúciou, zároveň
tiež výzvami súčasných sociálnych vied pre reformu vedy a výskumu. Autorka tu študuje rôzne logiky
organizácie vedy, vychádza z konceptu režimov usporadúvania J. Lawa, ktoré rozlíšil ako režim
úradovania, podnikania, povolania a vizionárstva (Stöckelová, 2009, 40). Autorka analyzuje, ako sa
tieto režimy ustanovujú vo vzťahu k moci a zároveň odporu voči nej v českom prostredí akademickej
inštitúcie, najmä v kontexte daných inštitucionálnych podmienok, výskumnej spolupráce, vedeckých
dráh jednotlivých výskumníkov/čok a vo vzťahu vedy a spoločnosti.
Alice Čevinková, česká sociálna vedkyňa, uverejnila v časopise Biograf19 štúdiu Nejistá
sezóna: Spravováni doktorského studia a ustavování počátku akademické dráhy (2010).20 Táto
štúdia je do súčasnej doby (2015) jedinou známou analýzou z českého a slovenského prostredia,
založenou na kvalitatívnom výskume zameraného špecificky na doktorandské vzdelávanie. Autorka tu
vychádza z aktuálnej situácie českého vysokoškolského prostredia, ktorého podmienky, na základe
analýzy fakultných dokumentov, rozoznáva ako akademický kapitalizmus. Teoreticky sa opiera
o koncept akademických dráh a koncept režimov usporadúvania. Analýza je zameraná na popis činností
doktorandov a doktorandiek, ktoré im vyplývajú zo vzťahu k ich domovskej inštitúcii. Prvá časť
analýzy je venovaná súbehu „doktorandského štúdia a pedagogickej a výskumnej činnosti v rámci
formálnych inštitucionálnych štruktúr“ (Červinková, 2010, 9), popisuje úroveň inštitúcie z pohľadu
doktorandov/diek, ich (ne)zapojeniu do reálneho výskumu na inštitúcii. Druhá časť štúdie je postavená
na analýze etnografického záznamu zo stretnutia doktorandov/diek s členmi/kami katedry (výskum bol
realizovaný v roku 2006). Tretia časť štúdie sa venuje temporalitám akademickej práce, resp. časovým
režimom, ktoré výskumníčka rozoznáva v každodennej činnosti doktorandov/diek na pracovisku.
Posledná časť štúdie je analýzou zameranou na „pedagogickú činnosť doktorandov v podmienkach
masového školstva“ (ibid., 20), autorka prichádza k záveru, že doktorandi/dky „nie sú pánmi svojho
času“ (ibid.), odkryla rozpory medzi vnímaním povinností doktorandov zo strany samotných
doktorandov a zo strany zamestnancov katedry. Chod skúmanej inštitúcie je podľa nej vo významnej
miere zabezpečovaný ľuďmi, ktorí s ňou nie sú pracovne trvalejšie zviazaní, v závere preto tvrdí, že
„sme svedkami vynárajúceho sa spôsobu akademickej práce, ktorá stojí na krátkodobých zmluvách

Podobne tak i v prípade slovenskej analýzy v rámci projektu. Avšak v tomto kontexte je zaujímavé
podotknúť, že doktorandi a doktorandky na inštitúciách boli zaradení do výskumov ako plnohodnotní členovia
a členky výskumných inštitúcií (či výskumných tímov), resp. ako „súčasti“ procesov tvorby poznania, ktoré boli
hlavným predmetom výskumov projektu KNOWING.
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Stránka časopisu www.biograf.org, ktorý ma česko-slovenský rozmer a je zameraný prioritne na kvalitatívny
výskum, a empirické, teoretické i metodologické príspevky s ním súvisiace.
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V rovnakom čísle časopisu, Biograf 2010/10, uverejnili príspevky týkajúce sa doktorandského štúdia aj ďalší
autori, ako reflexie (kvázi recenzie) na štúdiu A. Červinkovej. Šima, K. 2010. Doktorské studium mezi Skyllou
masifikace a Charybdou vykazování výzkumu. s. 45 - 49; Pabian, P. 2010. Odkryté a skryté podoby
doktorského studia: Čtverí osobní pohled. s. 51 - 56; Hofreiter, R. 2010. O premene univerzít
a o doktorandskom štúdiu, teda o tom istom, ale predsa trochu inak. s. 57 – 64. In Biograf 2010/51.
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a má externý charakter“ (ibid., 25). Týmto sa české akademické prostredie začína vyvíjať do podoby
tzv. zmluvnej kultúry, ktorá je charakteristická pre západné krajiny a ich akademické prostredie. Tento
fenomén sa pravdepodobne bude dotýkať aj „hotových“ výskumníkov, ktorí budú svoju výskumnú
prácu realizovať paralelne na viacerých inštitúciách (bez trvalého miesta), čo „generuje rozvoj
druhotného akademického trhu práce“ (ibid.).
V spoluautorstve s Martou Kolářovou sa Alice Červinková venuje problematike mladých
vedcov a vedkýň v genderovom kontexte v štúdii Věk, gender a věda: problematická situace
mladých vědců a vedkyň (2003). Za mladých vedcov a vedkyne autorky považujú osoby do 35 rokov,
pričom sem radia aj doktorandov a postdoktorandov/dky. Venujú sa tu fenoménu tzv. brain drain (odliv
mozgov) a v tejto súvislosti mobilite vo vede. Status mladých bádateľov vnímajú ako znevýhodnený
voči ostatným vedeckým autoritám z dôvodu menšieho počtu publikácií a celkovo menšími
skúsenosťami v akademickej sfére (Červinková – Kolářová, 2003, 36). Znevýhodnenia sa prejavujú
najmä v genderovom kontexte. Ako nástroje možnej nápravy nevyhovujúceho stavu autorky navrhujú
kvalitný systém mobility (prepracovaný systém grantových možností, stáží) a kvalitný systém podpory
návratu do domovskej inštitúcie po absolvovaní mobility (ibid., 41).
Ďalšia štúdia Alice Červinkovej Za 2 roky doktorát, za 3 dítě, stáž v USA: vědecká dráha
v kontextu biografického plánování (2004) sa zameriava na špecifiká tzv. biografického plánovania
u mladých vedcov a vedkýň, na obdobie prelínania štartu akademickej kariéry a partnerského života či
rodičovstva. Toto plánovanie má významný genderový rozmer, ktorý sa prejavuje v súvislosti
s vedeckou dráhou žien a mužov odlišne, jej fokus tu smeruje predovšetkým na mladé vedkyne.
Autorku tu zaujíma predovšetkým „časovo-priestorový rozmer“ (Červinková, 2004, 22) biografického
plánovania, čo v tomto kontexte znamená časové rozvrhnutie vedeckej kariéry a akademickú mobilitu,
ktorá je s vedeckou dráhou úzko spojená, „dochádza tu k zlaďovaniu rôznych časových rovín“ (ibid.,
23). Vedecká kariéra žien má podľa nej odlišný časový rytmus ako kariéra mužov, príčinou odlišnosti
sú najmä prerušenia vedeckej dráhy žien (ktorú rozoznáva ako lineárnu) z dôvodu plnenia povinností
súvisiacimi materstvom a starostlivosťou o deti, ako aj na to nadväzujúci vekový limit, podstatný vo
vedeckej dráhe (napr. obmedzenia možností mobilít do 35 rokov ap.).
Tematicky súvisiacou je aj jej štúdia „Postdokovať po svete“: genderové politiky
akademickej mobility (2010).V štúdii sa autorka zameriava na postdoktorandskú fázu akademickej
dráhy, pričom sa zaoberá genderovým rozmerom akademickej mobility. Sleduje „ako vedci a vedkyne
usporadúvajú svoj osobný a profesný život v súvislosti s pohybom medzi akademickými inštitúciami“
(Červinková, 2010a, 49). Teoreticky pritom vychádza zo štúdií mobility, ktoré jej umožňujú skúmať
pohyb ľudí a objektov, to znamená aj zahrnutie širších rodinných a sociálnych väzieb do výskumu,
spolu s neľudskými aktérmi, ktoré vytvárajú heterogénne siete spoludefinujúce pohyb vedcov a vedkýň
(ibid.). Empirická časť analýzy je založená na rozhovoroch (individuálne a skupinové), ktoré autorka
realizovala s vedcami a vedkyňami, ktorí absolvovali dlhodobú zahraničnú mobilitu. Do výskumu boli
zahrnutí vedci a vedkyne pôsobiaci v prírodných i socio-humanitných vedách, v rôznych stupňoch
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akademickej dráhy (doktorandi, postdoktorandi, samostatní výskumníci), vo veku od 35 – 40 rokov.
Podľa autorky sa práve mobilita stáva postupne normotvornou zložkou akademickej dráhy, pričom
tento fakt ovplyvňuje do veľkej miery aj partnerské usporiadania osobného života jednotlivcov (ibid.,
57). Neabsolvovaním mobility môže byť akademická kariéra ohrozená, preto postdoktorandi ako
„novodobí tovariši“ (ibid.; úv. pôvodné) putujú medzi akademickými inštitúciami očakávajúc získanie
trvalého pracovného miesta v budúcnosti. Toto putovanie je však výrazne obmedzené rodičovstvom,
preto genderový rozmer do tejto problematiky vstupuje ako podstatná premenná. Práve výskumná práca
tejto autorky (ktorá však sama už vo výskumnom prostredí nepôsobí) bola pre mňa v rámci tvorby
dizertačnej práce inšpiratívna a smerodajná a na jej výskum (analýzu, prístupy i výstupy) v mnohých
ohľadoch nadväzujem.
Monografia, jediná svojho druhu v česko-slovenskom prostredí, venovaná špecificky téme
doktorandského vzdelávania, nesie názov PhD existence v oboru psychologie v České republice a na
Slovensku (2012) a vznikla v českom prostredí, editovaná autormi Alešom Neusarom a Michalom
Charvátom. Autori a autorky tu zostávajú na poli psychológie a prevažne sa zaoberajú analýzou
kvantitatívneho dotazníkového výskumu, no opierajú svoje analýzy aj o krátke štruktúrované naratívne
výpovede, ktoré v rámci výskumu napísali participanti a participantky výskumu, a to z troch časových
hľadísk – pred prijatím na doktorát, v priebehu štúdia a svoje vyhliadky do budúcnosti (Neusar –
Charvát, 2012, 17). Písomné výpovede doktorandov a doktorandiek tvoria aj celú druhú kapitolu
monografie, pričom sú zamerané na skúsenosť s doktorátom z iných zemí (Holandsko, Poľsko,
Anglicko). Celá monografia je koncipovaná hravo a kreatívne, pri zachovaní akademických štandardov
monografie. Zároveň má charakter akejsi praktickej príručky (obsahuje témy ako sa dostať na doktorát,
učenie v zmysle pedagogickej činnosti, konferenčné prednášky, posterová prezentácia, publikovanie,
písanie odborného článku, dizertačná práca), ktorá má slúžiť doktorandom a doktorandkám na
uľahčenie „prežitia“ tohto obdobia.
Za zásadnú, čo sa týka prístupu, metód, analýzy i prezentácie získaných dát, by som mohla
označiť publikáciu Nejisté vyhlídky. Proměny vědecké profese z genderové perspektivy (2013).
Táto je výsledkom výskumnej práce kolektívu autoriek pôsobiacich na Sociologickom ústave AV ČR
v Prahe, na výskumnom oddelení Gender & sociologie, v rámci projektu Národní kontaktní centrum –
ženy a věda (NKC – ŽV). Marcela Linková, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová
a Alice Červinková, sa tu v samostatných kapitolách zaoberajú špecifickými a aktuálnymi témami
akademického prostredia, pričom vychádzajú zo spoločnej feministickej perspektívy a ich motiváciou je
neuspokojivý stav genderovej rovnosti v českej vede. Práve tá je ústredným spoločenským
i výskumným problémom, na ktorý sa od svojho vzniku v roku 2001 ich domovské pracovisko
zameriava vo svojej rôznorodej činnosti, prekračujúcej hranice akademického výskumu. Samotná
publikácia je akýmsi vstupom do problematiky „genderu a vedy“ a predstavuje základné pojmy
a problémy. Oboznamuje akademickú i neakademickú verejnosť s tým, ako sa genderový poriadok
premieta do fungovania vedeckého prostredia, aké má dopady na pozície a pracovné dráhy vedcov
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a vedkýň, a tiež aký genderový rozmer majú súčasné premeny systému vedy a výskumu. Autorky sa tu
zamýšľajú nad vzťahom vedy a spoločnosti, pričom sa prikláňajú k perspektíve, ktorá „vědu ukotvuje
ve společenskému předivu a trvá na její otevřenosti a komunikaci, vzájemnosti se společností, na
demokratizaci vědy a její veřejné vykazatelnosti“ (Linková et al., 2013, 15). Zastávajú stanovisko,
podľa ktorého veda nemá špeciálne postavenie, ktoré jej umožňuje objektívne a bez zaujatia generovať
poznatky o svete, ale naopak je jeho súčasťou, utvára ho a prejavujú sa v nej rovnaké spoločenské
hodnoty, predsudky i problémy, preto je rovnako poznačená aj genderovou nerovnosťou. Autorky
predstavujú tiež viaceré teoretické koncepty, o ktoré sa viac či menej spoločne opierajú. Pri zachytávaní
premien a procesov v akademickom prostredí vychádzajú z konceptu akademického kapitalizmu ako
režimu, ktorý sa prejavuje prenikaním trhových a kvázitrhových princípov do akademického prostredia,
či komodifikáciou vedeckého poznania a preferenciou ekonomických priorít na úkor iných oblastí.
Koncept epistemických životných priestorov predkladajú autorky ako ústredný pre celú publikáciu.
Epistemické životné priestory ako koncept založený na predstave „neustálého přeuspořádávání sociální
skutečnosti a umožňují symetricky uchopit tak rozdílné škály, jako jsou vědní a veřejné politiky
a osobní zkušenost“ (Linková et al., 2013, 43), dovoľuje výskumníčkam efektívne prepojiť osobné,
inštitucionálne, epistemické a politické aspekty vedy a vedeckej profesie. Nejde im len o priblíženie
života vedcov a vedkýň, ale najmä o zachytenie vedy ako genderovanej a genderujúcej inštitúcie
a priblíženie toho, akým spôsobom dochádza k reprodukcii genderovej nerovnosti. K naplneniu tohto
spoločného zámeru sa dopracúvajú kombináciou viacerých metodologických a analytických prístupov.
Svoje analýzy opierajú ako o kvalitatívne (pozorovanie, rozhovory), tak o kvantitatívne dáta (štatistické
údaje týkajúce sa zastúpenia žien a mužov vo vede, výsledky dotazníkových výskumov), čím sa ich
prístup stáva vhodným inšpiračným zdrojom pre nazeranie, analýzu a celkový prístup k výskumu
akademického prostredia. Prvá a druhá kapitola sa zaoberajú problematickou situáciou práve
začínajúcich vedcov a vedkýň, ku ktorým patria aj doktorandi a doktorandky. V kapitole Ekonomie
příslibu: pracovní nejistota a gender na počátku vědecké dráhy sa K. Cidlinská a M. Linková
zameriavajú na kariérne plány začínajúcich vedcov a vedkýň v doktorandskej a postdoktorandskej fáze,
kde prichádzajú k záveru, že plánovanie profesnej dráhy vo vede je silne genderovaný proces a profesné
ašpirácie mladých žien a mužov sú do značnej miery odlišné. V druhej kapitole Nesnesitelná lehkost
mobility: osobní a profesní biografie začínajících vědců a vědkyň sa A. Červinková venuje téme
geografickej mobility a sleduje vzájomné ustanovovanie profesných a osobných biografií na pozadí
transnacionálnej akademickej dráhy. Sleduje pohyb mladých vedcov a vedkýň v podstdoktorandskej
fáze v disciplinárnych i genderových súradniciach a ukazuje, že voľba pracovného miesta je do veľkej
miery ovplyvnená práve rodičovstvom. Kapitola M. Vohlídalovej, s názvom Vědkyně mezi dvěma
mlýnskými kameny: o podmínkách kombinace pracovního života a rodičovství ve vědecké profesi,
sleduje, aké sú v Českej republike podmienky zosúlaďovania vedeckej kariéry a rodiny. Prichádza
k záveru, že najmä vedkyne-matky sa ocitajú v pasci dvoch protichodných systémov hodnôt, t.j. medzi
dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane stojí predstava „správneho materstva“, ktorá vedkyne
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smeruje k dlhodobejšiemu zotrvaniu na rodičovskej dovolenke, na strane druhej vedecká dráha so
svojimi špecifikami, určovaná prevažne kariérnym modelom mužov, a vyžadujúca si čo najskorší
návrat do práce. Fenomén neistoty je ústredným motívom a spojovacím prvkom celej publikácie.
Vedeckú profesiu a jej premeny tu vsádzajú do širšieho kontextu neoliberálneho trhu práce, s ktorým je
čoraz viac spájaná pracovná neistota – prekarita. Prekarizácia práce má vo vede, ako súčasti trhu práce,
svoje špecifiká. Z vedy sa stáva povolanie s neistými vyhliadkami, kedy je takmer nemožné svoju
pracovnú dráhu plánovať. Veda je čoraz viac poznačená miznutím stálych pracovných pozícií
výskumných pracovníkov, ktoré sú nahradzované neistými postdoktorandskými pozíciami s vysokou
mierou flexibilizácie, mobility a nízkym pracovným zabezpečením. Reťazenie postdoktorandských
stáží sa stáva typickou črtou akademickej dráhy a mladí vedci a vedkyne musia rátať s tým, že na nich
vo vede nezostane miesto. Pýtajú sa zásadnú otázku (i pre moju dizertačnú prácu): aký prísľub dnes
môže mladým začínajúcim vedcom a vedkyniam ponúknuť vedecké povolanie? Aktuálne nastavenie
systému vedeckej práce je navyše poznačené dominantným kariérnym modelom lineárnej
neprerušovanej a vzostupnej vedeckej dráhy a postavené na predstave maskulínneho subjektu trhu
práce, ktorá nepredpokladá záväzky v súkromnej sfére či dlhšie prerušenia práce. V spojení so silným
konkurenčným nastavením, vysokými nárokmi na flexibilnosť a mobilnosť, tak znevýhodňuje
a vylučuje všetkých aktérov, ktorí tieto požiadavky nedokážu naplniť, najmä ženy.

I. 3. Disciplinárne ukotvenie výskumu
Ako konštatuje Višňovský (2014), akademická kultúra a univerzitné vzdelávanie u nás neboli
doposiaľ podrobené systematickej analýze, pričom diskurz o akademickej sfére je za posledných
dvadsať rokov zásadne poznačený „kampaňovistosťou, nekoncepčnosťou, konjunkturálnosťou,
politickým oportunizmom a tlakmi, nestabilitou a vonkajšími zásahmi na hranici likvidácie tradičnej
akademickej kultúry, slobody a autonómie“ (s. 35). Slovenské vedkyne taktiež upozorňujú, že sa tejto
problematike „nevenuje dostatočná pozornosť ani zo strany sociálneho výskumu“ (Szapuová, 2009a, 7),
doteraz sa „nestala predmetom systematického záujmu“ (ibid., 10), pričom veria, že ich vlastná
„iniciatíva nezostane osamotená a bude inšpirovať k ďalšiemu rozvíjaniu témy“ (ibid.). Filozofka
Szapuová (2009a) dokonca priamo vyzýva antropologickú a sociálnu vedeckú komunitu: „Filozofia
v tejto veci sa má obrátiť na antropologické a sociálne štúdiá vedy, na empirické výskumy vedeckej
praxe a inštitúcií, v rámci ktorých tieto praxe prebiehajú“ (s. 56). Višňovský (2014) konštatuje, že
„zvlášť pohľad zo strany samotných akademikov na ich vlastnú súčasnú situáciu absentuje takmer
úplne“ (s. 35). Problematika tak zostáva zatiaľ viac „osobným záujmom“ konkrétnych vedkýň
a vedcov, ako systematického výskumného záujmu o dianie v akademickom prostredí v období jeho
transformácie (nielen zo strany univerzít, ale i zo strany kompetentných inštitúcií, najmä Ministerstva
školstva SR). Predkladaná dizertačná práca je tak reakciou aj na tieto výzvy.
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Podľa Višňovského (2014) vo vyspelých krajinách existuje dlhodobý inštitucionálny výskum
v tejto oblasti, pričom zároveň v krajinách s rozvinutejšou akademickou tradíciou je vedecká
sebareflexia vysokého školstva chápaná ako sine qua non (s. 34). Čo je zároveň pre výskum (v) tejto
oblasti typické, je jeho neviazanosť na jednu vednú disciplínu a jeho výrazne transdisciplinárny
charakter. V mojom ponímaní to znamená prechádzanie naprieč rôznymi vednými disciplínami, pričom
„transdisciplinarita neznamená nutně úplnější poznání daného předmětu, ale je především schopností
jednotlivých vědců překročit vlastní limity poznání, je porozuměním věci samé a možným klíčům
k jejímu poznání“ (Pelcová in Krámský, 2007, 69). Preto „disciplinárne“ možno výskum tohto typu
v širšom kontexte zaradiť ako tzv. štúdiá vzdelávania [education studies], resp. štúdiá vysokoškolského
vzdelávania [higher education studies]. Pričom štúdiá [studies] akéhokoľvek typu, zamerané na mnohé
oblasti (napr. aj gender studies) sa v súčasnosti, najmä v akademickom prostredí západných krajín,
prudko rozvíjajú. Nielen ako reakcia na širšiu socio-politickú situáciu, ale aj ako reakcia zvnútra
akadémie na produkciu vlastného vedeckého poznania, ktoré chce takýmto spôsobom reflektovať
a reagovať na aktuálne spoločenské dianie. Disciplinárna viazanosť sa v mnohých ohľadoch, najmä
však pod vplyvom postmoderného hnutia v akademickom prostredí, približne od 70. rokov 20. storočia,
ukazuje ako limitujúca, nepružná a obmedzujúca. Začína sa tak čoraz vo väčšej miere zdôrazňovať
potreba interdisciplinárneho dialógu, pred uzatváraním sa v jednotlivých disciplínach, hranice medzi
disciplínami sa stierajú.21
Vzhľadom na fakt, že systém vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorý je postavený
na sústave študijných odborov, ako aj systém vedy, stojaci na sústave odborov vedy a techniky, oba
štruktúrované taktiež disciplinárne, je samozrejmé, že aj predkladaná dizertačná práca je realizovaná
v rámci vednej disciplíny, a to etnológie. Etnológia je v rámci oboch systémov zaradená medzi
spoločenské, bližšie sociálne vedy. V tejto súvislosti je možné konštatovať, že slovenská etnologická či
antropologická obec zatiaľ nevenovala tomuto špecifickému „terénu“, akým je akademické prostredie či
oblasť vysokoškolského vzdelávania, pozornosť. Domnievam sa, že práve etnológia má na to vhodný
metodologický aparát, a to najmä metódy kvalitatívneho výskumu a skúsenosť s etnografickou
výskumnou tradíciou (predovšetkým v súvislosti s terénnym a longitudinálnym výskumom „vlastného“
prostredia). V užšom disciplinárnom kontexte sa tak výskum akademického prostredia rozvíja ako
etnografia, ktorá je vnímaná ako vhodný výskumný a metodologický prístup, pod pomenovaním
etnografia vysokoškolského vzdelávania [ethnography of higher education].22
Etnografiu ako takú, dnes však už nie je možné uzatvárať do výhradne antropologického
kontextu. Ako konštatuje Pabian (2014), etnografia vzdelávania sa stala v poslednom desaťročí, ak nie
Tieto zmeny a potreby sa napokon odrážajú aj aktuálne na politickej úrovni, kedy hlavný zastrešujúci
program podpory výskumu a vývoja Európskej únie – Horizont 2020, za svoje tri priority určuje okrem
excelentnej vedy, aj spoločenské výzvy a vedúce postavenie priemyslu. Všetky priority vedú jednotlivé vedné
disciplíny nielen k interdisciplinárnej či transdisciplinárnej, ale dokonca aj k intersektorálnej kooperácii.
22
Ako špecificky antropologická subdisciplína sa taktiež rozvíja antropológia vzdelávania [anthropology of
education], ktorá sa zaoberá výskumom všetkých typov vzdelávania, táto výskumná orientácia však nie je
významnejšie rozšírená v slovenskom ani českom akademickom prostredí.
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dominantným, tak minimálne jedným z najčastejšie používaných prístupov vo výskume vzdelávania
(s. 7). Obzvlášť akademické prostredie, resp. oblasť vysokoškolského vzdelávania, je pre výskumníkov
a výskumníčky výzvou súvisiacou predovšetkým s angažovanosťou, pretože do etnografického
výskumu vstupujú nielen ako etnografi a etnografky, ale aj ako akademici a akademičky, patriaci do
tohto prostredia. Pričom táto angažovanosť má na jednej strane podobu politickej angažovanosti, ktorá
je vo výskume často explicitne artikulovaná (kritická perspektíva), ale aj podobu každodennej
angažovanosti, ktorá je implicitne obsiahnutá v roli výskumníka či výskumníčky ako kolegu či
kolegyne na akademickom pracovisku (ibid., 15). Takýto výskum preto môže mať význam nielen
v akademickom kontexte, resp. ako príspevok k rozvíjaniu vedeckého poznania (či už štúdií
vysokoškolského vzdelávania alebo etnografie vysokoškolského vzdelávania), ale môže byť rovnako
výzvou smerom k vzdelávacím a vedným politikám (a politikom), a v neposlednom rade aj k sebe
samým, ako výskumníkom, ľuďom, ženám a mužom.
Môj výskum tak chce disciplinárne nadviazať práve na túto výskumnú orientáciu. Zároveň chce
nadviazať na výskumy a vedecké práce popísané v tejto kapitole, ako v teoretickom
(epistemologickom), tak v metodologickom kontexte. Mojou ambíciou, aj v súvislosti s mojou
aktuálnou pozíciou v akademickej komunite, je tak celkovo prispieť nielen k tejto výskumnej orientácii,
ale aj k porozumeniu jednej z podstatných zložiek súčasného (slovenského) akademického
a vysokoškolského prostredia – doktorandskému vzdelávaniu. Zároveň chcem svojou dizertačnou
prácou upozorniť nielen na túto problematiku, ale osobitne upriamiť domácu etnologickú či
antropologickú vedeckú komunitu na tento „terén“, ktorá by ho tak mohla „objaviť“. Domnievam sa
tiež, že výskumy zamerané na „seba samých“ môžu byť vhodnou bázou pre reflexiu vedných disciplín,
ktorou si etnológia po roku 1989 v dostatočnej miere neprešla. Takto by aj slovenská etnológia mohla
prispieť nielen k celosvetovým snahám o reflexiu a skvalitňovanie akademického prostredia
a dosiahnutie zmeny v rámci neho, ale aj k vlastnému posunu k súčasným sociálnym vedám. V ich
rámci zároveň k posunu bližšie k spoločnosti, verejnosti, ktoré sú dnes spoločenské (a humanitné) vedy
nútené paradoxne čoraz markantnejšie artikulovať.
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II. DIZAJN VÝSKUMU:
Teoretický a metodologický prístup
Ako vyplýva z úvodnej kapitoly, ktorá rámcuje výskumný kontext, ústrednou výskumnou
témou a zároveň výskumným terénom (prostredím) dizertačnej práce je akademické prostredie, resp.
vysoké školstvo. V rámci neho sa výskum zameriava na doktorandské vzdelávanie ako špecifickú
súčasť vysokoškolského vzdelávania i akademického prostredia. V kapitole predstavím celkový dizajn
výskumu, spolu s teoreticko-metodologickými prístupmi, prostredníctvom ktorých zvolenú tému
uchopujem. Kapitola cez prizmu epistemologických (feministická perspektíva), teoretických (teória
stanoviska) a metodologických (auto/etnografia) východísk vysvetľuje celkový zámer realizácie
výskumu ako takého, snaží sa vysvetliť relevanciu a súvzťažnosť zvolených prístupov a celkovú
myšlienkovú a výskumnú orientáciu výskumníčky. Formuluje zámer a ciele výskumu, výskumné
otázky, rozoberá a vysvetľuje opodstatnenosť zvolených výskumných metód.

II. 1. Feministická perspektíva
V kontexte dizertačnej práce budem rozumieť pod termínom feminizmus špecifický
myšlienkový smer a výskumný prístup, rozvíjajúci sa v západnej vede cca od 60. rokov 20. storočia.
Spolu s tým, ako prevažne vedkyne začali spochybňovať implicitnú mužskú perspektívu dominantných
paradigiem, metodologických obmedzení a teoretických predpokladov v rôznych vedných odboroch,
vrátane sociálnych vied (Reinharz 1992), budem v dizertačnej práci vychádzať práve z tejto perspektívy
a budem svoj výskum nazývať feministickým, pričom budem samú seba pokladať za feministickú
výskumníčku. V súlade s Ramazanoğlu (2002) vychádzam z presvedčenia, že feminizmus zahŕňa širokú
škálu presvedčení, praktík a politík, a tieto sa ďalej prekrývajú a komunikujú s inými presvedčeniami,
praktikami, politikami (s. 5). Tvrdí, že akákoľvek generalizácia, ktorú človek vysloví, môže byť pre inú
feministickú výskumníčku či výskumníka nevyhovujúca alebo neprijateľná (ibid.), a z tohto dôvodu
pripúšťa, že existujú rôznorodé spôsoby, akými je možné pristupovať k feministickej metodológii (s. 1).
Neexistuje teda žiadna univerzálna definícia, čo je alebo nie je feministické (s. 146).
Reinharz (1992) označuje za feministické metódy tie, pokiaľ ich za ne označí samotná
výskumníčka alebo výskumník. Identifikuje niekoľko zhrňujúcich bodov, ktorými je možné tento
prístup lepšie teoreticky konceptualizovať:
1. Feminizmus je perspektíva, nie výskumná metóda.
2. Feministické výskumníčky/ci používajú rozmanité výskumné metódy.
3. Feministický výskum zahŕňa kritiku nefeministického bádania.
4. Feministický výskum je vedený feministickou teóriou.
5. Feministický výskum môže byť transdisciplinárny.
6. Zámerom feministického výskumu je dosiahnutie sociálnej zmeny.
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7. Feministický výskum sa usiluje o reprezentáciu ľudskej rozmanitosti.
8. Feministický výskum často zahŕňa výskumníčku/ka ako osobu.
9. Feministický výskum sa často snaží o vytvorenie špecifického vzťahu a interakcie so skúmanými
ľuďmi.
10. Feministický výskum sa často vyznačuje špecifickým vzťahom k čitateľom/kám výskumu
(Reinharz, 1992, 240). Domnievam sa, že môj výskum tieto požiadavky v prevažujúcej miere napĺňa.
Podľa Letherby (2003) je feminizmus oboje – teória i prax. Feministické výskumníčky/ci
začínajú s politickým záväzkom produkovať užitočné poznanie, ktoré bude mať význam pre životy ľudí
(žien) prostredníctvom sociálnej a individuálnej zmeny. Ide im o spochybňovanie mlčania
v mainstreamovom výskume a to v dvoch rovinách: vo vzťahu k študovaným problémom, ako aj
v

spôsobe

akým

štúdium

prebieha.

Takto

orientovaný

výskum

vyzdvihuje

fakt,

že

výskumníčkin/výskumníkov výber metód, výskumnej témy a cieľovej skupiny výskumu, je vždy aktom
politickým (Letherby, 2003, 4). Feministická výskumná prax tak môže byť odlíšená práve otázkami,
ktoré si výskumníčky a výskumníci kladú, pozíciou osoby výskumníčky/ka v rámci výskumného
procesu a v rámci teoretizovania, ako aj zamýšľaným zámerom produkovanej vedeckej práce (ibid.).
Letherby (2003) ďalej v kontexte vzťahu teórie a praxe konštatuje, že feministický výskum je vlastne
feministickou teóriou v praxi. Keďže feministická teória má politické ciele (pozn. dosiahnutie
spoločenskej rovnosti, spravodlivosti, etc.), je preto ukotvená najmä v každodenných skúsenostiach ľudí
(žien a mužov) a práve týmto ukotvením v skúsenosti je schopná spochybňovať mainstreamové/
malestreamové poznanie (Letherby, 2003, 62). O výskume ako forme politiky Travers (2001)
konštatuje, že ani univerzita nie je od spoločnosti odlúčená, ale je priamou súčasťou všetkých,
v dnešnom svete sa odohrávajúcich sociálnych, politických a ekonomických výziev, ktorým čelí
ktokoľvek iný (s. 13).
Kritický prístup je implicitnou súčasťou feministického výskumného prístupu. Feministický
výskum vychádza zo základného predpokladu, že povaha reality v západnej spoločnosti je nerovná
a hierarchizovaná a feministický výskum je tak vedený ako politickými, tak akademickými záujmami
(Letherby, 2003, 5). Preto vždy nejakým spôsobom tematizuje otázku moci.23 Hendl (2005)
Moc nie je možné definovať jednoznačne a v sociálnej teórii existuje paralelne niekoľko, i protichodných,
chápaní moci. Dve základné oblasti poňatia moci v sociálnej teórii sú: 1) moc nad [power-over] a 2) moc ku
[power-to]. Moc nad sa vo všeobecnosti rozpoznáva v konceptoch založených na idey primäť robiť niekoho
niečo, resp. ako forma kontroly jednej alebo viacerých osôb nad jednou alebo viacerými osobami (tzv.
negatívny prístup), kým moc ku sa definuje ako schopnosť alebo kapacita niečo vykonať (tzv. pozitívny
prístup). V dizertačnej práci budem pracovať s oboma prístupmi. Budem vychádzať z chápania moci podľa A.
Giddensa, pre ktorého je moc základným predpokladom ľudského konania [agency], preto absolútny nedostatok
moci znamená ukončenie byť ľudským aktérom [human agent] (Sadan, 1997, 67). Moc je schopnosť človeka
zasahovať do udalostí a realizovať zmeny, je to neoddeliteľná súčasť sociálnej interakcie a je základnou črtou
sociálneho života, preto je vždy súčasťou vzťahov a jej príznaky sú rozpoznateľné na všetkých mikroúrovniach
interakcií. Giddensov model tak v sebe kombinuje dva popísané prístupy k moci: ideu moci ako dobrovoľnej
ľudskej aktivity a ideu, že moc je štrukturálna, je teda viac kvalitou spoločnosti, než jednotlivca samotného.
Preto je možné moc vysvetliť z hľadiska ľudskej aktivity i z hľadiska štruktúry: ako schopnosť jednotlivcov
konať kontrolovaným alebo dobrovoľným spôsobom a prinášať zmenu, a ako súbor systémov dominancie
a riadenia (a pravidiel a zdrojov s tým spojených) (ibid.).
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charakterizuje kritický výskum ako hodnotovo orientovaný výskum, ktorý kladie dôraz na akciu, ktorá
má viesť k zmene (s. 140). Konštatuje, že vychádza často práve z feministickej teórie, a je založený na
téze o nerovnom rozdelení a distribúcii moci a privilégií medzi jednotlivými sociálnymi aktérmi/
skupinami. Sociálne inštitúcie (v tomto prípade napr. veda, vzdelávací systém či akadémia) udržujú
status quo, ktoré spôsobuje napätie medzi privilegovanými a neprivilegovanými aktérmi/ skupinami.
Kritická perspektíva vo výskume sa snaží o problematizáciu tohto stavu (pričom sa ho snaží popísať,
odkryť) a kladie dôraz na dosiahnutie sociálnej zmeny. Zámerom takéhoto výskumu je teda
empowerment24 neprivilegovaných aktérov (Hendl, 2005, 140). Takýto výskumu znamená „dať hlas“
aktérom alebo skupinám, ktoré sú rozpoznávané ako „umlčované“, t.j. bez práva či možnosti „hovoriť“,
ide teda o optiku zdola v rámci mocenských štruktúr. Môže zahŕňať samotné uvedomovanie si týchto
štruktúr, a následné prenesenie tejto optiky do predmetu výskumu, celkového výskumného dizajnu, či
metodológie výskumu, čo v tomto prípade znamená zameranie výskumu na doktorandské vzdelávanie
a voľbu príslušných teoreticko-metodologických východísk. Ako v tejto súvislosti konštatuje Travers
(2001), kriticky orientovaný výskum nie je pre každého, pretože môže byť efektívne realizovaný
pravdepodobne len v tom prípade, ak samotná výskumníčka či výskumník pociťuje nespravodlivosť
v prístupe voči určitým skupinám v spoločnosti (s. 129).
Zastávať feministické stanovisko vo výskume znamená teda nielen zaujatie kritickej
perspektívy, ale aj prijatie kompletnej politickej a morálnej zodpovednosti za svoj výskum. Tento typ
výskumu preferuje človeka a ľudskú skúsenosť, vyzdvihuje perspektívu, cez ktorú je na výskumný
proces nazerané. Takýto výskum kladie veľký dôraz na priebeh celého výskumného procesu – od
výberu témy, vzťah s participantmi a participantkami výskumu, až po citlivú prezentáciu a publikovanie
záverov. Realizovať feministický výskum znamená tiež prijatie takej pozície, ktoré nie je len
jednoduchým „pridaním“ žien25, ale začína z ich perspektívy: je to prijatie feministického
metodologického stanoviska (Letherby, 2003, 63), o ktoré sa vo svojom výskume, ako výskumníčka –
etnologička, taktiež usilujem. Prvým krokom takto orientovanej výskumníčky je teda „priznanie“
epistemologických východísk svojho výskumu, pričom v kontexte môjho výskumu je to práve
feministická epistemológia.
Vo všeobecnosti sa pod pojmom epistemológia rozumie filozofická disciplína skúmajúca
poznanie, jeho vznik, proces, predmet. Podľa Ramazanoğlu (2002) rôzne epistemológie ponúkajú rôzne
vysvetlenia toho, čo je pokladané za legitímne poznanie alebo aké kritériá sú adekvátne pre poznanie
Empowerment (z anglického empower – posilniť, voľne preložiteľné ako posilnenie) znamená proces,
v ktorom ľudia získavajú kontrolu nad svojimi životmi, buď sami alebo s pomocou druhých (napríklad aj
výskumníkov), ale zároveň je aj výsledkom snahy dosiahnuť určitú mieru schopnosti ovplyvňovať svet (Staples
in Sadan, 1997, 73). Je procesom prechodu zo stavu bezmocnosti do stavu relatívnej kontroly nad životom
jednotlivca, jeho osudom a prostredím (ibid., 144). Predpokladá existenciu určitého typu nadvlády, kedy
ovládaní procesom empowermentu získavajú moc „do vlastných rúk“.
25
Ako v tomto kontexte dodáva Ramazanoğlu (2002), feministky/ti nemusia študovať len ženy, zameriavať na
gender, či prípadne nazerať na ženy ako imúnne voči zneužívaniu moci (s. 147). Nie je to skúmanie genderu
alebo genderovaného spoločenského života ako takého, čo robí výskumný projekt feministickým, pretože
genderové vzťahy je pomerne zložité v praxi oddeliť od iných mocenských vzťahov (ibid.).
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sociálnej reality (s. 12). Definuje epistemológiu ako spôsob určovania ako výskumníci/čky vedia, čo
vedia, pričom vo feministickom kontexte sú nastoľované predovšetkým otázky poznania a moci: kto má
moc poznávať a čo, a ako je moc prítomná v procese produkcie poznania (ibid., 13). Travers (2001)
vyzdvihuje dôležitosť epistemológie v rámci vedeckého bádania. Konštatuje, že je veľmi podstatné
rozpoznať, že každý výskumník či výskumníčka prináša do výskumného procesu určitý súbor
predpokladov, dokonca aj vtedy, ak si ich sám nie je vedomý. Tie potom zásadne vplývajú na to, akým
spôsobom chápe a interpretuje (kvalitatívne) dáta. Je preto žiaduce byť si ako výskumníčka vedomá
týchto súvislostí (Travers, 2001, 9). Epistemológia môže byť definovaná ako teória poznania
a premýšľať epistemologicky zahŕňa podľa Letherby (2003) rozpoznávanie vzťahu medzi
poznávajúcim a poznávaným (s. 5). Epistemológia sa teda zaoberá tým, čo je pokladané za legitímne
poznanie a čo môže byť poznané (ibid.).
Kľúčovými princípmi naprieč feministickým myslením sú kontextualita a situované poznanie,
pričom „tieto možno pokladať za vedúce paradigmy feministických epistemológií“ (Farkašová, 2009,
23). Haraway (1988), antropologička, ktorá predstavila feministickému mysleniu koncept situovaného
poznania [situated knowledges], argumentuje v prospech politík a epistemológií lokácie, pozicionality
a situovanosti, kde nie univerzálnosť, ale parciálnosť je podmienkou pre to, aby bolo počuť, že človek
činí racionálne tvrdenie (s. 589). Práve parciálna perspektíva a situované poznanie zreteľne deklarujúce
a zodpovedajúce za svoje pozície, by podľa nej mohlo byť alternatívou k autoritatívnemu konceptu
objektivity (Mátonoha, 2005, 34), o ktorú sa zväčša opiera mainstreamový pozitivisticky orientovaný
výskum. Koncept situovaného poznania (alebo politiky lokácie) bol, podľa Lorenz-Meyer (2005), od
začiatku zameraný na to, aby podporil reflexiu a zodpovednosť za to, ako feministky jednajú a tvoria
znalosť v rámci lokácií, ktoré zastávajú, reprodukujú a transformujú (s. 78). Zároveň vychádza
z tvrdenia, že pokiaľ lokácia a pozicionalita sú epistemologicky formatívne, tak výskumná prax, ktorá
systematicky berie do úvahy spôsoby, v ktorých mocenské vzťahy a emocionálna zainteresovanosť
bádateľky či bádateľa prispievajú k diskurzívnej štrukturácii ich vedeckých tvrdení, povedie
k zodpovednejšiemu poznaniu (Lorenz-Meyer, 2005, 77). Práve feministickou kritikou vykročila
filozofia vedy zo zovretia logiky a nadviazala tak tesnejšie spojenectvo nielen s dejinami vedy,
sociológiou, psychológiou vedy, ale aj s etnografiou (Sedová in Szapuová, 2009a, 125).
Takto chápané poznanie znamená podľa Farkašovej (2009) prepojenie epistemologických,
politických a etických aspektov poznania, dáva dôraz na poznanie produkcie poznania v sieti
mocenských vzťahov a na význam, aký pre produkciu poznania predstavuje sociálny kontext (s. 26).
Znamená to, že aj „veda ako istý spoločenský a kultúrny útvar je vždy situovaná v konkrétnom
historickom, spoločenskom a kultúrnom kontexte a nesie v sebe znaky spoločenskej štruktúry, ktorej je
súčasťou“ (Szapuová, 2011, 332). Kľúčový pojem situované poznanie teda „zdôrazňuje väzbu
poznávacieho procesu na jeho konkrétnu sociálnu situovanosť, na konkrétny sociálny kontext tohto
procesu; je to pojem, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje ako metodologická inšpirácia napríklad
v kultúrnych štúdiách“ (Farkašová, 2009, 23), v tomto prípade aj v etnológii. Z feministickej
32

perspektívy teda žiadny výskumník či výskumníčka nie je anonymným hlasom prichádzajúcim
odnikiaľ, ale

konkrétnym indivíduom s konkrétnymi

spoločenskými

motiváciami,

cieľmi,

ideologickými záujmami, očakávaniami a predstavami, politickou a osobnou históriou, poznávacím
zázemím (Mátonoha, 2005, 31). Práve všetky tieto a mnohé ďalšie aspekty nevyhnutne ovplyvňujú
priebeh a výsledky bádania (samotným výberom výskumných preferencií, počnúc alokáciou zdrojov na
výskum, interpretáciou a evaluáciou získaných dát končiac) (ibid.). Podľa neho feministické poňatie
vedy a poznania nechce tieto aspekty zamlčovať, potláčať, ale naopak ich chce priznať, otvoriť, naučiť
sa ich reflektovať a pracovať s nimi (ibid.). Vedecké poznanie je naopak v tomto kontexte chápané ako
niečo, „čo sa utvára a konštruuje prostredníctvom sociálnych procesov a mechanizmov, čo je zasadené
a situované v konkrétnych historických, sociálnych, ale aj politických, ekonomických a kultúrnych
súvislostiach a kontextoch a je týmito kontextami spoluutvárané a podmieňované“ (Szapuová et al.,
2009a, 16). Vedecké poznanie je tak vždy situovaným poznaním a táto situovanosť sa akcentuje tak vo
vzťahu k spôsobom poznávania, ako aj vo vzťahu k subjektom alebo aktérom poznania (ibid.).
V prípade mojej dizertačnej práce, sa tento prístup prejavuje predovšetkým vo vzťahu k doktorandom
a doktorandkám ako hlavným aktérom, ktorých poznanie je vo výskume v centre záujmu. Taktiež mňa
ako výskumníčky zodpovednej za interpretáciu tohto poznania a zároveň reflektujúcej vlastnú
pozicionalitu (ako výskumníčky a doktorandky), v kontexte situovanosti poznania v rámci výskumu
i doktorandského vzdelávania, ako aj vo vzťahu k ďalším aktérom, ktorí vstupujú do utávarania
doktorandského vzdelávania.
Feministická epistemológia zároveň „nastoľuje otázky týkajúce sa rodových aspektov a rodovej
dimenzie tvorby poznania, vzťahu vedy a patriarchálnej spoločenskej štruktúry či patriarchálnej
ideológie, prepojenia medzi vedením a mocou“ (Szapuová, 2009a, 122). Vychádza z tézy, podľa ktorej
„veda, podobne ako ostatné formy ľudskej činnosti, nie je rodovo neutrálna, ale je rodom poznačená“
(ibid., 127).26 Genderovanosť (rodovosť) vedy sa podľa Szapuovej (2009a) prejavuje jednak na
Koncept rodu/ genderu je ústredným analytickým nástrojom feministickej teórie. Gender je konštitutívnou
súčasťou sociálnych vzťahov, ktorý je založený na uvedomovaných rozdieloch medzi pohlaviami, je tiež
primárnym spôsobom označovania mocenských vzťahov (Scott in Szapuová, 2009a, 126). Vzťahuje sa na
sociálne a kultúrne rozdiely a vzťahy medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločnosťou podmienené a kultúrne
konštruované, je teda sociálnou konštrukciou (Kiczková, 2011, 36). Ako sociálny konštrukt vyjadruje, že
vlastnosti a správanie spojované s obrazom muža a ženy sú formované kultúrou a spoločnosťou. Na rozdiel od
pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení sa podľa času či miesta, pôsobenie rodu ukazuje, že určenie
rol, správania sa a noriem vzťahujúcich sa k ženám a mužom je v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach
či rôznych sociálnych skupinách rozdielne. Ich záväznosť či determinácia nie je teda prirodzeným, nemenným
stavom, ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a ženami. Znamená to, že žiadne
usporiadanie vzťahov mužov a žien v spoločnosti nie je dané, ale každé usporiadanie v čase, je len dočasným
konštruktom (Čermáková, 2000, 11). Ako zásadná analytická kategória môže byť gender „len vtedy efektívnym
nástrojom kritiky, ak prináša výpovede o nerovnosti a moci“ (Kiczková, 2011, 42). Podľa S. Harding je
genderový sociálny život produkovaný odlišnými a vzájomne súvisiacimi procesmi, pričom tieto tri úrovne
genderu rozoznáva ako genderový symbolizmus, genderovú štruktúru a individuálnu genderovú identitu
(Harding in Zezulová, 2011, 358), ktoré majú byť predmetom kritického skúmania. Koncept genderu
v dizertačnej práci používam jednak v rámci aplikácie tzv. genderovo korektného jazyka (t.j. v používaní
mužského i ženského ekvivalentu slova v rôznych formách použitých vo vzťahu k danému textu), ktorý sa ako
symbolická forma snaží o dosiahnutie genderovej rovnosti, a súčasne ako jeden zo spôsobov predchádzania
zneviditeľňovania žien v sociálnej realite. Súčasne ho používam v kontexte genderovej štruktúry akademických
26
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inštitucionálnej úrovni (napríklad nedostatočné zastúpenie žien v určitých vedných odboroch alebo vo
vedeckých funkciách), a jednak sa prejavuje v rovine vedeckých teórií, metód a jazyka vedy, veda tak
v sebe nesie silnú androcentrickú predpojatosť (s. 45). Androcentrizmus je možné definovať ako
nadvládu mužskej perspektívy, ktorá sa považuje za určujúcu (Kiczková, 2011, 33). Je chápaný ako
taký spôsob vnímania a reprezentácie sveta, v ktorom sa uplatňuje mužský pohľad a ktorý odráža
mužské, resp. maskulínne záujmy, postoje a hodnoty, pričom pod maskulínnymi záujmami a hodnotami
sa chápu tie, ktoré spoločnosť a kultúra považuje za prislúchajúce mužom (Farkašová – Szapuová,
2004, 188). Prvky androcentrizmu boli identifikované v jednotlivých rovinách či etapách vedeckého
skúmania, a jeho príznaky boli rozpoznané napríklad v neprítomnosti žien vo vede, pri výbere
problémov a metód, pri formulácii hypotéz, pri interpretácii dát a pod. (Szapuová, 2005, 43).
Feministická kritika si v tomto kontexte prioritne všíma výrazne maskulínny charakter vedy, pričom
nemusí ísť len o status, kariéru a uplatnenie jednotlivých vedcov a vedkýň, ale o celkovú situáciu,
komplexné nastavenie vedeckého obrazu, fungovania vedy, ktoré sa vyznačuje výrazne maskulínnymi
črtami (Mátonoha, 2005, 30).
Feministická kritika sa tak snaží ukázať, že veda nie je nezainteresovaná, neutrálna, čistá,
vyviazaná z komplexných procesov politického a spoločenského rozhodovania (Mátonoha, 2005, 26).
Ako konštatuje Farkašová (2009), stále však prežíva predstava o vede ako genderovo, hodnotovo
a postojovo neutrálnej aktivite, ktorá je posilňovaná postulátom slobody v rovine vedeckej práce,
ktorým sa podsúva myšlienka o nespojitosti vzťahov v myslení s mocenskými vzťahmi v spoločnosti,
ako aj myšlienka o vedeckej produkcii ako o individuálnej aktivite, ktorá sa neviaže na sociálny kontext
a nie je ním spoludeterminovaná (s. 25). Môj výskum vychádza primárne z tejto kritickej
epistemologickej pozície, t.j. z tohto uvedomenia a prístupu k vede a vedeckému poznaniu. Výskum je
teda jednak vedený z feministickej pozície a poznaním, ktoré do vedy priniesla feministická
epistemológia, a zároveň chce svojím celkovým dizajnom, realizáciou, metodologickým a analytickým
prístupom i jeho výsledkami, prispievať k vedeckému poznaniu tohto typu.

vzťahov, nakoľko genderová perspektíva je vždy implicitne prítomná vo feministickom uvažovaní. V
dizertačnej práci preferujem pojem anglického pôvodu gender pred slovenským prekladom rod, a to najmä z
praktických dôvodov (pojem gender je v akademickom prostredí celosvetovo známy a používaný, rovnako v
Českej republike je zaužívaný pojem gender, pričom nie je neobvyklé pojem aj skloňovať), pričom pojem rod
ponechávam len v citáciách, ak je použitý autorkou/om.
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II. 1. 1. Teória stanoviska (ako filozofická inšpirácia a teoretické
východisko)
Feministická reflexia vedy sa od počiatku rozvíja ako vnútorne diferencovaná teoretická
iniciatíva (Szapuová, 2007, 75). Harding (1986) rozlišuje tri hlavné prúdy feministickej epistemológie,
a to feministický empirizmus, feministický postmodernizmus a feministickú teóriu stanoviska (Harding
in Szapuová, 2011, 343). Szapuová (2007) konštatuje, že všetky tri prúdy majú spoločné ukotvenie
v téze o situovanosti poznania a jeho sociálnej konštruovanosti. Empirizmus (alebo pozitivizmus) sa
snaží rozlíšiť medzi „situovanosťou generujúcou omyl a situovanosťou, ktorá omyl negeneruje“ (s. 80),
pričom predstaviteľky tohto prúdu sa nazdávali, že „identifikované rodové predsudky a zaujatosti
možno eliminovať tým, že vedci a vedkyne sa budú striktnejšie pridŕžať existujúcich metodologických
noriem vedeckého skúmania“ (Farkašová, 2009, 28). Pre ambíciu zachovať kontinuitu s tradičnou,
konvenčnou vedou „hlavného prúdu“ (úv. pôv.) býva empirizmus označovaný za konzervatívny prúd
(ibid., 29). Postmodernizmus zdôrazňuje kontingentnosť a nestabilitu sociálnej identity poznávajúcich
a situovaností (Szapuová, 2007, 80). Postmoderná kritika vedy sa sústreďuje na otázky jazyka
a myšlienkových systémov a tvrdí, že realita a poznanie sú diskurzívne utvárané (Linková –
Červinková, 2005, 17). Podľa tejto perspektívy nie sme teda schopné/í veci uchopovať samé o sebe, ale
len skrz koncepty vyjadrované slovne v rámci diskurzu (ibid.). Hoci sa všetky prúdy vyvíjali ako
odlišné, často aj protikladné, iniciatívy, dnes je možné uvažovať skôr o komplementarite týchto
teoretických iniciatív, pretože postupne dochádzalo k znejasňovaniu hraníc medzi nimi (Szapuová,
2007, 80). Základnými východiskami všetkých troch pozícií je dôraz kladený na pluralitu a odmietanie
totalizujúcich teórií, ako v tejto súvislosti konštatuje Linková (2006), pričom etické aspekty (ako
zodpovednosť, empatia, solidarita, vedecká komunita, etc.) sú kritickými aspektmi všetkých troch
prístupov (s. 145). Moja feministická perspektíva a výskumný prístup dizertačnej práce teoreticky
gravituje k tretiemu prúdu podľa kategorizácie Harding (1986) - feministickej teórii stanoviska
[feminist standpoint theory].
K základným tézam teórie stanoviska patrí tvrdenie, že „nielen mienky a v kultúre pevne
ukotvené presvedčenia, ale aj celé poznanie je sociálne situované, podmienené, štruktúrované“
(Farkašová, 2009, 35), a zároveň všetky ľudské aktivity (v rámci materiálneho života) ľudské poznanie
formujú, štruktúrujú i limitujú (ibid.). Feministická teória stanoviska vychádza z presvedčenia, že
neexistuje žiadna objektívna a neutrálna pozícia, z ktorej by bolo možné niečo tvrdiť, a že poznanie nie
je produkované v sociálnom a hodnotovom vákuu (Linková - Červinková, 2005, 16). Naopak tvrdí, že
práve hierarchicky usporiadaná spoločnosť vedie k produkcii rôznorodých stanovísk, v rámci ktorých sa
utvára ľudská skúsenosť (Hesse-Biber, 2012, 15). Podľa Farkašovej (2009) koncept stanoviska, na
ktorom teória stojí, vychádza z predpokladu, že nielen spôsoby poznávania, chápania, vysvetľovania
sociálnej reality, ale aj samotná epistemológia (ako disciplína skúmajúca procesy poznávania) je
ovplyvnená materiálnym životom a sociálnymi vzťahmi (s. 34). Preto aj predstava o „čistej,
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s materiálno-praktickým životom nesúvisiacej, sociálno-politické podmienky transcendujúcej,
hodnotovo, historicky a kultúrne (rodovo) neutrálnej epistemológii je vnímaná ako ilúzia“ (ibid.).
V tejto logike bola, v pôvodne sformulovanej teórii stanoviska, ústrednou ideou marxistická
téza o špecifickej pozicionalite (lokácii) žien v kontexte genderovej segregácie trhu práce, v dôsledku
ktorej zažívajú skúsenosť útlaku (Farkašová, 2009, 34). Práve vďaka tejto špecifickej skúsenosti majú
ženy jedinečný náhľad ako výskumníčky na životy iných žien, zatiaľ čo muži (ako príslušníci
dominantnej skupiny) dosahujú len parciálne hľadisko, ktoré vyplýva z ich privilegovanej pozície.
Práve preto by spôsob poznávania mal začínať od životov žien a zdôrazňovať dôležitosť ich vlastného
pochopenia a skúsenosti v tvorbe poznania (ibid.). V takto hierarchicky usporiadanej spoločnosti teória
pripisovala teda epistemickú privilegovanosť subjektom s nižším sociálnym statusom, ktoré sa
nachádzajú v marginálnej pozícii, v situácii neprivilegovaných až utláčaných (Farkašová, 2009, 31).
Podľa teórie stanoviska je preto ich pohľad ostrejší, kritickejší, otvorenejší, pretože nie je viazaný na
udržiavanie statu quo, ale spája sa s vyhliadkami na zmenu spoločenského usporiadania (ibid.). Keďže
rôzne sociálne pozície generujú rôzne skúsenostné kontexty (a na ich základe aj identity a perspektívy
pri poznávaní sveta), za istých okolností pripisuje teória znevýhodneným, marginalizovaným, či
pozíciám „iných“ (úv. pôv.), možnú epistemickú privilegovanosť (Farkašová, 2009, 32). Avšak pod
vplyvom postmodernistických inšpirácií sa definitívne upustilo od predstavy jedného a výlučného
ženského/ feministického stanoviska ako epistemicky privilegovaného a obhajuje sa potreba viacerých
rôznych epistemologických situovaností, preto si už nijaký subjekt, či už v pozícii mocného alebo
bezmocného, nemôže nárokovať status epistemickej privilegovanosti (Farkašová, 2009, 36). Dá sa teda
konštatovať, že sa definitívne upustilo od predstavy jedného a výlučného ženského/ feministického
stanoviska

(ako

epistemicky

privilegovaného)

a obhajuje

sa

potreba

viacerých

rôznych

epistemologických situovaností a v súčasnej teórii stanoviska sa tak presadzuje tzv. mäkší koncept
stanoviska, ktorý vyplýva z predstavy mobilnejších pozícií a voľnejšieho chápania identít a stanovísk
(Haraway in Farkašová 2009, 36).
Farkašová (2009) formuluje základné aspekty „reflektovanej“ stanoviskovej teórie nasledovne:
- feministické stanovisko je odlišné od stanoviska (a skúsenosti) žien vo všeobecnosti;
- feministické stanovisko nie je dané ženskej skúsenosti per se, ale je dôsledkom špecifických foriem
životnej aktivity a najmä praxe, ktoré súvisia so sociálnou deľbou práce;
- feministické stanovisko zahŕňa kritickú reflexiu danej sociálnej pozície a sociálnej praxe;
- cieľom teórie je rozvinúť kritiku dominantného poznania a utvoriť poznanie alternatívne, ktoré by
mohlo slúžiť ako báza pre projekty všeobecnej ľudskej emancipácie (Farkašová, 2009, 31). Znamená to,
že stanovisko sa nechápe ako niečo dané, čo sa automaticky viaže na určitú sociálnu pozíciu v určitom
sociálnom priestore, ale ako niečo, čo sa dosahuje teoretickou a praktickou angažovanosťou, t.j.
predpokladá sa kritická reflexia sociálnej situovanosti zohľadňujúca predovšetkým mocenské
nerovnosti, ich dôsledky pre životy rôzne situovaných ľudí a možnosti ich odstránenia (ibid., 35).
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Teória stanoviska tak reflektuje vzťah medzi produkciou poznania a mocenskými štruktúrami/
praktikami, v ktorých sa proces získavania poznatkov realizuje (Farkašová, 2009, 31). Skúma väzby
medzi sociálnou pozíciou aktérov a aktérok poznania (pozíciou v poli mocenských štruktúr spoločnosti)
a ich možnosťami poznávať (ibid., 32). Napomáha vidieť a rozumieť svetu prostredníctvom očí
a skúsenosti utlačovaných a použiť ich víziu a poznanie v sociálnom aktivizme a pri realizácii sociálnej
zmeny (Brooks, 2007, 55). Je fúziou poznania a praxe; je oboje – teóriou poznania i metódou realizácie
výskumu, prístupom ku konštruovaniu poznania i výzvou na politickú akciu (ibid.). Teória spája svoje
východisko so skupinami znevýhodnených, stáva sa pre ňu relevantnou ich skúsenosť a pomáha tak
konštituovať a posilňovať „opozičné vedomie“ (úv. pôvodné) vo vzťahu k spoločenskému
hierarchickému usporiadaniu, či asymetrii (Farkašová, 2009, 32). Preto skúsenosť znevýhodnených
skupín „predstavuje dôležitý potenciálny zdroj kritického pohľadu, ktorý vedie k alternatívnym
spôsobom poznávania“ (ibid., 36). Je tak bázou „nielen pre výskumné projekty, ale aj pre politické
stratégie“ a má „okrem epistemického, aj značný sociálno-politický emancipačný potenciál“ (ibid., 32);
„jej cieľom je odstrániť epistemické (a následne aj iné) nerovnosti v spoločnosti“ (ibid., 33).
Teória stanoviska tak stojí v pozadí celkového dizajnu výskumu, je mojím teoretickým
východiskom, no zároveň slúži ako vstup do problematiky výskumu akademického prostredia
(a vedy) ako špecifického výskumného terénu, tu so zameraním na doktorandské vzdelávanie
a rozpoznaním doktorandov a doktorandiek ako jeho hlavných aktérov. V takto uchopenej optike
budem nasledovať teóriu stanoviska v troch špecifikovaných líniách:
ad 1) výskum začínam ako žena - výskumníčka, ktorej výskumná perspektíva je feministickým
stanoviskom,
ad 2) ako aktérov (poznania) skúmam doktorandov a doktorandky ako špecifickú akademickú
komunitu, na ktorých budem nazerať ako na aktérov „bez hlasu“,
ad 3) svoje stanovisko uzatváram ako doktorandka, t.j. príslušníčka takto rozpoznávanej
komunity. Pričom z tejto perspektívy uchopené stanoviská, pozicionality a situovanosti v kapitole
priebežne objasním, v kontexte zvolených metodologických východísk.
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II. 2. Auto/etnografia
(ako metodologické východisko)
Dá sa konštatovať, že feministický prístup v sociálnych vedách inklinuje k preferencii
kvalitatívnych metód, pričom v tomto bode sa v dizertačnej práci spája vhodnosť prepojenia zvolenej
feministickej perspektívy práve s etnológiou (ako zastrešujúcou vednou disciplínou, v rámci ktorej je
výskum realizovaný). Podobne, ako „odhalenie“ epistemologických východísk výskumu, je aj výber
metodológie podstatnou súčasťou feministického prístupu, a teda druhým zásadným krokom. Ako
konštatuje Ramazanoğlu (2002), feministický výskumný projekt začína tam, kde začína metodologická
činnosť (s. 8). Podľa nej metodológia v sociálno-vednom výskume zahŕňa určité pravidlá, ktoré
vymedzujú akým spôsobom je možné pristúpiť k sociálnemu skúmaniu (ibid., 11). Pre feministickú
výskumníčku/ka je dôležité zodpovedať si nielen otázky typu, ako a prečo výskum robíme, ale
rozpoznať aj relevanciu prístupov a techník, ktoré pri tom volíme (Letherby, 2003, 6). Ako ďalej
konštatuje, to, čo robí výskum feministickým, nie sú použité metódy samotné, ale partikulárne spôsoby
akými sú metódy používané, ako aj rámce, v ktorých sú umiestnené (ibid. 87).
Všetky tieto „požiadavky“ sa mi podarilo prepojiť práve v auto/etnografickom prístupe, ktorý
rozpoznávam ako najvhodnejší pre naplnenie mojich výskumných ambícií, pričom etnografia je tu
chápaná v širšom kontexte ako zastrešujúce metodologické východisko, ako celkový výskumný prístup.
Komplexne tak zahŕňa vzťah k participantom výskumu, výskumnému terénu, výskumným dátam, ich
spracovaniu, porozumeniu a interpretácii, písaniu či prezentácii výskumných zistení.

II. 2. 1. Etnografia, príbeh o ľuďoch
Ako konštatujú Stöckelová a Abu Ghosh (2013), etnografia nie je metóda, ale kreatívny proces,
v ktorom sa prelína vytváranie dát, teoretizovanie, reflexivita, rôzne spôsoby písania spolu so
sociálnymi vzťahmi v teréne ako aj v epistemickej komunite (s. 7). Podľa nich sa tak otvára jedinečný
konceptuálny priestor pre súmeriteľné skúmanie sociálnych, diskurzívnych, emocionálnych,
spirituálnych, telesných i materiálnych rozmerov skutočnosti (ibid.). Hammersley a Atkinson (2005)
etnografiu vnímajú predovšetkým ako participáciu etnografa/ky (či už zjavnú alebo skrytú)
na každodennom živote ľudí spravidla dlhšie časové obdobie, pričom táto participácia znamená
sledovanie diania, počúvanie a pýtanie sa, v podstate zbieranie všetkých dostupných dát, ktoré by mohli
osvetliť problematiku, na ktorú je výskum zameraný (s. 1).
V súlade s Maddenom (2010), považujem etnografiu za príbeh opierajúci sa o dôveryhodné
(predovšetkým) kvalitatívne dáta a autoritu, ktorá vychádza z aktívneho etnografického zapojenia sa
(s. 6). Etnografia tak v mojom ponímaní je predovšetkým príbehom o ľuďoch. Ak sa etnografia vo
svojej podstate dá chápať ako „písanie o ľuďoch“, potom etnografický text je interpretatívnym
a vysvetľujúcim príbehom o skupine ľudí a ich socialite, kultúre a správaní, no táto správa nie je
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fiktívnou, je naratívom založeným na systematicky získavaných a analyzovaných dátach (ibid., 16).
Etnografia však nie je len aktom písania, je oboje, praktikou výskumu (ako súčasť metodológie)
a textovým produktom tejto praktiky, je formou realizácie sociálneho výskumu, ako aj finálnym
produktom vychádzajúcim z písania výskumu (ibid.). Je teda kvalitatívnou sociálno-vednou praktikou
zahrňujúcou písanie o ľuďoch, bytie s ľuďmi, ako aj teoretizovanie o nich (Madden 2010). V takomto
ponímaní etnografie by teória nemala byť braná ako pravidlo, ktoré ľudia dôkladne dodržiavajú, je skôr
návodom, ktorý môže napomôcť porozumieť prečo ľudia robia a myslia si to, čo robia (ibid., 18).
Teória by tu mala napomáhať k pochopeniu, k riešeniu problémov, budovať komplexnejšie príbehy
a generovať nové otázky; pretože my (etnografky a etnografi) sme tí a tie, kto ovláda teóriu, teória by
nemala ovládať nás (ibid.).
Ako konštatuje Hendl (2005), špecificky kritická etnografia (ibid., 122) a jej feministické
zameranie, sa orientuje na odhaľovanie foriem útlaku jedincov z menej privilegovaných skupín
(s. 117). Práve kritickí etnografi a etnografky považujú sami seba za kultúrne zviazaných „smrteľníkov“
hovoriacich z určitých konkrétnych rasových, triednych, a genderových lokácií (Foley – Valenzuela,
2008, 288). Keďže všetky stanoviská [standpoints] reprezentujú špecifické záujmy a pozície
v hierarchickej spoločnosti, takýto prístup je možné považovať za „ideologický“ v tom zmysle, že je
vždy čiastkový (ibid.). Pre väčšinu kritických etnografov a etnografiek je spoločnosť poznačená
kategóriami ako trieda, rasa, gender a v tejto optike žiadny tvorca poznania (ani samotný
výskumník/čka) nie je „nevinný“ a politicky neutrálny (ibid., 289).
Každý etnograf/ka si vytvára svoj vlastný spôsob spolupráce, pozicionality a autorstva (Foley –
Valenzuela, 2008, 306). Etnografia je preto vždy jedinečným príbehom, ktorý vzniká v interakcii medzi
etnografkou a participantmi a participantkami výskumu, ktorí sú zároveň spoluautormi
a spoluautorkami svojho vlastného života (Hendl, 2005, 122). Korešpondujúca analýza je potom
rovnako vysvetľujúca a popisná (Hendl, 2005, 238), postupuje od popisu k interpretácii, od
všeobecného ku konkrétnemu, je premenou „obyčajného na zvláštne“, pomocou postupného
odhaľovania kauzálnych súvislostí medzi javmi. Písať o svete kriticky tiež znamená podľa Traversa
(2001) zahrnúť túto epistemologickú pozíciu do dát a súčasne preukázať schopnosť vztiahnuť danú
situáciu k širšiemu štrukturálnemu kontextu, ktorý môže byť v danej lokálnej pozícii ľuďom skrytý
(s. 129). Špecifickou stratégiou analýzy, vyplývajúcou z kritického i kreatívneho prístupu a autorstva, je
aj využívanie metafor (Hendl, 2005, 240) pri tvorbe etnografického textu, ale aj iných umeleckých
vyjadrovacích prostriedkov, čím sa môže približovať k beletrii. Snaha o porozumenie „čitateľov/liek“ je
integrálnou súčasťou tvorby etnografického textu a stáva sa súčasťou politického stanoviska
výskumníčky.
Takto chápaný príbeh o ľuďoch v mojom ponímaní zahŕňa ako ľudí skúmaných (doktorandi
a doktorandky), tak aj osobu skúmajúcej (seba samú), a bude zahŕňať aj príbehy ďalších ľudí/ aktérov,
ktorí do skúsenosti doktorandov a doktorandiek ako hlavných aktérov výskumu – doktorandského
príbehu – vstúpili.
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II. 2. 2. Doktorandský príbeh: pozicionalita a situovanosť hlavných aktérov
Na základe zvolených teoretických (teória stanoviska) a metodologických (etnografia)
východísk, sa dá konštatovať, že sa tak v kombinácii stávajú výskumnou stratégiou, na základe ktorej
rozpoznávam v kontexte dizertačnej práce pozíciu doktorandov a doktorandiek ako umlčovanú
a rozpoznávam ich ako aktérov bez hlasu. Do výskumu vstupujem s presvedčením, že ich budem
vnímať ako aktérov s obmedzeným mocenským vplyvom na podobu a chod vlastného doktorandského
štúdia, doktorandského vzdelávania a akademického prostredia celkovo.27 Pričom svoje východisko
opieram: a) o formálne legislatívne ukotvenú pozíciu doktorandov ako študentov 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania (podľa Zákona č. 131/2002), b) s tým súvisiacu pozíciu ako ašpirantov na
vedecký titul PhD. v rámci hierarchie akademicko-vedeckých hodností (podľa Zákona č. 131/2002). Ich
nerovná, formálne, štrukturálne a inštitucionálne ukotvená mocenská pozícia, sa potom prejavuje aj
v ďalších socio-kultúrnych súvislostiach, a to predovšetkým v kontexte:
- vlastného pozičného sebazaradenia v akademickom prostredí (my vs. oni),
- dominantnej akademickej hierarchie voči vedcom a vedkyniam s vyšším akademickým titulom,
- inštitucionálneho zaradenia na akademickej inštitúcii voči zamestnancom a zamestnankyniam týchto
inštitúcií,
- inštitucionálneho a vedného zaradenia na určitom pracovisku akademickej inštitúcie voči iným
doktorandom a doktorandkám,
- zaradenia vo forme doktorandského štúdia voči inej forme doktorandského štúdia (denní vs. externí),
- genderovej nerovnosti vo vede, ktorá sa prejavuje aj na úrovni doktorandského vzdelávania.
Doktorandov a doktorandky zároveň v kontexte dizertačnej práce rozpoznávam ako špecifickú
komunitu28 v rámci akademickej komunity s určitými špecifickými záujmami, potrebami, hodnotami či
cieľmi (predovšetkým získanie vzdelania 3. stupňa a získanie titulu PhD.), a tým aj spoločne
nadobudnutou pozíciou v akademickom a vysokoškolskom prostredí. Doktorandská komunita je tu na
jednej strane identifikovaná ako komunita študentov a študentiek 3. stupňa vysokoškolského
vzdelávania (Zákon č. 131/2002), na strane druhej zároveň ako komunita začínajúcich výskumníkov
[early stage researchers] alebo mladých výskumníkov [young researchers] (Salzburg Principles 2005), t.j.
patriaca k širšej akademickej komunite. Domnievam sa, že práve ambivalentný charakter tejto
špecifickej pozície situuje doktorandov a doktorandky do neprivilegovanej a znevýhodnenej, či
marginalizovanej a ostrakizovanej, pozície.29

Obmedzená účasť na rozhodovaní, obmedzený prístup ku zdrojom (materiálnym i nemateriálnym),
obmedzený sociálny kapitál, obmedzený prístup k vedeckému poznaniu, pozícia priamo závislá na pozíciách
hierarchicky (mocensky) vyšších pozíciách, a pod.
28
Pričom pod termínom komunita budem rozumieť sociálny kolektív s určitými spoločne zdieľanými
charakteristikami v určitom čase a priestore.
29
Takto konštruovanú pozicionalitu a situovanosť aktérov je možné rozlišovať len v analytickej rovine.
Doktorandi a doktorandky môžu v ďalších kontextoch nadobúdať mocenskú pozíciu voči ďalším aktérom
vysokoškolského vzdelávania (napr. študenti a študentky 1. a 2. stupňa) či akademického prostredia (napr.
27
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Pomenovanie participant a participantka výskumu volím v kontexte práce zámerne, nakoľko
vychádza z feministického stanoviska výskumníčky a má vyjadriť prístup k ľuďom, ktorých skúmam
a snahu o mocenskú dekonštrukciu vzťahu „výskumníčka vs. skúmaní“. Participantov a participantky
vnímam v kontexte etnografického prístupu ako partnerov, ktorí sú účastnými a aktívnymi
spolutvorcami „doktorandského príbehu“, do ktorého prispievajú svojou vlastnou skúsenosťou. Ich
skúsenosť, resp. „hlas“, zahŕňam vo výskume prostredníctvom realizácie rozhovorov s 33
doktorandkami a doktorandmi (18 žien a 16 mužov).
Kým doktorandská pozícia participantov a participantiek je spoločne nadobudnutou a žitou
pozíciou, čo ďalej doktorandov a doktorandky v mojom výskume spája, je doktorandské štúdium
realizované v rôznych vedných odboroch spoločenských a humanitných vied. Okrem jedného
participanta pochádzajúceho z Českej republiky (výskumný pobyt Erazmus) boli všetci participanti
a participantky občanmi Slovenskej republiky. V súlade so zámerom zaistenia rôznorodých
situovaností, sú z genderového hľadiska zahrnutí do výskumu doktorandi aj doktorandky (ženy aj
muži). Preto i ďalšie súvisiace charakteristiky participantov a participantiek v kontexte doktorandského
štúdia je možné označiť ako heterogénne. Vo výskume sú zahrnuté doktorandky a doktorandi v rôznom
stupni (prvý, druhý, tretí ročník, nadštandardné štúdium) či forme doktorandského štúdia (denná
a externá), fáze doktorandského štúdia (pred absolvovaním obhajoby projektu dizertačnej práce
a dizertačnej skúšky alebo po nej, vo fáze štúdia odbornej literatúry, aktívneho písania dizertačnej práce,
a pod.). Rovnako ich životná situácia a osobné zázemie sa rôznia, sú rôzneho veku, sú medzi nimi
slobodní aj vydaté/ženatí, rodičia i nerodičia, telesne handicapovaný, cudzinci. Pri pozicionovaní
a situovaní aktérov vychádzam pritom z presvedčenia, že doktorand/ doktorandka, ako komunitne
situovaný aktér, je vždy „situovaný v konkrétnom historickom, spoločenskom a kultúrnom prostredí,
v spleti rôznych sociálnych vzťahov, vrátane tých rodových“ (Szapuová 2009a, 132). Z tohto
presvedčenia potom plynie aj parciálny charakter výskumu, pričom táto perspektíva je v rámci
celkového dizajnu výskumu, vrátane analýzy, zohľadnená.
V kontexte etnografie ako príbehu o ľuďoch sa (etnografický) terén výskumu, teda miesto
alebo priestor stáva jednou z centrálnych zložiek výskumného procesu. Ľudia sú s miestom spojení
prostredníctvom formovania teritoriálnych, právnych, ekonomických, spirituálnych, emocionálnych
a iných súvisiacich väzieb (Madden, 2010, 37). Preto nebudem vo výskume chápať terén
v naturalistickom poňatí ako akési „prirodzené prostredie skúmaných ľudí“ (Stöckelová – Abu Ghosh,
2013, 14), rovnako ponímanie terénu v kontexte môjho výskumu ako len fyzického priestoru vnímam
ako redukcionistické. Opieram sa jednak o sociálno-konštruktivistickú ideu, že ľudia tvoria miesta
a miesta tvoria ľudí (Madden, 2010, 37) a jednak o ponímanie terénu ako myšlienkovej konštrukcie,
kedy sa etnograf/ka stáva tvorcom terénu, ktorý neexistuje mimo jeho/jej predstáv (Madden, 2010, 38).
Avšak, v súlade s Maddenom (2010), „svoj“ terén nekonštruujem v snahe o dosiahnutie kontroly nad
administratívny či pomocný personál), rovnako ako samotné akademické prostredie môže nadobúdať v širšom
spoločenskom kontexte privilegované postavenie.
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jednaním ľudí alebo inštitúcií v určitých podmienkach, ale naopak, v snahe o rámcovanie môjho
skúmania (ľudí a inštitúcií) a o kontrolu nad vlastnými myšlienkovými procesmi ako výskumníčky
(s. 39). Preto etnografický terén v mojom ponímaní nie je len geografickým alebo sociálnym
priestorom, ani čisto mentálnou konštrukciou výskumníčky, ale zahŕňa oba tieto elementy (ibid.).
V tomto chápaní sa mojím terénom výskumu stáva akademické prostredie (v širšom sociálnopolitickom kontexte), resp. univerzita (v užšom inštitucionálnom kontexte).30 Terén vzťahujúci sa
k výskumu v tejto súvislosti rámcujem aj v geografickom kontexte, pretože i mestá (Banská Bystrica
a Nitra) a regióny (Banskobystrický a Nitriansky kraj), kde univerzity sídlia, zásadným spôsobom
zasahujú doktorandské vzdelávanie. Zároveň do konštruovania terénu zahŕňam aj virtuálny priestor
(web-stránky), v ktorom univerzity v kontexte (prioritne) doktorandského vzdelávania pôsobia. V rámci
takto uchopeného terénu je potom za prítomnosti vzájomného spolupôsobenia rôznych aktérov utvárané
doktorandské vzdelávanie, ktoré sa stáva predmetom môjho výskumu.
Primárna selekcia doktorandov a doktorandiek bola podmienená predovšetkým zvoleným
terénom, t.j. ich inštitucionálnym ukotvením na dvoch slovenských verejných univerzitách, a to na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej UMB), konkrétne na Fakulte humanitných vied
(ďalej FHV), a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF), konkrétne na Filozofickej
fakulte (ďalej FF), kde v čase výskumu realizovali svoje doktorandské štúdium a zastávali
doktorandskú pozíciu. Obe univerzity vznikli v 90-tych rokoch 20. st., obe pôsobia v krajských
mestách, majú porovnateľné zameranie fakúlt a počet študentov a študentiek (cca 12 000 vo všetkých
troch stupňoch), obe ročne čerpajú zo štátneho rozpočtu porovnateľnú čiastku (cca 20 mil. €).
Výber samotných participantov a participantiek výskumu, s ktorými som realizovala
rozhovory, som ponechala na tzv. princíp autoselekcie, teda nemala som žiadny aktívny (a zároveň
mocenský) vplyv na výber „vhodných“ alebo „nevhodných“ ľudí. Z tohto dôvodu sa domnievam, že
komunita doktorandov a doktorandiek spomedzi seba vyselektovala osoby, ktoré o doktorandskom
štúdiu, jeho fungovaní, podmienkach, ako aj vlastných pohnútkach, premýšľali, prípadne mali záujem
o určitých veciach (z rôznych dôvodov) hovoriť. Zvolený princíp selekcie tak opäť potvrdzuje priznaný
parciálny charakter výskumu.
Hammersley a Atkinson (1995) konštatujú, že čas je nepochybne podstatnou dimenziou
sociálneho života, pretože postoje a aktivity sú v čase premenlivé spôsobmi, ktoré sú pre sociálnu teóriu
zásadné, no ako taký býva často v rámci výskumu prehliadaný (s. 46). Na temporálny rozmer
etnografického výskumu ako dôležitý činiteľ pri formovaní zmyslu a porozumenia poukazujú aj
Stöckelová a Abu Ghosh (2013, 17), a z týchto dôvodov pokladám za dôležité zdôrazniť aj jeho časový
rámec, teda temporalitu výskumu. Prvým krokom pri získaní kontaktu s doktorandmi a doktorandkami
(a potenciálnymi participantmi a participantkami výskumu) bolo kontaktovanie študijných oddelení
fakúlt, zodpovedné za doktorandské štúdium, s prosbou o sprístupnenie e-mailových kontaktov v apríli

30

Univerzita súčasne vo výskume zaujíma aj pozíciu aktéra doktorandského vzdelávania.
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2012. Keďže podľa študijných oddelení mali tieto kontaktné údaje charakter osobného údaju,
nasledovalo podanie oficiálnych žiadostí na dekanáty fakúlt v máji 2012. Na základe žiadostí mi boli
následne sprístupnené e-mailové kontakty aktuálnych doktorandov a doktorandiek oboch fakúlt. V máji
2012 boli z mojej strany e-mailom oslovení hromadne všetci doktorandi a doktorandky príslušných
fakúlt so stručným vysvetlením a popisom výskumu a prosbou o účasť na výskumnom rozhovore. So
všetkými doktorandmi a doktorandkami, ktorí s rozhovorom súhlasili, a bolo sa s nimi možné osobne
stretnúť, bol potom v mesiacoch máj - jún 2012 zrealizovaný rozhovor; stali sa participantmi
a participantkami výskumu. Výskumné rozhovory boli pre potreby výskumnej analýzy transkribované
v priebehu marca – júna 2014.
Na základe časového rámca výskumu (ako aj dĺžky a povahy pobytu výskumníčky v teréne)
možno považovať celkový charakter výskumu za dlhodobý, nakoľko obdobie od realizácie výskumu až
po analýzu predstavuje približne časové obdobie 3 rokov. Napriek tomu, že v kontexte etnografie sa
dlhodobý pobyt v teréne spravidla pokladá za nutnú súčasť výskumného procesu, vzhľadom na
tematickú orientáciu môjho výskumu a jeho úzky vzťah so socio-politickým dianím (ktoré je
dynamické), sa tu zároveň časovosť ukázala ako možný rizikový faktor, ktorý je nutné brať do úvahy.
V priebehu času sa participanti a participantky výskumu posúvali vo fázach svojho doktorandského
štúdia, niektorí štúdium úspešne ukončili, iní prerušili alebo vôbec nedokončili, stali sa rodičmi, či
zmenili svoje miesto pobytu alebo rodinný stav. Zároveň sa menilo aj akademické prostredie,
predovšetkým politiky (zmenilo sa vedenie Ministerstva školstva SR, jedna zo skúmaných fakúlt sa
premenovala z Fakulty humanitných vied na Filozofickú fakultu, zmenilo sa financovanie
doktorandského štúdia zo strany štátu voči univerzitám, apod.). Nakoľko sociálna realita nie je statická,
výskum tak zachytáva konkrétny parciálny časový rámec „doktorandského príbehu“.
Ako sú, v súlade s feministickou perspektívou, v centre pozornosti sociálno-vedného výskumu
mocenské vzťahy, a preto sa jeho zámerom stáva narušenie statu quo a dosiahnutie sociálnej zmeny,
podobný charakter nadobúda z metodologického hľadiska i kriticky orientovaný etnografický výskum.
Madden (2010) rozoznáva etnografický výskum ako aplikovaný [applied ethnographic research] práve
vtedy, ak je namierený na riešenie partikulárnych sociálnych problémov, ktorým čelia komunity,
skupiny ľudí alebo inštitúcie (s. 33). Etnografický výskum sa tak týka porozumenia socio-kultúrnym
problémom a použitia tohto pochopenia na prínos pozitívnej sociálnej zmeny do života komunít, skupín
ľudí alebo inštitúcií (ibid.). Podľa Stöckelovej a Abu Ghosha (2013), popredným politickoepistemickým cieľom etnografie má byť vytváranie priestoru, v ktorom môžu hovoriť a jednať tí,
ktorých skúmame, a to prostredníctvom cieleného úsilia o spoluvytváranie ich hlasu (s. 26). Potom
empowerment tu bude chápaný ako posilnenie hlasu doktorandov a doktorandiek, ako implicitná súčasť
výskumu, ktorý sám o sebe bude priestorom pre tento „hlas“, ako aj bude cielenou stratégiou, ako úsilie
o dosiahnutie sociálnej zmeny uskutočniť.
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II. 2. 3. Zámer – ciele – otázky – metódy výskumu
Práve táto popísaná snaha je v pozadí celkového dizajnu výskumu a reflektuje ju preto
primárny výskumný zámer: dosiahnuť empowerment (posilnenie sebavedomia, sebadôvery, aktivity
doktorandov a doktorandiek) a uvedomenie si svojej pozicionality v akademickom prostredí i v širšom
sociálno-politickom kontexte, resp. „dať hlas“ doktorandom a doktorandkám prostredníctvom
výskumu, a zároveň prispieť k porozumeniu doktorandského vzdelávania, ako aj k akademickému
i neakademickému diskurzu o doktorandskom vzdelávaní, aj prostredníctvom skúsenosti samotných
aktérov a z ich perspektívy, a tým napomôcť k dosiahnutiu sociálnej zmeny.
Z výskumného zámeru sa odvíjajú hlavné ciele výskumu:
1) identifikovať na základe zvolených teoreticko-metodologických východísk relevantných aktérov
doktorandského vzdelávania a analyzovať ich celkové pôsobenie, ako aj pôsobenie vo vzťahu
k hlavným aktérom (doktorandom a doktorandkám),
2) porozumieť a popísať vzťahy a procesy odohrávajúce sa medzi aktérmi vo vzťahu k doktorandskému
vzdelávaniu, so zameraním na skúsenosť a perspektívu hlavných aktérov (doktorandov a doktorandiek),
3) vyrozprávať „doktorandský príbeh“ v určitých spoločenských (akademické prostredie, spoločenské
a humanitné

vedy),

politických

(legislatíva),

systémových

(vedné

a vzdelávacie

politiky),

inštitucionálnych (verejná univerzita) podmienkach, v určitom čase a priestore (parciálny výskumný
kontext).
Pričom si kladiem nasledovné výskumné otázky, na ktoré sa vo výskume snažím odpovedať:
- Akí aktéri vstupujú do utvárania doktorandského vzdelávania na Slovensku?
- Ako títo aktéri jednajú, akého sú charakteru, ako vzájomne spolupôsobia a v akých podmienkach, aké
vzťahy a procesy je možné odhaliť?
- Ako sú situovaní hlavní aktéri doktorandského vzdelávania (doktorandi a doktorandky) v rámci týchto
vzťahov a procesov?
- Ako doktorandi a doktorandky (participanti a participantky výskumu) situujú seba samých v rámci
systému doktorandského vzdelávania, prostredia svojich univerzít, pracovísk a pracovných kolektívov?
Ako konštruujú svoju doktorandskú skúsenosť, identitu a pozíciu?
Zvolené metódy výskumu budem, v súlade s Reinharz (1992), opierať o feministickú
perspektívu, pričom rozpoznávam ako feministické metódy také, ktoré sú vo výskumných projektoch
používané ľuďmi, ktorí sa sami označujú za feministov/ky (s. 7). Keďže feminizmus je široké hnutie
bez oficiálnych lídrov, nie je prekvapivé, že neexistuje presný návod, ako robiť feministický výskum
(ibid., 244). Dá sa preto konštatovať, že feministické výskumníčky/ci používajú rozmanité výskumné
metódy, spravidla si osvojujú metódy svojich disciplín bez zásadnejšej zmeny (ibid., 243), v mojom
prípade etnológie/ socio-kultúrnej antropológie. Podľa Ramazanoğlu (2002) neexistuje žiadna metóda,
ktorá by bola výhradne a špecificky feministická, pretože feministické výskumníčky/ci používajú širokú
škálu techník (s. 15). Pod pojem metóda zahŕňa techniky alebo postupy používané pri skúmaní sociálnej
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reality a tvorení poznatkov (ibid., 11). Madden (2010) definuje metódu jednoducho ako nástroj (s. 24),
avšak jeho vnímanie metódy presahuje zber dát a zahŕňa do nej aj nástroje využívané pri výskumnom
plánovaní, analýze a interpretácii (ibid., 25).
Čo je pre takto uchopený výskum typické, je kombinovanie viacerých výskumných metód, tzv.
triangulácia. Reinharz (1992) konštatuje, že práve používanie viacerých výskumných metód vo
výskumnom procese umožňuje feministickým výskumníčkam/om prepojiť minulosť a prítomnosť a dať
do súvislosti individuálne jednanie a skúsenosť so spoločenským rámcom (s. 197). Podľa
Hammersleyho a Atkinsona (1995) práve etnografia (ako komplexný metodologický prístup) zahŕňa
v sebe kombináciu techník a z tohto dôvodu je možné dosiahnuť validitu výskumných záverov
pochádzajúcich z rôznych dátových zdrojov (s. 231). Preto sa, v súlade s feministickým
a etnografickým prístupom, opieram o stratégiu triangulácie metód výskumu, teda kombinujem viaceré
dátové zdroje, ktoré vo všetkých fázach výskumného procesu podľa potreby prepájam, pričom
používam nasledovné výskumné metódy:
1) Dokumenty. Špecifickým dátovým zdrojom, veľmi typickým pre etnografiu, je práca
s rôznorodými druhmi dokumentov, ktoré Hammersley a Atkinson (1995) pomenúvajú ako sekundárne
zdroje pre etnografa/ku, pričom ich produkciu a používanie pokladajú za integrálnu súčasť
každodenného života (s. 159). Ich charakter môže variovať od neformálneho, až po oficiálny a formálny
charakter (ibid.). Ide o tzv. sekundárny výskum [secondary/ desk research] a takýto výskum spravidla
znamená využívanie už existujúcich dát. Dáta sa vo výskumnom procese buď použijú v novom, resp.
výskumne relevantnom, kontexte, prípadne sa na výskumné dáta premenia. V tejto súvislosti budem
preto za dokumenty pokladať:
- štatistiky (produkované inštitúciami rôzneho druhu, vzťahujúce sa k danej problematike),
- legislatívne dokumenty (zákony či iné normatívy vzťahujúce sa prioritne k doktorandskému
vzdelávaniu),
- správy (štátnych inštitúcií, výročné správy univerzít, reporty z rokovaní súvisiace s danou
problematikou),
- ďalšie písomné zdroje (informácie z web-stránok inštitúcií, e-mailová komunikácia, mediálne výstupy,
články v tlačených či internetových periodikách, rozhovory, blogy, reportáže), ktoré nejakým spôsobom
pojednávajú o doktorandskom vzdelávaní alebo súvisiacich témach a môžu byť vo výskumnom procese
prínosné a ktoré budem pokladať za relevantné zdroje dát a môžu mi napomôcť pri porozumení
a popise skúmanej problematiky. Prostredníctvom sekundárneho výskumu sú v dizertačnej práci
skúmaní (ne-ľudskí i ľudskí) aktéri doktorandského vzdelávania.
Podľa Maddena (2010) „robiť etnografiu“ [doing ethnography] znamená hovoriť s ľuďmi
[talking to people], byť s nimi [being with people], ako aj pozerať sa na ľudí [looking at people]. Z tohto
dôvodu rozhovory a pozorovanie, ako v teoretickej rovine rozčlenené techniky, pokladám za kľúčové
a primárne metódy môjho výskumu, ktoré používam pri výskume doktorandov a doktorandiek, ako
ľudských a hlavných aktérov doktorandského vzdelávania.
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2) Pološtruktúrované rozhovory. Madden (2010) konštatuje, že rozprávanie sa s ľuďmi je
prvou a zásadnou úlohou etnografie (s. 59), pretože stále zostáva jednou z najdôležitejších spôsobov ako
poznať iných, pričom rozhovor ako taký, je všadeprítomný spôsob tvorby poznania a získavania
informácií v spoločnosti (ibid., 67). Každý etnograf/ka sa musí naučiť umeniu ako primäť ľudí hovoriť,
no zároveň aj umeniu nechať ľudí hovoriť (ibid., 64). Z tohto dôvodu som vybrala ako najefektívnejší
nástroj pre získanie výskumne relevantných informácií pološtruktúrovaný rozhovor. Takýto rozhovor
Hendl (2005) pomenúva ako rozhovor pomocou návodu, pričom tento typ rozhovoru mal aj v mojom
prípade viacero výhod: možnosť prípravy tém a oblastí rozhovoru vopred, časová efektívnosť, voľnosť
a flexibilita pri kladení otázok podľa situácie, celkovo napomáhal udržiavať zameranie rozhovoru
a zároveň dovoľoval participantovi/tke uplatniť svoje vlastné perspektívy a skúsenosti (s. 174).
Realizovala som 33 výskumných rozhovorov s doktorandmi a doktorandkami, prevažne
v neformálnom prostredí kaviarne či inom verejnom priestore (Banská Bystrica, Nitra), a v prostredí
skúmaných univerzít (UMB, UKF). Rozhovory mali priemerné trvanie hodinu, no vyskytli sa aj
rozhovory kratšieho či dlhšieho trvania (2 hodiny), prevažne mali individuálny charakter (výskumníčka
a jeden participant/ka), v dvoch prípadoch mali charakter skupinového rozhovoru (výskumníčka a dve
participantky). Každý rozhovor som sa snažila situovať v danom kontexte, a preto som rozhovory
začínala otázkou, prečo sa doktorand alebo doktorandka rozhodol/la participovať na výskume a zároveň
som do rozhovoru vždy zahrnula aj popis vlastnej pozicionality, motivácie a očakávaní. Hlavné oblasti
a témy rozhovoru som spracovala do návodu, tzv. research topic guide, ktorý som pri rozhovoroch pre
vlastnú potrebu používala. Tento návod zachytával tri hlavné oblasti: sociálne, ideologické a politické
kontexty doktorandského štúdia, na ktoré sa mal výskumný rozhovor koncentrovať, pričom intenzita či
dôraz na danú oblasť (prípadne iné oblasti) bol vždy prispôsobený danej situácii a danému
participantovi/tke, podľa ktorého či ktorej potrieb a záujmu sa rozhovor odvíjal. Rozhovory boli so
súhlasom participantov/tiek nahrávané na diktafón, transkribované pre potreby výskumnej analýzy,
pričom anonymizované sú tu prostredníctvom označovania formy a ročníka doktorandského štúdia
aktuálneho v období realizácie výskumného rozhovoru (v prípade používania citácie rozhovoru v rámci
analýzy).
3) Zúčastnené pozorovanie. Podľa Hendla (2005) je táto metóda v užšom zmysle vhodná
vtedy, ak pozorovateľ/ka nefunguje ako pasívna registrátor/ka dát stojaca mimo predmetnú oblasť, ale
ak je sama účastná v sociálnej situácii, v rámci ktorej sa predmet výskumu prejavuje (s. 193). V takomto
chápaní výskumníčka pristupuje k pozorovaniu s vedomým toho, že sociálny svet je spoluvytváraný
subjektívnymi významami a skúsenosťou konštruovanou účastníkmi/čkami sociálnej situácie (ibid.). Čo
v mojom prípade predstavuje dve roviny: primárne je to doktorandské vzdelávanie ako také,
a sekundárne sú to rozhovory s doktorandmi a doktorandkami v danej sociálnej situácii. Podľa Maddena
(2010) je etnografické pozorovanie komplexnejšie než len pozeranie sa na ľudí (s. 98),
pričom etnografi/ky vyvinuli „pozeranie sa“, ktoré nazýva etnografické videnie [ethnographic gaze]
(ibid., 99). Takéto pozorovanie je potom systematickou formou pozerania sa na iných a jeho vyspelosť
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bude vždy reflektovať etnografkine intelektuálne a osobné videnie sociálneho sveta, preto etnografické
pozorovanie je vždy parciálne (ibid., 101). Hlavnými doménami etnografického videnia sú štrukturálne
a behaviorálne elementy, t.j. „kde“ a „čo“31 ľudského sociálneho a kultúrneho jednania (ibid.), pretože
štruktúry, miesta, podmienky a prostredia, teda konkrétne veci nášho sveta, ovplyvňujú správanie ľudí
zrejmými aj menej zrejmými spôsobmi (ibid., 103). Etnografické videnie preto môže napomôcť
k ozrejmovaniu menej viditeľných súvislostí a prispieť tak k premene obyčajného na zvláštne, najmä ak
je výskum realizovaný v známom (domácom) socio-kultúrnom kontexte, ako pre výskumníčku, tak pre
participantov a participantky, i pre potenciálnych čitateľov a čitateľky. Etnografické pozorovanie je
v tomto ponímaní komplexnou a teoreticky náročnou technikou, nie však obyčajným zmyslovým
aktom, ale teoretickým a politickým aktom kategorizácie a pokusom o porozumenie (Madden, 2010,
111).
Keďže jednotlivé etnografické aktivity nie sú oddeliteľné a etnografi/ky hovoria, participujú
a pozorujú neustále, všetky tieto aktivity súhrnne vytvárajú zúčastnené pozorovanie v tom najširšom
význame (Madden, 2010, 77). Zúčastnenosť (participácia) je jednou z najcharakteristickejších znakov
etnografie, ako aj procesu ako „byť etnografickou“ [being ethnographic], pretože predstavuje účasť
výskumníčky na živote skúmanej skupiny ľudí (ibid.), v mojom prípade doktorandskej komunity.
Priama zúčastnenosť výskumníčky sa tu prejavuje najmä v rovine, že je sama súčasťou komunity, ktorú
skúma, pričom jej „systematické oko“ [systematic eye] (Madden, 2010, 101) vyplýva z jej dlhodobého
a nepretržitého kontaktu s akademickým prostredím, ako aj doktorandským vzdelávaním, s čím súvisí aj
posledná výskumná metóda.
4) Autoetnografia. Touto špecifickou výskumnou metódou, ktorá je zároveň širším
výskumným prístupom (vyplývajúcim z etnografie a korešpondujúcim s feministickou perspektívou), sa
osobitne zaoberám v nasledujúcej časti.

II. 2. 4. Skúmať autoetnograficky
Čo je pre výskum vedený z feministickej perspektívy typické a prioritné je otázka reflexivity
(a moci), a s tým súvisiacej etiky, zodpovednosti a empowermentu. Najmä v tomto bode sa prepája
a vhodne dopĺňa feministická perspektíva práve s etnografiou a dá sa preto konštatovať, že etnografia
ako metodologické východisko posilňuje zvolené teoretické východiská. Reflexivita vo všeobecnosti
znamená zviditeľnenie mocenských vzťahov, ktoré vstupujú do výskumného procesu (Ramazanoğlu,
2002, 118). Zahŕňa rôzne snahy odkryť to, ako je poznanie podmienené, ako je konštituovaná
výskumná agenda či výskumný proces alebo ako je sociálne situovaný samotný výskumník/čka (ibid.).
Vychádza z presvedčenia, že výskumník/čka má vždy kontrolu nad výskumnou situáciou, a je tou/tým,
kto udržiava mocenskú rovnováhu (Letherby, 2003, 114). Podľa Maddena (2010) etnograf/ka nemôže,
Pričom mojím „kde“ je v tejto súvislosti akademické prostredie a univerzita (ako ne-ľudská štruktúra)
a mojím „čo“ je jednanie a skúsenosť (ako súčasť ľudského správania) hlavných aktérov doktorandského
vzdelávania.
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a ani nechce, kontrolovať dianie v danej terénnej situácii (s. 17). Takto zmýšľajúci výskumník/čka sa
naopak snaží o maximálnu elimináciu tejto mocenskej hierarchie rôznymi dostupnými prostriedkami,
ktorá z výskumného procesu tak, ako je konštituovaný, plynie. Výskumníčky/ci preto venujú pozornosť
reflexivite ako procesu, kedy rozpoznávajú, skúmajú a snažia sa porozumieť ako ich vlastné sociálne
zázemie, lokácia alebo predpoklady zasahujú ich výskumnú prax (Hesse-Biber, 2012, 17). Ako v tejto
súvislosti konštatujú Stöckelová a Abu Ghosh (2013), reflexivita je definičným prvkom etnografie ako
takej (s. 19). Ak pripustíme poňatie etnografie ako výskumného snaženia, ktoré je potrebné vždy znovu
vynaliezať, reflexivita nie je pre etnografa či etnografku voľbou, ale nutnosťou (ibid.).
Podľa Ramazanoğlu (2002) feministická metodológia znamená jednak, že výskumníčka
preberá morálnu zodpovednosť za svoje praktiky a politiky (s. 14), a jednak za vyjasnenie etiky
a epistemickej zodpovednosti (s. 187), a to predovšetkým vo vzťahu k skúmaným ľuďom (v tomto
prípade doktorandom a doktorandkám). Madden (2010) vidí etiku v pozadí každej fázy etnografického
výskumu, je prítomná vždy a všade (s. 33). Je prítomná pri dizajnovaní výskumu, kedy výskumník/čka
robí etické rozhodnutia o jeho celkovej štruktúre, pri realizovaní výskumu, keď robí etické rozhodnutia
pri vyjednávaní terénnej situácie, ako aj pri analyzovaní a písaní, keď výskumník/čka rozhoduje, ktorý
materiál zahrnúť alebo nezahrnúť, či v rovine súkromia, osobných údajov a diskrétnosti (ibid.).
Všadeprítomnosť etického rozmeru v etnografickom výskume znamená, že v každom stupni výskumu
si etnograf/ka musí byť vedomý/á možných následkov svojho konania (ibid.). Preto korešponduje
s feministickým prístupom, kedy etická perspektíva poskytuje pohľad do toho, ako etické otázky
vstupujú do výberu výskumnej témy, ako je výskum vedený a dizajnovaný, ako sú vyberaní
participanti/tky výskumu (najmä zahŕňa zodpovenosť voči nim), ako aj za publikované výsledky
výskumu (Hesse-Biber, 2012, 17). V požiadavke reflexivity sa tak spája politika, etika a epistemológia,
ktorá tu pramení práve z feministickej perspektívy (Ramazanoğlu, 2002, 102), čo implikuje, že
výskumník/čka nesie morálnu zodpovednosť za svoje politické (či osobné) názory a všetky
s výskumom súvisiace aktivity (ibid., 14). Spôsob, ktorý volím ako vhodný metodologický nástroj,
prostredníctvom ktorého je možné pokúsiť sa reflexivitu previesť do výskumnej (textuálnej) praxe, je
práve autoetnografia.
Autoetnografický prístup vychádza z idey, že ak chceme pochopiť svet druhých ľudí, musíme
najprv pochopiť seba. Autoetnografia je spôsob, ako učiniť výskumníka/čku subjektom, výskumník pri
tvorení a písaní autoetnografie spája princípy autobiografie a etnografie (Ellis et al., 2011, 1). Je jedným
z prístupov, ktoré preferujú pripúšťanie subjektivity, emocionality a vplyvu výskumníka/čky na
výskum, pred ukrývaním týchto vplyvov alebo tvrdeniami, že neexistujú (ibid., 2). Podľa Ellis
a Bochnera (2003) je autoetnografia výskum, písanie a metóda prepájajúca autobiografické a osobné,
s kultúrnym a sociálnym (s. 739). Táto forma zvyčajne zahŕňa konkrétnu akciu, emóciu, stelesnenie,
sebauvedomenie a sebapozorovanie (ibid.). Autoetnografia ako metóda je preto oboje – proces i produkt
výskumu (Ellis et al., 2011, 2). Podľa Spry (2011) v autoetnografických metódach je výskumník/čka
epistemologickým a ontologickým spojivom, na základe ktorého výskumný proces prebieha (s. 711).
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Autoetnografi/ky argumentujú, že sebareflexívna kritika vlastnej pozicionality inšpiruje čitateľov
reflektovať kriticky svoju vlastnú životnú skúsenosť, konštruovanie seba samého, ako aj ich interakcie
s ostatnými (ibid.). Autoetnografia je oboje, metóda aj text rôznorodých interdisciplinárnych praxí
(Reed – Danahay in Spry, 2011, 710). Môže byť definovaná ako vlastný príbeh (narácia), ktorý
posudzuje situovanosť seba samého s ostatnými v určitom sociálnom kontexte a otvára nové cesty
písania o sociálnom živote (ibid.). Práve autoetnografia mi, v súlade so Spry (2011), dovoľuje
pozicionovať seba samú ako aktívnu aktérku (s. 711) i „rozprávačku príbehu“, pri písaní používať prvú
osobu, či zahrnúť môj vlastný „doktorandský príbeh“ do výskumu. Skúmať autoetnograficky znamená
preto v mojom ponímaní - myslieť, cítiť a písať reflexívne, kriticky a kreatívne súčasne. No
autoetnografia vždy zahŕňa aj čitateľa ako spolutvorcu textu. Čitateľ/ka autoetnografického textu musí
byť pohnutý emocionálne i kriticky a takéto pohnutie nie je možné uskutočniť bez literárnej zručnosti
pisateľa/ky, presvedčivej logiky a osobného vkladu (Spry, 2011, 714). V súlade s Jones (2007), vnímam
autoetnografiu najmä ako proces „robenia osobného politickým“ [Making the Personal Political], čo
plne korešponduje s celkovým dizajnom, zámerom i teoreticko-metodologickými východiskami
výskumu, ako az zvoleným mottom dizertačnej práce: osobné je politické.
Ako výskumníčke mi tak autoetnografický prístup (naprieč celým textom) bude napomáhať
reflektovať a uvedomovať si (pomocou písania) vlastné pozície v danom socio-kultúrnom
a politickom kontexte, pričom táto snaha je zároveň v súlade so snahou o dekonštrukciu mocenského
vzťahu skúmaný – skúmajúci (objekt – subjekt). V nasledujúcej kapitole sa, ako autoetnografický vstup
do výskumného procesu, pokúsim identifikovať na báze teórie stanoviska moje vlastné roly a pozície
a pokúsim sa o odkrytie súvislostí, ktoré sú mi aktuálne zjavné a pokladám ich v kontexte výskumu za
relevantné. Zároveň si uvedomujúc, že reflexivita nemôže byť nikdy ukončená, a výskumníčka a jej
pozície sa nemôžu stať plne transparentnými (Stöckelová – Abu Ghosh, 2013, 21).
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II. 3. Pozicionalita a situovanosť výskumníčky:
začínať vlastnou skúsenosťou
Ako konštatuje Reinharz (1992), feministický projekt začína často vlastnou skúsenosťou
výskumníčky, pričom tento spôsob je v súlade s tým, že výskumníčka vychádza zo stanoviska
[standpoint], že je ženou (s. 259). Feministické výskumníčky používajú stratégiu „začínania vlastnou
skúsenosťou“ z rôznych dôvodov. Jednak tak definujú výskumné otázky, takáto stratégia privádza
k zdrojom užitočných dát, pomáha nadobúdať dôveru iných pri realizácii výskumu, či umožňuje
parciálne preverovať výskumné zistenia (ibid., 259). Najmä však feministické výskumníčky často
začínajú s témami, ktoré ich zasahujú osobne a následne hľadajú cesty, ako ich je možné študovať,
pričom skúmaný problém je tak spravidla kombináciou intelektuálnej otázky a osobných skúseností či
ťažkostí (ibid.). Feministi a feministky, realizujúci výskum, trvajú na tom, že nie je pre výskumníka
možné úplne sa oddeliť od svojej práce: emocionálne zapojenie nie je možné kontrolovať len silou vôle,
preto subjektívne elementy vo výskume sú tu nielen prípustné, ale dokonca vítané (Letherby, 2003, 68).
Travers (2001) pokladá za výraznú črtu feministického kvalitatívneho výskumu práve dôraz kladený na
reflexivitu alebo zapojenie reflexivity do výskumného procesu, pričom texty sú obvykle písané v prvej
osobe a často zahŕňajú autobiografické hodnotenia, ako výskumník/čka prišiel k určitej téme, ako aj
emocionálne a iné ťažkosti, ktoré zažil/a v procese realizácie výskumu (s. 137).
V tejto súvislosti môžem preto konštatovať, že mojom prípade výskum vzišiel rovnako
primárne z osobnej skúsenosti s doktorandským vzdelávaním, pričom hlavnou motiváciou realizácie
výskumu boli rôznorodé problémy a ťažkosti, ktorým (sme) mnohé doktorandky a doktorandi čelili.
Prostredníctvom existujúcich akademických výskumov, odbornej literatúry, návštev konferencií,
projektových skúseností, atď. bola pre mňa problematika akademického prostredia, vysokého školstva,
a teda aj doktorandského vzdelávania, objavená ako možná, vhodná i relevantná výskumná téma aj pre
etnologický výskum. Paralelne s tým bol etnologický výskum z mojej perspektívy rozpoznaný ako
užitočný nástroj i stratégia, ako sa s ťažkosťami v kontexte doktorandského vzdelávania možno
vyrovnať či popasovať. V kombinácii s teoreticko-metodologickými prístupmi (predovšetkým
feministické, genderové, kritické), o ktoré som sa v rámci štúdia prioritne zaujímala, ktorými som bola
ovplyvnená a s ktorými som sa stotožňovala, bol môj výskum postupne a systematicky dizajnovaný do
podoby, v akej je spracovaný v dizertačnej práci. Tak sa etnologický výskum stal pre mňa nielen
spôsobom, ako naplniť požiadavky kladené na kvalitatívny výskum v kontexte tvorby vedeckého
poznania, ale zároveň sa výskum, vedený z feministickej perspektívy a vychádzajúci z osobnej
skúsenosti a sociálnej reality, stal pre mňa spôsobom, ako sa snažiť napomôcť v danej sociálnej situácii
dosiahnuť sociálnu zmenu (Reinharz, 1992, 251). A to jednak v živote iných doktorandov
a doktorandiek, a jednak v mojom vlastnom. Takýto prístup znamená zahrnutie výskumníčky ako osoby
(ibid., 258) ako človeka „z mäsa a kostí“.
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Moja snaha o pozicionovanie a situovanie seba samej sa tu bude odvíjať primárne od pozície
výskumníčky, ako realizátorky výskumu a autorky dizertačnej práce, pričom moja pozícia sa prejavuje
v troch zásadných rovinách (ktoré je však možné oddeliť len pre analytické potreby), a to vo vzťahu:
1) k výskumu. K celému výskumnému procesu, od jeho plánovacej fázy, až po fázu záverečnú,
sa vzťahujem ako etnografka. Táto pozícia súvisí predovšetkým s metodológiou výskumu, ako so
spôsobom, akým pristupujem k sociálnej realite, ako ju skúmam, ako komunikujem s ľuďmi, aký
prístup k nim volím, ako tvorím a dizajnujem výskum, ako ho analyzujem, akým spôsobom ho píšem
i prezentujem. Potom v tomto kontexte vystupujem vo vzťahu k výskumu jednak ako rozprávačka
príbehu, autorka textu i remeselníčka, ktorá si musela osvojiť zručnosti potrebné k etnografickému
tvoreniu výskumu. Pričom táto pozícia súvisí v mojom prípade predovšetkým s etnológiou (sociokultúrnou antropológiou) ako vednou disciplínou, do ktorej disciplinárneho poľa sa prioritne situujem.
Keďže sama som súčasťou prostredia, ktoré ako etnografka skúmam, môžem sa v rámci svojho terénu
zároveň situovať ako etnografka doma (Madden,

2010, 45). Moje chápanie tu vychádza

z konceptualizácie domova ako prostredia, ktoré v sebe spája geografické, emocionálne, sociálne
a kultúrne komponenty pod hlavičku niečoho, čo je dôverne známe (ibid., 46). Pod domovom tu tak
môžem rozumieť v širšom zmysle európsku, „západnú“ či slovenskú kultúru, ktorej som súčasťou,
alebo v užšom zmysle akademické prostredie a akademické inštitúcie, v ktorých sa pohybujem (žijem,
pracujem) i skúmam súčasne.
Predovšetkým so spôsobom vnímania sociálnej reality, a to nielen vo vzťahu k výskumu, ale aj
v mimovýskumnom kontexte, súvisí moje identifikovanie sa ako žena. Ako žena som vo vzťahu
k výskumu situovaná v rôznych kontextoch. V súvislosti s terénom, ako to konštatujú Hammersley
a Atkinson (1995), sa žiadny výskumník nemôže vymaniť zo zahrnutia genderu: žiadna pozícia
negenderovej neutrality nemôže byť dosiahnutá (s. 92). Začínajúc od seba, pokladám preto reflexiu
genderových aspektov a vzťahov za zásadnú súčasť prístupu vo výskume sociálnej reality. Fakt, že sa
identifikujem ako žena, znamená nielen prijať túto pozíciu a začínať z tejto perspektívy, ale je to
moment, kde sa začína moje prijatie feministického stanoviska. Vychádzam z presvedčenia, že výber
takejto orientácie, typu výskumu, výskumnej témy či výskumného prístupu, má súvislosť práve s touto
pozíciou. Vyrastať, byť v našej spoločnosti socializovaná, žiť v našej spoločnosti, či skúmať v našom
akademickom prostredí ako žena, znamená mať špecifickú skúsenosť, perspektívu, preferencie, a to i vo
vzťahu k spôsobom poznávania. V kontexte výskumu som teda ženou produkujúcou vedecké poznanie,
a z tohto dôvodu moju situovanosť reflektuje aj teoretická orientácia výskumu.
V mojom prípade je táto perspektíva a skúsenosť pretavená do feministického stanoviska ako
epistemologického i teoretického východiska. Je to práve reflexia (vlastnej) pozície ženy v širšom
spoločenskom (tu akademickom) kontexte, pre ktorú sa identifikujem ako feministka. Ako konštatuje
Lazar (2007), hovoriť z pozície ženy, nie je to isté, ako hovoriť z politickej perspektívy feministky
(s. 145). Byť situovaná v spoločnosti ako feministka je pre mňa možnosť ako rozumieť svetu
a napomáhať jeho pretváraniu na svet bez hierarchií, asymetrií a nerovností, ako lepšie porozumieť
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fungovaniu mocenských vzťahov, ako aj tomu, ako ovplyvňujú mňa samotnú v určitom čase
a priestore. Identifikovať sa vo vzťahu k výskumu ako feministka, znamená okrem snahy o naplnenie
vedeckých cieľov, odhaliť a zahrnúť politické, občianske, hodnotové i emocionálne aspekty do tvorby
poznania. Preto práve túto pozíciu rozpoznávam ako zásadnú pri vnímaní sociálnej reality
a výskumného prístupu k nej, a z tohto dôvodu volím v mojom výskume feministickú perspektívu.
2) k doktorandskej komunite. Moja východisková pozícia výskumníčky - etnografky je, vo
vzťahu ku skúmanej komunite, do značnej miery ovplyvnená mojou ďalšou pozíciou, a to pozíciou
doktorandky, pričom práve skúsenosť a perspektíva oboch týchto pozícií ma priviedla k téme,
a následnej realizácii, tohto výskumu v rámci dizertačnej práce. Domnievam sa, že pozícia doktorandky,
samej zažívajúcej skúsenosť s doktorandským vzdelávaním, mi otvorila cestu k doktorandom
a doktorandkám, ktorí sa stali participantmi a participantkami môjho výskumu. Moja pozícia
doktorandky mi umožnila situovať sa do rovnocennej pozície „blízkeho spojenca“, nielen vzhľadom na
spoločne prežívanú skúsenosť s doktorandským vzdelávaním ako takým, ale aj spoločné disciplinárne
(spoločenské a humanitné vedy) a inštitucionálne podmienky (UKF a UMB). Pričom toto spojenectvo
reflektuje celkový zámer výskumu: dať hlas „nám“, doktorandom a doktorandkám.
Na jednej strane mi tak moja zdvojená pozícia výskumníčky-doktorandky, umožnila byť
s participantmi a participantkami, ako aj širšou doktorandskou komunitou, v rovnakom mocenskom
vzťahu (nehierarchickom), čím som mohla predísť etickým dilemám výskumníčky „hovoriť za iných“,
pretože môžem zároveň „hovoriť za seba“ (Letherby, 2003, 134). To, že som sama súčasťou
doktorandskej komunity, mi preto umožňuje rozpoznávať seba samú v nich (iných) a súčasne ich
(iných) vo mne, a dovoľuje mi hovoriť ako feministickej výskumníčke o „spoločnej skúsenosti“ (ibid.,
135). Dovoľuje mi byť „plne ponorenou“ [fully immersed] (Madden, 2010, 78) vo výskumnej situácii,
no zároveň sa v nej „neutopiť“, ako aj vyjednávať zo svojej pozície etnografky spôsob ako byť (zostať)
blízkou, no nie príliš blízkou (ibid., 81). Na strane druhej, hoci sa môže zdať, že perspektíva
výskumníčky (outsiderky) a doktorandky (insiderky), môže byť v rozpore, moja zdvojená pozícia mi tu
naopak umožnila dekonštruovať protichodný vzťah „my – oni“, resp. „outsider – insider“, a následne ho
rekonštruovať prijatím nového významu: ako perspektívy vzájomne sa obohacujúce a prelínajúce, t.j.
kompatibilné, paralelne tvorené a udržiavané v rámci etnografického terénu, bez nutnosti existencie
pocitu rozdvojenosti (Madden, 2010, 111).
3) k vlastnému doktorandskému štúdiu. Ako je už v rámci kapitoly popisované, dôraz kladený
na výskumníčku, rovnako ako na skúmaných, je výraznou črtou feministickej metodológie v rámci
kritickej výskumnej tradície. Travers (2001) konštatuje, že výskumníčka nemá len jednoducho
produkovať emancipačné poznanie, ale aj demonštrovať, že ona sama začala vidieť svoj vlastný život
inak prostredníctvom realizácie empirického výskumu (s. 138). Keďže písať autoetnograficky znamená
podľa Letherby (2003) zaobchádzať so sebou samou ako so subjektom a umiestniť vlastnú skúsenosť
do sociálneho kontextu, je to zároveň aj protiliek, ako sa necítiť nadradene vo výskumných vzťahoch
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a písaní

(s. 9). Preto samostatnú autoetnografickú analýzu tohto vzťahu vo forme „môjho

doktorandského príbehu“, zaraďujem do dizertačnej práce ako plnohodnotnú súčasť analytickej časti.
Snaha o analyzovanie mojej pozicionality a situovanosti, o rozpoznanie, že som ako etnografka
primárnym nástrojom výskumu a aktívnou participantkou vo výskumnom teréne, čo zároveň znamená
aj zahrnutie vplyvu etnografky na výskum, je podľa Maddena (2010) hlavným predpokladom
spoľahlivých etnografických hodnotení (s. 23). Zaradením a rozpracovaním tejto problematiky do
dizertačnej práce dúfam v to, že zameranie sa na vlastnú pozicionalitu v rámci výskumného procesu
môže jednak napomôcť narušiť ideu, že výskum je „pohľadom odnikiaľ“ (Hesse-Biber, 2012, 17),
a jednak prispieť k rozmanitosti aktuálneho sociálno-vedného bádania.
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III. AKTÉRI DOKTORANDSKÉHO VZDELÁVANIA:
Čo je to doktorandské vzdelávanie a komu patrí?
(analýza sekundárneho výskumu)
Ako som už v teoreticko-metodologickej kapitole uviedla, za hlavných aktérov, pokladám
samotných doktorandov a doktorandky. Ich aktérstvo smeruje na jednej strane k poznaniu, ktoré
produkujú a ktoré má výskum zviditeľniť. Na strane druhej sú vo výskume pozicionovaní a situovaní
ako hlavní aktéri doktorandského vzdelávania.V širšom zmysle je to doktorandská komunita ako taká,
v užšom zmysle sú to participanti a participantky môjho výskumu. Kým v predošlej kapitole som
doktorandov a doktorandky teoreticky ukotvila ako tzv. aktérov bez hlasu, pričom vychádzam
z presvedčenia, že sú aktérmi s obmedzeným mocenským vplyvom na podobu a chod vlastného
doktorandského štúdia (individuálny kontext), doktorandského vzdelávania (politický kontext),
akademického prostredia (sociálny kontext) či vedy (kontext poznania). V tejto kapitole, v súlade so
stanovenými cieľmi výskumu, sa budem snažiť identifikovať relevantných aktérov doktorandského
vzdelávania, popísať a porozumieť vzťahom a procesom odohrávajúcim sa medzi jednotlivými aktérmi
vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu a analyzovať ich pôsobenie vo vzťahu k hlavným aktérom
(doktorandom a doktorandkám). Vychádzajúc pritom z etnografického prístupu, kapitola sa opiera
o tzv. sekundárny výskum. Keďže takýto výskum znamená využívanie už existujúcich dát (závery
a výstupy iných výskumov, či rôznorodé informácie použité ako výskumné dáta), budem tu pre potreby
analýzy pracovať s dokumentmi rôzneho druhu: od dokumentov politických (legislatíva, správy,
odporúčania, štatistické zisťovania, apod.), cez akademické články a publikácie, až po písomné zdroje
osobného charakteru (články v médiách), pre čo najpregnantnejšie uchopenie jednotlivých aktérov vo
výskumnom kontexte.
Ako aktér bude v mojom ponímaní rozpoznávaný každý subjekt doktorandského vzdelávania,
ktorý nejakým spôsobom koná, resp. je schopný konať. Výsledkom konania a vzájomného
spolupôsobenia aktérov je potom doktorandské vzdelávanie. Moje chápanie aktérstva sa tu zároveň
neobmedzuje len na ľudských aktérov (či už jednotlivca alebo skupinu), ale zahŕňa aj tzv. ne-ľudských
aktérov.32 Kapitola sa zameriava na to, ako títo aktéri konajú, čím je toto konanie podmienené, aké
Pri identifikácii aktérov sa inšpirujem východiskami tzv. teórie siete-aktérov [Actor-Network Theory],
(v skratke ANT). Podľa ANT je aktérom každý nositeľ pôsobenia, ktorý sa určuje vo vzájomnom pôsobení
s inými aktérmi. Nemá vopred danú formu a keby nepôsobil, neexistoval by. Aktér podľa ANT však nemá
výlučne ľudskú alebo sociálnu povahu, môže byť prírodný, materiálny, technologický, symbolický či virtuálny
(Gogora, 2013, 802). Podľa Latoura (2005), jedného z hlavných predstaviteľov ANT, zahrnutie výhradne
ľudského aktérstva vyplýva z antropocentrickej predpojatosti, avšak ne-ľudské aktérstvo automaticky
neznamená, že neživé objekty konajú namiesto ľudských aktérov (s. 72). ANT nezakladá ani absurdnú symetriu
medzi ľuďmi a ne-ľuďmi (s. 76). Znamená to len, že ANT pripúšťa istú schopnosť jednania [agency], aj neľudským aktérom. Okrem toho, ANT povoľuje nevnímať mikro-aktérov (v mojom prípade ľudských aktérov)
len ako protiklad k makro-aktérom (v mojom prípade ne-ľudských aktérov) jednostranne a z mocenskej pozície
determinujú ich individuálne jednanie. Naopak, pripúšťa, že aj makro-aktéri, ktorí sú spravidla väčší, s väčším
vplyvom, prípadne nadradení mikro-aktérom, môžu byť vnímaní jednoduchšie (Dudhwala, 2009, 5). Aktéri sa
spájajú s ďalšími aktérmi, čím vytvárajú sieť, v rámci ktorej sa stávajú aktérmi, pretože sú to práve prepojenia
32
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charakteristiky pri konaní nadobúdajú, ako konanie aktérov pôsobí na konanie ďalších aktérov.
V konečnom dôsledku je to snaha popísať, ako je vo vzájomnom spolupôsobení týchto aktérov
utvárané doktorandské vzdelávanie, ako aj snaha porozumieť tomu, čo je to doktorandské
vzdelávanie.33
V rámci makrosociologickej teórie, ktorá sa systematicky snaží o odhalenie vzťahu medzi
sociálnou štruktúrou a ľudským jednaním, tzv. agency34, sa prikláňam k teoretickým prístupom, ktoré sa
snažia tento dichotomický dualistický vzťah prekonať (napr. Giddens 1984; Bourdieu 1998). Tieto
prístupy, vychádzajúce z kritickej perspektívy, sú nazývané aj optimistické, pretože pripúšťajú agency
sociálneho aktéra, t.j. možnosť (a schopnosť) jednotlivca alebo skupiny konať, zasahovať do sociálneho
života, ovplyvňovať v určitej miere sociálnu štruktúru a realizovať sociálne zmeny. Dilemu štruktúra vs.
konanie riešia takým spôsobom, že nepovyšujú „moc štruktúry“ nad jednotlivcom, ale pripúšťajú ich
možný vzájomný vplyv. Ako konštatuje Giddens (1984), všetky formy podriadenosti ponúkajú určité
spôsoby [resources], ako „podriadení“ môžu ovplyvňovať konanie svojich „nadriadených“ (s. 16).
Z tejto perspektívy vychádza potom aj presvedčenie, že hoci doktorandská komunita je schopná
jednať v rámci doktorandského vzdelávania, aktívne zasahovať do jeho chodu a meniť ho, jej mocenský
vplyv je do značnej miery obmedzený.35 Budem tvrdiť, že táto mocenská nerovnováha je spôsobená
pozicionalitou a situovanosťou jednotlivých aktérov, ktoré v kontexte doktorandského vzdelávania
nadobúdajú. Vychádzam z presvedčenia, že žiadnemu z aktérov doktorandské vzdelávanie nepatrí a že
je produktom viacerých aktérov, v neposlednom rade doktorandov samotných (Nyquist, 2002, 14).
Zároveň žiadny aktér nenesie plnú zodpovednosť za to, čím doktorandské vzdelávanie je alebo za to,
ako by malo vyzerať, no každý z aktérov do neho vstupuje s rôznymi záujmami, očakávaniami
a agendou (Park, 2007, 7). V tejto súvislosti sa preto budem pýtať: komu patrí doktorandské
vzdelávanie na Slovensku? Ako kľúčových aktérov doktorandského vzdelávania identifikujem:
Európsku úniu, Slovenskú republiku, univerzitu (ako ne-ľudských aktérov), a školiteľov
a školiteľky (ako ľudských aktérov), doktorandov a doktorandky (ako hlavných ľudských aktérov).
s inými aktérmi, ktoré im dovoľujú konať a stať sa aktérmi. Tým, ako sú aktéri účastní v rôznych sieťach
(diskurzoch, logikách, režimoch usporiadaní, praktikách), sa veci/ situácie stávajú komplexnými, čiže utvárajú
sa (Mol, 2010, 260). Na základe tejto perspektívy vnímam aj samotné utváranie doktorandského vzdelávania.
Ako ďalej konštatuje Latour (2005), v jeho chápaní aktér znamená, že nikdy nie je celkom jasné kto alebo čo
a kedy koná, pretože aktér nikdy nekoná osamotene (s. 46). Preto aj pokus o porozumenie aktérom,
prostredníctvom osobitného popisu ich konania v rámci výskumnej analýzy, je možný len v teoretickej rovine.
Ak chceme vystopovať sociálne prepojenia novým a inovatívnym spôsobom, mali by sme nasledovať
samotných aktérov [follow the actors themselves] (Latour, 2005, 61), o čo sa snažím aj v rámci analýzy.
33
Termín doktorandské vzdelávanie používam ako zastrešujúci termín pre pomenovanie celého komplexu
elementov, aspektov, vzťahov a procesov a pokladám ho, jednak vo vlastnom výskumnom kontexte, a jednak
v slovenskom kontexte, za najviac vystihujúci. Implikuje a zohľadňuje politické, akademické i individuálne
aspekty tohto fenoménu. Kým napr. termíny doktorandské štúdium, doktorandský tréning, doktorát či PhD. by
som v tejto súvislosti chápala ako nedostatočné, preto ich budem používať vždy v relevantnom parciálnom
kontexte.
34
Podľa Giddensa (1984) agency neznamená úmysel ľudí konať určité veci, ale v prvom rade ich schopnosť/
spôsobilosť tieto veci konať, čo je zároveň aj dôvod prečo agency zahŕňa vždy aj moc (s. 9).
35
Takéto ponímanie doktorandskej komunity je možné chápať v kontexte marxistickej teórie, ktorá nahradila
individuálneho agenta tzv. kolektívnym aktérom (Delanty, 2009, 24) a zdôraznila zároveň činnú stránku
aktérstva.
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III. 1. Európska únia
(ako ne-ľudský aktér doktorandského vzdelávania)
Európska únia (ďalej EÚ) je politickým aktérom, ktorý prostredníctvom svojich aktivít na
politickej úrovni zásadným spôsobom určuje ideu, podobu, význam či vývojové trendy doktorandského
vzdelávania36 v súčasnosti, čo sa potom rôznym spôsobom odráža i na politickej úrovni národných
štátov (vrátane Slovenskej republiky ako jedného z 28 členských štátov EÚ). Popis a porozumenie
európskym aktivitám a ich rôznym formám, t.j. politickej rovine doktorandského vzdelávania, sú aj pre
výskum v slovenskom prostredí kľúčové, pretože sa domnievam, že práve tie formujú doktorandské
vzdelávanie (aj na Slovensku). Bez tohto kontextu by tak nebolo možné mu porozumieť, podobne ako
i jednaniu ďalších aktérov doktorandského vzdelávania. Kapitola sa zameriava na základe
sekundárneho výskumu na to, kde je doktorandské vzdelávanie pozicionované a situované, akým
spôsobom je určované z pozície EÚ, prostredníctvom akých aktérov európskej úrovne, s akými
zámermi a pomocou akých nástrojov, je toto jednanie realizované, teda na to, ako je doktorandské
vzdelávanie na európskej úrovni utvárané.

III. 1. 1. Medzi ERA a EHEA
European Research Area, tzv. Európsky výskumný priestor (ďalej ERA), je podľa dokumentov
Európskej komisie (ďalej EK) spoločným výskumným priestorom otvoreným svetu a založeným na
vnútornom trhu37, v rámci ktorého výskumníci, vedecké poznanie a technológie slobodne cirkulujú,
a prostredníctvom ktorého EÚ a jej členské štáty posilňujú svoju vedeckú a technologickú bázu,
rovnako ako svoju konkurencieschopnosť a kapacitu kolektívne čeliť najväčším výzvam
(Communication from the Commission..., 2012, 3). ERA je zároveň pre EÚ priestorom, ktorý je
zložený z výskumných systémov jej členských krajín, pričom jej záujmom je zachovanie špecifík
národných systémov do tej miery, kým budú prospešné ako pre štáty samotné, tak i pre EÚ, dovoľujúc
tak Európe ťažiť zo svojej vedeckej, kultúrnej a geografickej rozmanitosti (ibid.). ERA zároveň zahŕňa
realizáciu tzv. piatej slobody, a to voľný pohyb výskumníkov a vedeckého poznania, vrátane
digitálnych prostriedkov (ibid.). Takéto vymedzenie ERA vyplýva predovšetkým z tzv. Lisabonskej
stratégie.38 Prioritami ERA zostávajú nasledovné témy a oblasti: efektívnejšie národné výskumné
To je v súčasnom diskurze európskych inštitúcií (dokumentov, odporúčaní, ap.) nazývané prevažne ako
doktorandský tréning [doctoral training].
37
Vnútorný trh, tzv. Internal Market, je termín EÚ znamenajúci trh, založený na voľnom pohybe tovarov,
služieb, kapitálu a osôb, v rámci ktorého európski občania majú právo žiť, pracovať, študovať a podnikať.
38
Strategickým cieľom stratégie EÚ (od r. 2000), bolo stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou
a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou schopnou udržateľného hospodárskeho rastu so zvýšeným počtom
a kvalitou pracovných miest a väčšou sociálnou súdržnosťou. Tento cieľ sa vo vymedzenom časovom období
nepodarilo naplniť. Bolo nutné špecifikovanie a zúženie priorít. Lisabonská stratégia, pôvodne sa opierajúca
o tri základné piliere: ekonomický, sociálny a ekologický, sa zúžila na dva ciele: dosiahnuť vyšší a trvalý rast
a vytvárať viac a lepších pracovných miest, cca od roku 2005 sa do popredia dostali predovšetkým problémy
stimulácie hospodárskeho rastu a zamestnanosti (Lisabonská stratégia EÚ, 2012). Stratégia bola revidovaná pod
36
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systémy, optimálna transnacionálna konkurencia a kooperácia, otvorený pracovný trh pre výskumníkov,
genderová rovnosť a gender mainstreaming vo výskume, a optimálna cirkulácia, prístup a transfer
vedeckého poznania, prostredníctvom digitálneho európskeho výskumného priestoru (ibid.).
Dosiahnutie týchto cieľov chce EÚ podporiť svojimi finančnými programami, či už rámcovými
programami [Framework Programmes] (aktuálne ôsmy rámcový Horizont 2020) alebo príslušnými
štrukturálnymi fondmi, ktoré spravujú národné štáty.

Oficiálne logá ERA a EHEA
Zdroj: www.ehea.info

Ambíciou EÚ, v kontexte Lisabonskej stratégie, bolo stať sa najkonkurencieschopnejšou
a najdynamickejšou ekonomikou na svete, založenou na vedomostiach, a preto práve vzdelávanie, ako
súčasť ekonomickej a sociálnej politiky EÚ, bolo okrem vedy, ďalším dôležitým prostriedkom na
posilnenie konkurencieschopnosti Európy vo svete. Plán vytvorenia jednotného European Higher
Education Area, tzv. Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (ďalej EHEA), trval od roku
1999 (spustením Bolonského procesu) až do roku 2010, od kedy sa pokladá za zahájený. Ako v tejto
súvislosti konštatuje Sadlak (2004), súčasná európska scéna v politickom diskurze vysokoškolského
vzdelávania a vedy, je vymedzená práve týmito dvoma pan-európskymi iniciatívami. Do značnej miery
sú oba tieto priestory vnímané ako konvergentné, najmä čo sa týka oblasti vzdelávania, tréningu
a ľudských zdrojov, vrátane doktorandského vzdelávania, pričom práve to je vnímané ako akýsi most
medzi ERA a EHEA (Sadlak, 2004, 7).

názvom Stratégia rastu a zamestnanosti alebo Nová lisabonská stratégia. V roku 2010 Európska rada schválila
stratégiu pre ďalšie obdobie, ktorá dostala názov Stratégia Európa 2020. Podstatou stratégie je koordinácia
hospodárskych politík a politík zamestnanosti s cieľom zabezpečovať rast a zamestnanosť. Stratégia
z obsahového hľadiska zastrešuje cielený výber tém, rôznych iniciatív a sektorových stratégií z viacerých politík
EÚ, hlavne výskumu, vzdelávania, zamestnanosti a sociálnych záležitostí, informačnej spoločnosti, podnikania
a priemyslu, energetiky, životného prostredia (Stratégia Európa 2020, 2012).
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III. 1. 2. Bolonský proces
Pre dôsledné porozumenie kontextu, akým spôsobom sa politický proces na európskej úrovni
odvíjal vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu a dospel k jeho súčasnému stavu, je nutné ozrejmiť
predovšetkým Bolonský proces. Bolonský proces je iniciatívou signatárskych krajín EÚ, zameraný na
harmonizáciu vysokoškolského vzdelávania v Európe. Proces má podporu európskych orgánov, vlád
jednotlivých krajín, národných rektorských konferencií a vysokých škôl, je realizovaný na
inštitucionálnej, národnej i európskej úrovni (Gavurová, 2011, 72). Býva označovaný za jednu
z najrozsiahlejších celoeurópskych reforiem (Pálková, 2012, 16), ako aj najvýznamnejších aktivít
v rámci vysokoškolského vzdelávania (Gavurová, 2011, 71). Postupne sa rozširoval počet zapojených
krajín, ako aj kľúčových partnerov (orgánov, inštitúcií) procesu, v súčasnosti (2014) je do procesu
zapojených 47 krajín aj mimo EÚ.

Oficiálne logo Bolonského procesu
Zdroj: www.ehea.info

Bolonský proces je prebiehajúca a neukončená iniciatíva EÚ a zapojených štátov, vo
všeobecnosti zameraná na viacero prioritných oblastí, ktoré majú smerovať k vytvoreniu jednotného
EHEA, a to prostredníctvom:
1) dosiahnutia transparentných a porovnateľných titulov (prijatie systému ako zjednodušenie uznávania
získaného vzdelania v európskom regióne so zámerom zvýšenej akceptability na európskom pracovnom
trhu);
2) zavedenia trojstupňového nadväzujúceho štúdia - bakalársky, magisterský, doktorandský (prijatie
systému najmä v kontexte zamestnateľnosti absolventov a ich uplatnenia na trhu práce);
3) zavedenia kreditového systému ECTS39 (ako podpora flexibility vzdelávania a získavania kvalifikácií
v kontexte zvyšujúcej sa mobility, podpora transparentnosti obsahu vzdelávania a hodnotenia výsledkov
štúdia);
4) podpory a zvyšovania mobility (ako fundamentálny prvok procesu a bazálne kritérium
pre vytvorenie EHEA);
Skratka v anglickom jazyku - European Credit Transfer System (ECTS), označuje zavedený systém
hodnotenia prostredníctvom kreditov, ktoré sú prenositeľné v rámci EHEA.
39
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5) podpory európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality (ako rozvoj porovnateľných kritérií
a metodológií s ústredným zámerom uľahčiť komparabilitu kvalifikácií získaných v Európe, v kontexte
podpory mobility a akceptability na trhu práce);
6) zavedenia európskej dimenzie v príprave študijných programov (ako rozvoj modulov, kurzov
a študijných programov s európskym obsahom s možnou realizáciou na medzinárodnej úrovni medzi
dvomi alebo viacerými vysokoškolskými inštitúciami, udeľovanie dvojitých alebo spoločných
diplomov) (podľa Pálková, 2012, 19).
Bolonský proces prešiel viacerými fázami, prvú fázu (od roku 1999) je možné označiť ako
ideovú, kedy sa začínala na európskej úrovni tvoriť spoločná vízia jednotného priestoru
vysokoškolského vzdelávania, t.j. EHEA. Druhá fáza, ktorú je možno nazvať prípravná (približne od
roku 2002 – 2005), bola obdobím tvorby politík a rámcov pre EHEA. Tretia fáza (2006 – 2010) bola
obdobím reálneho zavádzania vytvorených politík (nástrojov, pokynov) a realizácie EHEA v rámci
národných štátov, preto ju možno nazvať implementačná. Od roku 2010 vstupuje Bolonský proces, ako
aj EHEA ako jeho hlavný zámer, do fázy konsolidačnej. Súčasťou týchto fáz bola aj transformácia
doktorandského vzdelávania, pričom jeho vízia bola postupne „vytváraná“ prostredníctvom debát, série
deklarácií a ďalších dokumentov, ktoré viedli k implementácii na národnej úrovni. Nasledujúci
diachrónny vývoj mapuje kľúčové súčastí a výstupy Bolonského procesu vo vzťahu k doktorandskému
vzdelávaniu na európskej úrovni.
Utváranie doktorandského vzdelávania v Bolonskom procese. Bolonský proces, ako dlhodobú
politickú stratégiu, spustila tzv. Bolonská deklarácia (1999), s hlavným zámerom vytvorenia
spoločného výskumného priestoru v Európe – EHEA, pričom tento cieľ mal byť dosiahnutý v roku
2010, prostredníctvom naplnenia definovaných krokov. Na základe tohto dokumentu sa ministri
členských krajín EÚ, zodpovední za vysoké školstvo, dohodli na spoločnom postupe a pravidelných
stretnutiach každé dva roky. Nasledovala séria stretnutí, a z nich vyplývajúcich dokumentov, ktoré mali
za cieľ vyhodnotiť proces harmonizácie za uplynulé obdobie a stanoviť ďalšie kroky pre obdobie
nasledujúce.
V kontexte doktorandského vzdelávania sa stala zásadnou tzv. Berlínska deklarácia (2003),
kedy sa signatári zhodli na potrebe podpory užšieho prepojenia medzi EHEA (Európskym priestorom
vysokoškolského vzdelávania) a ERA (Európskym výskumným priestorom) v rámci „Európy znalostí“,
ako aj dôležitosti výskumu ako integrálnej súčasti vyššieho vzdelávania naprieč Európou. Na základe
toho ministri pokladali za potrebné ísť nad rámec vtedajšieho zamerania na dva hlavné cykly vyššieho
vzdelávania (bakalársky a magisterský stupeň), a zahrnúť doktorandský stupeň ako tretí cyklus
Bolonského procesu. Zdôraznili zároveň dôležitosť výskumu a výskumného tréningu, a podporu
interdisciplinarity

v rámci

udržiavania

a zlepšovania

kvality

vysokoškolského

vzdelávania

a posilňovania konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania vo všeobecnosti.
Ministri tu vyzvali na zvýšenie mobility na doktorandskom a postdoktorandskom stupni, a odporučili
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inštitúciám zamerať sa na zvyšovanie kooperácie v rámci doktorandských štúdií a na tréning mladých
výskumníkov [young researchers] (Berlin Communiqué, 2003, 7).
Načrtnutý vývoj európskej vzdelávacej a vednej politiky viedol k potrebe zamerania sa na
doktorandské vzdelávanie a snáh o formulovanie jeho nových úloh a pozícií. Výsledkom tejto potreby
bola i formulácia tzv. Dublinských deskriptorov (2004), na ktorých sa zhodla pracovná skupina
expertov, pričom ich cieľom bolo uviesť náležitosti a rozdielnosti všetkých troch stupňov (bakalársky,
magisterský, doktorandský) a vyjasniť vzťahy medzi nimi. Tieto mali byť jednotlivým krajinám
nápomocné pri tvorbe národných kvalifikačných štruktúr. Podľa nich, kvalifikácia znamenajúca
ukončenie tretieho cyklu, je udeľovaná študentom/kám, ktorí:
- preukázali systematické porozumenie oblasti štúdia a zvládnutie zručností a výskumných metód
súvisiacich s príslušným odborom/oblasťou (v oblasti poznania a porozumenia),
- preukázali schopnosť porozumieť, navrhnúť, realizovať a prispôsobiť proces výskumu do podoby
odborne celistvého výsledku,
- originálnym výskumom prispeli k rozširovaniu hraníc poznania, pričom niektoré časti práce by ďalším
rozvojom mali byť vhodné na publikovanie v národnom alebo medzinárodnom kontexte (v oblasti
aplikovania poznatkov),
- sú schopní kritickej analýzy, vyhodnocovania a syntézy nových a komplexných ideí (v oblasti
rozhodovania),
- dokážu komunikovať so svojimi „rovesníkmi“, širšou odbornou komunitou a všeobecne so
spoločnosťou o oblasti svojej odbornej znalosti (v oblasti komunikácie),
- by mali byť schopní podporovať, v rámci akademického a profesionálneho kontextu, technologický,
sociálny alebo kultúrny rozvoj znalostnej spoločnosti (v oblasti nadobudnutých zručností) (spracované
podľa Dublin Descriptors, 2004, 3).
Tieto snahy viedli následne k formulácii tzv. Salzburgských princípov (2005)40, ktoré
v desiatich bodoch ustanujú hlavné princípy doktorandského vzdelávania z perspektívy EÚ, ktoré by
mali byť v rámci EHEA napĺňané:
I. POZNANIE. Základným komponentom doktorandského vzdelávania je rozvoj poznania [knowledge]
prostredníctvom originálneho výskumu. Súčasne sa uznáva, že doktorandský tréning musí napĺňať
požiadavky trhu práce, ktorý má širší rozmer ako akadémia.
II. NOVÉ VÝZVY. Univerzity majú implementovať do svojich inštitucionálnych stratégií a politík, že
ako inštitúcie musia prevziať zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby doktorandské programy
a výskumný tréning, ktoré ponúkajú, boli dizajnované tak, aby odpovedali na nové výzvy. Majú zahŕňať
aj primerané možnosti profesionálneho kariérneho rozvoja.

Tieto sa stali súčasťou záverov a odporúčaní tzv. Bolonského seminára, ktorý sa uskutočnil vo februári 2005
v Salzburgu.
40
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III. DIVERZITA. Prihliadanie na diverzitu ako dôležitý princíp, nakoľko existuje bohatá rozmanitosť
doktorandských programov v Európe, vrátane tzv. spojených doktorátov [joint doctorates].41 Diverzita
je vnímaná ako silná stránka, ktorá musí byť podporovaná kvalitou a zosúladená s praxou.
IV. ZAČÍNAJÚCI VÝSKUMNÍCI. Doktorandskí kandidáti majú byť vnímaní ako začínajúci
výskumníci [early stage researchers], mali by byť považovaní za profesionálov, s primeranými právami,
ktorí sú kľúčovými tvorcami nových znalostí.
V. SUPERVÍZIA. Je identifikovaná kľúčová rola supervízie (školiteľstva) a hodnotenia, ktorá má byť
realizovaná s rešpektom k jednotlivým doktorandským kandidátom. Pravidlá supervízie a hodnotenia
by mali byť založené na transparentnom zmluvnom rámci, na základe spoločne nadobúdanej
zodpovednosti medzi doktorandskými kandidátmi, školiteľmi a inštitúciou (prípadne tam, kde je to
vhodné, aj inými partnermi).
VI. KRITICKÁ MASA. Dosiahnutie kritickej masy [critical mass]42 ako princípu, pričom doktorandské
programy by sa mali usilovať o jej dosiahnutie a mali by čerpať z rôznych inovatívnych praktík
zavádzaných na univerzitách naprieč Európou. Majúc zároveň na pamäti, že rôzne riešenia môžu byť
vhodné len pre určitý kontext, vzhľadom na väčšie a menšie európske krajiny (od špecifických
vedeckých škôl [graduate schools] na hlavných univerzitách, až k medzinárodnej, národnej
a regionálnej kolaborácii medzi univerzitami).
VII. TRVANIE 3 - 4 ROKY. Doktorandské programy by mali fungovať v primerane dlhej dobe
(spravidla od troch do štyroch rokov na plný úväzok).
VIII. INOVÁCIE. Podporovanie inovačných štruktúr, napĺňanie výziev interdisciplinárneho tréningu
a rozvoja prenositeľných zručností.
IX. MOBILITA. Zvyšovanie mobility, pričom doktorandské programy by sa mali snažiť ponúkať ako
geografické, tak aj interdisciplinárne a intersektorálne mobility a medzinárodnú spoluprácu, v rámci
integrovanej štruktúry kooperácie medzi univerzitami a ostatnými partnermi.
X. FINANCOVANIE. Zabezpečenie vhodného financovania pre rozvoj kvality doktorandských
programov.Úspešné ukončenie doktorandského programu si vyžaduje primerané a udržateľné
financovanie doktorandských kandidátov (podľa Doctoral Programmes..., 2007, 21).
Nasledujúca, tzv. Bergenská deklarácia (2005), už celkom jasne definovala rolu
doktorandského vzdelávania v Bolonskom procese. Opäť potvrdila dôležitosť výskumu a výskumného
tréningu a uznala potrebu zlepšovania súčinnosti medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania
a sektormi výskumu, teda aj medzi ERA a EHEA. V záujme dosiahnutia týchto cieľov, sa jasne
doktorandské vzdelávanie stáva nástrojom, ako tieto ciele dosiahnuť, pričom je tu deklarované
nasledovné:
Tzv. joint doctorate, je možné preložiť ako spojený alebo zmiešaný doktorát; takýto typ doktorátu sa získava
na minimálne dvoch alebo viacerých inštitúciách, ktoré si medzi sebou delia zodpovednosť za školenie,
koordináciu a výskum doktoranda/ky.
42
Tzv. critical mass, vyjadruje princíp založený na téze, že ak si dostatočný počet aktérov osvojí určitú inováciu
v sociálnom systéme, miera osvojenia sa stane sebestačnou a začne vytvárať ďalší rast.
41
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- kvalifikácie doktorandskej úrovne majú byť plne v súlade so sústavou kvalifikácií pre EHEA43,
- jadrom prípravy doktorandského tréningu má byť prehlbovanie poznania prostredníctvom
originálneho výskumu,
- vzhľadom na potrebu štruktúrovaných doktorandských programov a potrebu transparentnej supervízie
a hodnotenia, by mala byť bežná pracovná záťaž tretieho cyklu vo väčšine krajín 3 - 4 roky na plný
úväzok,
- univerzity by mali v rámci svojich doktorandských programov podporovať interdisciplinárny tréning
a rozvoj prenositeľných zručností [transferable skills], a tým uspokojovali potreby širšieho pracovného
trhu,
- je nutné dosiahnuť celkový nárast počtu doktorandských kandidátov [doctoral candidates], ktorí budú
rozvíjať svoju výskumnú kariéru v rámci EHEA,
- participanti tretieho cyklu programov majú byť rozoznávaní ako oboje, študenti i začínajúci
výskumníci [early stage researchers] súčasne (Bergen Communiqué, 2005, 4).

III. 1. 3. Európska komisia
Európska komisia (ďalej EK) ako výkonný orgán, zastupujúci záujmy EÚ ako celku, pristupuje
k doktorandskému vzdelávaniu prioritne ako k vedeckému tréningu a súčasti Európskeho výskumného
priestoru (ERA). Tento prístup potvrdzuje aj tzv. Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex
správania pre nábor výskumných pracovníkov (2005)44 prijatá Európskou komisiou. Podľa tohto
dokumentu: „Všetci výskumní pracovníci, ktorí pracujú vo výskume, musia byť uznaní za odborníkov
(kurzíva vlastná) a musí sa s nimi zaobchádzať zodpovedajúcim spôsobom. S takýmto prístupom by sa
malo začať už na začiatku ich kariéry, konkrétne na postgraduálnej úrovni a mal by zahŕňať všetky
úrovne, bez ohľadu na ich zaradenie na vnútroštátnej úrovni (napr. zamestnanec, postgraduálny študent,
doktorand, štipendista po skončení doktorandského štúdia, štátni zamestnanci).“ (Európska charta...,
2005, 16). Ďalej konštatuje, že je potrebné rozlišovať medzi výskumníkom na začiatku kariéry [early
stage researcher] a skúseným výskumníkom [professional researcher]. Kým „pojem výskumný
pracovník v ranom štádiu kariéry sa vzťahuje na výskumných pracovníkov v prvých štyroch rokoch (pri
zamestnaní na plný úväzok) ich výskumnej činnosti, vrátane obdobia odbornej prípravy v oblasti
výskumu“ (ibid., 29), pojem skúsený výskumný pracovník definuje výskumníka majúceho „aspoň
štvorročnú prax v oblasti výskumu (pri zamestnaní na plný úväzok) od získania univerzitného diplomu,
Doktorandská kvalifikačná úroveň zahŕňa všetky typy doktorátov a tiež zahŕňa poznanie na najvyššej úrovni
v oblasti práce alebo štúdia na rozhraní medzi vednými oblastí, ako aj vysoko pokročilé a špecializované
zručnosti a techniky vrátane syntézy a hodnotenia, požadované na riešenie zásadných problémov výskumu
a/alebo inovácií a na rozšírenie a opätovné definovanie existujúceho poznania alebo odborných postupov, zatiaľ
čo v rovine kompetencií znamená požiadavku demonštrovania autority, inovácie, samostatnosti, vedeckej
i odbornej integrity, ako aj trvalý záväzok vyvíjať nové myšlienky či procesy v rámci práce alebo štúdia, vrátane
výskumu (podľa Bologna Working Group 2005).
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The European Charter for Researchers & The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 2005.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 15 p.
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ktorý mu dáva prístup k doktorandskému štúdiu v krajine, v ktorej získal hodnosť/ diplom“, prípadne sú
to výskumní pracovníci, ktorí už majú hodnosť doktoranda, bez ohľadu na dobu potrebnú k získaniu
tejto hodnosti (ibid.). Podľa charty tak doktorand alebo doktorandka môže zastávať pozíciu ako
začínajúceho, tak skúseného výskumného pracovníka, v závislosti od jeho/ jej pracovného zaradenia
a dĺžky praxe.
Cieľom Správy z mapovania doktorandského tréningu v Európe – spoločný postup (2011)45
vydanou EK, je poskytnúť prehľad o poslednom vývoji v doktorandskom tréningu a určenie spoločného
postupu. Prvá časť správy je založená na politickom kontexte, cez ktorý EK na doktorandský tréning
nazerá. Svoju argumentáciu začína vyjadrením, že ekonomika EÚ potrebuje prijať veľa nových
výskumníkov. Kooperácia medzi akademickým sektorom a priemyselným sektorom posilní potrebnú
výskumnú intenzitu ekonomiky, pričom tá sa začína už na úrovni začiatočného výskumného tréningu.
V záujme zvyšovania tejto intenzity (a dosiahnutia cieľa 3% HDP) Európa potrebuje vytvoriť milión
nových výskumných miest. Aj preto je podľa správy potrebné sa zamerať v doktorandskom tréningu na
to, aby táto kvalifikácia umožňovala výskumníkom pohybovať sa v širokom spektre sektorov trhu
práce. Doktorandský tréning je tu vnímaný ako primárny základ novej znalosti a má zásadný význam
pre rozvoj prosperujúcej a rozvinutej spoločnosti. Rozvinuté ekonomiky sa spoliehajú na nové znalosti
a na vysoko kvalifikovaných znalostných pracovníkov v záujme napĺňania procesu neustálej inovácie
(Report of Mapping..., 2011, 1). Členské štáty do konca roka by mali mať vyvinuté stratégie, ako
vyškoliť dostatok výskumníkov, a splniť tak svoje národné ciele v oblasti výskum a vývoja (ďalej
VaV), ako aj toho, ako podporovať atraktívne zamestnanecké podmienky vo verejných výskumných
inštitúciách. Podľa správy, v tom čase bolo v Európe okolo 600 000 doktorandských kandidátov
a približne 110 000 ich absolvuje každý rok. EK navrhuje spoločný postup v rámci doktorandského
tréningu a odporúča členským štátom: dosiahnuť určitú kritickú masu, zahrnúť tréning prenositeľných
zručností, rešpektovať princípy tzv. Charty a Kódu (rozoberané vyššie), viesť doktorandských
kandidátov/ky k prekračovaniu disciplinárnych hraníc, ako aj podporovať trávenie výskumného času
doktorandských kandidátov/tiek v zahraničí a v inom sektore trhu práce (priemyselný, súkromný/
verejný) (ibid., 3). Ďalšia časť správy je venovaná potrebe spoločného postupu pri zvyšovaní kvality
v doktorandskom tréningu. Hoci EK za jeho základný komponent pokladá nadobúdanie poznania
prostredníctvom originálneho výskumu, zdôrazňuje, že je nutné aby doktorandský tréning viac napĺňal
potreby trhu práce, ktorý má širší dosah než akadémia, pričom je tu plne rozoznávaná kľúčová rola
univerzít ako akreditovaných orgánov pre udeľovanie doktorátov. Na základe dobrých praktík v rámci
Európy tu EK stanovuje princípy inovatívneho doktorandského tréningu: výskumná excelentnosť,
atraktívne inštitucionálne prostredie, možnosti interdisciplinárneho výskumu, otvorenie sa priemyslu
a iným relevantným sektorom trhu práce, medzinárodný networking, tréning v prenositeľných
zručnostiach, ako aj záruka kvality (ibid., 5).
Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe. "Towards a common approach“. 2011.
European Commission. Directorate-general for Research & Innovation: Brussels, 2011. 43 p.
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III. 1. 4. Európska univerzitná asociácia: európsky hlas univerzít46
Popísané dokumenty na jednej strane nastavili potreby EÚ vo vzťahu k doktorandskému
vzdelávaniu, na strane druhej bázu pre jeho ďalšie fungovanie, ako aj trendy jeho vývoja. Paralelne
s tým, štáty zapojené do Bolonského procesu, v rôznej miere a intenzite, vzhľadom na svoje národné
kontexty, reformy implementovali do svojich vlastných vzdelávacích a vedných politík. Závery
Európskej univerzitnej asociácie (ďalej EUA), založené na systematickom monitorovaní implementácie
Bolonského procesu a syntetizujúcich a komparatívnych výskumoch realizovaných v rámci zapojených
krajín, poukazujú na viaceré aktuálne dominujúce trendy, ktorými je doktorandské vzdelávanie
v Európe charakteristické. Dá sa konštatovať, že výstupy, ktoré produkuje tento nezávislý orgán, sú na
jednej strane mapovaním vývoja doktorandského vzdelávania na európskej úrovni, a na strane druhej
svojím zameraním ponúkajú zároveň reflexiu transformácie doktorandského vzdelávania v Európe zo
spoločnej európskej perspektívy, na ktorej sa zhodli participujúce univerzity. EUA nadobúda v rámci
európskeho doktorandského vzdelávania pozíciu partnera a tzv. stakeholdera.

Oficiálne logo EUA
Zdroj: www.eurashe.eu

Podľa správy EUA s názvom Doktorandské programy pre európsku znalostnú spoločnosť
(2005) , bolo v tom čase doktorandské štúdium [doctoral studies] v procese prebiehajúcich zmien
47

Európe, reflektovalo potrebu prispôsobiť výskumný tréning naplneniu výziev globálneho trhu práce,
technologického pokroku, nových podôb a požiadaviek doktorandských kandidátov, a v neposlednom
rade, politických cieľov európskych vlád. V záujme dosiahnutia ambicióznych Lisabonských cieľov,
ktoré mali viesť k nárastu počtu výskumníkov a súvisiacich výskumných kariér, sa doktorandské
vzdelávanie stalo základným kameňom pri ich dosahovaní. V kontexte Bolonského procesu sa preto
dostalo do centra pozornosti aj v rámci oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe (Doctoral
Programmes..., 2005, 8). Správa priniesla závery najmä s dôrazom na tri oblasti: štruktúra a organizácia
doktorandských programov; školiteľstvo, monitoring a hodnotenie; mobilita a európska kolaborácia.
EUA (European University Association), Európska univerzitná asociácia, je orgán reprezentujúci
a podporujúci inštitúcie vyššieho vzdelávania, t. j. univerzity, zo 47 krajín. EUA má v rámci Bolonského
procesu pozíciu jednak reprezentatívneho orgánu, ktorý zastupuje univerzity i národné rektorské konferencie,
a jednak pozíciu partnera. EUA má o. i. mandát na vypracovávanie reportov plnenia cieľov a záväzkov, aj
špecificky smerom k doktorandskému vzdelávaniu, ktoré sú ďalej rozoberané, pričom tieto následne slúžia ako
materiál pre zodpovedných stakeholderov na európskej i národnej úrovni.
47
Doctoral Programmes for the European Knowledge Society. Report on the EUA Doctoral Programmes
Project 2004 - 2005. 2005. Brussels: EUA Publications, 2005. 44 p.
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V súvislosti so štruktúrou a organizáciou doktorandského vzdelávania správa preukázala
značnú diverzitu, nielen v rámci krajín EÚ, ale aj v rámci univerzít v jednej krajine, či dokonca v rámci
fakúlt jednej univerzity. Podľa správy sa jadrom mnohých doktorandských programov naprieč Európou
stal tréning a nadobúdanie rôznych prenositeľných zručností v rámci štúdia. Túto oblasť sa univerzity
snažia posilňovať v rámci uplatnenia absolventov na globálnom pracovnom trhu, prostredníctvom
poskytovania rôznorodých kurzov a modulov, organizácie seminárov, kolokvií, letných škôl. Tréning je
uskutočňovaný v dvoch hlavných líniách: vedecký tréning zameraný na výskumné zručnosti a tréningy
zamerané na získanie rôznych zručností a kompetencií, ktoré môžu byť využité aj mimo výskumu
(písomné a komunikačné zručnosti, networking, finančný manažment a pod.). Zároveň je vyučovanie
v rámci doktorandského štúdia považované za súčasť tréningu ako nadobúdanie komunikačných
a didaktických zručností, ako aj vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja doktoranda, ktorý má
najmä reflexívny význam. Podobne tak sú vnímané i pravidelné stretnutia (porady), ktorých sa
doktorandskí kandidáti zúčastňujú alebo administrovanie webových stránok či iných elektronických
systémov inštitúcie (podľa Doctoral Programmes..., 2005).
Podľa zistení EUA si univerzity uvedomujú potrebu neustáleho zlepšovania kvality supervízie,
monitoringu a hodnotiacich procedúr. Veľký dôraz v tejto oblasti bol kladený na inovatívne prístupy,
ako napríklad modely tzv. kolektívneho školiteľstva [multiple supervision], kedy môže byť školiteľstvo
rozložené medzi dve alebo viaceré osoby, pričom takýto model sa ukazuje ako viac transparentný
a efektívny pre všetky zúčastnené strany. Ako inovatívne prístupy začali rôzne univerzity aplikovať pre
doktorandských kandidátov rôzne typy plánov osobného rozvoja [personal development plan] (podľa
Doctoral Programmes..., 2005).
V súlade s dosiahnutím maximálnej mobility, ako jedným z najdôležitejších cieľov Bolonského
procesu, sa preukázalo, že európske univerzity a inštitúcie vyššieho vzdelávania zavádzajú doktoráty
založené na rôznom type spolupráce. Rozvíjaná je medzinárodná mobilita a medziinštituciálna
spolupráca (prostredníctvom mobilitných programov), medzisektorová mobilita (napríklad medzi
priemyslom a univerzitou, alebo neziskovým sektorom a univerzitou). Ako inovatívne boli
charakterizované tzv. spojené doktoráty [joint doctoral degree] prebiehajúce pod rôznymi inštitúciami aj
z rôznych sektorov na základe dohôd alebo idea tzv. európskeho doktorátu. Tento by mal byť získaný
pod vedením minimálne dvoch profesorov z minimálne dvoch európskych inštitúcií vyššieho
vzdelávania, pričom aspoň jeden člen komisie pri obhajobe musí pochádzať z inej členskej krajiny, než
v akej je práca obhajovaná. Časť práce musí byť napísaná v inom jazyku, než je oficiálny jazyk krajiny,
kde je práca obhajovaná, časť práce musí byť založená na výsledkoch výskumu získaných v rámci
výskumného pobytu trvajúceho minimálne jeden trimester v inej členskej krajine. Mobilita bola
identifikovaná ako dôležitý strategický nástroj doktorandského tréningu, ktorý vedie nielen k získavaniu
výskumných skúseností a možnostiam kariérneho rozvoja pre doktorandských kandidátov, ale
podporuje aj lepšiu výskumnú kooperáciu a networking medzi inštitúciami (Doctoral Programmes...,
2005, 7). Správa zároveň zdôrazňuje, že reforma doktorandského vzdelávania prebieha prostredníctvom
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rôznych krokov, v niektorých krajinách je diskusia o reforme iba v začiatkoch, a z tohto dôvodu
transformácia doktorandského vzdelávania čelí rôznorodým výzvam (ibid.).
Podľa správy EUA s názvom Doktorandské programy európskych univerzít: úspechy a výzvy
(2007)48, súčasným európskym trendom je zakladanie tzv. doktorandských [doctoral], absolventských
[graduate] alebo výskumných [research] škôl, k zakladaniu ktorých sa prikláňa mnoho európskych
inštitúcií vyššieho vzdelávania a univerzít. Z hľadiska štruktúry doktorandských programov sú
rozoznávané: individuálne študijné programy (založený na formálnej až neformálnej spolupráci medzi
školiteľom a doktorandom), a štruktúrované študijné programy (uskutočňované napríklad
prostredníctvom povinných alebo voliteľných spoločných kurzov a výskumnej časti). Tieto školy sú
zvyčajne samostatnou organizačnou jednotkou s efektívnou administratívou, silným vedením
a špecifickým financovaním. Kým absolventské školy organizačne spájajú ako doktorandov, tak
študentov magisterských programov a zvyčajne ponúkajú kurzy a semináre, doktorandské a výskumné
školy sú zriadené výlučne pre doktorandov so zameraním na špecifickú disciplínu, výskumnú tému,
prípadne multidisciplinárne zameraný výskum, kde doktorandi vytvárajú výskumné skupiny/ siete.
Takýto typ doktorandského programu prináša ľahšie prepojenie a kooperáciu viacerých inštitúcií. Status
doktorandov v rámci inštitúcií je najčastejšie kombináciou študenta a zamestnanca. Rovnako tak sú
najčastejšie zmiešané aj spôsoby financovania doktorandských kandidátov, ako kombinácia riadneho
príjmu, štipendií a grantov, prípadne príplatkov za učenie (Doctoral Programmes..., 2007).
V doktorandskom vzdelávaní sa kladie čoraz väčší dôraz na inovácie, týkajúce sa foriem samotných
doktorandských programov, z ktorých sa najvýraznejšie presadzujú tzv. profesionálne doktoráty
[professional doctorates]. Tieto sú charakteristické úzkym prepojením s určitou konkrétnou praxou,
musia však stále spĺňať štandardy tradičných doktorátov, t.j. ich hlavnou súčasťou zostáva stále
originálny výskum. Najčastejšie sú založené na kolaborácii univerzít a priemyslu. Rozmach doktorátu
tohto typu je reflexiou predovšetkým meniaceho sa dopytu rýchlo rastúceho trhu práce, je
prispôsobením sa aktuálnemu vývoju a snahou o dosiahnutie čo najvyššej zamestnateľnosti absolventov
tretieho stupňa vyššieho vzdelávania aj mimo akadémie (podľa Doctoral Programmes..., 2007).
Hlavné zistenia reflektujúce reformu doktorandského vzdelávania sa v tomto období týkali
predovšetkým veľkej diverzity v štruktúre doktorandského vzdelávania v krajinách zapojených do
Bolonského procesu. Diverzita sa prejavovala taktiež v rámci statusu doktorandských kandidátov, ako
aj čiastkových mechanizmov a metód v doktorandskom vzdelávaní. Diverzita sa prejavila nielen
v spôsoboch verejného financovania doktorandského vzdelávania, ale aj financovania doktorandských
kandidátov samotných, ktorá v mnohých krajinách nemala adekvátnu výšku. Krajiny rôzne pristupovali
k štrukturálnej a organizačnej reforme doktorandského vzdelávania, niekde nové modely ešte úplne
nenahradili staré, kým inde dominovali nové modely vzdelávania. Správa konštatuje, že táto diverzita sa
zdá byť pravdepodobne dlhodobým trendom (podľa Doctoral Programmes..., 2007).
Doctoral Programmes in Europe´s Universities: Achievements and Challenges. 2007. Report prepared for
European Universities and Ministers of Higher Education. Brusel: EUA Publications, 2007. 40 p.
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Pod EUA, ako jej integrálna súčasť, vzniká od roku 2008 samostatný orgán pod názvom
Európsky koncil pre doktorandské vzdelávanie49 (ďalej CDE), ktorý má zastupovať európske univerzity
špecificky v oblasti doktorandského vzdelávania. Cieľom tohto orgánu je zameriavať sa na kvalitu
doktorandského vzdelávania prostredníctvom diskusie a podpory šírenia a výmeny dobrých praktík
v rámci európskych univerzít, podporovať rozvoj inštitucionálnych politík a stratégií, ako aj zavádzanie
efektívnych riadiacich postupov. CDE dbá na zlepšovanie dostupnosti údajov a informácií
o doktorandskom vzdelávaní v rámci európskych univerzít, a zároveň monitoruje nové trendy v ňom,
v rámci i mimo Európy. Pôsobí ako reprezentatívny hlas európskych univerzít v dialógu s ostatnými
zainteresovanými stranami o otázkach doktorandského vzdelávania. Snahou tohto orgánu je vytváranie
a rozvíjanie väzby medzi vzdelávacími a výskumnými politikami a stratégiami v rámci Európy. CDE
nedisponuje samostatnou právnou subjektivitou a jeho členmi sú univerzity (About EUA-CDE, 2014).
Ďalšia správa EUA s názvom Kolaboratívne doktorandské vzdelávanie (2009)50 je orientovaná
špecificky na mapovanie spolupráce medzi univerzitami a priemyselným sektorom. Na doktorandské
štúdium je tu nazerané ako na jednu z najpokročilejších a špecializovaných foriem vzdelávania
a tréningu v modernej spoločnosti. Kolaboratívne doktorandské vzdelávanie má podľa správy rastúci
význam. Zvyšujúce sa sústredenie na inovácie prostredníctvom výskumu a vývoja [Research &
Development] (ďalej R&D) je tak v doktorandskom vzdelávaní reflektované nielen v pokročení
smerom k vedomostnej ekonomike [knowledge-based economy]. Odráža zároveň realitu, pretože
väčšina absolventov a absolventiek doktorandského vzdelávania má predurčené rozvíjať svoju kariéru
mimo akademického prostredia, či už vo výskumnej alebo nevýskumnej pozícii (Borrel-Damian, 2009,
6). Pre inovácie sa podľa správy stáva zásadným transdiciplinárny prístup, pričom práve univerzity sú
jedinečným prostredím stretov rôznych disciplín s vysokou akademickou úrovňou, a tento potenciál si
uvedomuje aj R&D biznis. Osobitná pozornosť sa venuje perspektívam zamestnateľnosti držiteľov
doktorátov [doctoral holders] mimo akadémie, a to najmä v súvislosti s mobilitou, ako intersektorálnou
(univerzita – priemysel), tak aj intrasektorálnou (v rámci akadémie, v rámci priemyselného sektora), ako
aj v súvislosti s ich nadobudnutými zručnosťami, vrátane prenositeľných zručností. Správa konštatuje,
že v súčasnosti v Európe existujú rôzne spôsoby reakcií na výzvu kolaborácie univerzít a priemyslu
a tento stav si vyžaduje ďalší rozvoj (ibid., 9). Správa okrem toho konštatuje zásadnú rolu
doktorandských kandidátov v kolaboratívnych programoch a rozoznáva ich ako prepájací článok medzi
univerzitami a priemyslom, pričom toto spojenie má byť výhodné pre všetky zúčastnené strany (BorrelDamian, 2009, 59).
EUA v ďalšom dokumente reflektuje implementáciu tzv. Salzburgských princípov (2005) na
európskych univerzitách, pričom formuluje aj odporúčania pre ďalší vývoj, ktoré nesú pomenovanie
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Salzburgské odporúčania II. (2010)51. Tieto však nemajú slúžiť ako štandardizovaný plán, ktorý by mali
inštitúcie nasledovať, ale skôr ako návod podľa ktorého by mohli efektívne postupovať. Podľa EUA
doktorandské vzdelávanie zastáva osobité miesto v ERA i EHEA a jeho základom je realizácia
výskumu, čo ho zásadne odlišuje od prvého a druhého cyklu. Doktorandským kandidátom
a kandidátkam musí byť umožnená nezávislosť a flexibilnosť pre ich rast a rozvoj, pričom doktorandské
vzdelávanie ako také, je nutné brať ako výsostne individuálne a zo svojej podstaty pôvodné. EUA
pokladá pokrok každého jednotlivca za jedinečný, a to ako vo vzťahu k výskumnému projektu, tak vo
vzťahu individuálneho profesijného rozvoja. Z týchto dôvodov by doktorandské vzdelávanie malo byť
rozvíjané autonómnymi a zodpovednými inštitúciami, ktoré preberajú zodpovednosť za kultivovanie
výskumného myslenia. Inštitúcie preto potrebujú flexibilnú reguláciu pre vytváranie špecifických
štruktúr a nástrojov, a pokračovať tak v pokroku doktorandského vzdelávania v Európe (Salzburg II
Recommendations, 2010). Podľa EUA čelí doktorandské vzdelávanie v Európe prekážkam vo
viacerých oblastiach: financovanie (ktoré by malo byť udržateľné a zásadným spôsobom vplýva na
kvalitu doktorandských programov), autonómia inštitúcií vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu
(aby mohla inštitúcia reflektovať potreby doktorandských programov, ako aj doktorandských
kandidátov a kandidátok), právny rámec (tieto by na národnej i európskej úrovni mali umožňovať
inštitúciám slobodne vytvárať vlastné kvalitatívne štandardy, národná legislatíva by mala vytvárať
podmienky pre medzinárodnú spoluprácu), intersektorálna spolupráca (tú by sa mali snažiť podporovať
všetci aktéri doktorandského vzdelávania, paralelne so snahou o budovanie dôvery medzi univerzitami
a ďalšími sektormi) (ibid.).
Správa EUA Zabezpečenie kvality v doktorandskom vzdelávaní (2013)52 sa zameriava prioritne
na kvalitu doktorandského vzdelávania, predovšetkým na procesy, akými je doktorandské vzdelávanie
hodnotené. Na jednej strane mapuje konkrétne opatrenia a spôsoby, ktoré inštitúcie v rámci hodnotenia
doktorandského vzdelávania realizujú, na strane druhej na to, aké procesy a opatrenia by mali byť
realizované, ak doktorandské vzdelávanie v Európe má dosahovať určité štandardy kvality. Dá sa
zároveň konštatovať, že správa kladie veľký dôraz na potreby doktorandských kandidátov samotných.
Vychádza zo súčasného stavu, kedy je doktorandské vzdelávanie v Európe riadené viac profesionálne
prostredníctvom doktorandských škôl, pričom inštitúcie kladú veľký dôraz na zodpovednosť
[accountability] a zvyšovanie kvality (Byrne et al., 2013, 5). EUA tu konštatuje, že vnútorné procesy
zabezpečenia kvality na doktorandskej úrovni už boli na mnohých inštitúciách v Európe nastavené,
prípadne sú vyvíjané. Inštitúcie stanovujú rôzne procesy monitoringu (ako napr. miera kvality
výskumného prostredia), mnohé zavádzajú pravidlá pre prijímanie, supervíziu, dizertačnú prácu, a sú
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zapojené do rozvíjania tzv. kultúry kvality53, ktorá má zahŕňať všetkých zúčastnených aktérov
doktorandského vzdelávania. Práve oblasť supervízie je podľa správy kľúčovou pri dosahovaní tohto
zámeru. Inštitúcie v mnohých krajinách realizujú tréning pre školiteľov a zároveň vytvárajú
inštitucionálny priestor pre výmenu skúseností a dobrých praktík medzi školiteľmi a školiteľkami.
V súvislosti s kvalitou je doktorandské vzdelávanie systematicky monitorované a sú zavádzané externé
hodnotenia aj zo strany ďalších stakeholderov, teda mimo vzdelávacej inštitúcie. Zatiaľ čo inštitúcie sa
stávajú viac zodpovednými voči doktorandským kandidátom a kandidátkam, napr. zavádzaním
pokynov a pravidiel, ktoré jasne upravujú práva a zodpovedností pre školiteľov, inštitúcie
i doktorandských kandidátov. Rozširujúcim sa trendom je zmluva medzi školiteľom a doktorandským
kandidátom. V oblasti kariérneho rozvoja je dôraz kladený predovšetkým na podporu a tréning
prenositeľných zručností ako súčasti doktorandského vzdelávania (Byrne et al., 2013, 42). Ako veľmi
podstatné sa ukazuje aj samotné výskumné prostredie, to má dosahovať vysoký stupeň akademickej
kvality a byť miestom tvorby originálneho poznania, pričom doktorandskí kandidáti majú byť
v takomto prostredí integrovaní ako jeho súčasť s patričným stupňom nezávislosti a možnosťou tvorenia
originálneho poznania. Podľa záverov EUA aktuálne v doktorandskom vzdelávaní v Európe nie je
nedostatok hodnotenia (evaluácie) ako takého, ale skôr riziko nekoordinovanej a prílišnej evaluácie
(ibid., 43).

III. 1. 5. Heterogénnosť a fluidnosť aktérstva EÚ a medzipriestorová
dvojznačnosť doktorandského vzdelávania
Na základe sekundárneho výskumu, v ktorom si kladiem za cieľ pozicionovať a situovať
Európsku úniu ako kľúčového aktéra doktorandského vzdelávania, sa na základe sledovaných dát
ukazuje, že EÚ je nutné považovať za určujúceho aktéra doktorandského vzdelávania, a to
predovšetkým z dôvodu určujúcich vedných (kroky smerujúce k vytvoreniu ERA a EHEA)
a vzdelávacích politík (Bolonský proces a jeho zložiek), ktorých integrálnou a relevantnou súčasťou sa
doktorandské vzdelávanie v poslednom vývoji stalo. Určujúcim aktérom sa EÚ stáva i vzhľadom na
celkovú politickú orientáciu, ktorá je zameraná prioritne na ekonomický rast, spojený s rastom
zamestnanosti v Európe a konkurencieschopnosťou EÚ, pričom tieto ciele sú zahrnuté do všetkých
politík horizontálne, čo sa odráža aj argumentácii a v situovaní doktorandského vzdelávania v rámci
týchto politík. Vzhľadom na doktorandské vzdelávanie je v európskom diskurze dôraz kladený na
inovatívny prístup, prepojenie praxe a univerzít (najmä však priemyslu), zručnosti prenositeľné aj mimo
akademickú pôdu a do všetkých sektorov trhu práce, no predovšetkým je to reflexia potrieb trhu práce.
Dá sa preto konštatovať, že na európskej úrovni jasne dominuje ekonomický diskurz, a doktorandské
Kultúru kvality definuje EUA ako organizačnú kultúru, ktorá má v úmysle permanentne zvyšovať kvalitu a je
charakteristická dvoma prvkami: na jednej strane sú to kultúrno-psychologické elementy spoločne vyznávaných
hodnôt, presvedčení, očakávaní a záväzkov voči kvalite, na strane druhej sú to štrukturálno-manažérske
elementy spolu s definovanými procesmi, ktoré kvalitu zvyšujú a zameriavajú sa na koordináciu individuálnych
snáh (Byrne et al., 2013, 13).
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vzdelávanie sa tak stáva pre EÚ jedným z nástrojov na dosiahnutie ekonomických cieľov.
K nasledovaniu týchto cieľov potom zaväzuje členstvo všetky národné štáty, a to aj v rovine
implementácie týchto vedných a vzdelávacích politík. EÚ sa teda javí ako aktér, ktorý určuje,
pomenúva a nastoľuje, zastrešuje i deleguje, práve na základe určujúceho jednania tohto aktéra,
hovoríme o doktorandskom vzdelávaní ako o vzdelávaní. Pričom toto je v diskurze európskych politík
pomenúvané najčastejšie ako doktorandský tréning (čo poukazuje predovšetkým na činnú stránku
vzdelávania vo forme nadobúdania zručnosti a kompetencií), ojedinelejšie ako doktorandské štúdium.
Zatiaľ čo samotní doktorandi a doktorandky sú na európskej úrovni vnímaní a pomenúvaní ako
začínajúci výskumníci [early stage researchers], prípadne doktorandskí kandidáti [doctoral candidates],
no súčasne sú situovaní v rámci EHEA, ako aj v systéme európskeho vysokoškolského vzdelávania, do
pozície študentov tretieho stupňa študijných programov či cyklu vysokoškolských kvalifikácií.
Dá sa konštatovať, že jednanie EÚ ako aktéra doktorandského vzdelávania sa vzťahuje
predovšetkým k jeho formálnym aspektom. Doktorandské vzdelávanie je teda z pozície EÚ utvárané
najmä vo vzťahu k jeho forme. Zároveň sa EÚ odhaľuje ako značne heterogénny aktér, ktorého
jednanie, kompetencie, rozhodovanie, t.j. zodpovednosť, nie je jasne identifikovateľná, nakoľko je
rozdelená na viaceré elementy (v podobe činností, partnerov – stakeholderov, dokumentov, orgánov,
inštitúcií, kolaborácií, debát), ktoré sa spolupodieľajú na utváraní doktorandského vzdelávania
v Európe. V súlade s Lašticom (2010), že „komplexnosť EÚ ako systému vládnutia znamená, že ide
o fluidný a hybridný systém, ktorý nie je založený na centrálnej autorite a v ktorom je proces tvorby
jednotlivých politík, na rozdiel od národných štátov, otvorený“ (s. 33), preto označujem EÚ vo vzťahu
k doktorandskému vzdelávaniu ako aktéra s fluidným charakterom.
Výskum súčasne preukazuje, že EÚ ako aktér cielene situuje doktorandské vzdelávanie jednak
do priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA), jednak do priestoru výskumného (ERA), pričom
táto medzipriestorová pozícia je silne podporovaná vo všetkých relevantných dokumentoch. Výskum
jednoznačne ukazuje rozpoznávanie doktorandských kandidátov a kandidátok ako študentov tretieho
cyklu vysokoškolského vzdelávania, no i ako začínajúcich výskumníkov a profesionálov súčasne.
Domnievam sa preto, že práve EÚ je aktérom utvárajúcim dvojznačnú pozíciu hlavného aktéra. Pričom
tieto dve charakteristiky pokladám pre účely analýzy vo vzťahu k doktorandom a doktorandkám, ako
hlavným aktérom doktorandského vzdelávania, za rozhodujúce.
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III. 2. Slovenská republika
(ako ne-ľudský aktér doktorandského vzdelávania)
Na jednej strane EÚ ako aktér priamo vstupuje do doktorandského vzdelávania na Slovensku
na základe faktu, že Slovenská republika (ďalej SR) je od roku 2004 riadnym členským štátom
Európskej únie. Z tejto pozície je potom SR zaviazaná nasledovať a implementovať (zavádzať do
praxe) politiky prijaté na európskej úrovni, a to nielen v oblasti vedy a vzdelávania, ale v rámci celkovej
ekonomickej a hospodárskej orientácie. Na strane druhej, politická orientácia SR v oblasti
vysokoškolského vzdelávania bola započatá už vstupom SR do Bolonského procesu (ďalej BP) v roku
1999, v rovnakom období sa začali prístupové rokovania SR o vstupe do EÚ. Slovensko BP
implementovalo prostredníctvom postupných legislatívnych úprav na národnej úrovni, pričom jeho
inštitucionálne zabezpečenie prevzalo Ministerstvo školstva SR, a ďalšími facilitátormi sa stala Národná
skupina bolonských expertov, Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl. Práve na základe
BP, SR pristúpila k celostnej reforme vysokého školstva, ktorá zásadným spôsobom transformovala
doktorandské vzdelávanie na Slovensku a formovala ho do jeho súčasnej podoby. V súlade s Bálešom
(2006) sa dá konštatovať, že Slovensko Bolonský proces aplikovalo dôsledne, pričom tento sa dá
pokladať za formálne zavŕšený od roku 2006.
Sekundárny výskum zameraný na Slovenskú republiku ako aktéra, tak zachytáva
transformačný proces doktorandského vzdelávania, jeho legislatívnu a formálnu úpravu, súčasný stav,
ako aj ďalšie aspekty vyplývajúce z jednania a aktivity Slovenskej republiky vzhľadom
k doktorandskému vzdelávaniu, a to prostredníctvom sledovania legislatívneho rámca, dokumentov
a inštitucionálneho zabezpečenia doktorandského vzdelávania na národnej úrovni.

III. 2. 1. Legislatívny rámec doktorandského vzdelávania na Slovensku
Doktorandské vzdelávanie bolo na Slovensku od roku 1990 legislatívne rámcované ako
doktorandské štúdium a bolo súčasťou vysokoškolského vzdelávania, avšak doktorandi mali podľa
platnej legislatívy postavenie zamestnanca.54 Od roku 1997 bolo doktorandské štúdium upravované
samostatným zákonom (Zákon č. 131/1997 o doktorandskom štúdiu), podľa ktorého bolo štipendium
pre doktorandov posudzované ako plat, pričom až do vykonania dizertačnej skúšky bolo toto
štipendium vo výške platovej tarify asistenta vysokej školy a s každým ďalším nadobudnutým rokom

Pred zavedením doktorandského štúdia do vzdelávacieho systému Slovenska sa vedecká kvalifikácia
získavala tzv. vedeckou prípravou (výchovou). Doktorandské štúdium na Slovensku bolo do roku 2002 druhom
vysokoškolského štúdia, spolu s bakalárskym, magisterským, inžinierskym a doktorským štúdiom, pričom malo
formu vedeckej alebo umeleckej výchovy (Zákon č. 172/1990). Absolventom a absolventkám vedeckej
prípravy sa udeľovala vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.). Kandidáti vied sú dnes oprávnení používať
akademický titul doktor (PhD.) (Zákon č. 131/2002, § 110). Tento titul sa na Slovensku udeľoval až do roku
1996, kedy bol zákonne zrušený, pričom tento titul zostáva nedotknutý.
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praxe sa toto štipendium, v súlade s platovými tarifami, pomerne zvyšovalo. Do roku 2002 bolo teda
doktorandské vzdelávanie klasifikované ako vedecká výchova.
Prijatie Zákona č. 131/2002 o vysokých školách (tzv. vysokoškolský zákon)55 znamenalo
najzásadnejšiu legislatívnu zmenu pre slovenské doktorandské vzdelávanie. Podľa tohto zákona, ktorý
možno chápať ako implementáciu požiadaviek Bolonského procesu, sa doktorandské štúdium
legislatívne zmenilo na študijný program tretieho stupňa, t.j. doktorandský študijný program, ako
nadväzujúca súčasť vysokoškolského vzdelávania na prvý (bakalársky) a druhý (magisterský,
inžiniersky) stupeň (podľa Zákona č. 131/2002). Zároveň na základe zákona bolo doktorandom
a doktorandkám v dennej forme doktorandského štúdia, na účely zdravotného poistenia, nemocenského
poistenia, dôchodkového zabezpečenia a na účely platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti,
ponechané postavenie zamestnanca. Vzdelávacia inštitúcia doktorandovi/ke v dennej forme
doktorandského štúdia, poskytovala štipendium na čas trvania doktorandského štúdia, ktoré bolo
posudzované ako plat. Zákonom sa zavádzal do slovenského akademického prostredia, za absolvovanie
doktorandského štúdia, akademický titul „doktor“ [philosophiae doctor], v skratke PhD. (podľa §54).56
Zákonom bol tiež uznaný kreditový systém štúdia platný pre všetky stupne a formy vysokoškolského
štúdia, vrátane doktorandského (podľa §62).57
Doktorandské vzdelávanie je ďalej upravované aj ďalšími predpismi. Podľa Vyhlášky MŠ SR o
poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia (2004) sa doktorandské
štipendium prestáva posudzovať ako plat, no súčasne sa jeho výška riadi podľa platových stupňov
zamestnancov.58 Novela „vysokoškolského zákona“ z roku 2007 zahŕňa do zákona vysoké školy, ako
súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a spoločného európskeho
výskumného priestoru (ERA), ako aj rozvoj vedomostnej spoločnosti ako poslanie vysokých škôl na
Slovensku, čím aj legislatívne potvrdzuje nasledovanie cieľov Bolonského procesu a Európskej únie
celkovo.
Zásadnou legislatívnou zmenou bola zmena pozície denného doktoranda, na jednej strane voči
inštitúcii (univerzite), na strane druhej voči štátu, kedy novelou vysokoškolského zákona z roku 2008,
nadobúda úplný status študenta. Táto zmena sa odrazila aj zmenou vzťahu medzi štátom a univerzitou,
ako dvoma kľúčovými politickými aktérmi doktorandského vzdelávania na Slovensku. Pred touto
zmenou doktorandi zo zákona nadobúdali voči univerzite status zamestnanca a všetky zákonné
poistenia (zdravotného, nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti) za nich štátu odvádzala
Pričom zákon upravujúci vysokoškolské vzdelávanie sa pokladá za najčastejšie novelizovaný zákon
v dejinách samostatného Slovenska.
56
Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov sa udeľuje akademický titul "doktor
umenia" [artis doctor], v skratke ArtD. a v oblasti katolíckej teológie sa udeľuje akademický titul "licenciát
teológie", v skratke ThLic., týmito sa v rámci výskumu ani dizertačnej práce nezaoberám.
57
Túto oblasť samostatne upravuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia. Súčasne
s prijatím zákona bola v roku 2002 prijatá aj Vyhláška MŠ SR č. 204/2002 o poskytovaní štipendia doktorandom
v dennej forme doktorandského štúdia.
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Podľa Zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
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univerzita ako zamestnávateľ. Univerzity teda prestali za doktorandov (ako zamestnancov) odvádzať
štátu poistné odvody. Podľa nových pravidiel sa na denných doktorandov, rovnako ako na všetkých
študentov, vzťahuje Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, ktorý upravuje nové právne vzťahy medzi
štátom, univerzitou a študentmi tretieho stupňa. Od 1. januára 2008 vyplynulo z legislatívnych zmien
vzhľadom na doktorandské vzdelávanie nasledovné:
- doktorand v dennej forme doktorandského štúdia, nie je povinne nemocensky poistený, povinne
dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti ako zamestnanec a neplatí poistné na
sociálne poistenie,
- právnická osoba, v ktorej doktorand vykonáva doktorandské štúdium, nemá pre doktoranda postavenie
zamestnávateľa, neplatí a neodvádza poistné na sociálne poistenie za doktoranda,
- štipendium doktoranda nie je vymeriavací základ na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho
poistenia,
- povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
doktoranda zaniká zo zákona,
- doktorand môže využiť inštitút dobrovoľného sociálneho poistenia, ktoré vzniká najskôr odo dňa
podania prihlášky v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
- ak sa doktorand prihlási na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie
v nezamestnanosti ako dobrovoľne poistená osoba, je povinný platiť poistné na jednotlivé druhy
poistenia až do zániku dobrovoľného poistenia, t.j. do dňa podania odhlášky z týchto poistení (Sociálna
poisťovňa, 2007). Ak sa doktorand pre dobrovoľné sociálne poistenie nerozhodne, nebude mať nárok
na zodpovedajúce dávky zo sociálneho poistenia a roky doktorandského štúdia sa mu nebudú
započítavať do odpracovaných rokov na účely nároku na starobný dôchodok.59
Podľa Zákona č. 580/2004. o zdravotnom poistení doktorand v dennej forme štúdia nie je
považovaný za zamestnanca a vysoká škola sa na účely zdravotného poistenia nepovažuje za jeho
zamestnávateľa, preto sa z doktorandského štipendia poistné na zdravotné poistenie neplatí. Doktorand
v dennej forme doktorandského štúdia je poistencom štátu (rovnako ako študent vysokoškolského
štúdia prvého a druhého stupňa). Za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme
štúdia platí zdravotné poistenie štát v tom prípade, ak celková dĺžka doktorandského štúdia neprekročila
štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme, alebo doktorand už
nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, alebo doktorand nedovŕšil vek 30 rokov. Ak však
doktorand nespĺňa aspoň jednu z podmienok pre platenie zdravotného poistenia štátom, a nie je
zdravotne poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, musí poistné za
zdravotné poistenie platiť sám ako samoplatiteľ (Gášparová, 2012).60 Doktorandské štipendium je ďalej
Výnimkou je, ak sa doktorand mladší ako 26 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, stane
invalidom, nárok na invalidný dôchodok mu vznikne aj v prípade, ak nebol dobrovoľne poistený.
60
Za rok 2012 sadzba poistného dosiahla 14%, pričom pri minimálnom vymeriavacom základe 339,89€
a maximálnom vymeriavacom základe 2307€, činili preddavky na poistné pre denných doktorandov najmenej
47,58€ a najviac 322,98€.
59
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podľa Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov príjmom oslobodeným od dane, t.j. doktorand daň zo
štipendia neplatí a štipendium nevstupuje do ročného zúčtovania dane ani do daňového priznania.
Súčasne, rodič študenta doktorandského štúdia nemá nárok na prídavky na dieťa ani na daňový bonus61,
pretože za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie považuje iba vysokoškolské štúdium prvého
a druhého stupňa (ibid.).
Zákon č. 131/2002 o vysokých školách62 sa dá pokladať za základný a určujúci pre
doktorandské vzdelávanie na Slovensku. Upravuje doktorandské vzdelávanie v samostatnom §54,
pričom tento spadá do piatej časti zákona s názvom Študijný odbor, študijný program a študijný plán.
Doktorandské vzdelávanie je zákonom ustanovené ako Doktorandský študijný program, pričom ho
definuje nasledovne: „ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov
založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy
alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa“ (Zákon č.
131/2002).
Paragraf v dvadsiatich častiach pojednáva o základných rysoch doktorandského študijného
programu, resp. doktorandského štúdia, a zaoberá sa viacerými oblasťami:
- štandardná dĺžka štúdia je tri (potrebných 180 kreditov) alebo štyri roky (240 kreditov) v dennej forme
a štyri (180 kreditov) alebo päť rokov (240 kreditov) v externej forme,
- štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa,
- školiteľom sa môže stať učiteľ vysokej školy, ktorá doktorandské štúdium poskytuje alebo iný
odborník,
- doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa
vnútorného predpisu vysokej školy alebo fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program,
- vysoká škola poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe, s trvalým pobytom
v členskom štáte, v dennej forme, a počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na
ktorý bol prijatý, a ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, štipendium, a to: do
vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa
osobitného predpisu, a po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého
platového stupňa podľa osobitného predpisu,63
- podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí
medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce, pričom dizertačná práca je záverečnou prácou a jej
obhajobou sa doktorandské štúdium končí,
Podľa Zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa.
Aktuálne znenie zákona (k 1. 1. 2014) obsahuje 114§, je rozdelený na 12 častí a 5 článkov.
63
Osobitným predpisom je Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, ktorého Príloha č. 1 určuje aktuálne záväzné platových tried a platových taríf. Aktuálne
(2014) má denný doktorand nárok do vykonania dizertačnej skúšky na 508,50€, po jej vykonaní 555€.
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- dizertačnou prácou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť
v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť,
- absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor" („philosophiae
doctor", v skratke „PhD.", ktorá sa uvádza za menom (podľa Zákon č. 131/2002).
Podľa zákona doktorandské štúdium tvorí: 1) študijná časť doktorandského štúdia pozostáva
najmä z prednášok, seminárov, a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska
zamerania dizertačnej práce, pričom študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie
odborovej komisii; 2) vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej
vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce, pričom ju
odborne garantuje školiteľ; 3) vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti, v dennej
forme štúdia, súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere
za akademický rok, v ktorom prebieha výučba (ibid.).

III. 2. 2. Vláda Slovenskej republiky
Slovenská republika (ďalej SR) má od roku 2007 vládou (v tom čase na čele s Robertom
Ficom) schválený Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, pričom tento
dokument je možné pokladať aktuálne, i v kontexte výskumu, za smerodajný v oblasti celoštátnej
vednej politiky. V úvode tohto strategického dokumentu je SR popisovaná ako členská krajina
zapájajúca sa do úsilia EÚ, aby jej členské krajiny koordinovali svoje štátne vedné a technické politiky
v súlade s politikou Európskeho výskumného priestoru, ktorého ciele a priority sú stanovené
v Lisabonskej stratégii (Dlhodobý zámer..., 2007, 1). Štátna vedná a technická politika SR podľa
dokumentu však okrem prispievania k plneniu požiadaviek Európskeho výskumného priestoru, zároveň
prispieva k plneniu požiadaviek SR samotnej, ktorými sú predovšetkým zabezpečenie jej hospodárskej
a spoločenskej prosperity (ibid.). Vedná a technická politika Slovenskej republiky, zohľadňujúca tieto
dva základné aspekty, prispieva takto nielen k rozvoju vedomostnej spoločnosti vlastnej krajiny, ktorá
je základným pilierom celkového rozvoja každej krajiny, ale v konečnom dôsledku aj k úsiliu EÚ,
ktorým je zvyšovať jej konkurencieschopnosť (ibid.). Osobitne sa dokument venuje doktorandskému
vzdelávaniu, a to predovšetkým v 4. časti Infraštruktúra výskumu a vývoja, kde v rámci oblasti
ľudských zdrojov rozpoznáva dôležitosť podchytenia študentov prvých dvoch stupňov, s predpokladmi
pre pôsobenie vo výskume a vývoji, a ich stimuláciu pre ďalšie pokračovanie v doktorandskom štúdiu
(ibid., 4). Podľa zámeru by doktorandské študijné programy mali byť koncipované tak, aby bez
problémov umožňovali doktorandom aktívne participovať na riešení projektov výskumu a vývoja,
získavať skúsenosti aj pôsobením v podnikateľských organizáciách výskumu a vývoja, ako aj
v organizáciách výskumu a vývoja v zahraničí. SR tu pokladá za dôležité najmä vytvorenie podmienok
pre mobilitu doktorandov (a mladých výskumných pracovníkov), a to prostredníctvom podporných
programov gestorovaných ministerstvom školstva, čo je podľa zámeru základný predpoklad zvyšovania
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kvalifikácie mladých ľudských zdrojov. Pre zvýšenie záujmu mladej generácie zotrvať pracovať vo
výskume a vývoji, dokument pokladá za potrebné vytvoriť systém, ktorý uľahčí absolventom
doktorandského štúdia zamestnať sa vo výskume a vývoji (ibid.).
Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 dostala
pomenovanie Stratégia Fénix a bola prijatá vládou SR v roku 2011. Strategický dokument začína
mottom: „Politika financovania výskumu a vývoja štátom nesmie mať charakter poskytovania
sociálnych dávok, musí to byť alokácia zdrojov zameraná na výsledok“ (Aktualizácia dlhodobého
zámeru..., 2011, 1), čo predznamenáva celkový charakter a zameranie dokumentu. Aktualizácia nemá
nahradiť schválený dlhodobý zámer, ale aktualizuje jeho znenie, spresňuje hlavné ciele štátnej vednej
a technickej politiky a prináša nové opatrenia v oblasti výskumu a vývoja. Tvorí tiež základ pre
zostavenie dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky na obdobie po roku 2015 (ibid. 2).
Dokument pojednáva aj o doktorandskom vzdelávaní v kontexte štátnej vednej politiky viac konkrétne
a presne. Stratégia opäť potvrdzuje vysokoškolské vzdelávanie, a doktorandské štúdium v rámci neho,
ako nenahraditeľnú zložku výchovy vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov pre výskum a vývoj
(ibid., 5). Vysoké školy pokladá za kľúčový nástroj pre rozvoj ľudských zdrojov, pričom pre výchovu
špičkových odborníkov je rozhodujúce práve doktorandské štúdium, ako aj priama účasť vysokých škôl
na výskumných a vývojových aktivitách. Na zabezpečenie ľudských zdrojov dokument obsahuje
opatrenia, v rámci ktorých navrhuje podporu efektívnych doktorandských programov s osobitným
dôrazom na podporu spoločných doktorandských programov v anglickom jazyku, ako aj zabezpečenie
podstatne užšej väzby doktorandského štúdia vrátane jeho financovania na riešenie výskumných úloh
(to so zachovaním priameho financovania istého počtu doktorandských miest) (ibid. 7).64 Súčasne,
v rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie výskumu a vývoja, navrhuje tiež
podporu spolupráce slovenských inštitúcií so zahraničnými, osobitne podporu vytvárania spoločných
študijných programov slovenských vysokých škôl, najmä doktorandských, s kvalitnými zahraničnými
univerzitami (ibid. 13).65

V tejto súvislosti stratégia zahŕňa aj podporné opatrenia týkajúce sa post-doktorandskej prípravy ako
štandardného pokračovania po skončení doktorandského štúdia na prípravu samostatnej akademickej alebo
výskumnej kariéry, pričom ako nástroj podpory pre post-doktorandskú prípravu navrhuje zvážiť aj použitie tzv.
inštalačných grantov (Aktualizácia dlhodobého zámeru..., 2011, 7).
65
Ministerstvo zároveň každoročne vyhodnocuje plnenie dlhodobého zámeru v rámci správ o stave výskumu
a vývoja. Správa ministerstva, vyhodnocujúca výskum a vývoj za rok 2012, informuje, že na prevádzku a rozvoj
infraštruktúry pre výskum a vývoj bolo v roku 2012 vyčlenených 132 831 569€ (ide o výraznejší nárast oproti
roku 2011 vzhľadom na to, že časť finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov v dennej forme
doktorandského štúdia sa presunula do dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť) (Správa
o stave výskumu..., 2013, 26). V rámci vyhodnocovania OP Výskum a vývoj správa konštatuje, že jeho
prínosom je o.i. aj zvýšenie prác študentov - doktorandov, ktoré riešia konkrétne problémy praxe (ibid., 11).
V rámci záverov a odporúčaní správa konštatuje, že v oblasti rozvoja a prípravy vedeckého personálu je jeho
kvalita rozhodujúca pre realizáciu excelentného výskumu. Keďže slovenskí doktorandi majú výrazne nižšie
ohodnotenie ako ich kolegovia v ČR, je nevyhnutné predovšetkým v technických odboroch, dopĺňať ich
financovanie z komplementárnych zdrojov (ibid., 42). Súčasne je možné konštatovať, že správa sa
doktorandskému vzdelávaniu venuje len okrajovo a v rámci toho prioritizuje technické a prírodné vedy.
64
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Vláda Slovenskej republiky (ďalej Vláda SR) je vrcholným orgánom výkonnej moci štátu.
Vláda SR, ktorá prevzala politickú moc od roku 2012, na čele s predsedom Robertom Ficom, do svojho
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky zahŕňa oblasť doktorandského vzdelávania vo
viacerých rovinách. V 5. časti programového vyhlásenia Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra,
v súvislosti s oblasťou vysokého školstva, chce vláda zosúlaďovať výstupy vzdelávania absolventov vo
všetkých troch stupňoch (vrátane doktorandského stupňa) s trendmi spoločenského a hospodárskeho
rozvoja Slovenska a súčasnou úrovňou poznania v jednotlivých študijných odboroch (Programové
vyhlásenie..., 2012). Pričom chce osobitnú pozornosť zamerať na systémové vytváranie podmienok na
udržanie či návrat absolventov doktorandského štúdia zo zahraničia a postavenia post-doktorandov na
univerzitách a v Slovenskej akadémii vied. Zároveň chce podporovať zvyšovanie kvality práce
s doktorandmi a ich zapojenie do domácich a medzinárodných vedeckých projektov a vzdelávacích
aktivít (ibid.). V oblasti vedy a výskumu sa vláda zaväzuje, že bude o.i. podporovať ďalšie prepojenie
vzdelávania a vedy – univerzít a SAV s cieľom vzniku spoločných vedeckých, výskumných skupín
a s lepším zapojením SAV do doktorandského štúdia (ibid.).
Jednou z kľúčových úloh vlády je posilnenie spoluzodpovednosti za plnenie strategických
cieľov Európskej únie a zároveň presadzovanie oprávnených záujmov Slovenskej republiky
v Európskej únii, a to prostredníctvom efektívneho využívania prostriedkov z fondov Európskej únie na
modernizáciu a rozvoj štátu a spoločnosti (Programové vyhlásenie..., 2012). Jej kľúčovým cieľom je
tiež založenie dlhodobej tendencie pre hospodársky, sociálny, environmentálny a vedeckotechnický
rozvoj Slovenska a pre zlepšenie kvality života, pričom za svoju prioritu pokladá aj vysokoškolské
vzdelávanie, výskum a inovácie. To všetko deklaruje s osobitným zreteľom nielen na väzbu
s celospoločenskými potrebami a hospodárskym rozvojom, mobilitou študentov, vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj na oblasť prírodných a technických vied (ibid.).
Vláda chce v oblasti postavenia SR v Európe aktívne podporovať a presadzovať snahy o trvalo
udržateľný rozvoj Európy, založený na vyváženom hospodárskom raste, cenovej a menovej stabilite, na
sociálnom a ekologickom trhovom hospodárstve s vysokou konkurencieschopnosťou, pričom cieľom
týchto snáh je zvýšenie kvality života občanov dosiahnutou vysokou zamestnanosťou, ich sociálneho
rozvoja, zodpovedajúcej úrovne ochrany životného prostredia, a to pri výraznej podpore rozvoja
vedeckého a technického pokroku (ibid.). Dokumentom vláda jasne potvrdzuje nielen svoju proeurópsku politickú orientáciu, ale zároveň aj súlad s chápaním prioritne ekonomicky a hospodársky
prospešnej, a teda inštrumentálne chápanej, vedy a vysokoškolského vzdelávania, tak ako ho nastavuje
aj Európska únia vo svojich vzdelávacích a vedných politikách, čo zahŕňa aj doktorandské vzdelávanie.
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III. 2. 3. Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠ SR) ako
rozpočtová organizácia štátu, poskytuje na národnej úrovni inštitucionálne zabezpečenie pre oblasť
vysokoškolského vzdelávania i vedy, preto doktorandské vzdelávanie patrí práve pod jeho
kompetenciu, a to predovšetkým v rámci oblasti vysokého školstva.
V strategickom dokumente s názvom Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 2014, za vypracovanie
a aktualizáciu ktorého je zodpovedné MŠ SR, sa osobitná a systematická pozornosť doktorandskému
vzdelávaniu nevenuje. Dokument sa čiastkovo zmieňuje o možnosti prijatia právnej úpravy, ktorá by
umožňovala uskutočňovať vysokej škole doktorandské študijné programy až vtedy, ak má už vlastných
absolventov druhého stupňa, a obdobne habilitačné konanie a inauguračné konanie až keď má vlastných
absolventov tretieho stupňa (Dlhodobý zámer vo vzdelávacej,... 2010, 6). Ďalej sa zmieňuje
o chýbajúcej príprave ďalšieho vzdelávania zamestnancov vysokých škôl, a to vrátane denných
doktorandov, ktorí sú zákonom zapojení do pedagogického procesu (ibid., 14).
Na základe dostupných materiálov je možné konštatovať, že do doktorandského vzdelávania
MŠ SR vstupuje najmä ako orgán zabezpečujúci financovanie vysokých škôl, a to prostredníctvom
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Do roku 2011 sa dotácie na štipendiá doktorandov
prideľovali spôsobom, že vysokým školám na základe ich výkonu vo výskume, pridelilo MŠ SR istý
počet nových miest doktorandov a dotácia na štipendiá týchto doktorandov bola vysokej škole pridelená
až do skončenia ich štúdia (Žiaková, 2012). Od roku 2012 došlo k zásadnej zmene financovania a časť
finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia sa presunula
do dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, t.j. do balíka dotácií prislúchajúcich
k vysokoškolskej vede a technike. Táto dotácia je rozdeľovaná výhradne podľa výkonu vysokej školy
vo výskume (meraného najmä počtom a kvalitou publikačných výstupov alebo schopnosťou získať
zahraničné a domáce granty). Podľa nových pravidiel, vzťahujúcich sa na denných doktorandov
prijatých od akademického roku 2012/13, sa tak vysokej škole osobitne na štipendiá doktorandov
neprideľujú žiadne účelové prostriedky, preto je na jej rozhodnutí, či a koľko prostriedkov na tento účel
vyčlení. Doktorandi po dizertačnej skúške však naďalej v dotačnom systéme figurujú ako jedno
z kritérií pre hodnotenie výkonu vysokej školy vo výskume, čím sú vysoké školy motivované mať
doktorandov, zároveň čo najviac kvalitných.66 Podľa vyjadrenia hovorkyne MŠ SR, nevýhodou
predošlého spôsobu financovania bolo, že vysoká škola bola motivovaná držať aj doktorandov s nízkou

V roku 2012 bola medzi sumy za jednotkové výkony vo výskume a umení, poskytnuté vysokým školám
v rámci rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, zaradená položka Interný doktorand po dizertačnej skúške vo
výške 3 545€, čo činilo tretiu najvyššiu čiastku po vedeckej monografii a práci v karentovanom časopise.
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alebo žiadnou výskumnou produkciou, pretože predčasným skončením štúdia, by tak o dotáciu na
štipendiá prišla, a v istom zmysle aj o lacnú pracovnú silu (Žiaková, 2012).67
Ministerstvo školstva SR mapuje, a zároveň i vytvára, trendy štátnej politiky v oblasti
vysokého školstva. Správa o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho
ďalšieho rozvoja (2013) prináša popis faktov charakterizujúcich súčasný stav slovenského školstva
a formuláciu strednodobých strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie. Obsahuje taktiež návrh 22
systémových krokov pre ďalší rozvoj vysokého školstva. Jedným z aktuálnych cieľov MŠ SR,
vyplývajúcich zo správy, je aj umožnenie denného doktorandského štúdia bez povinnosti vysokej školy
poskytovať doktorandovi štipendium. Podľa správy je súčasný stav pre niektorých uchádzačov bariérou
na prijatie na doktorandské štúdium v dennej forme, keďže vysoké školy nemajú dostatok prostriedkov,
aby mohli poskytovať štipendium. Doterajšia povinnosť vysokej školy poskytovať doktorandom
v dennej forme štipendium sa nahradí umožnením jeho poskytovania na základe zmluvného vzťahu
upravujúceho podmienky poskytovania štipendia a spôsob určenia jeho výšky zohľadňujúcej aj výkon
študenta (Správa o stave školstva..., 2013, 79). V rámci tohto dokumentu si MŠ SR kladie v oblasti
vysokoškolského výskumu a vývoja za cieľ cielene podporovať rozvoj doktorandského štúdia ako
najvyššieho nástroja na rozvoj ľudských zdrojov, pretože pre výchovu špičkových odborníkov je
rozhodujúca nielen priama účasť na výskumných a vývojových aktivitách, ale aj doktorandské štúdium.
Pričom výchova odborníkov je tu chápaná ako pre pozície na vysokých školách, tak aj pre pozície
v oblasti spoločenskej a hospodárskej praxe. Ministerstvo tiež zdôrazňuje podporu vzdelávania
doktorandov na uplatnenie v komerčnej sfére, spolu s vytváraním podmienok podpory na zakladanie
inovatívnych firiem absolventmi doktorandského štúdia (ibid., 79). Dá sa konštatovať, že práve tieto
ciele naznačujú ďalšie trendy a smerovanie štátnej politiky v oblasti doktorandského vzdelávania,
pričom aktuálne (2014) sa ministerstvo pripravuje v oblasti vysokého školstva legislatívne zmeny, ktoré
sa s najväčšou pravdepodobnosťou dotknú aj doktorandského vzdelávania.

III. 2. 4. Normatívnosť a vágnosť aktérstva SR
a neoliberalizácia doktorandského vzdelávania na Slovensku
Ako konštatujú Kaščák a Pupala (2012), samotný Bolonský proces má voči Slovenskej
republike podobu akejsi „mäkkej normy“ (úvodzovky pôvodné), ktorá nie je povinná, má skôr podobu
politického záväzku krajín participujúcich v EÚ, so záujmom spoločných ekonomických preferencií
a cieľov (s. 133). V tomto kontexte sa preto utváranie doktorandského vzdelávania na Slovensku
realizuje na jednej strane ako nasledovanie európskych noriem a je uskutočňované prostredníctvom
viacerých elementov, procesov, inštitúcií, dokumentov. No predovšetkým sa uskutočňuje na úrovni
formálne záväznej, a to prostredníctvom právomoci Slovenskej republiky prijímať legislatívne
Vo výskumnom kontexte dizertačnej práce je dôležité, že v roku 2012 (v období realizácie výskumných
rozhovorov) bolo prijaté prechodné ustanovenie, na základe ktorého na štipendiá doktorandov prijatých
v minulých rokoch dostali vysoké školy dotáciu podľa starých pravidiel, čo sa vzťahuje i na situáciu
participantov a participantiek výskumu.
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opatrenia, s právomocou ovládať dianie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Višňovský (2014) pomenúva
takéto jednanie ako „normativizáciu“ (úvodzovky pôvodné) a definuje ho ako „snahu sociálnych
aktérov, najmä mocenských a riadiacich regulovať (manažovať) spoločnosť a všetky oblasti jej života
prostredníctvom noriem a normatívnych aktov“ (s. 32). Takto jednajúci aktéri sa snažia o prijímanie
a presadzovanie svojich sociálnych noriem (napr. zákonmi v parlamente, inštrukciami rôzneho druhu)
a určovať čo najpresnejšie a najprísnejšie konanie a správanie ďalších aktérov (napr. občanov,
pracovníkov) (ibid.). Práve legislatívnym rámcom, ktorý má v kontexte doktorandského vzdelávania
určujúci význam, nadobúda Slovenská republika, charakter normatívneho aktéra. A to na jednej strane
v zmysle preberania hlavnej zodpovednosti za vývoj a stav vysokoškolského sektora, a tým pádom
i doktorandského vzdelávania, ktoré je jeho integrálnou súčasťou. SR prostredníctvom legislatívy určuje
vzťahy medzi aktérmi na národnej úrovni – medzi štátom, univerzitou, doktorandom, i školiteľom. Na
strane druhej sa stáva normatívnym aktérom v zmysle napĺňania a dodržiavania európskych politík,
ktoré je SR, ako členská krajina EÚ, povinná dodržiavať a napĺňať. Dá sa konštatovať, že SR je
aktérom situovaným medzi ďalšími aktérmi ako prostredník, a to medzi EÚ a národnými univerzitami/
inštitúciami, ktoré sú priamo zodpovedné na realizáciu doktorandského vzdelávania.
SR sa zároveň svojim normotvorným aktérstvom stáva súčasne aktérom zaväzujúcim, pričom
v kontexte doktorandského vzdelávania definitívne potvrdzuje pozíciu doktorandov vo vysokoškolskom
vzdelávaní ako študentov. Tento legislatívny stav je podľa sledovaných dokumentov možné pokladať za
zásadný aspekt doktorandského vzdelávania na Slovensku, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné
aspekty (ktoré v socio-kultúrnom kontexte odhaľuje analýza kvalitatívneho výskumu). Súčasne za so
slovenskej legislatívy vytráca rozmer, ktorý je na európskej úrovni akcentovaný výrazne, a to vnímanie
doktorandov ako začínajúcich výskumníkov a vedeckých odborníkov. Tento aspekt však v slovenskej
legislatíve úplne absentuje. Je možné konštatovať, že slovenskí doktorandi tak úplným formálnym
pozičným zaradením medzi vysokoškolských študentov strácajú nad doktorandským vzdelávaním
kontrolu, pričom získavajú voči ostatným aktérom doktorandského vzdelávania určitú mocenskú
nevýhodu. Hoci SR preberá a implementuje z EÚ agendu, najmä v súvislosti s Bolonským procesom,
na druhej strane SR ako aktér doktorandského vzdelávania vo svojom jednaní (t.j. vo vzdelávacích
a vedných politikách) neprináša ani neimplementuje špecificky národné prvky, ktorými by bolo možné
doktorandské vzdelávanie na Slovensku jednoznačne charakterizovať. Z tohto dôvodu SR, v kontexte
doktorandského vzdelávania, môže byť identifikovaná ako vágny aktér, pričom prístup
k doktorandskému vzdelávaniu je tak možné označiť, vzhľadom na celostný prístup EÚ, za čiastočne
redukcionistický.
Na základe sledovaných dokumentov môžem tiež konštatovať, že SR sa s prístupom EÚ
zhoduje v ukotvení určitej medzipriestorovej dvojznačnosti, nakoľko doktorandské vzdelávanie je
súčasťou ako štátnych vzdelávacích, tak i vedných politík. Domnievam sa zároveň, že to je v rámci
Slovenska podporené aj historickým vývinom doktorandského vzdelávania, v rámci ktorého mali
doktorandi a doktorandky legislatívne ukotvené formálne postavenie zamestnanca, čo sa zmenilo len
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nedávnej dobe (2008), kedy bola ich pozícia zásadne a formálne transformovaná na študenta. Týmto sa
dá čiastočne vysvetliť aj nejasnosť, už samozrejmým spôsobom spájaná s pozíciou doktoranda,
v akademickom i verejnom diskurze.68 SR taktiež zhodne s EÚ vykazuje tzv. inštrumentálny prístup
k doktorandskému vzdelávaniu, kedy vedná politika štátu počíta s doktorandským vzdelávaním ako
potenciálnym „producentom“ ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie
hospodárskej a spoločenskej prosperity krajiny, čo je v súlade so snahami EÚ pre dosiahnutie
konkurencieschopnosti. Vedenie štátnej vednej politiky v diskurze výskumu vývoja ukotvuje zároveň
preferenciu tých vedných oblastí, ktoré sú schopné naplniť požiadavku praktickej užitočnosti,
ekonomickej výnosnosti a využiteľnosti a schopnosti kolaborácie najmä s priemyselným sektorom.
V tomto kontexte sa dá konštatovať, že aktuálne vedená štátna vedná politika vedie
k cielenej preferencii technických (a prírodných) vied. Tento stav tak, v kontexte dizajnu výskumu,
ozrejmuje aj vedomý fokus na doktorandské vzdelávanie špecificky v spoločenských a humanitných
vedách, ktoré sa ocitajú v čoraz prekérnejšej situácii.
Podľa Kaščáka a Pupalu (2011) v súčasnosti nespochybniteľne platí, že „organizácia sociálneho
života vyspelého sveta je formovaná a diktovaná rámcom neoliberálneho hodnotového sveta, ktorý sa
svojou logikou premieta aj do oblasti vzdelávania, ako to zaznamenávame cez mnohé aspekty reforiem
vzdelávacieho

sektoru“

(s.

5).69

Ako

konštatuje

Profant

(2014),

európska

politika

konkurencieschopnosti, ktorá, ako to preukazuje aj sekundárny výskum, stojí za vzdelávacími
a vednými politikami Slovenska, je v súčasnosti hlavným prvkom neoliberálnej hegemónie v Európe.
Práve táto politika ovplyvnila aj reformu štátnej vzdelávacej a vednej politiky a následnú transformáciu
vysokoškolského sektora, a teda zásadným spôsobom zasiahla do vývoja a podoby doktorandského
vzdelávania na Slovensku. Preto „princípy regulácie vysokoškolského prostredia vymedzené Bolonskou
deklaráciou sú považované za tie, ktoré vysokoškolské prostredie podriaďujú neoliberálnym hodnotám“
(Kaščák – Pupala, 2011, 22). Tento posun v prístupe znamená, že ekonomická užitočnosť obsahu
vzdelávania sa stala ústredným kritériom na posudzovanie jeho kvality, čo v súvislosti s požiadavkou
vedomostnej ekonomiky znamená, že poznatky musia byť posudzované z pohľadu ich užitočnosti pre
Dvojznačnosť, ako charakteristika doktorandského vzdelávania, však jednoznačne presahuje národný kontext
a tomuto fenoménu sa venujem viac v IV. kapitole zameranej na doktorandov a doktorandky ako hlavných
aktérov doktorandského vzdelávania.
69
Základom neoliberálneho diskurzu je indivíduum ako ekonomicky sa o seba starajúci subjekt, ekonomika
voľného trhu, viera v sebareguláciu trhu a nezasahovanie do trhových záležitostí, oddanosť voľnému obchodu.
Ďalej konkurencia, ktorej základom je pozitívne vnímanie nerovností, individuálna voľba, redukcia vzťahov
medzi indivíduami na zmluvné vzťahy, nedôvera demokratickej politike a verejnej správe, hyperindividualizmus, redukcia sociálneho a politického na ekonomické a manažérske (Kaščák – Pupala, 2011, 7).
Samotná podstata neoliberalizmu tkvie v chápaní voľného obchodu a trhu ako základnej formy demokracie
(ibid.). Vo všeobecnosti neoliberálna ideológia vychádza z absolútnej „viery v neviditeľnú ruku trhu“, ktorá má
všetky spoločenské problémy spravodlivo vyriešiť. Marketizácia všetkého tak preniká do všetkých oblastí
spoločenského i každodenného života. Kritické názory upozorňujú, že pod ideou spravodlivosti však pod
vplyvom tejto ideológie dochádza k prehlbovaniu sociálnych nerovností a rozdielov medzi jednotlivými
vrstvami obyvateľstva. Tieto preto nabádajú demaskovať skutočné dopady tejto ideológie, pretože v konečnom
dôsledku slúži výhradne k udržiavaniu statu quo pre elitné vrstvy spoločnosti (majú prístup ku „zdrojom“, na
rozdiel od „neprivilegovaných“ sociálnych aktérov. Deklarovaná sloboda voľby je tak v skutočnosti daná len
tým, ktorí si ju môžu dovoliť (Kaščák – Pupala, 2011, 17).
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ekonomický rast (Kaščák – Pupala, 2010, 790). Podľa autorov sú investície do vzdelávania vo
všeobecnosti zhodnocované vo vzťahu k vytváraniu ľudského kapitálu a rovnako to preukázal aj
výskum dokumentov štátnej vednej politiky vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu, kde je
rozpoznávané ako výchova vysoko kvalifikovaných ľudských zdrojov pre výskum a vývoj. V takomto
režime sú potom indivíduá posudzované na báze sumy svojich kompetencií, ktoré majú dynamizovať
ekonomickú prosperitu spoločnosti, ktoré dokážu svoje kompetencie neustále inovovať a byť
pripravené saturovať všetky možnosti transformácie dynamicky sa meniaceho sveta (ibid.). Tréning
zameraný na formovanie generických kompetencií vytvára akúsi „univerzálnu pracovnú silu“ schopnú
mobility a priberania nových zručností (ibid.), pričom všetky tieto charakteristiky a požiadavky
nachádzame aj v prístupe Slovenskej republiky k doktorandskému vzdelávaniu, kedy sa doktorandi
a doktorandky pre štát stávajú „personálnymi kapacitami“ s ekonomickým potenciálom. Tvrdím preto,
že doktorandské vzdelávanie je zo strany Slovenskej republiky ako aktéra utvárané pod vplyvom
neoliberálnej ideológie. Preferencia potrieb trhu, ktoré sa zhodujú s potrebami a očakávaniami
Slovenskej republiky ako aktéra, je jasne reflektovaná aj v štátnych vedných a vzdelávacích politikách,
pričom potreby ďalších aktérov doktorandského vzdelávania (najmä doktorandov, výskumníkov,
univerzít) nie sú v rámci štátnych politík reflektované v dostatočnej miere, dokonca je možné
konštatovať, že úplne absentujú.
Podľa Kaščáka a Pupalu (2011) súčasný vývoj vysokoškolskej vzdelávacej politiky
poznamenáva tzv. nová podoba akademického kapitalizmu (s. 22). Podobne argumentuje aj Kobová
(2009), keď tvrdí, že v dôsledku nedostatočného financovania vysokoškolského vzdelávania, vedy
a výskumu zo strany štátu, ako aj veľkého nárastu počtu študentov a študentiek vysokých škôl, boli na
Slovensku vytvorené podmienky pre vznik režimu akademického kapitalizmu.70 Opieram sa tu
o definíciu Kobovej (2009), ktorá pod akademickým kapitalizmom rozumie súhrn stratégií jednania
jednotlivcov a inštitúcií (vysokých škôl, poradných štátnych orgánov, ministerstiev, mimovládnych
organizácií), a podmienky ich fungovania, ktoré sú určované najmä motívom zisku a odohrávajú sa
v priestore vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu (s. 33). Podľa nej, hlavnými projektmi

Koncept akademického kapitalizmu rozpracovali Slaughter a Leslie (1997), pričom ním rozumejú také
prostredie verejných výskumných prostredí, ktoré je plné rozporov, kedy pedagogickí a odborní zamestnanci
stále viac nakladajú s ich ľudským kapitálom [human capital] ako s tovarom v konkurenčných situáciách.
V takomto prostredí sú akademici zamestnancami verejeného sektora, ale súčasne od neho stále viac nezávislí.
Sú akademikmi konajúcimi ako kapitalisti zvnútra verejného sektoru; sú to štátom dotovaní podnikatelia
(Slaughter – Leslie, 1997, 9). Zdôrazňujú, že tento termín bol použitý už v roku 1990 a označoval dôležité
štrukturálne zmeny dejúce sa v akademickej vede (ibid., 8) v USA, spojené najmä so zmenou financovania,
oslabovaním sociálneho štátu a rastúcou potrebou zabezpečenia externého financovania vysokoškolského
vzdelávania, vedy a výskumu z iných, ako verejných zdrojov (Kobová, 2009, 32). Trh a jeho logika sa preniesli
aj do akademického prostredia, inštitúcie aj jednotlivci preberajú správanie, ktoré je trhové alebo trhu podobné
(ibid,). Avšak „správanie podobné trhu nie je priamou výrobou zisku, ale je charakteristické trhovou súťažou
o financovanie medzi vysokými školami a aj individuálnymi akademickými pracovníčkami
a pracovníkmi“ (Slaughter – Leslie in Kobová, 2009, 32). Tento režim je poháňaný „vnútornými
ekonomickými, kultúrnymi a politickými zmenami“ (ibid.) a môže byť chápaný ako súhrn „politík a praktík,
ktoré nie sú voči inštitúciám a aktérom vysokoškolského vzdelávania vonkajšie, ale sú vpísané do ich chápania
a konania“ (Rhoades – Slaughter in Kobová 2009, 32).
70

82

rámcujúcimi dnešnú podobu akademického kapitalizmu je zámer budovať znalostnú ekonomiku, či
budovanie vedomostnej spoločnosti, oba slúžiace skôr ekonomickým cieľom kompetitívneho
národného štátu a jeho hospodárstvu (ibid., 36). Autorka súčasne upozorňuje, že zmeny vo
vysokoškolskom vzdelávaní, vede a výskume sa nedejú výlučne na Slovensku, ale sú súčasťou
globalizačných procesov a prebiehajúcich zmien v usporiadaní vzťahov medzi štátom, trhom
a vysokými školami (Kobová, 2009, 108).
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III. 3. Univerzita
(ako ne-ľudský aktér doktorandského vzdelávania)
III. 3. 1. Univerzitné prostredie na Slovensku
Verejná vysoká škola a Slovenská republika. Vysoké školy pôsobiace na území Slovenskej
republiky ustanovuje Zákon o vysokých školách č. 131/2002 (tzv. vysokoškolský zákon), čo znamená,
že práve štát je aktérom, ktorý poskytuje legislatívny rámec vysokoškolskému vzdelávaniu na
Slovensku. Podľa zákona sú vysoké školy vrcholnými vzdelávacími, vedeckými a umeleckými
ustanovizňami, poslaním ktorých je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro
a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej
spoločnosti. Okrem toho, ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA)
a spoločného a európskeho výskumného priestoru (ERA), majú podľa zákona prispievať k rozvoju
vedomostnej spoločnosti (Zákon o vysokých školách č. 131/2002). Týmto Slovenská republika
legislatívne ukotvila zosúladenie sektoru vysokého školstva so snahami o jeho harmonizáciu (najmä
Bolonský proces) v rámci Európskej únie a jej politicko-hospodárskou orientáciou. Zákon ďalej
rozlišuje vysoké školy na verejné, súkromné a štátne, a taktiež špecificky rozlišuje medzi odbornou
a univerzitnou vysokou školou, pričom môj výskum sa orientuje výlučne na verejné vysoké školy univerzity.
Verejné vysoké školy (ďalej VVŠ) sú v rozhodujúcej miere financované zo štátneho rozpočtu,
a to najmä prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej MŠ SR). Ich hlavným zdrojom financovania sú teda dotácie zo štátneho rozpočtu (na
realizáciu akreditovaných študijných programov, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, rozvoj
vysokej školy a sociálnu podporu študentov), pričom na výšku konečnej ročnej dotácie vplývajú viaceré
kritériá (napr. počet študentov a absolventov, ich uplatniteľnosť v praxi, ekonomická náročnosť
študijných programov, výskumná a vývojová kapacita, dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky,
hodnotenie výskumnej a vývojovej činnosti, riešenie výskumných projektov, apod.) (podľa Zákona
o vysokých školách č. 131/2002).71
Prostredie a (kritický) stav vysokých škôl na Slovensku. Vo všeobecnosti môže byť Slovensko
považované za krajinu s bohatou tradíciou vysokého školstva (Gavurová, 2011, 75). Vývin slovenského
vysokého školstva po roku 1989 je charakteristický živými transformačnými procesmi, najmä však
kvantifikáciou, t.j. dynamickým nárastom počtu nových vysokých škôl, pričom v tomto období

Ako som uvádzala v predchádzajúcej kapitole, v kontexte financovania doktorandského vzdelávania zo strany
štátu nastala od roku 2012 zásadná zmena, kedy štátne dotácie prestali byť účelovo viazané na doktorandské
štipendiá, čím sa verejné vysoké školy stali plne zodpovedné za prideľovanie doktorandských miest (a štipendií)
v dennej forme štúdia. Tým pádom VVŠ aktuálne plnej miere rozhodujú a určujú počet doktorandov
a doktorandiek v rámci svojich doktorandských študijných programov.
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nezanikla žiadna vysoká škola (Gurňák et al., 2009, 70). Nedela (2011) rozoznáva a charakterizuje po
roku 1989 tri obdobia vývoja slovenského vysokého školstva:


1990-1992, príznačné porevolučným chaosom, hľadaním novej formy existencie slovenských
vysokých škôl v zmenených sociálno-politických podmienkach;



1993-2004, charakteristické extenzívnym rozvojom vysokoškolského systému edukácie,
vyznačujúce sa enormným nárastom počtu študentov, vytváraním nových štátnych, verejných
a súkromných vysokých škôl a otváraním nových študijných programov;



2005-2009, vyznačujúce sa zmenou štátnej politiky akcentujúcej kvalitu edukácie vyžadujúcu
prostredníctvom ekonomického nátlaku nárast vedeckých výstupov, a podporujúcej technické
zameranie a aplikovaný výskum (Nedela in Pálková, 2012, 48).
Řádek (2008) za silné stránky slovenského vysokoškolského prostredia označuje napr. vznik

nových vysokých škôl po roku 1990, spolu so vznikom súkromných vysokých škôl, vzostup počtu
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, hodnotenie kvality štúdia ratingovými a rankingovými agentúrami
(s. 32). Gavurová (2011) za pozitíva pokladá aj reálnu autonómiu vysokých škôl a akademické slobody,
veľký vedecký a iný potenciál, ktoré vysoké školy ponúkajú spoločnosti, mnoho výrazných talentov
medzi študujúcimi mladými ľuďmi nachádzajúcimi uplatnenie aj v medzinárodnej konkurencii, nárast
počtu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ako aj nízky počet dlhodobo nezamestnaných absolventov
vysokých škôl (s. 77).
Napriek identifikovaným pozitívam, v súčasnom odbornom diskurze prevažujú názory
o kritickej situácii v prostredí vysokého školstva. Řádek (2008) pokladá celkovú filozofiu financovania
vysokého školstva, a s tým spojený pokles financií na jedného študenta, či finančné napojenie vysokých
škôl na hospodárenie štátu za výrazné slabé stránky (s. 32). Aktuálny systém financovania umožňuje
vysokým školám zameriavať sa na kvantitu a nie na kvalitu štúdia a nedostatky v oblasti financovania
majú negatívny dopad na celkovú kvalitu vysokoškolského vzdelania (ibid.). Podobne kriticky vníma
nedostatočné financovanie ako jeden z hlavných problémov Slovenského vysokého školstva aj Beblavý
(2010, s. 10).72 Problematická je nevyváženosť verejných a súkromných zdrojov a relatívne nízky
objem súkromných výdavkov vo vysokom školstve, spolu s neefektívnym systémom prideľovania
dotácií, ktorý sa ukazuje ako nestabilný, nevyvážený a často neadresný (ibid.). Neoptimálny stav sa
podľa Řádeka (2008) odráža i v takmer polovičnom zastúpení spoločenských vied (kurzíva vlastná)
v celkovej skladbe odborov na vysokých školách, problematická je inflácia významu akademických
hodností a kvalitatívne dispozície vysokoškolských študentov, či fakt, že iba minimum
vysokoškolských profesorov dosahuje medzinárodnú úroveň (s. 32). Pri danom zložení odborov vzniká
totiž riziko nízkeho uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, súčasná kvantita vysokoškolských
študentov a absolventov degraduje význam akademických titulov, vysoké školy pre trh práce pripravujú
menej kvalitných uchádzačov o zamestnanie a absolvovanie vysokej školy stráca pre zamestnávateľov
V roku 2007 vynaložila Slovenská republika na vysoké školstvo 0,9% HDP, pričom výdavky z verejného
sektora tvorili 0,7%, priemer krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je 1,5% HDP.
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určujúci význam, t.j. vysoké školy produkujú absolventov problémovo sa uplatňujúcich na trhu práce
(ibid.). Rastúca miera nezamestnaných absolventov vysokých škôl, slabá komunikácia medzi trhom
práce a vysokými školami, či nízka ochota politických elít prijímať reformné riešenia vo vzťahu
k vysokému školstvu či korupcia, sú aspekty, ktoré reálne ohrozujú prostredie vysokého školstva na
Slovensku (Řádek et al., 2008, 32). Verejné vysoké školy nemajú reálnu samosprávu a zodpovedný
manažment, pričom korupcia zhoršuje kvalitu akademickej obce a robí jej zlý morálny kredit pred
verejnosťou, a z toho dôvodu dlhodobé neriešenie situácie v oblasti vysokého školstva so sebou nesie
riziko nového spoločenského napätia (ibid.). Podľa Gavurovej (2011) slovenskému vysokoškolskému
prostrediu neprospieva ani celkový demografický vývoj spoločnosti (s. 77), a podľa nej vysoké školstvo
dokonca „smeruje k takzvanej marazme (kurzíva pôvodná), ktorú charakterizuje nekvalita, úpadok
a blížiaca sa otvorená kríza“ (s. 80).
Slovenský vysokoškolský výskum sa musí vyrovnať s viacerými prekážkami ako napr.
nedostatok financií, nedostatok času, nedostatočne rozvinuté podporné služby pre výskum,
nedostatočná úroveň ovládania anglického jazyka, nedostatok finančných prostriedkov na cestovanie, či
so zastaraným výskumným vybavením a infraštruktúrou (Helbich et al., 2009, 11). Prostredie
vysokoškolského výskumu poznačuje tiež neuspokojivá generačná výmena akademických pracovníkov,
nedostatočná motivácia mladej generácie zostať pracovať v akademickom prostredí, v spojení s nízkou
kariérnou mobilitou medzi vysokými školami (ibid.). Beblavý (2010) pokladá za problematický aj
akreditačný proces študijných programov (teda vrátane doktorandských), ktorý označuje za
systematicky zlyhávajúci, predovšetkým z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti a ťažko
splniteľným nastaveným kritériám. Ako najčastejšie identifikovaný problém sa však javí zaostávajúca
kvalita (kurzíva vlastná) slovenského vysokého školstva. Rastúci počet študentov, najmä externého
štúdia, sa u nás stalo „synonymom nekvalitného vzdelania“ (Beblavý et al., 2010, 13). Vo vysokom
školstve sú stále „nedostatkovým tovarom“ (ibid., 11) zahraniční študenti, pedagógovia, vedci schopní
pravidelne publikovať v špičkových svetových časopisoch, či kvalitní doktorandi (kurzíva vlastná).
Komu patrí verejná univerzita? Univerzitná vysoká škola je podľa vysokoškolského zákona
špecifikovaná ako taká, ktorá „poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov
(kurzíva vlastná) a vykonáva najmä základný výskum. Študijné programy uskutočňuje v nadväznosti na
svoje činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia a v súlade s aktuálnym stavom a rozvojom týchto
oblastí. Slovo „univerzita“ (úvodzovky pôvodné), prípadne z neho odvodené tvary slov, môže mať vo
svojom názve len univerzitná vysoká škola“ (Zákon č. 131/2002). Ako konštatuje Kosová (2010),
„značná časť slovenských verejných univerzít vznikla z neuniverzitných vysokých škôl a k univerzite
v jej pravej podobe stále iba rastie“ (s. 268), pričom súčasne uznáva, že slovenské vysoké školy za
posledné desaťročie prešli „kus cesty k svojej univerzitnej podstate“ (ibid.). Podľa Baumana (2004)
bola univerzita „kľúčovým miestom, kde vznikali hodnoty slúžiace spoločenskej integrácii, zároveň
bola tréningovým poľom, na ktorom sa cvičili pedagógovia, ktorí mali tieto hodnoty šíriť a prevádzať
do podoby spoločenských zručností“ (s. 153). Túto podstatu možno chápať ako ideu humanistickej
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univerzity, základom ktorej je „spoločné vedecké bádanie učiteľov a študentov a vyučovanie ako
prirodzená súčasť tohto procesu“ (Višňovský, 2014, 36), spočíva teda v jednote učenia a bádania
(Liessmann, 2009, 82), ktorá je však súčasnými transformačnými procesmi systematicky narušovaná.
Višňovský (2014) konštatuje, že univerzity menia svoju štruktúru a dizajn, spôsoby riadenia
a spravovania, svoje špecifické poslanie i podmienky práce akademikov (s. 7). Dostávajú sa síce do
centra politického a ekonomického diania, no kontext ich práce sa zásadným spôsobom mení (ibid,
s. 8).
Višňovský (2014) ako hlavné faktory a procesy neblahým spôsobom formujúce premenu
univerzitného prostredia identifikuje: globalizáciu (ako premenu globálneho spoločenského kontextu
pôsobenia univerzít vzhľadom na premenu postavenia národných štátov ako garantov moderných
univerzít); europeizáciu (najmä v kontexte Bolonského procesu); informatizáciu (vplyv technológií na
produkciu a distribúciu poznatkov so zásadným vplyvom na obsah akademickej práce a jej spoločenský
význam); spolu s neoliberalizmom a akademickým kapitalizmom (s. 38), ktoré som už naznačila ako
svoje východiskové procesy, zásadným spôsobom rámcujúce i slovenskú vysokoškolskú politiku.
Podľa Kaščáka a Pupalu (2011), ekonomicky motivovaná európska vysokoškolská a vedná
politika viedla k „priblíženiu univerzít k podnikovému a podnikateľskému sektoru“ (s. 23) a je to práve
neoliberálna reforma vysokoškolského vzdelávania, ktorá mení „klímu vysokých škôl v zmysle
zovšeobecňovania podnikateľskej kultúry na všetky inštitúcie sociálneho života“ (s. 25). Ako ďalej
konštatujú Kaščák a Pupala (2012), univerzity sa menia na podnikateľský subjekt, ktorý musí dodávať,
dokazovať, zaznamenávať, zviditeľňovať, musia byť verejne akontabilné, aby boli atraktívne na trhu,
v ktorom predávajú svoje služby (s. 139). Pričom však „žiadne procesy riadenia a kontroly sa
nevyvinuli z vnútornej potreby a štruktúry univerzity, ale boli prevzaté zvonku, obzvlášť zo sektoru
manažérskych technológií“ (Liessmann, 2009, 85). O univerzitách sa hovorí ako o „podnikoch, ktoré
vedú manažéri vedenia, ktorí predkladajú bilancie vedenia, podľa ktorých sa dá poznať, či je pomer
vstupov a výstupov rentabilný“ (ibid., 30), na vedenie sa aplikujú „všetky priemyslové postupy
a definované parametre podnikového hospodárstva“, stávajú sa z nich „továrne na vzdelávanie“ (ibid.,
31). Greenwood a Levin (2008) taktiež vnímajú rozpor medzi verejnými vyhláseniami v duchu prosociálnych hodnôt (aké proklamuje napr. aj slovenský vysokoškolský zákon) a privátnym, súťaživým
a podnikateľským správaním charakteristickým pre veľké korporácie a politické strany, ktoré autori
pozorujú v univerzitných štruktúrach na každej úrovni (s. 60). Aj podľa Chomskeho (2012) fungujú
vysoké školy ako firmy, pričom však „sú zúfalo neefektívne a prinášajú veľmi nízku kvalitu. Zároveň sa
neuveriteľne byrokratizujú, sú to v podstate továrne na tituly, ich manažment je nákladný, jedná sa
o veľmi neslobodné priestory“. Táto, tzv. neoliberálna racionalita, sa podľa Kobovej (2014) odráža
práve v akademickom kapitalizme, ako režime charakterizujúceho vysokoškolské vzdelávanie, vedu
a výskum (nielen) na Slovensku prejavujúceho sa ako súhrn politík a praktík vpísaných priamo do
konania a chápania aktérov vysokoškolského vzdelávania, vrátane univerzít (s. 84). Podľa nej sú tak
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akademický kapitalizmus a univerzity, ako komplexné politické a ekonomické inštitúcie, priamou
súčasťou neoliberalizmu (s. 84).
Višňovský (2014) pomenúva a identifikuje tendencie, ku ktorým sa prikláňajú i slovenské
verejné univerzity ako: marketizáciu (tendencia zavádzať trhové princípy do všetkých oblastí riadenia
akademického života), korporatizáciu (tendencia utvárať akademické inštitúcie podľa vzoru korporácií),
manažerizmus (tendencia kolonizovať univerzity princípmi manažmentu z iných oblastí), ekonomizmus
(tendencia prioritne aplikovať ekonomické a finančné princípy v riadení a hodnotení univerzít)
a byrokratizmus (tendencia vnášať do spravovania univerzít administratívne princípy a spôsoby riadenia
vlastné štátnym inštitúciám) (s. 39). Pri takto definovanom univerzitnom prostredí je potom, v súlade
s Burajom (2014), oprávnené sa pýtať: komu vlastne univerzity patria, resp. komu patrí moc na
univerzitách? Napriek núkajúcej sa odpovedi, že práve trh sa stáva aktérom ovládajúcim akademický
život na univerzitách, budem sa, v súlade s mojim ponímaním aktérstva, prikláňať k tvrdeniu, že patrí
i celej akademickej obci, vedeckým i administratívnym pracovníkom, učiteľom i študentom, ktorí
svojím ne/spolu/konaním taktiež prispievajú k súčasnej podobe univerzitného prostredia, doktorandov
a doktorandky nevynímajúc.

III. 3. 2. „Doktorandský paradox“ a mnohovrstvové aktérstvo verejnej
univerzity
V takto konštituovanom univerzitnom prostredí je utvárané doktorandské vzdelávanie, ktoré je
na Slovensku po roku 1989 realizované prevažne v prostredí verejného vysokého školstva
a v kompetencii verejných univerzít. V teoretickej rovine možno doktorandské vzdelávanie vo vzťahu
k univerzite označiť za „udržiavateľa“ pôvodnej idey univerzity ako špecifickej inštitúcie, ktorá má
prostredníctvom vedeckého bádania súčasne odovzdávať poznanie procesom vzdelávania mladým
ľuďom a vychovávať tak budúcu vedeckú generáciu. Dá sa preto konštatovať, že táto výchova (hoci
formálne bola výchova transformovaná na štúdium) prebieha primárne na úrovni doktorandského
štúdia, zahŕňa teda rovnako vzdelávaciu, ako aj výskumnú rolu univerzity (Červinková, 2010, 4).
Napriek tomu, že každá verejná univerzita je autonómnou a sebestačnou inštitúciou, s vlastným
vedením či víziou, legislatívne ukotvené, t.j. záväzné, normy udržiavajú všetky verejné univerzity
v relatívne podobnom režime fungovania, a to i vrátane doktorandského vzdelávania, ktoré nadobúda
určité spoločné charakteristiky. Podľa Jensena (2008) čelí súčasné doktorandské vzdelávanie na
Slovensku viacerým výzvam. Problematickým javom je napr. neexistencia sociálnych výhod či
daňových úľav alebo vysoké zaťaženie pedagogickou činnosťou. Pre predchádzanie „odlivu mozgov“
by teda malo slovenské prostredie zatraktívniť finančnú podporu doktorandov a doktorandiek, vrátane
zavádzania doktorandských grantov či iných sociálnych benefitov. Pri zvyšovaní atraktívnosti
akademickej kariéry pre mladých ľudí je rozhodujúca práve úroveň poskytovaného doktorandského
vzdelávania a doktorát by mal absolventov pripravovať na rôzne kariérne dráhy i mimo akadémie.
Slovenské univerzity by preto mali klásť dôraz na špecializovaný individuálny výskum v širšom
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disciplinárnom a sociálnom kontexte, na garanciu kvality školiteľov, podporu mobility či tvorbu tzv.
absolventských škôl, fungujúcich na základe spoločných inštitucionálnych štruktúr manažmentu,
zamestnávania, financovania, marketingu. No prostredie slovenských univerzít ponúka často veľmi
rozdielne podmienky kariérneho rastu doktorandov a doktorandiek (s. 45-48). Keďže vytvorenie
atraktívnych podmienok v rámci doktorandského vzdelávania je podstatnou súčasťou budúceho
úspechu celého slovenského výskumu a vývoja, rola verejných univerzít a doktorandského vzdelávania
v rámci nich, sa javí v tomto kontexte ako zásadná. Helbich (2009) požaduje nielen detailnejšiu
špecifikáciu postavenia doktoranda ako študenta a zjednotenie uplatnenia týchto pravidiel na
univerzitách, ale aj sprísnenie podmienok doktorandského štúdia, skvalitnenie jeho náplne a zvýšenie
jeho náročnosti (s. 7). Zároveň konštatuje, že existuje pomerne vysoká neinformovanosť
o podmienkach doktorandského vzdelávania a možnostiach ďalšej kariéry, pričom systému
doktorandského vzdelávania by výrazne pomohlo zriadenie nezávislého kontrolného útvaru, na ktorý sa
by sa doktorandi a doktorandky mohli obracať so sťažnosťami o porušení podmienok doktorandského
štúdia univerzitou (ibid.).
Doktorandské vzdelávanie ako neoddeliteľná súčasť verejných univerzít je tak utvárané nielen
v režime akademického kapitalizmu, ale je taktiež určované tzv. kultúrou auditu, ako dvoma hlavnými
transformačnými ideálmi vysokoškolskej a vednej politiky (Stöckelová. 2009, 38). Podľa Stöckelovej
(2009) sa táto sústreďuje predovšetkým na procedúry hodnotenia výskumu, na vykazovanie ich dopadu
(impaktu) v rámci odbornej komunity a praktické, predovšetkým ekonomické, prínosy pre spoločnosť,
pričom podobne systematicky hodnotený začína byť aj vzdelávací proces (ibid.). Keďže v logike auditu
stráca politickú relevanciu všetko, čo nie je auditovateľné, univerzity sú motivované orientovať sa
výlučne na auditovateľné a auditované charakteristiky vlastnej činnosti (Stöckelová, 2012, 27).
V kontexte hodnotenia univerzít sa tak dostávajú do popredia zvolené indikátory (určené zo strany MŠ
SR), ktorými sa meria kvalita univerzitného vzdelávania a výskumu. Podľa Stöckelovej (2012) dnes
univerzitné prostredie čelí situácii, v ktorej sa číselné indikátory stávajú jediným kritériom hodnotenia
a v konečnom dôsledku kritériom legitimity určitej činnosti (s. 28). Preto podľa nej hrozí, že univerzity
namiesto toho, aby bolo ich cieľom dosiahnutie kvality, začnú jednať tak, aby prioritne obstáli
z pohľadu daného indikátora, pričom cieľom sa tak stáva samotný indikátor (ibid.).
Je možné konštatovať, že doktorandské vzdelávanie je v rámci univerzity súčasťou tejto
kultúry. Na jednej strane sa kultúra auditu v rámci doktorandského vzdelávania prejavuje v zahrnutí
počtu denných doktorandov po dizertačnej skúške (podľa metodiky MŠ SR), ako jedného z indikátorov
kvality vedecko-výskumnej činnosti univerzity. Na strane druhej funguje tento indikátor v súčinnosti
s ďalším výkonovým parametrom, podľa ktorého sú financie prideľované výhradne podľa počtu
študentov. Podľa Sýkoru (2014) však takto nastavené indikátory nestimulovali univerzity ku
skvalitňovaniu doktorandského štúdia, a vedeckej činnosti s tým spojenej, ale naopak, prispievali
k znižovaniu jeho kvality, pretože univerzity boli motivované prijímať čo najvyšší počet doktorandov
(s. 99). Nakoľko podľa neho v súčasnosti neexistuje mechanizmus kontroly kvality doktorandského
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vzdelávania, výsledkom ekonomickej a racionálnej voľby univerzít bolo potom zvyšovanie počtu
doktorandov, pretože nižší počet kvalitných doktorandov by v konečnom dôsledku pre univerzity
znamenal menej financií (ibid.). Sýkora (2014) v tejto súvislosti zdôrazňuje celkovú infláciu
doktorandského štúdia a pokles jeho kvality, i na znižovanie náročnosti dizertačných skúšok
a dizertačných prác, ku ktorým táto situácia viedla (s. 100). Podľa Bartu (2012) neexistuje priama
súvislosť medzi počtom doktorandov, ich publikačnou činnosťou a citáciami, a zvyšovaním kvality
univerzitných fakúlt. Konštatuje, že „väčšina fakúlt slovenských vysokých škôl má veľký počet
doktorandov, a teda budúcich výskumných pracovníkov, samotný výskum fakulty je však relatívne
slabý“ (s. 5), pričom túto situáciu nazýva tzv. doktorandským paradoxom. Preto podľa Sýkoru (2014),
pokladanie počtu denných doktorandov po dizertačnej skúške za indikátor kvality univerzity, nielenže
neodráža reálny stav, ale je dokonca zavádzajúce (s. 98). Dá sa preto konštatovať, že verejné univerzity
sú vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu do značnej miery poznačené práve týmtito skutočnosťami,
so zásadným vplyvom na situovanosť a pozicionalitu všetkých skúmaných aktérov doktorandského
vzdelávania a ich vzájomných vzťahov.
Prudký nárast počtu doktorandov sa tak javí ako logická reakcia univerzít na nastavené kritériá
hodnotenia, nielen v kontexte každoročného rozpisu dotácií, ale aj v kontexte procesu komplexnej
akreditácie, v rámci ktorého univerzity získavajú, resp. obhajujú, svoj status. Nielen počet doktorandov,
ale aj samotná „existencia doktorandského štúdia je nevyhnutnou podmienkou toho, aby sa vysoká
škola akreditovala ako univerzita“ (Sýkora, 2014, 99). V súvislosti s popísanou neoliberalizáciou
univerzitného prostredia sa v súčasnosti vytvára akási „mnohovrstvová koncepcia univerzít, od ktorých
sa teraz očakáva, že budú slúžiť nadmerne diferencovaným funkciám – sociálnym a symbolickým,
rovnako ako ekonomickým a politickým“ (Kaščák – Pupala, 2012, 131). Verejná univerzita tak
nadobúda nielen pozíciu jednajúceho aktéra, ktorý zásadne a „zhora“ pôsobí v procese utvárania
doktorandského vzdelávania, ale súčasne aj doktorandské vzdelávanie vplýva na podobu verejnej
univerzity. Zároveň sa verejná univerzita stáva aj priestorom (socio-kultúrnym, fyzickým či
symbolickým), v ktorom doktorandské vzdelávanie prebieha, čím sa stáva aj špecifickým výskumným
terénom. Na základe toho aktérstvo verejnej univerzity vo vzťahu k utváraniu doktorandského
vzdelávania identifikujem ako výrazne mnohovrstvové.
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III. 3. 3. Doktorandské vzdelávanie na dvoch verejných univerzitách:
UKF a UMB (prípadová štúdia)
Verejná univerzita ako mnohovrstvový aktér doktorandského vzdelávania na jednej strane
nadobúda voči doktorandskému vzdelávaniu pozíciu inštitúcie, zabezpečujúcej doktorandské štúdium,
pričom jeho poskytovanie zabezpečuje o.i. verejnej vysokej škole status univerzity. Právo, a s ním
súvisiace povinnosti, poskytovať verejnej univerzite za stanovených podmienok doktorandské študijné
programy, vyplýva priamo z legislatívneho rámca Slovenskej republiky (tzv. vysokoškolský zákon).
Na strane druhej, vo vzťahu k výskumu (doktorandského vzdelávania) tu nadobúda univerzita pozíciu
výskumného terénu. Sekundárny výskum tak v tomto bode presúvam do ďalšej roviny, kedy sa verejná
univerzita stáva priamym aktérom, ktorý umožňuje doktorandom a doktorandkám (t.j. participantom
a participantkám výskumu) realizovať svoje doktorandské štúdium. Výskum tu upriamujem na
komplexnú analýzu prostredia dvoch verejných univerzít, ktoré poskytujú doktorandské vzdelávanie vo
forme doktorandských študijných programov, pričom sa zároveň zameriavam na dve konkrétne fakulty
ako súčasti týchto univerzít, ktoré doktorandské štúdium poskytujú v rámci svojej kompetencie, a to
najmä v rámci odborov spoločenských a humanitných vied.
Sekundárny výskum je realizovaný prostredníctvom sledovania dostupných dokumentov
rôzneho druhu, predovšetkým celouniverzitných a fakultných interných predpisov, sleduje
inštitucionálne zabezpečenie doktorandského vzdelávania, opiera sa o štatistické údaje, dostupné
relevantné dáta, či ďalšie aktivity s tým súvisiace. Vo výskume pracujem predovšetkým s materiálmi,
ktoré inštitúcie zverejňujú na svojich oficiálnych webových stránkach. Výskum sa tu orientuje na
celkový prístup univerzity a fakulty k doktorandskému vzdelávaniu, ktorý inštitúcia jednak deklaruje
v oficiálnej rovine, a jednak určuje špecificky vo svojom vlastnom inštitucionálnom kontexte. To
znamená, že sa zaoberám primárne oblasťami a informáciami, ktoré priamo nevyplývajú zo
všeobecného legislatívneho rámca. Prvou analyzovanou verejnou univerzitou je Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre a jej Filozofická fakulta, druhou verejnou univerzitou je Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici a jej Fakulta humanitných vied.73

S oboma skúmanými univerzitami ma spája osobná skúsenosť, čo je v súlade s teoreticko-metodologickým
prístupom výskumu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Filozofická fakulta je inštitúciou, na ktorej od
roku 2009 realizujem svoje externé doktorandské štúdium, a súčasne som aj absolventkou odboru etnológia
a etnomuzikológia (2008). Na Univerzite Mateja Bela, Fakulte humanitných štúdií, pracujem ako vedeckovýskumná zamestnankyňa od roku 2010, na výskumnom pracovisku Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií,
ktorý spadá pod kompetenciu skúmanej fakulty. Táto sa v priebehu realizácie výskumu v roku 2014
transformovala na Filozofickú fakultu, nakoľko však výskum bol realizovaný v rokoch 2012 – 2013,
ponechávam pomenovanie fakulty, ktoré bolo aktuálne v tomto období. Dá sa preto konštatovať, že v kontexte
etnografického prístupu, je výskum realizovaný „doma“.
73
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III. 3. 3. 1. Prípad 1: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) je verejnou vysokou školou založenou
zákonom č. 563/1992 ako Vysoká škola pedagogická, ktorá nadväzovala na Pedagogický inštitút
zriadený v roku 1959 a Pedagogickú fakultu založenú v roku 1964. V roku 1996 bola Vysoká škola
pedagogická premenovaná na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (Výročná správa UKF..., 2013,
16). V súčasnosti (2014) sa UKF skladá z piatich fakúlt: Fakulty prírodných vied (FPV), Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ), Fakulty stredoeurópskych štúdií (FSŠ), Pedagogickej fakulty
(PF) a Filozofickej fakulty (FF), pričom táto fakulta je aj mojím výskumným terénom.
Interné dokumenty a predpisy. UKF sa prezentuje ako vrcholná vzdelávacia, vedecká
a umelecká ustanovizeň, ktorá sa formuje ako moderná európska všeobecná univerzita, kde dominuje
veda, duchovná kvalita, vysoká odbornosť, pedagogické majstrovstvo, široká komunikatívnosť vo
vnútri i so svetom. Za svoju silnú stránku považuje rozsiahlu ponuku študijných programov
v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu, ich flexibilnosť, inovatívnosť a rôznorodosť.
Z Výročnej správy za rok 2012 (2013) vyplýva, že UKF je šiestou najväčšou slovenskou univerzitou,
má 11 379 študentov vo všetkých troch stupňoch, pričom k roku 2012 študovalo tretí stupeň
vysokoškolského štúdia na UKF spolu 371 doktorandov a doktorandiek, z toho 330 v dennej a 41
v externej forme štúdia. UKF má spolu akreditovaných 31 vedeckých doktorandských programov.
Medzi svoje silné stránky v rámci oblasti vzdelávania zaraďuje v rámci Aktualizácie dlhodobého
zámeru Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2011 - 2017 (2011) aj právo uskutočňovať
doktorandské štúdium (s. 9). UKF pokladá nárast počtu študentov v doktorandských študijných
programoch za jeden z najdôležitejších výsledkov posledného obdobia (ibid., 17). Univerzita má za cieľ
podporovať a rozvíjať doktorandské študijné programy s cieľom zvýšiť úspešnosť a kvalitu štúdia,
vrátane stimulačných nástrojov pre školiteľov a vedúcich zamestnancov. Chce rozširovať ponuku
atraktívnych doktorandských študijných programov v cudzích jazykoch s cieľom zvýšiť počet
zahraničných študentov na UKF (ibid., 24). V kontexte doktorandského štúdia považuje za potrebné:
zamerať sa najmä na zlepšenie kvality štúdia tak, aby boli študenti vedení k vytváraniu nových
vedeckých a odborných poznatkov a k ďalšej tvorivej činnosti, pričom vedecká práca doktoranda by
mala byť finančne pokrytá predovšetkým z vedeckých projektov školiteľa; vytvoriť podmienky na
absolvovanie časti štúdia (aspoň jedného semestra) na zahraničnom pracovisku a to predovšetkým za
účelom dosiahnutia výsledkov publikovateľných v časopisoch v medzinárodných databázach; vytvoriť
stimulujúce finančné podmienky pre školiteľov úspešných doktorandov (ibid.). UKF ako vedecká
inštitúcia za jedno z najdôležitejších kritérií pri rozhodovaní o podpore výskumných zámerov berie do
úvahy výskum, ktorý je účelovo prepojený so vzdelávacím procesom, vrátane doktorandských
študijných programov (ibid., 28). Rovnako tak považuje za potrebné užšie prepájať výskum
a vzdelávanie a chce zabezpečiť, aby aj doktorandské študijné programy boli podporované výskumnou
činnosťou a aby sa čo najviac študentov do tejto činnosti zapájalo (ibid., 29). V tejto súvislosti chce
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dbať na to, aby témy doktorandských prác súviseli s témami vedeckých projektov školiteľa, pretože
doktorandi môžu taktiež prispieť k rozšíreniu riešiteľskej kapacity projektov (ibid). UKF chce do
budúcna podporovať vznik spoločných pracovísk a spoločných doktorandských študijných programov
s ústavmi SAV (ibid., 31). Tiež si kladie za cieľ podporovať kvalifikačný rast najmä mladých
zamestnancov ako potenciálnych garantov študijných programov vo všetkých troch stupňoch, no
zároveň do pracovného pomeru na pozície odborných asistentov neplánuje prijímať zamestnancov bez
akademického titulu PhD. (ibid., 30). Chce tiež viac dbať na evidenciu publikačnej činnosti
zamestnancov UKF, a to vrátane doktorandov (ibid., 34).
Podľa Študijného poriadku UKF (2011) sa vysokoškolské vzdelávanie na univerzite
uskutočňuje podľa akreditovaných doktorandských študijných programov v študijných odboroch alebo
v kombináciách študijných odborov podľa sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. Študijný
plán doktorandského študijného programu si, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, zostavuje
v rámci určených pravidiel a v súlade s týmto študijným poriadkom, študent sám alebo v spolupráci so
študijným poradcom, prípadne školiteľom doktorandského štúdia (ibid., čl. 3). Štúdium doktorandského
študijného programu sa uskutočňuje na príslušnej fakulte. Štúdium podľa doktorandského študijného
programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa, pričom doktorandský
študijný program pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti, a individuálny študijný plán zostavuje
doktorand pod vedením školiteľa a schvaľuje predseda odborovej komisie doktorandského štúdia
(ibid.). Študijná časť doktorandského študijného programu pozostáva najmä z prednášok, seminárov
a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce, a jej
súčasťou je i štúdium predmetov dizertačnej skúšky a jazyková príprava. Vedecká časť pozostáva
z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce, odborne
ju garantuje školiteľ; hodnotí sa najmä podľa účasti na vedeckých projektoch, publikačnej činnosti,
aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho výsledkov vedeckou komunitou (ibid.). Podľa študijného
poriadku je súčasťou štúdia aj vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti
súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za
akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Pedagogická činnosť sa uskutočňuje spravidla na
pracovisku, na ktorom je doktorand zaradený podľa rozhodnutia školiteľa a príslušného vedúceho
pracoviska (ibid.).
Študijný poriadok (2011) univerzity sa zaoberá aj termínmi konania dizertačnej skúšky, ktorú
stanovuje dekan príslušnej fakulty na základe prihlášky študenta a na návrh školiteľa, pričom v dennej
forme štúdia sa študent alebo študentka prihlasuje na dizertačnú skúšku spravidla do 12 mesiacov,
v externej forme do 24 mesiacov, od prijatia na doktorandské štúdium. Súčasťou dizertačnej skúšky,
ktorá je štátnou skúškou, je obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške (čl. 18.). Podľa poriadku má
študent doktorandského štúdia právo na riadny termín a jeden opravný termín konania dizertačnej
skúšky (ibid.). Vypracovanie dizertačnej záverečnej práce sa podľa poriadku považuje za predmet,
hodnotí sa známkou a prideľujú sa mu kredity a obhajoba záverečnej práce je súčasťou štátnej skúšky
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(ibid., čl. 5). Dizertačné práce sa podľa poriadku na UKF odovzdávajú v štyroch vyhotoveniach
v pevnej väzbe na príslušnom oddelení dekanátu, pričom študent je povinný predložiť záverečnú prácu
aj v elektronickej forme spôsobom stanoveným UKF (ibid., čl. 18).74 Dizertačnú prácu posudzujú
najmenej dvaja oponenti a týchto vymenúva dekan príslušnej fakulty (ibid.).
Smernica č. 7/2009 o záverečných prácach (2009) je predpisom osobitne upravujúcim všetky
záverečné práce, vrátane dizertačnej práce. Podľa smernice má dizertačnou prácou študent preukázať
schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja,
alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Práca na UKF prezentuje výsledky
vedeckého bádania a aplikáciu výsledkov výskumu v spoločenskej praxi a vyznačuje sa vysokým
stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry,
pričom výsledkom dizertačnej práce by malo byť získanie nových poznatkov v danej problematike
(s. 2). Každá záverečná práca na UKF musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel
práce s informačnými zdrojmi. Zároveň musí byť vypracovaná v súlade s autorským zákonom, nesmie
mať charakter plagiátorstva a narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne
a správne citovať použité informačné zdroje, menovite a konkrétne uviesť výsledky, presne opísať
použité metódy a pracovné postupy, zdokumentovať laboratórne a iné výsledky a terénne výskumy
iných autorov alebo autorských kolektívov (s. 3). Návrhy tém doktorandských prác sa zverejňujú
prostredníctvom webových stránok fakulty, ktorá zároveň zverejní aj spôsob a termíny prihlasovania sa
študentov na štúdium, pričom termín zverejnenia tém doktorandských prác je určený harmonogramom
akademického roka (ibid.). Smernica taktiež určuje štruktúru práce, spôsob citácie aj celkovú formálnu
úpravu.
Inštitucionálne zabezpečenie doktorandského vzdelávania. Z hlavnej web-stránky UKF nie je
jasné, či sa rektorát a jeho oddelenia zaoberajú doktorandským štúdiom a v akej miere, pretože v dobe
výskumu absentovalo zverejnenie organizačnej štruktúry spolu s náplňou práce a agendou jednotlivých
oddelení rektorátu.
Ďalšie aktivity súvisiace s doktorandským vzdelávaním. Web-stránka univerzity informuje
o existencii Univerzitnej grantovej agentúry (ďalej UGA), ktorej poslaním je podporovať vedeckú,
umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť mladých vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, ako
aj doktorandov v dennej forme štúdia. Viac však k tomuto špecifickému financovaniu v kontexte
doktorandského vzdelávania nie je možné zistiť, nakoľko štatút UGA nie je voľne prístupný.
Z Aktualizácie dlhodobého zámeru UKF (2011) vyplýva, že transformáciu inštitucionálnych
grantových agentúr do jednotnej UGA, prednostne určenej na podporu vedeckej činnosti doktorandov
a mladých pracovníkov do 35 rokov (s. 18), pokladá univerzita za jeden z najdôležitejších výsledkov
svojej činnosti.

74

Prostredníctvom elektronického systému AIS (akademický informačný systém).
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Projekt Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre (2011 – 2013) bol dvojročný
celouniverzitný projekt realizovaný v rámci štrukturálnych fondov OP Vzdelávanie, ktorého súčasťou
boli aj konkrétne vzdelávacie aktivity zamestnancov a doktorandov s cieľom rozvoja ich kľúčových
kompetencií vo výskume (IKT, projektová činnosť, popularizácia vedy, práca s informačnými
databázami), pilotný systém podpory zahraničných stáží s cieľom nadviazať zahraničnú spoluprácu,
podpora publikačnej a projektovej činnosti s medzinárodným impaktom (Výročná správa UKF, 2013,
89). V rámci projektu bola v roku 2012 zverejnená výzva na predkladanie žiadostí doktorandov
a mladých vedeckovýskumných pracovníkov o finančnú podporu zahraničnej mobility, určená
výhradne doktorandom a mladým vedeckovýskumným pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacích
kurzov v rámci projektu. Výročná správa (2013) ďalej informuje, že za účelom podpory medzinárodne
akceptovaného výskumu bol v roku 2011 vytvorený aj nový systém zameraný na finančné ocenenie
zamestnancov a doktorandov UKF za publikácie v časopisoch v medzinárodných knižničných
databázach Web of Knowledge a Scopus a jeho aplikácia pokračovala aj v roku 2012 (s. 39).
Osobitné informácie týkajúce sa doktorandského vzdelávania. Výročná správa (2013) ďalej
spracúva samostatnú oblasť Vedecké a umelecké podujatia pre doktorandov (s. 56), kde súhrnne
informuje o organizovaných podujatiach doktorandov a pre doktorandov v rámci jednotlivých fakúlt za
uplynulý rok. V rámci Výročnej správy spracúva univerzita štatistické údaje o publikačnej činnosti
a citáciách doktorandov, pričom najviac publikácií vykazujú práve skúmaní doktorandi a doktorandky
Filozofickej fakulty.

Zdroj: Výročná správa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012 (2013)

Podobne spracúva výročná správa aj účasť doktorandov na projektoch v rámci jednotlivých
fakúlt. Z údajov vyplýva, že najväčší podiel predstavujú inštitucionálne projekty riešené práve v rámci
UGA. Niektorí doktorandi sú členmi riešiteľských kolektívov aj medzinárodných projektov a projektov
v rámci národných grantových agentúr VEGA, KEGA a APVV.

Zdroj: Výročná správa Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2012 (2013)
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 Filozofická fakulta UKF
Filozofická fakulta (ďalej FF) UKF, je inštitúciou v rámci univerzity, a súčasne prostredím, kde
realizovali svoje doktorandské štúdium v spoločenských alebo humanitných vedách aj participanti
a participantky výskumu. Fakulta mala v čase výskumu (akademický rok 2012/13) 199 doktorandov
a doktorandiek, z toho 84 v dennej forme doktorandského štúdia, vrátane 1 zahraničného študenta,
a 115 v externej forme, vrátane 6 zahraničných študentov. Mala akreditovaných 16 doktorandských
programov: anglistika, archeológia, estetika, etika, dejiny filozofie, slovenské dejiny, národné literatúry
ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev, kulturológia, marketingová komunikácia a reklama,
politológia, slovenský jazyk a literatúra, slavistika - slovanské jazyky – ruský jazyk, sociológia,
translatológia a teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra), vrátane
etnológie, v rámci ktorej realizujem vlastné doktorandské štúdium a ako vednej disciplíny realizujem aj
výskum. Práve táto komunita doktorandov a doktorandiek bola oslovená k účasti na kvalitatívnom
výskume doktorandského vzdelávania. Fakulta, ako súčasť univerzity, sa riadi popísanými dokumentmi
na celouniverzitnej úrovni, no súčasne môže prijímať a riadiť sa vlastnými internými dokumentmi.
Interné dokumenty. Výročná správa Filozofickej fakulty UKF za rok 2012 (2013) obsahuje
detailné štatistické údaje týkajúce sa doktorandského štúdia, či už podľa ročníkov, študijných
programov, formy štúdia, osobitne vedie i zahraničných doktorandov/ky. Správa obsahuje aj podrobný
zoznam absolventov a absolventiek doktorandského štúdia, spolu s menom, študijným odborom
a programom, dátumom obhajoby, názvom práce, menom školiteľa či školiteľky a formou štúdia.
Fakulta vykazuje i percentuálnu úspešnosť doktorandského štúdia, osobitne pre denné štúdium (za rok
2012 koeficient úspešnosti dosiahol 0,89%) aj externé štúdium (za rok 2012 koeficient úspešnosti
dosiahol 0,95%) (s. 51). Fakulta taktiež eviduje účasť doktorandov na zahraničných cestách, a to podľa
krajiny pobytu, pričom v roku 2012 sa zahraničnej pracovnej cesty zúčastnilo 31 doktorandov
a doktorandiek, a to najmä v Českej republike (ibid., 120).
Zásady doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre sú interným a kľúčovým
predpisom fakulty, podľa ktorého sa formálne riadi doktorandské vzdelávanie na fakulte. Zásady sa
skladajú z 18 článkov, pričom každý upravuje samostatne niektorú z dôležitých súčastí doktorandského
štúdia. Ako to vyplýva zo zásad, štúdium doktorandských študijných programov na fakulte sa riadi,
okrem nich samotných, Zákonom o vysokých školách č. 135/2003, Študijným poriadkom UKF v Nitre
a vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme (Zásady..., 2008, čl. 1). Zásady upravujú
priebeh prijímacích skúšok na doktorandské štúdium, pričom dekan fakulty pozýva uchádzačov na
prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred jej konaním. Riešia osobu doktoranda/ky, a to postavenie
študenta dennej formy doktorandského štúdia a práva a povinnosti doktoranda. Z dokumentu vyplýva,
že doktorandi/ky pre inštitúciu sú pokladaní za študentov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania
(v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Doktorand v dennej forme štúdia je
zaradený na pedagogicko-vedecké pracovisko fakulty, pričom plnenie jeho študijných povinností
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kontroluje školiteľ/ka a pedagogickú činnosť doktoranda riadi vedúci/a príslušného pracoviska
(Zásady..., 2008, čl. 2).
Organizácia tretieho stupňa štúdia je založená na kreditovom systéme, pričom tieto
doktorandi/ky získavajú podľa zásad za absolvovanie študijnej časti, samostatnú tvorivú činnosť
v oblasti vedy, pedagogickú činnosť (v rozsahu najviac štyri hodiny týždenne, platí len pre denných
doktorandov/ky) a vypracovanie dizertačnej práce. Denní doktorandi/ky za akademický rok musia
získať 60, externí 36 kreditov, pričom doktorandi/ky sú povinní získať počas štúdia minimálne 40
kreditov za absolvovanie študijnej časti a minimálne 40 kreditov za vedeckú časť. Študijný program
pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Študijná časť sa má sústreďovať na získanie teoretických
poznatkov z oblasti vymedzenej obsahom študijného odboru, študijného programu a osvojenia si
metodologického aparátu, podporeného znalosťou cudzieho jazyka. Má pozostávať najmä zo
špecializovaných prednášok a seminárov, absolvovania zahraničných a domácich študijných pobytov
a výkonu pedagogickej činnosti na fakulte. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetov dizertačnej
skúšky a jazyková príprava, pričom študijná časť končí absolvovaním dizertačnej skúšky (ibid., čl. 6).
Individuálny študijný plán (IŠP) je súčasťou študijnej časti, mal by vychádzať zo štruktúry, obsahu
a podmienok daného doktorandského programu a každý akademický rok ho zostavuje doktorand/ka
v spolupráci so školiteľom/kou. Podľa zásad študenti/ky navštevujú prednášky a semináre organizované
fakultou alebo pracoviskom. Súčasťou doktorandského štúdia na fakulte je aj preukázanie znalosti
cudzieho jazyka, a to skúškou z cudzieho jazyka, ktorá sa realizuje ešte pred absolvovaním dizertačnej
skúšky. Celofakultne je zabezpečovaná Jazykovým centrom fakulty. Vedeckú časť tvorí samostatná
a kolektívna tvorivá vedecká činnosť. Vedecká činnosť doktoranda sa hodnotí najmä podľa účasti na
vedeckých projektoch, publikačnej činnosti doktoranda, aktívnej účasti na konferenciách a uznaní jeho
výsledkov vedeckou komunitou, pričom tieto náležitosti nie sú bližšie špecifikované.
Zásady upravujú i pozíciu školiteľa, čo bližšie rozoberám v nasledujúcej kapitole zameranej na
školiteľstvo. Zaoberajú sa spôsobom výberu tém dizertačných prác, ako aj spôsobmi a postupom
prerušenia a skončenia doktorandského štúdia. Podľa nich doktorandské štúdium nesmie presiahnuť
jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky a je možné ho prerušiť najviac dvakrát, v celkovej dĺžke
maximálne dva roky. Ďalej zo zásad vyplýva, ak študent v štandardnej dĺžke štúdia neobháji dizertačnú
prácu, aj v tomto prípade môže požiadať o prerušenie štúdia, no musí obhájiť dizertačnú prácu
najneskôr do dvoch rokov po uplynutí štandardnej dĺžky štúdia, v opačnom prípade je jeho štúdium
ukončené pre neprospech.75
Zásady sa osobitne venujú aj dizertačnej skúške, ktorá má charakter štátnej skúšky.V dennej
forme doktorandského štúdia sa doktorand/ka prihlasuje na dizertačnú skúšku spravidla najneskôr do 12
mesiacov, v externej forme najneskôr do 24 mesiacov od prijatia na doktorandské štúdium, t.j. vyžaduje
sa vykonať do ukončenia tretieho semestra pri dennej forme, a piateho semestra, v externej forme
V tejto súvislosti mala univerzita ako celok Akademickým senátom schválenú čiastku, t.j. školné, za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, vo výške 664€ (v roku 2013).
75
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doktorandského štúdia. Doktorand alebo doktorandka je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú
skúšku aj písomnú prácu a projekt k dizertačnej práci v dvoch vyhotoveniach (ibid., čl. 10). Musí splniť
aj ďalšie náležitosti, a to získať minimálne 70 kreditov, mať absolvované povinné kredity a taktiež
odovzdať výkaz o štúdiu s prehľadom o získaných kreditoch. Písomná práca k dizertačnej skúške má
rozsah spravidla 30 strán a podľa zásad obsahuje najmä cieľ dizertačnej práce, súčasný stav poznatkov
o danej problematike, analýzu a zdôvodnenie metodického postupu v riešení danej problematiky, náčrt
teoretických základov budúceho riešenia, formuláciu hypotéz a návrh výskumnej stratégie, prínos práce,
prehľad preštudovanej literatúry k danej problematike, spracovanie čiastkových výsledkov z prvého
roku riešenia problematiky, ako aj štruktúru budúcej dizertačnej práce (projekt dizertačnej práce) (ibid.,
čl. 10). Obsahom dizertačnej skúšky je podľa zásad okrem obhajoby písomnej práce k dizertačnej
skúške, aj jeden povinný predmet a dva predmety zo zoznamu povinne voliteľných predmetov, pričom
predmety schvaľuje predseda odborovej komisie na návrh školiteľa alebo školiteľky.
Osobitná časť zásad upravuje samotnú dizertačnú prácu. Kým dizertačná práca je ako
záverečná práca považovaná za študijný predmet a získava sa za ňu 30 kreditov, jej obhajoba má formu
štátnej skúšky. Dizertačná práca má charakter pôvodnej vedeckej práce a fakulta vyžaduje pri jej
spracovaní rešpektovať základnú štruktúru pôvodnej vedeckej práce podľa platných noriem.76 Základná
časť dizertačnej práce by nemala presiahnuť 220 strán. K žiadosti o obhajobu dizertačnej práce, ktorá sa
odovzdáva v štyroch vyhotoveniach sa podľa zásad prikladá autoreferát (v rozsahu cca 20 strán a 25 ks),
životopis, zoznam publikačnej činnosti a výkaz o štúdiu (ibid., čl. 11).77
Zásady obsahujú až dva články, ktoré sa zaoberajú obhajobou dizertačnej práce (čl. 11 a 15).
Kým jeden je viac zameraný na dizertačnú prácu ako takú, druhý článok sa zaoberá priebehom
obhajoby ako takej. Podľa zásad oponenti dizertačnej práce by sa mali byť traja, pričom minimálne
jeden musí mať titul profesor, a mali by sa zúčastniť obhajoby osobne. Oponent sa zo závažných
dôvodov nemusí zúčastni obhajoby iba v prípade, ak je jeho oponentský posudok kladný. Školiteľ/ka
nemá hlasovacie právo v rámci obhajoby. Oponentský posudok je definovaný ako objektívny a kritický
rozbor predností a nedostatkov predloženej dizertačnej práce, je stručný a neopakuje obsah. Oponent sa
v posudku vyjadruje najmä k aktuálnosti zvolenej témy, k zvoleným metódam spracovania,
k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, k prínosu pre ďalší
rozvoj vedy, a k faktu, či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ (ibid., čl. 14). Záverom sa má
explicitne vyjadriť, či titul PhD. udeliť navrhuje alebo nenavrhuje. Kým zásady udávajú, že oponent
vypracuje posudok v lehote do 30 dní od obdržania žiadosti na jeho vypracovanie, neudávajú, v akom
termíne pred obhajobou má doktorand/ka nárok na oponentské posudky. Samotná obhajoba je verejná
a spravidla má nasledovný priebeh: otvorenie, predstavenie kandidáta, prezentácia cieľov, dosiahnutých
Konkrétne ISO 7114:1986, STN ISO 690 a STN ISO 690-2.
Autoreferát sa v súčsnej dobe (2015) už s dizertačnou prácou neodovzdáva. Bol to písomný dokument vo forme
A5 v rozsahu cca 20 strán, ktorý bol stručným súhrnom základných výsledkov výskumu a jeho prínosu, obsahoval
zoznam publikačnej činnosti vo vzťahu k skúmanej problematike. Zasielal sa oponentom, členom odborovej
komisie a iným pracoviskám, ktoré navrhla odborová komisia.
76
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výsledkov a prínosu dizertačnej práce, prezentácia školiteľského posudku, prezentácia oponentských
posudkov, stanovisko doktoranda k pripomienkam oponentov, diskusia. Hlasovanie o pridelení, resp.
nepridelení, titulu komisiou je tajné.
Ďalšie predpisy. Okrem zásad má fakulta v sekcii o doktorandskom štúdiu zverejnené aj ďalšie
doplňujúce predpisy týkajúce sa štúdia, no nie prvotne slúžiace študentom/kám. Pokyny pre
doktorandské štúdium na FF UKF v Nitre (2013) sú stručným dokumentom, ktorý okrem základných
informácií, vyplývajúcich zo zásad, obsahuje aj informáciu o študijnom pláne a kreditovom systéme,
pričom obsahuje presné pravidlá udeľovania kreditov. Kým za absolvovanie predmetu prideľuje kredity
vyučujúci/a predmetu, za pedagogickú činnosť je to vedúci/a pracoviska na ktorom je realizovaná, za
dizertačnú skúšku je to predseda/kyňa komisie pre dizertačnú skúšku, za tvorivú činnosť v oblasti vedy
udeľuje kredity školiteľ/ka a za prijatie dizertačnej práce je udeľovanie kreditov taktiež v kompetencii
školiteľa/ky. Ďalším dokumentom je Štatút a rokovací poriadok odborových komisií doktorandského
štúdia (s. d.) upravujúci činnosť, zloženie a zasadnutia odborových komisií v rámci fakulty. Ďalší
existujúci dokument, týkajúci sa činnosti odborových komisií na unverzite, zverejňovaný fakultou, je
tzv. Vnútorný predpis o odborových komisiách doktorandského štúdia UKF v Nitre (2003).
Inštitucionálne zabezpečenie doktorandského štúdia. Ako to vyplýva zo zásad
doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, organizačno-administratívne práce spojené
s uskutočňovaním doktorandského štúdia, činnosťou odborovej komisie a organizáciou dizertačných
skúšok a obhajob dizertačných prác, zabezpečuje školiace pracovisko podľa pokynov predsedu komisie
(prípadne vedúceho pracoviska). Osobné spisy doktorandov eviduje Oddelenie pre vedu a výskum
fakulty a celkovo doktorandské štúdium na fakulte koordinuje prodekan pre vedu a výskum fakulty
(Zásady..., 2008, čl. 17). Z informácií zverejnených na webovej stránke fakulty vyplýva, že na Oddelení
pre vedu a výskum, kam spadá aj doktorandské štúdium, ho majú na starosti aktuálne dve referentky.
Pod dekanát spadá aj funkcia administrátora AIS pre externé štúdium, ktorý má v tomto smere na
starosti aj doktorandov/ky fakulty.
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III. 3. 3. 2. Prípad 2: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Mateja Bela (ďalej UMB) je verejnou univerzitou sídliacou v Banskej Bystrici. Bola
zriadená 1. júla 1992 Zákonom č. 139/1992 Z. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vznikla zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici
a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Univerzita sa skladá zo šiestich fakúlt: Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov (FPVMV), Ekonomickej fakulty (EF), Fakulty prírodných vied (FPV),
Pedagogickej fakulty (PdF), Právnickej fakulty (PF) a Fakulty humanitných vied (ďalej FHV,
v súčasnosti Filozofická fakulta), pričom táto fakulta je aj mojím výskumným terénom.
Interné dokumenty a predpisy. Podľa Výročnej správy o činnosti UMB za rok 2011 (2012) sa
UMB považuje za súčasť európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru, ako aj lídra regiónu
stredného Slovenska vo vzdelávaní (s. 2). Víziou UMB je byť vnímaná ako silná národná univerzita
medzinárodného významu, a to na základe kvality vzdelávania, úspešnosti uplatnenia absolventov na
trhu práce, excelentnosti výskumu a medzinárodnej spolupráce i na základe spolupráce s praxou
(Dlhodobý zámer rozvoja..., 2013, 8). Dlhodobým zámerom v rámci strategických cieľov v oblasti vedy
a výskumu si UMB o. i. stanovila cieľ „utvoriť ucelený univerzitný systém podpory získavania
kvalitných špičkových domácich i zahraničných odborníkov a stabilizácie existujúcich a systém
podpory vedeckého a odborného rastu mladých tvorivých zamestnancov a doktorandov“ (kurzíva
vlastná.) (ibid.). Podľa správy má UMB akreditovaných 50 študijných programov tretieho stupňa
z celkových 299 študijných programov vo všetkých troch stupňoch v dennej aj externej forme (t.j.
16,72%), pričom 25 študijných programov 3. stupňa je v dennej forme, rovnako ako 25 v externej
forme (Výročná správa..., 2012, 31). Počet študentov/tiek v roku 2011 dosiahol 12 168 osôb (7 966
v dennej, 4 202 v externej forme) vo všetkých troch stupňoch, pričom v 3. stupni štúdia študovalo
k tomuto dátumu 444 osôb (z toho 267 v dennej a 177 v externej forme) (ibid., 37), z toho 21 osôb zo
zahraničia (v dennej forme 8, v externej 13) (ibid., 41).
Študijný poriadok UMB (2008) definuje študijný program tretieho stupňa ako doktorandský
študijný program, pričom definuje doktorandské štúdium v nadväznosti na „vysokoškolský zákon“
nasledovne: doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave
vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého
bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy a umenia; štandardná dĺžka doktorandského
štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky a v externej forme päť rokov, pričom
doktorandské štúdium nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky; uskutočňuje sa
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa a pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej
časti; študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie predsedovi odborovej (spoločnej
odborovej) komisie; súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej
činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch
hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba; podmienkou riadneho
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skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky
a záverečnou prácou v doktorandskom štúdiu je dizertačná práca, doktorandské štúdium sa končí jej
obhajobou; absolventi doktorandského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
a udeľuje sa im akademický titul „doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.”) (čl. 6).
Uchádzač/ka o doktorandské štúdium sa na tému záverečnej – dizertačnej práce prihlasuje podaním
prihlášky na doktorandské štúdium. Súčasne s prijatím na doktorandské štúdium mu/jej dekan fakulty,
na ktorej sa študijný program uskutočňuje, určí školiteľa, tému dizertačnej práce a školiace miesto
(ibid., čl. 24).
Smernica č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach (2011) definuje
v zmysle zákona o vysokých školách dizertačnú prácu ako záverečnú prácu študijného programu
tretieho stupňa a jej obhajoba patrí medzi podmienky riadne skončeného doktorandského štúdia (čl. 2).
Podľa smernice, dizertačná práca je dôkazom schopnosti a pripravenosti študenta/ky na samostatnú
vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, ako aj na samostatnú teoretickú a tvorivú
umeleckú činnosť a na riešenie teoretických i praktických problémov vedného/ študijného odboru.
Prácou je preukazovaná schopnosť študenta/ky spracovať zvolený vedecký problém v kontexte
medziodborového prístupu i s vypracovaním konkrétnych riešení a záverov. Má sa vyznačovať
vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej
literatúry (ibid., čl. 3). Z hľadiska formálnej úpravy dizertačnú prácu môže autor/ka predložiť na
obhajobu aj v cudzom jazyku, ak tento krok schváli písomne príslušná odborová komisia. Za primeraný
rozsah sa považuje dizertačná práca od 80 – 120 strán (ibid., čl. 5).
Smernica č. 12/2011 o dizertačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
(2011) sa dá pokladať za zásadný predpis určujúci podobu dizertačnej práce na celouniverzitnej úrovni.
Túto smernica definuje ako školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností
vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite (čl. 2). Každá dizertačná práca musí byť originálna,
vytvorená autorom tak, aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi, nesmie neoprávnene
zasiahnuť do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva
duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo
osobnými údajmi, dôvernými informáciami, či obchodným tajomstvom tretej osoby (ibid., čl. 3).
Autor/ka je povinný dôsledne citovať použité informačné pramene, uviesť menovite a konkrétne
výsledky bádania iných autorov alebo autorských kolektívov, presne opísať použité metódy a pracovné
postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne
výskumy iných autorov alebo autorských kolektívov (ibid.). Smernica ďalej upravuje náležitosti
formálnej úpravy a štruktúru práce, ako aj presný postup predkladania práce na obhajobu. Prílohami
smernice sú zadanie dizertačnej práce, vzor obalu, titulný list, odporúčaná štruktúra dizertačnej práce,
vzor používania bibliografických odkazov, licenčná zmluva o použití diela (ktorá sa uzatvára medzi
autorom/kou práce a Slovenskou republikou v zastúpení univerzity; podľa zmluvy poskytuje autor/ka
licenciu bezplatne a na dobu 70 rokov), ďalej čestné vyhlásenie o vydaní dizertačnej práce, ako aj
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licenčná zmluva o použití posudku k dizertačnej práci (ktorá sa uzatvára medzi univerzitou
a školiteľom/kou či oponentom/kou dizertačnej práce).
UMB má platnú samostatnú Smernicu č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici (2010) upravujúcu doktorandské štúdium na univerzite, pričom
smernica je zásadným a výlučným ustanoveným špecificky upravujúcim doktorandské štúdium
a všetky náležitosti s ním súvisiace. Je vydaná v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách, so Študijným poriadkom UMB (2008) a Štipendijným poriadkom UMB (2013), predovšetkým
z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri realizácii štúdia podľa doktorandských študijných
programov na všetkých univerzitných fakultách. Pozostáva zo štyroch hlavných častí: prvá časť
obsahuje základné ustanovenia, druhá časť upravuje organizáciu doktorandského štúdia, tretia časť sa
venuje dizertačnej práci a štvrtá časť obsahuje ďalšie ustanovenia. Súčasťou smernice sú aj prílohy:
individuálny študijný plán doktoranda, dohoda o cestovných náhradách pre doktorandov, záznam
o štátnej skúške – dizertačná skúška, záznam o štátnej skúške – obhajoba dizertačnej práce
a vysvedčenie o štátnej skúške. Smernica sa dá pokladať za zásadný a kľúčový predpis určujúci podobu
doktorandského vzdelávania na celouniverzitnej úrovni. Skladá sa z 21 článkov, a obsahovo sa zaoberá
najmä formálnymi súčasťami a náležitosťami doktorandského vzdelávania: odborovou komisiou,
organizáciou doktorandského štúdia, vzťahom doktoranda a školiteľa, dizertačnou prácou.
Podľa 1. časti smernice je odborová komisia fakultným orgánom zodpovedným za sledovanie
priebehu a hodnotenie doktorandského štúdia. Je zriadená podľa vnútorného predpisu každej fakulty,
všeobecne je zložená z predsedu (spravidla je ním/ňou garant študijného programu) a minimálne
šiestich ďalších členov s akademickým titulom tretieho stupňa (vedecko-výskumní pracovníci,
vysokoškolskí pedagógovia, odborníci z praxe). Jej základnými funkciami sú o.i. schvaľovanie tém
dizertačných prác, individuálnych študijných plánov, ako aj zmien študijného programu
doktorandov/diek. Okrem toho je orgánom, ktorý má za úlohu riešiť prípadné problémy spojené
s doktorandským štúdiom (napríklad zmena školiteľa, témy práce, študijného plánu) (Smernica
č. 1/2010, čl. 2.).
Smernica je najobsiahlejšia v 2. časti, ktorá je venovaná celkovej organizácii doktorandského
štúdia. Bližšie usmerňuje zverejnenie tém dizertačných prác spolu s menami školiteľov, ktoré má
prebehnúť dekanom fakulty, a to minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na zasielanie
prihlášok. Témy spolu s informáciami o plánovanom počte prijatých uchádzačov zverejňuje fakulta na
úradnej výveske a hromadným spôsobom (spravidla na webovej stránke fakulty). Uchádzač/ka sa na
štúdium prihlasuje prihláškou, ktorá o.i. obsahuje aj návrh zamerania témy dizertačnej práce a súpis
publikovaných článkov alebo iných výsledkov odbornej činnosti. Fakulta je povinná zaslať
uchádzačovi/ke písomnú pozvánku na prijímacie konanie minimálne 14 dní vopred, jej súčasťou má
byť aj obsahové zameranie prijímacej skúšky. Priebeh prijímacieho konania je v plnej kompetencii
fakulty. Prijatý uchádzač/ka má povinnosť potvrdiť fakulte do stanoveného termínu nastúpenie na
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štúdium formou návratky, a študentom/kou sa stáva dňom zápisu, ktorého termín, miesto a čas určuje
dekan fakulty (ibid., čl. 4).
Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) je vypracúvaný školiteľom/kou v spolupráci
s doktorandom/kou, schvaľuje ho odborová komisia a je súčasťou osobnej dokumentácie študenta/ky.
Je dokumentom zaznamenajúcim presný postup doktoranda/ky a vývin štúdia. Doktorandský študijný
program je delený podľa vysokoškolského zákona na študijnú a vedeckú časť, pričom denným
doktorandom prislúcha aj povinnosť vykonávať pedagogickú činnosť alebo inú odbornú činnosť
súvisiacu s pedagogickou činnosťou. Študijná časť pozostáva podľa smernice z prednášok, seminárov
a individuálneho štúdia odbornej literatúry vzťahujúcej sa na dizertačnú prácu. Toto štúdium prebieha
pod dohľadom školiteľa/ky, v súlade s harmonogramom štúdia a končí sa dizertačnou skúškou.
Smernica v tejto časti upravuje i priebeh dizertačnej skúšky. Táto musí byť vykonaná v dennom
trojročnom štúdiu najneskôr do 18 mesiacov (do 24 mesiacov v prípade štvorročného) a do 36 mesiacov
v prípade externého doktorandského štúdia, odo dňa zápisu.
Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti, pričom postup je v kompetencii fakulty, ktorej
úlohou je vypracovať a zverejniť podrobné pokyny týkajúce sa skúšky. Smernica zjednocuje obsah
ústnej skúšky, ktorá má pozostávať z rozpravy o písomnej práci (zhodnotenie navrhnutých cieľov
a hypotéz), zodpovedania pripomienok vyplývajúcich z oponentského posudku práce, zodpovedania
otázok z okruhu tém vybraných predmetov (vyplývajúcich z IŠP doktoranda/ky a zamerania témy
dizertačnej práce). Písomná i ústna časť je hodnotená známkou a celkové hodnotenie výsledkom
„prospel – neprospel“. Skúšku je možné jedenkrát opakovať, najskôr tri mesiace od neúspešného
vykonania skúšky (Smernica č. 1/2010, čl. 14).
V IŠP je ďalej uvedený zoznam predmetov, ktoré má doktorand/ka absolvovať, pričom výber
povinne voliteľných i výberových predmetov navrhuje školiteľ/ka. V rámci študijnej a vedeckej časti
musí byť podľa smernice do doktorandského programu zaradený predmet zameraný na metodológiu
a etiku vedeckej práce. Do študijnej časti sa zaraďuje aj pedagogická činnosť denných doktorandov/diek
v rozsahu maximálne 4 hodiny týždenne za akademický rok. Obsah pedagogickej činnosti určuje
vedúci/a školiaceho pracoviska po dohode so školiteľom/kou a pracovisko je povinné zabezpečiť
priestory a podmienky na prípravu doktoranda/ky na pedagogickú činnosť (ibid., čl. 6). Na externých
doktorandov/ky sa pedagogická činnosť podľa smernice nevzťahuje. Vedecká časť pozostáva
z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce a vzťahuje sa najmä na obsah a postup pri realizácii
dizertačnej práce. Jej súčasťou je predovšetkým písomná práca na dizertačnú skúšku, dizertačná práca
samotná, aktívna účasť na konferenciách, sympóziách, študentských vedeckých aktivitách, seminároch
a iných odborných podujatiach, publikačná a výskumná činnosť (Smernica č. 1/2010, čl. 6). Predmety
študijnej i vedeckej časti sú hodnotené známkou (ibid., čl. 7). Okrem toho zaručuje IŠP dennému
doktorandovi/ke počas akademického roka 6 týždňov študijného voľna, kedy je oslobodený od
pedagogických povinností (z toho maximálne 4 súvislé týždne), pričom odporúčané je súvislé študijné
voľno realizovať počas letných mesiacov, kedy na fakulte neprebieha výučba (ibid., čl. 5). Kontrola
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plnenia IŠP prebieha každoročne pri výročnom hodnotení doktoranda/ky (ibid., čl. 6.). Výročné
hodnotenie vypracúva v písomnej forme školiteľ/ka v spolupráci s doktorandom/kou, obsahuje
vyjadrenie školiteľa/ky o ďalšom pokračovaní študenta/tky a predkladá sa odborovej komisii, spravidla
na konci akademického roka. Jeho cieľom je zhodnotenie stavu a úrovne vedeckej výchovy
doktoranda/ky, ako aj kontrola plnenia úloh stanovených v IŠP, na jeho základe prebieha aj prípadná
zmena IŠP (ibid., čl. 13).
Čo sa týka kreditového systému a hodnotenia výsledkov doktorandského štúdia, smernica
striktne vymedzuje počet získania celkových kreditov, a to 60 kreditov za študijnú časť a 120 kreditov
za vedeckú časť (v prípade trojročného denného štúdia) a 80 a 160 kreditov (v prípade štvorročného
denného a externého štúdia), pričom kredity za študijnú a vedeckú časť sú vzájomne nezastupiteľné.
V prvom roku štúdia si denný doktorand/ka zapisuje 60 kreditov (podmienkou zápisu do ďalšieho
ročníka je získanie minimálne 40-tich kreditov), externý 36 kreditov (podmienkou zápisu do ďalšieho
ročníka je získanie minimálne 30-tich kreditov). Za pedagogickú činnosť sa doktorandom/kám kredity
neprideľujú (ibid., čl. 7).
V prípade štipendií v dennej forme doktorandského štúdia vychádza smernica z aktuálneho
Štipendijného poriadku UMB. Zdrojom financovania štipendií sú účelová dotácia Ministerstva školstva
SR (podľa aktuálne platnej Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám)
a Štipendijný fond UMB. Štipendium sa poskytuje odo dňa zápisu až do dňa skončenia štúdia v jeho
štandardnej dĺžke, mimo obdobia prerušenia štúdia. Smernica pripúšťa možnosť zvýšenia štipendia
v prípade kvalitných výsledkov vo výskumnej, umeleckej alebo pedagogickej činnosti. UMB v zmysle
platných interných predpisov určuje výšku školného v prípade prekročenej štandardnej dĺžky štúdia,
externého štúdia a štúdia pre cudzincov. Smernica ustanovuje, že výška školného v externom študijnom
programe sa počas štúdia nemení (ibid. čl. 9).78
Podľa smernice, školiace pracovisko môže (ale nemusí) uhradiť dennému doktorandovi/dke,
v štandardnej dĺžke štúdia, vzniknuté cestovné náhrady, a to v prípade ich aktívnej účasti na vedeckom
podujatí, ktoré je v súlade s IŠP doktoranda/ky. V takomto prípade uzatvorí fakulta s doktorandom/kou
tzv. Dohodu o plnení úloh pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici (táto dohoda je prílohou č. 2
smernice) (ibid., čl. 6). Dohoda sa vzťahuje na tuzemskú i zahraničnú pracovnú cestu a je súčasťou
cestovného príkazu. V zmysle Zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách sa náhrada výdavkov
poskytuje v rozsahu a výške náhrad ako pri tuzemských pracovných cestách/zahraničných pracovných
cestách ostatných zamestnancov/kýň univerzity (Príloha 2, Smernica č. 1/2010).
Smernica v 3. časti upravuje náležitosti dizertačnej práce (ďalej DP) od podania žiadosti
o povolenie obhajoby DP, cez podobu a podmienky autoreferátu DP, samotnú DP a jej priebeh
a podmienky obhajoby, úlohy oponentov, ustanovuje doklady o absolvovaní doktorandského štúdia.
Žiadosť o povolenie obhajoby DP sa podáva v dostatočnom predstihu, aby sa obhajobu bolo možné
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Školné upravuje osobitná Smernica č. 12/2012 o školnom.
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zrealizovať najneskôr v deň ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. Podmienkou jej podania je získanie
minimálne 180 (v prípade trojročného denného) alebo 240 (v prípade štvorročného a externého štúdia)
kreditov. Obhajoba sa uskutoční do 80 dní od podania žiadosti. Súčasťou žiadosti je aj životopis,
potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky, dizertačná práca (v počte a vyhotovení určeným fakultou,
predkladaná v slovenskom jazyku), zoznam publikačnej činnosti (s úplnými bibliografickými údajmi
a autoreferát DP. Tento je stručným zhrnutím základných výsledkov, prínosov a údajov o jej ohlase
(formát A5, odporúčaný rozsah 20 normostrán, jazyk slovenský, súhrn v cudzom jazyku), pričom
náležitosti vypracúva a zverejňuje fakulta. Autoreferát sa, na základe návrhov odborovej komisie,
zasiela najneskôr tri týždne pred obhajobou orgánom, ustanovizniam alebo osobám, ktoré o skúmanú
problematiku môžu mať záujem, ale zasiela sa vždy oponentom DP, členom/kám odborovej komisie,
sekcii vysokých škôl MŠ SR. Dekan po prijatí žiadosti do 15-tich dní posunie odborovej komisii
žiadosť, táto do 20-tich dní rozhodne o odporučení na obhajobu, navrhne zloženie komisie na obhajobu,
oponentov DP. Členov týchto orgánov vymenúva na základe návrhu dekan, oponentom zasiela danú
DP spolu so žiadosťou o vypracovanie posudku. Oponenti/tky sú spravidla traja odborníci v rámci
študijného odboru doktorandského štúdia, zo školiaceho pracoviska je maximálne jeden oponent/ka,
ďalší dvaja sú z iného pracoviska, prípadne praxe. Minimálne jeden oponent je nositeľom titulu
profesor, doktor vied alebo vedec s kvalifikačným stupňom I., ďalší dvaja môžu byť nositeľmi titulu
docent alebo PhD. (pôsobiaci v akademickom prostredí alebo praxi). Oponentský posudok je stručným,
objektívnym a kritickým rozborom predností a nedostatkov DP, pričom sa vyjadruje k aktuálnosti témy,
zvoleným metódam, súladu stanovených cieľov, výsledkom, novým poznatkom a prínosu DP. Má
obsahovať jednoznačné vyjadrenie o udelení alebo neudelení titulu PhD. Posudok sa vypracuje
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Po doručení všetkých oponentských posudkov postúpi
do 7 dní materiály predsedovi odborovej komisie, ktorý najneskôr do 20-tich dní navrhne čas a miesto
obhajoby DP. Komisia pre obhajobu má okrem predsedu troch ďalších členov a len títo majú hlasovacie
právo pri obhajobe (školiteľ/ka a oponenti/ky sa obhajoby zúčastňujú bez hlasovacieho práva, ak
zároveň nie sú aj členmi komisie). Priebeh obhajoby je v kompetencii fakulty, pričom obhajoba sa môže
uskutočniť aj v prípadne jedného záporného oponentského posudku, ak je oponent/ka prítomný na
obhajobe. Dekan na základe tajného hlasovania udelí alebo neudelí príslušný akademický titul (podľa
Smernica č. 1/2010, čl. 15-19).
Inštitucionálne zabezpečenie doktorandského vzdelávania. Na najvyššej úrovni spadá
doktorandské štúdium na univerzite pod právomoc prorektorky pre pedagogickú činnosť, ktorá riadi
vzdelávaciu a výchovnú činnosť na UMB (okrem tejto funkcie je na UMB zriadená aj funkcia
prorektora pre vedu a výskum, rozvoj a informatizáciu, vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú
spoluprácu). Prorektor(ka) riadi priamo referát pre pedagogickú činnosť. Tento útvar v zmysle
vysokoškolského zákona koordinuje a metodicky usmerňuje agendu všetkých troch stupňov štúdia vo
vzťahu k fakultám, zabezpečuje a spracúva súhrnné štatistiky za tretí stupeň štúdia na UMB, spracúva
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ročné hodnotenia o pedagogickej činnosti UMB vo všetkých troch stupňoch, koordinuje doktorandské
štipendiá (Úplné znenie organizačného poriadku..., 2011, čl. 5).
Ďalšie aktivity univerzity súvisiace s doktorandským vzdelávaním. Univerzitná grantová
agentúra (ďalej UGA) je odbornou súčasťou univerzity, ktorej poslaním je podpora vedeckých,
umeleckých a ďalších tvorivých činností mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v
dennej forme štúdia na fakultách UMB (Štatút Univerzitnej..., 2011). Na podanie grantu je potrebný
súhlas školiteľa/ky, doktorandi majú právo podávať jednoročný projekt. K splneniu plánovaných cieľov
sa v hodnotiacej správe vyjadruje školiteľ doktoranda. Sekretariát UGA je súčasťou Centra projektovej
podpory, ako jedného z celouniverzitných pracovísk, a patrí pod referát prorektora pre vedu a výskum.79
Projekt Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu
a doktorandov na UMB bol univerzitným projektom financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ, OP
Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, realizovaný v období 2010 – 2013.
Špecifickým cieľom projektu bol rozvoj pedagogických kompetencií doktorandov na UMB. Pre
doktorandov boli v roku 2011 otvorené v rámci projektu kurzy Základy vysokoškolskej pedagogiky
a Moderné technológie vo vzdelávaní, kedy sa bolo vyškolených spolu 47 frekventantov (Výročná
správa o činnosti UMB, 2012, 114).
Projekt Empowering Doctoral Candidates through Personal Development Planning (Podpora
doktorandov cez osobný plán rozvoja) (2013 – 2014) bol celouniverzitným projektom v rámci
bilaterálneho programu Rakúsko-Slovensko. Univerzita bola do neho zapojená ako partnerská inštitúcia
spolu s Viedenskou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave, a bol určený doktorandom
a doktorandkám z troch participujúcich inštitúcií. Účasť na projekte spočívala v absolvovaní dvoch
medzinárodných interdisciplinárnych workshopov, kde si doktorandi a doktorandky (vrátane mňa ako
účastníčky) vymenili skúsenosti z doktorandského štúdia a pripravili vlastný plán rozvoja, slúžiaci pre
plánovanie a rozvoj profesionálnej kariéry. Na tento projekt nadviazal tematicky i organizačne aj
aktuálne (2015) bežiaci projekt s názvom Get organized! Self‐management training for PhD candidates
(Organizujme sa! tréning seba-manažmentu pre doktorandov) (2014 – 2015), ktorého zámerom je
organizácia workshopu pre doktorandov zo strany doktorandov, na ktorom participujem ako členka
projektového tímu.80

 Fakulta humanitných vied UMB
Osobitne sa venujem podmienkam doktorandského štúdia na Fakulte humanitných vied UMB,
na ktorú je môj výskum zameraný. Podľa Výročnej správy za rok o činnosti Fakulty humanitných vied
UMB za rok 2012 (2013) má fakulta akreditovaných 10 študijných programov tretieho stupňa
Avšak za rok 2013 univerzita výzvu na podávanie projektov UGA nevyhlásila, čím sa pre denných doktorandov
a doktorandky zrušila (často jediná) šanca na získanie finančných prostriedkov na podporu svojho výskumu,
náhradu cestovných nákladov či nákup odbornej literatúry. Ďalší postup univerzity v tomto ohľade nie je zatiaľ
známy, nakoľko aktuálne (2015) sa zmenilo aj celé vedenie univerzity.
80
Web-stránka workshopu http://go2015.website/.
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v dennom a externom štúdiu (doktorandi a doktorandky týchto študijných programov participovali na
výskume), a to Európske kultúrne štúdiá, Didaktika slovenského jazyka a literatúry, Systematická
filozofia, Aplikovaná etika, Slovenské dejiny, Slovenský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk a literatúra,
Všeobecná jazykoveda, Športová edukológia, Športová humanistika (s. 47). Fakulta mala v roku 2012
spolu 128 študentov a študentiek v 3. stupni štúdia, z toho 65 v dennom a 63 v externom štúdiu, čo je
najvyšší počet zo všetkých fakúlt univerzity. Vo všeobecnosti sa doktorandské vzdelávanie na fakulte
prioritne riadi celouniverzitnou Smernicou č. 1/2010 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici, rozoberanou v predošlej časti, nemá preto žiadne zistené osobitosti fungovania
doktorandského štúdia. Doktorandské štúdium upravujú osobitne len Metodické pokyny k elektronickej
agende doktorandského štúdia, ktoré sú stručné a týkajú sa povinností ohľadne elektronického systému
AIS, ako pre študentov a študentky, tak pre inštitúciu. Podľa výročnej správy predčasne ukončil
doktorandské štúdium v akademickom roku 2011/2012 jeden študent, prerušili ho štyria doktorandi
(Výročná správa o činnosti FHV, 2013, 15).
Vývin počtu absolventov PhD. štúdia na FHV

Zdroj: Výročná správa o činnosti Fakulty humanitných vied UMB za rok 2012 (str. 19)

V rámci cieľov a zámerov v oblasti pedagogickej činnosti si fakulta kladie za cieľ dbať
o zabezpečenie generačnej kontinuity v odbornom zázemí študijných programov integráciou úspešných
absolventov doktorandského štúdia (ibid., 24). Interným pravidlom fakulty je, že jeden akademický
pracovník/ školiteľ nemôže viesť viac než päť doktorandov za jeden akademický rok, vrátane externých
(ibid., 40). V rámci stanovených úloh sa výročná správa fakulty venuje osobitne aj doktorandskému
štúdiu. V tejto časti informuje, že doktorandské štipendiá na fakulte nie sú hradené výhradne zo štátneho
rozpočtu, ale sú aktuálne financované z viacerých zdrojov: zo štipendijného fondu UMB, zo zdrojov
MŠ SR a fakulta eviduje štúdium aj formou samoplatenia (ibid., 64). V rámci zvyšovania kvality
doktorandského štúdia kladie fakulta dôraz na zvyšovanie zodpovednosti samotných doktorandov,
prizýva odborníkov z externého prostredia (domáce a zahraničné univerzity, vedecké ústavy),
organizuje metodické workshopy, iniciuje podporu doktorandských mobilít a výskumných pobytov,
účasť doktorandov na zahraničných vedeckých podujatiach, medzinárodných súťažiach, ako aj vytvára
priestor na skvalitnenie publikačnej činnosti doktorandov (ibid.).
Inštitucionálne zabezpečenie doktorandského vzdelávania. Za doktorandské štúdium priamo
zodpovedá prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Fakulta má v rámci
dekanátu, pod vedením prodekana, zriadený osobitný Referát pre vedu a doktorandské štúdium. Toto
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oddelenie má na starosti všetky formálne náležitosti týkajúce sa doktorandského štúdia v rámci fakulty,
poskytuje dokumenty, materiály, okrem iného informuje o dôležitých termínoch, o grantových
a štipendijných možnostiach pre doktorandov a doktorandky. Oddelenie má na starosti jedna referentka.
Okrem štandardných predpisov a dokumentov zverejňuje referát zoznam aktuálnych členov a členiek
odborových komisií pre doktorandské štúdium fakulty, menný zoznam školiteľov a školiteliek podľa
príslušných študijných doktorandských programov, ako aj zoznam absolventov a absolventiek
doktorandského štúdia FHV od roku 1999. Oddelenie spravuje aj pilotný projekt fakulty s názvom
Podpora excelentnej vedy (PEV), v rámci ktorého bol vyčlenený finančný balík z rozpočtu fakulty
osobitne na podporu vedeckej tvorivej činnosti vedecko-pedagogických, vedecko-výskumných
zamestnancov, ako aj denných doktorandov fakulty, pričom projekt nestanovuje vecné zameranie tzv.
malých projektov a je otvorený tvorivým, inovačným a významným iniciatívam (Výročná správa o
činnosti FHV, 2013, 66).
Centrum doktorandov FHV UMB. Špecifikom fakulty je Centrum doktorandov FHV UMB,
ktoré je súčasťou technického i priestorového zabezpečenia a vybavenia výskumu fakulty. Centrum má
kapacitu 40 miest, je tu zabudovaných 11 počítačov, k dispozícii internet. Centrum je zriadené v prvom
rade pre činnosť denných doktorandov a doktorandky, ale aj pre externých v osobitnom režime.
Centrum je zriaďované osobitým štatútom, tzv. Štatút Centra doktorandov Fakulty humanitných vied
UMB v Banskej Bystrici (2008), podľa ktorého má poskytovať študentom denného doktorandského
štúdia umiestnenie na školiacom pracovisku potrebné na realizáciu aktivít, ktoré sú obsiahnuté v ich
individuálnych študijných plánoch (IŠP), t.j. na pedagogické účinkovanie v stanovenom rozsahu, iné
činnosti vyplývajúce zo študijnej časti IŠP, konzultácie so školiteľom, činnosti vyplývajúce z vedeckej
časti IŠP, využívanie služieb Univerzitnej knižnice UMB a využívanie informačnej siete UMB.
Ďalšie aktivity fakulty. Web-stránka fakulty informovala v priebehu roku 2013 o absolvovaní
špecifického binacionálneho doktorandského štúdia dennej doktorandky fakulty, ktorá bola prijatá
súčasne na doktorát na Viedenskej univerzite. Na oboch pracoviskách mala doktorandka zaistenú
odbornú podporu a konzultačné príležitosti. Obhajoba dizertačnej práce by tak mala prebehnúť pred
medzinárodnou komisiou, a následne titul PhD. bude udelený Univerzitou Mateja Bela, ako aj
Viedenskou univerzitou. Zvláštny prípad kombinácie štúdia je aktuálnou súčasťou európskych trendov
doktorandského štúdia, pričom slovenský tzv. vysokoškolský zákon, takýto typ štúdia osobitne
neupravuje. V rámci fakulty bol tiež založený elektronický časopis určený špeciálne pre doktorandov
Motus in verbo, ktorý má podporovať rozvoj vedeckého rastu doktorandov a doktorandiek FHV, ale aj
iných fakúlt rovnakého zamerania. Publikované štúdie sa zameriavajú na témy z oblasti etiky, etnológie,
filozofie, histórie, kulturológie, lingvistiky, literárnej vedy, translatológie, vied o športe a odborovej
didaktiky (Výročná správa o činnosti FHV, 2013, 73).
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III. 3. 4. Dve regionálne univerzity (a doktorandské vzdelávanie)
v režime inštrumentálnej racionality
Kým celkovým zámerom sekundárnej analýzy bolo primárne porozumieť a popísať univerzitné
prostredie v celoslovenskom kontexte, zámerom prípadovej štúdie bolo do tohto prostredia vsadiť
komplexný prístup oboch univerzít k doktorandskému vzdelávaniu. V etnografickom zmysle
porozumieť a popísať, akým spôsobom ho univerzity utvárajú, realizujú, určujú i zabezpečujú. Napriek
tomu, že priama komparácia inštitúcií nebola zámerom výskumu, je možné na základe výskumu
konštatovať, že obe skúmané univerzity vykazujú viacero spoločných znakov. Obe majú podobný
historický kontext svojho vzniku (pedagogický základ), vznikli v 90-tych rokoch 20. st., t.j. v období
rozmachu slovenského vysokého školstva. Univerzity navštevuje porovnateľný počet študentov
a študentiek vo všetkých troch stupňoch (cca 12 000), pričom porovnateľný bol aj počet doktorandov
a doktorandiek v dennej a externej forme (za rok 2012 cca 400 na UKF i UMB). Kým UKF mala
akreditovaných 31 doktorandských študijných programov, UMB vyše 50. Univerzity majú taktiež
porovnateľné zameranie i počet fakúlt. Podľa hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry
(ARRA) sa ich filozoficky orientované fakulty za rok 2012 umiestnili zhodne v druhej polovici rebríčka
(FHV UMB na 7. mieste a FF UKF na 8. mieste z deviatich hodnotených filozoficky orientovaných
fakúlt) (Barta et al,, 2012, 31). Na fakultnej úrovni mala v roku 2012 FF UKF akreditovaných 16
doktorandských študijných programov, v rámci ktorých realizovalo svoje doktorandské štúdium 199
doktorandov a doktorandiek, kým FHV UMB mala akreditovaných 10 doktorandských študijných
programov, s takmer 130 doktorandmi a doktorandkami v dennej i externej forme. Obe univerzity
taktiež fungujú v krajských mestách (Nitra a Banská Bystrica) a zásadným spôsobom formujú rozvoj
regiónu, v ktorom pôsobia, môžu byť preto označené termínom regionálne.81 Súčasne, univerzity majú
obe status verejnej univerzity, to znamená, že sú financované štátom, pričom na účelové a neúčelové
finančné prostriedky na zabezpečenie doktorandského štúdia mali univerzity od štátu za rok 2012
k dispozícii porovnateľnú sumu cca 1,5 mil. € (UKF 1 599 500€, UMB 1 405 836€).82
Z tohto dôvodu som pri analýze prístupu k doktorandskému vzdelávaniu vychádzala
z predpokladu, že univerzity ako inštitúcie financované z verejných zdrojov, by mali byť transparentné
a otvorené. Mali by poskytovať kompletné informácie v svojho pôsobenia, a rovnako tak i v oblasti
doktorandského vzdelávania. Výskum bol realizovaný najmä prostredníctvom webových stránok, ako
dnes bežného a nezastupiteľného informačného i prezentačného nástroja. Tento trend potvrdzujú
samotné inštitúcie napríklad prostredníctvom umožnenia elektronického prihlasovania sa na

Podľa Ručinskej (2008) medzi hlavné subjekty pôsobiace v regióne, ktorých aktivita môže vplývať na
atraktívnosť regiónu, na jeho potenciál a rozvoj, patria práve univerzity (ako zástupcovia vzdelávacích inštitúcií
vysokoškolského typu), ďalej sú to podniky, inštitúcie štátnej správy, samosprávy, či organizácie tretieho
sektora (s. 768).
82
Informácie o financovaní vysokého školstva čerpané zo zverejnených materiálov MŠ SR na webovej stránke
ministerstva (https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok2012/).
81
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vysokoškolské štúdium vo všetkých troch stupňoch, či zavedenia elektronického informačného systému
AIS, ktorý pre obe univerzity slúži na celkové manažovanie štúdia pre všetkých zainteresovaných
aktérov vzdelávania. V kontexte prístupnosti k informáciám a jednotlivým materiálom či prehľadnosti,
sa efektívnejšie výskumne pracovalo so stránkami UMB. Pri stránkach UKF niektoré materiály
týkajúce sa štúdia, ale aj vnútorné predpisy univerzity či fakúlt, spadali pod vnútornú sieť (tzv. intranet)
univerzity, ku ktorej majú prístup len zamestnanci a zamestnankyne univerzity, a teda neboli verejne
prístupné.
Analýza interných dokumentov a materiálov, zameraná aj na inštitucionálne zabezpečenie
doktorandského vzdelávania a iných aktivít s ním súvisiacich, logicky zhodne preukázala odvolávanie
sa na slovenskú legislatívu, a to predovšetkým Zákon o vysokých školách č. 175/2008. Táto situácia
potvrdzuje pozíciu Slovenskej republiky ako normatívneho aktéra, ktorého vzťah k univerzitám je
definovaný predovšetkým cez normatívy, predpisy, a v konečnom dôsledku cez vynakladané finančné
prostriedky, ktoré má „v moci“ práve Slovenská republika. Takýto vzťah nie je pravdepodobne
špecifikom dvoch sledovaných univerzít, ale je možné ho predpokladať aj pri ostatných verejných
univerzitách v celoslovenskom kontexte. Ako v tejto súvislosti konštatuje Bohunická (2014), prenesenie
ekonomických väzieb do oblasti vzdelávania vyvoláva množstvo konfliktov, pričom najmä
„kvantitatívny systém financovania vysokých škôl podporuje predovšetkým primát inštrumentálneho
rozumu“ (s. 65). V rámci oboch univerzít je možné sledovať informácie o doktorandskom vzdelávaní
najmä cez kvantitatívne indikátory (ako počet doktorandov, počet publikačnej činnosti či citácií, počet
zapojených doktorandov do projektovej činnosti a pod.), čo potvrdzuje prenos tzv. inštrumentálnej
racionality (ibid., 66) aj vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu. Takýto prístup poukazuje najmä na
efektívnosť a užitočnosť realizovaných aktivít, a často preferenciu ekonomických kritérií nad všetkými
ostatnými, t.j. doktorandské vzdelávanie (a teda samotní doktorandi a doktorandky) sa stávajú pre
univerzity jedným z nástrojov získavania finančných prostriedkov.
Azda najmarkantnejším rozdielom v prístupe univerzít sa odzrkadlil v hlavnom predpise
upravujúcom doktorandské vzdelávanie. Kým UMB má jednotnú celouniverzitnú osobitnú Smernicu
č. 1/2001 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF žiadnym
podobným dokumentom nedisponuje, a všetky náležitosti o doktorandskom štúdiu sú súčasťou
Študijného poriadku univerzity UKF (2011). UMB teda preukazuje značne centralizovanejší prístup
a stratégia univerzity vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu sa javí ako jednotná pre všetky fakulty.
Naopak, UKF ako celok, stratégiu ponecháva viac na samostatné pracoviská, dokonca jednotný prístup
plošne nepreukazuje ani na fakultnej úrovni. Sledovaná Filozofická fakulta má samostatne prijaté
Zásady doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (2008), podľa ktorých sa
doktorandské štúdium na formálnej úrovni riadi. Na druhej strane UKF sa v rámci svojho dlhodobého
zámeru venuje osobitne doktorandskému štúdiu, zbiera a spracúva štatistiky o publikačnej činnosti
doktorandov a doktorandiek, ako aj ich zapojenia do vedecko-výskumnej činnosti a projektov
univerzity, a celkovo rozpoznáva a zahŕňa potenciál doktorandov a doktorandiek pre inštitúciu. Obe
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univerzity zhodne deklarujú dôležitosť doktorandských študijných programov pre svoju existenciu, ako
deklarujú aj systematickú podporu doktorandského vzdelávania. UKF deklarovala v rámci svojich
interných dokumentov doktorandské štúdium ako súčasť vedecko-výskumnej aktivity univerzity
explicitnejšie, kým UMB má doktorandské štúdium viac špecificky inštitucionálne zabezpečené.
Osobitnú smernicu má prijatú aj k formálnym náležitostiam podoby dizertačnej práce.
Výskum tak preukazuje, že hoci univerzity majú určitý priestor autonómne pristupovať
k doktorandskému vzdelávaniu, zistené špecifiká sa ani v jednom prípade nedotýkali štrukturálnych
či systémových inovácií, ale boli skôr ojedinelé, prípadne mali dočasný charakter, a preto neboli trvalo
udržateľné. Univerzity pristupujú k doktorandskému vzdelávaniu v súlade s legislatívnym rámcom,
nejdú však nad jeho rámec, pričom ani jedna z univerzít nepristupuje k doktorandskému vzdelávaniu
ako k osobitnej agende, ktorá si vyžaduje špecifický a systematický prístup či politiky. Hoci univerzity
sú schopné a oprávnené zo svojej pozície zásadnejšie vstupovať do podoby doktorandského
vzdelávania, svoje kompetencie v dostatočnej miere nevyužívajú.
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III. 4. Školitelia a školiteľky
(ako ľudský aktér doktorandského vzdelávania)
Školiteľov a školiteľky dizertačných prác identifikujem ako ďalšieho kľúčového aktéra
doktorandského vzdelávania. Po identifikácii a analýze tzv. ne-ľudských aktérov (Európska únia,
Slovenská republika, univerzita) a ich prístupov a spôsobov utvárania doktorandského vzdelávania,
výskum vo finálnej fáze upriamuje pozornosť na ľudských aktérov. Mojím zámerom v tejto časti
sekundárneho výskumu je analyzovať komplexitu školiteľskej pozície a situovanosť týchto aktérov,
vstupujúcich do vzťahov so zainteresovanými (i doteraz skúmanými) aktérmi. A to prostredníctvom
popísania a porozumenia týmto vzťahom, na jednej strane na základe pozicionovania aktérov,
vyplývajúceho z oficiálnych normatívov či dokumentov (slovenskej i európskej proveniencie), na strane
druhej vyplývajúceho z dostupných zdrojov či doteraz realizovaných súvisiacich analýz, a tým súčasne
z perspektívy samotných vedcov a vedkýň. Týmto ich tak chcem situovať predovšetkým v slovenskom
univerzitnom kontexte.

III. 4. 1. Formálne rámce školiteľstva: kto je školiteľ?
Zákon o vysokých školách č. 131/2002, tzv. vysokoškolský zákon, spomína pozíciu školiteľa na
viacerých miestach. Podľa neho, funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia
vysokej školy (kurzíva vlastná), na ktorej sa uskutočňuje doktorandské štúdium (ako aj iní odborníci po
schválení vo vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na
fakulte). Školiteľov na doktorandské štúdium schvaľuje vedecká rada danej vysokej školy.
Doktorandské štúdium má podľa zákona prebiehať podľa individuálneho študijného plánu pod vedením
školiteľa (kurzíva vlastná). Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti,
pričom, študijný plán zostavuje školiteľ (kurzíva vlastná) a predkladá ho na schválenie odborovej
komisii. Zatiaľ čo vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej
vedeckej práce doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce, pričom vedeckú časť
doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ (kurzíva vlastná). Zo zákona taktiež univerzite
vyplýva povinnosť vypracovať tzv. pravidlá na schvaľovanie školiteľov, ktoré sú súčasťou podkladov
poskytovaných Akreditačnej komisii83 v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať doktorandský študijný program. V tomto kontexte, skúmané univerzity UKF v Nitre

Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády zriadeným na základe vysokoškolského zákona (§ 81).
Akreditačná komisia má 21 členov. Sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu vzdelávacej, výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a napomáha jej zvyšovaniu. Komplexne
posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých vysokých školách uskutočňujú a vypracúva
odporúčania na zlepšenie práce vysokých škôl. Akreditačná komisia môže o svojich zisteniach informovať
verejnosť (Zákon č. 131/2008). Uskutočňuje aj komplexné akreditácie činností vysokých škôl, a to
v šesťročných intervaloch. Vo vzťahu k vysokým školám je práve akreditačná komisia aktérom tvoriacim
kritériá hodnotenia výkonu a činnosti vysokých škôl.
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i UMB v Banskej Bystrici, obe na fakultnej úrovni, disponujú dokumentom tohto typu, ako im to
vyplýva zo zákona.
Filozofická fakulta UKF mala v čase realizácie rozhovorov platné Pravidlá schvaľovania
školiteľov doktorandského štúdia (2012), ktoré v deviatich bodov upravovali pozíciu školiteľa na
fakulte, a súčasne tvorili prílohu Zásad doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre (2008). Podľa
pravidiel, školiteľom v rámci doktorandského štúdia sa mohol stať vedecký alebo pedagogický
pracovník (kurzíva vlastná), ktorý dosiahol vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent (kurz. vl.),
alebo vedeckú hodnosť doktor vied (DrSc.) ak šlo o výskumného pracovníka v odbore, resp. príbuznom
odbore s realizovaným doktorandským študijným programom, pričom jeho dĺžka pedagogickej alebo
vedeckej praxe bola určená na minimálne 10 rokov (kurz. vl.). Školiteľ mal byť zároveň zodpovedným
riešiteľom alebo spoluriešiteľom vedecko-výskumných úloh VEGA a KEGA84 alebo členom
medzinárodných tímov vedeckých projektov, mal mať aktívnu publikačnú činnosť v odbore, a súčasne
i aktívnu prezentáciu výsledkov pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na vedeckých
konferenciách a seminároch. Mal mať tiež skúsenosť s vedením diplomových prác, aktívnu
posudzovateľskú (monografie, zborníky, vedeckovýskumné úlohy) i oponentskú činnosť (diplomové,
rigorózne, dizertačné, habilitačné práce). Vyžadovalo sa tiež členstvo školiteľa v skúšobných komisiách
(záverečných, štátnicových, rigoróznych, habilitačných, inauguračných), i členstvo vo vedeckých
radách, redakčných radách, odborných a profesných výboroch a komisiách.85
Zásady doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (2008), teda hlavný fakultný
normatív upravujúci doktorandské vzdelávanie, upravuje samostatne i funkciu školiteľa (Článok 7).
Tým sa môže stať učiteľ vysokej školy s titulom profesor alebo docent, prípadne učiteľ na funkčnom
mieste docenta a profesora fakulty, alebo vedecký pracovník s priznaným kvalifikačným stupňom I a II,
vedúci vedecký pracovník, alebo významný odborník z praxe s akademickým titulom PhD., pričom
školiteľov schvaľuje vedecká rada fakulty. Školiteľ podľa zásad odborne vedie doktoranda počas
doktorandského štúdia, metodicky ho vedie pri zostavovaní individuálneho študijného plánu, ktorý
Skratka „VEGA“ predstavuje Vedeckú grantovú agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (MŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá je vnútorným grantovým systémom
pre rezort školstva a SAV, zabezpečujúcim koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného
výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Skratka „KEGA“ predstavuje
Kultúrnu a edukačnú grantovú agentúru MŠ SR, a je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú
podporu projektov aplikovaného výskumu.
85
V texte zachovávam jazyk pôvodne použitý v normatívoch, ktorý nie je genderovo korektný a chcem na to
poukázať. Dokumenty spravidla používajú tzv. generické maskulínum, t.j. mužský rod zahŕňajúci oba rody,
hovorí teda o školiteľovi či doktorandovi. V súčasnosti (2014) má už FF UKF schválené nové pravidlá pod
názvom Kritériá na schvaľovanie školiteľov doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre (2014),
ktoré svoju existenciu odvolávajú už i na potrebu rozvoja a skvalitnenia doktorandského štúdia na FF UKF,
a ktorými sa pôvodné interné nároky (nad rámec zákona) na školiteľa de facto rušia. Novými pravidlami pre
fakultu je napríklad schvaľovanie školiteľa na päť rokov, pričom môže sa schváliť aj opakovane, nesmie školiť
súčasne viac ako piatich doktorandov, či počas prerušenia štúdia doktoranda je prerušený aj výkon funkcie
školiteľa. Nové kritériá zároveň rozpoznávajú pozíciu školiteľa – špecialistu, ktorý získal akademický titul PhD.
Schvaľuje sa len na príslušnú časť (etapu) doktorandského štúdia a môže školiť súčasne najviac jedného
doktoranda, pričom doktorand môže mať najviac jedného školiteľa – špecialistu. Tento krok fakulty je možné
pokladať za inovatívny prvok v prístupe ku školiteľstvu, približujúci inštitúciu k európskym trendom
v doktorandskom vzdelávaní.
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predkladá na posúdenie predsedovi odborovej komisie. Taktiež riadi a odborne garantuje študijný
a vedecký plán doktoranda, usmerňuje a kontroluje plnenie jeho pedagogických činností, vypracováva
ročné hodnotenie doktoranda. Školiteľ sa vyjadruje k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia, o zmenu
na inú formu štúdia a v opodstatnenom prípade predkladá dekanovi prostredníctvom predsedu
odborovej komisie návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia, taktiež navrhuje dekanovi
prostredníctvom predsedu odborovej komisie študijný pobyt doktoranda doma alebo v zahraničí.
V súvislosti s dizertačnou prácou, odporúča prijatie prihlášky doktoranda na dizertačnú skúšku,
vypracúva hodnotenie dizertačnej práce a vypracúva pracovnú charakteristiku doktoranda. Školiteľ sa
podľa zásad zúčastňuje na dizertačnej skúške i na obhajobe dizertačnej práce, pričom predkladá
predsedovi odborovej komisie návrh oponenta ako písomnej práce k dizertačnej skúške, tak aj troch
oponentov dizertačnej práce. Udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy
individuálneho štúdia vedeckej literatúry, za ukončené etapy vedeckej časti jeho študijného plánu,
vyjadruje sa tiež k transferu kreditov. V prípade potreby podáva návrh dekanovi na vymenovanie
školiteľa - špecialistu povereného vedením konkrétnych úloh vedeckého programu individuálneho
študijného plánu doktoranda, a rovnako tak aj v prípade potreby konzultanta na riešenie špecifických
vedeckých problémov dizertačnej práce. Ak si školiteľ nemôže plniť svoje povinnosti, dekan na návrh
predsedu odborovej komisie určí doktorandovi iného školiteľa.86
UMB v Banskej Bystrici má doktorandské vzdelávanie upravené v celouniverzitne platnej
smernici, ktorá sa venuje aj pozícii školiteľa. Smernica č. 12/2011 o dizertačných prácach na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici (2011) upravuje v samostatnom článku postavenie školiteľa vo vzťahu
k doktorandovi (Článok 10). Funkciu školiteľa môže vykonávať učiteľ UMB s titulom profesor,
hosťujúci profesor, docent v danom alebo príbuznom študijnom odbore. Školiteľ podľa smernice
navrhuje témy dizertačných prác, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho konania na
doktorandské štúdium. Následne odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia, v súčinnosti
s doktorandom zostavuje individuálny študijný plán, riadi a odborne garantuje jeho plnenie. Taktiež
určuje zameranie projektu dizertačnej práce a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o zmenu témy
dizertačnej práce, prerušeniu štúdia, k zmene študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného
študijného odboru, k zmene na inú formu štúdia, prípadne predkladá dekanovi návrh na vylúčenie
doktoranda z doktorandského štúdia. Školiteľ predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie
doktoranda, zapisuje určený počet kreditov za ukončené etapy vedeckej časti študijného programu (za
písomnú prácu k dizertačnej skúške, dizertačnú prácu, publikačnú a výskumná aktivitu,...)
v akademickom informačnom systéme (AIS). Tiež po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá
dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda doma alebo v zahraničí v rámci
individuálneho študijného plánu doktoranda. Školiteľ vypracúva posudok k písomnej práci na
dizertačnú skúšku, stanovisko k dizertačnej práci aj pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda,
Stručnejší popis funkcie školiteľa upravuje aj celouniverzitne platný Študijný poriadok Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre (2011).
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predkladá návrhy na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, ako aj návrh na oponentov
dizertačnej práce predsedovi odborovej komisie. V prípade potreby navrhuje dekanovi, aby poveril
špecialistu (konzultanta) vedením konkrétnych častí vedeckého programu štúdia doktoranda,
zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. Školiteľ sa zúčastňuje na
štátnej (dizertačnej) skúške doktoranda, ako aj na obhajobe jeho dizertačnej práce. Smernica zároveň
samostatne upravuje aj postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (Článok 11). Doktorand prijatý na
dennú alebo externú formu v spolupráci so školiteľom zostavuje vlastný individuálny študijný plán
a aktívne spolupracuje pri svojom výročnom hodnotení, pričom hodnotenie v jeho neprítomnosti alebo
neprítomnosti školiteľa sa môže uskutočniť len výnimočne. Doktorand priebežne, minimálne raz
mesačne,

informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu.

Konzultuje so školiteľom postup pri tvorbe a plnení študijnej a vedeckej časti individuálneho študijného
plánu, predkladá mu na odsúhlasenie projekty, písomnú prácu k dizertačnej skúške, dizertačnú prácu.
Rieši všetky záležitosti súvisiace s doktorandským štúdiom s vedomím, resp. súhlasom, školiteľa alebo
prostredníctvom neho. Doktorand zároveň plní ostatné úlohy podľa poverenia školiteľa tak, aby sa
nenarušil jeho individuálny študijný plán. Taktiež si vedie evidenciu a zakladá kópie všetkých
pedagogických, vedeckých a umeleckých aktivít súvisiacich s doktorandským štúdiom, ktoré predkladá
školiteľovi pri udeľovaní kreditov za študijnú a vedeckú časť študijnému programu.87
Na európskej úrovni je školiteľstvo (tzv. supervízia) v rámci celkového prístupu
k doktorandskému vzdelávaniu (tréningu) rozpoznávané ako zásadná oblasť a je mu venovaná značná
pozornosť. Supervízia tvorí jeden z desiatich sformulovaných Salzburgských princípov (2005), kde je
zahrnutá kľúčová rola supervízie (školiteľstva) a hodnotenia, s rešpektom k jednotlivým doktorandským
kandidátom. Pravidlá supervízie a hodnotenia by podľa tohto dokumentu mali byť založené na
transparentnom zmluvnom rámci, na základe spoločne nadobúdanej zodpovednosti medzi
doktorandskými kandidátmi, školiteľmi a inštitúciou (prípadne tam, kde je to vhodné, aj inými
partnermi) (Doctoral Programmes..., 2007, 21). Charta supervízie a tréningu začínajúcich výskumníkov
[Supervision and Training Charter for Early Stage Researchers] (2004) definuje supervízora ako
akademika zodpovedného za dohľad a vedenie začínajúceho výskumníka. Dokument upravuje celkové
usporiadanie supervízie prostredníctvom definovania všetkých dôležitých súčastí tohto procesu. Rola
školiteľa spočíva v jeho vnímaní ako odborníka vo výskume, poskytujúceho začínajúcemu
výskumníkovi pomoc a rady vedúce k jeho rozvoju. Súčasťou vedenia začínajúceho výskumníka je
stanovenie si plánu výskumného programu rozvoja na začiatku štúdia, ktorý má byť odsúhlasený
oboma stranami. Práve na základe toho, môže školiteľ počas štúdia (programu) hodnotiť pokrok

Zároveň, dnes (2014) už Filozofická fakulta UMB, má taktiež schválené tzv. Pravidlá na schvaľovanie
školiteľov v doktorandských študijných programoch na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (2014),
upravujúce jednak funkciu školiteľa v doktorandskom študijnom programe, jednak ustanovujúce pozíciu
školiteľa – špecialistu, ako aj postup schvaľovania školiteľov v doktorandskom študijnom programe. Nakoľko
sa jedná o nový dokument a v čase realizácie výskumu nebol v platnosti, nevstupoval ani do podoby
školiteľstva, preto tu nie je bližšie rozoberaný.
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začínajúceho výskumníka. Dôležitou úlohou školiteľstva je aj diskusia so začínajúcim výskumníkom
o jeho ďalších potrebách (napr. o zručnostiach, ktoré potrebuje), jeho podpora, ako aj konanie v záujme
implementácie týchto potrieb. Rola začínajúceho výskumníka (tak dokument nazýva doktoranda)
spočíva najmä v zodpovednosti za realizáciu vlastného projektu, ktorý je odsúhlasený školiteľom.
Začínajúci výskumník by však mal vyvíjať vlastnú iniciatívu pri realizácii výskumu, mal by dbať na
formálne hodnotiace postupy svojho rozvoja a spolupracovať so školiteľom na jeho pravidelnom
vyhodnocovaní. Mal by sa tiež aktívne usilovať o nevyhnutné tréningy (školenia) na základe dohody so
školiteľom, a byť prístupný k zaobstarávaniu svojich vzdelávacích (tréningových) potrieb. Ďalšou
dôležitou súčasťou supervízie je aj vzdelávanie (tréning) školiteľov. Podľa dokumentu by všetci
začínajúci školitelia mali absolvovať štruktúrované vzdelávanie a mentoring zo strany skúseného
školiteľa, aby sa tým zaistilo splnenie očakávaných štandardov. Je tiež žiaduce, aby aj skúsení
výskumníci (seniori) absolvovali tréningy (kurzy), ktoré môžu byť súčasťou programov akademického
vedenia s cieľom zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov. V tejto súvislosti by mala byť
sledovaná pracovná záťaž školiteľov, a to takým spôsobom, aby ich školiteľské povinnosti boli reálne
uskutočniteľné vzhľadom na ich ostatné pedagogické a výskumné povinnosti. Žiadny školiteľ by nemal
viesť viac začínajúcich výskumníkov, ako je reálne zvládnuteľné. S tým súvisí i tzv. kontaktný čas,
ktorý by mal byť dostatočný na pravidelnú komunikáciu medzi začínajúcim výskumníkom a školiteľom
a mal by byť v rozsahu minimálne 1 hodinu týždenne. Dostatočný čas je obzvlášť potrebný pre
začínajúcich školiteľov, aby mohli kvalitne zabezpečiť všetky podmienky a plány už v počiatočných
výskumných fázach. V prípade zmeny školiteľa je tiež potrebný dostatočný čas na prispôsobenie
primeraných podmienok a plánov. Celkové ustanovenie školiteľstva by malo by byť zabezpečené
formálnym procesom výberu, ktorý overí dostatočné skúsenosti školiteľa vo výskumnej téme, ako
stanoví aj vhodný mentoring a tréning v prípade začínajúcich školiteľov. Školiteľ by mal taktiež zaistiť,
aby potrebné vybavenie a zdroje boli začínajúcemu výskumníkovi dostupné, aby bolo možné
zrealizovať výskum v stanovenej dobe. V rámci metód spolupráce by mal školiteľ poskytovať
konštruktívnu a proaktívnu spätnú väzbu. Mal by podávať konštruktívnu kritiku postupu výskumu, ako
aj osobného rozvoja začínajúceho výskumníka, stanovovať konkrétne ciele pre zlepšenie, prípadne
zaistiť reorganizáciu a nápravu vzniknutej situácie.
Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných
pracovníkov (2005) je odporúčacím dokumentom Európskej komisie pre členské krajiny EÚ,
výskumných pracovníkov a pracovníčky, ako aj vedecko-výskumné inštitúcie, vrátane univerzít, ktoré
ich zamestnávajú. V dokumente sú zahrnuté aj školiteľské povinnosti výskumných pracovníkov, podľa
ktorých by služobne starší výskumní pracovníci [senior researchers] mali venovať zvláštnu pozornosť
svojej mnohostrannej úlohe školiteľov, mentorov, kariérnych poradcov, lídrov, koordinátorov projektov,
manažérov alebo vedeckých komunikátorov, a tieto úlohy plniť na najvyššej profesionálnej úrovni.
Pokiaľ ide o ich úlohu školiteľov (vedúcich projektov) či mentorov, výskumníci v seniorskej pozícii by
sa mali snažiť budovať konštruktívny a pozitívny vzťah so začínajúcimi výskumníkmi. A to takým
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spôsobom, aby boli zabezpečené podmienky účinného prenosu poznania, ako aj ďalšieho úspešného
rozvoja kariéry výskumníkov. Na druhej strane by si aj začínajúci výskumníci, t.j. výskumní pracovníci
vo fáze odbornej prípravy, mali snažiť vytvárať vzťah so školiteľom či školiteľmi, ako aj zástupcami
fakulty/ pracoviska. Tieto vzťahy by mali byť usporiadané a systematické, a začínajúci výskumníci by
sa mali snažiť o ich využitie v plnej miere. Súčasne by začínajúci výskumník mal zahrnúť viaceré
aktivity. Mal by viesť záznamy o postupe svojej práce, o svojich výskumných výsledkoch, snažiť sa
o získavanie spätnej väzby, či už prostredníctvom správ, seminárov, ako aj o ďalšie uplatňovanie tejto
spätnej väzby. Svoju prácu by mal vykonávať v súlade s dohodnutým harmonogramom, cieľmi,
výsledkami alebo výskumnými výstupmi. V rámci supervízie by, podľa dokumentu, zamestnávatelia
alebo financujúce organizácie (napr. univerzity) mali zabezpečiť, aby bola jasne určená osoba, na ktorú
sa môžu výskumní pracovníci v ranom štádiu svojej kariéry obrátiť, pokiaľ ide o plnenie ich
profesionálnych povinností. Takéto ustanovenia musia jasne definovať, že navrhovaní vedúci výskumu
sú dostatočnými odborníkmi na vykonávanie supervízie (dohľadu) nad výskumom, majú čas, znalosti,
skúsenosti, odbornosť a zodpovednosť, aby mohli začínajúcemu výskumníkovi [trainee] poskytnúť
potrebnú podporu a zabezpečiť potrebný rozvoj a hodnotenie, ako aj nevyhnutné mechanizmy spätnej
väzby.88
Kým dokumenty na európskej úrovni majú v tomto kontexte jednoznačne odporúčací
charakter, je zjavné, že na európskej úrovni sa deklaruje potreba zrovnoprávnenia vzťahov medzi
zainteresovanými aktérmi, ako aj ich stransparentnenie a možnosť kontroly pre všetky zúčastnené
strany. Doktorandi a doktorandky sú prioritne vnímaní ako začínajúci výskumníci, pričom vedenie zo
strany skúsených výskumníkov by malo byť súčasťou bežnej akademickej praxe. Slovenská republika
naopak zvolila ustanovenie skôr hierarchického vzťahu, ktorý je ukotvený v jednoznačnej pozícii
doktoranda ako študenta, pričom to je smerodajné aj pre univerzity. Pozícia školiteľa je na univerzitách
vnímaná ako funkcia, ktorú nadobúda zamestnanec univerzity na základe daných a splnených kritérií.
Na základe popísaného rámca je možné konštatovať, že národný legislatívny rámec vo vzťahu k pozícii
školiteľa je stručný a nedefinuje a neurčuje širšie aspekty tejto pozície. Zároveň, zo zákona priamo
vyplýva, že pozícia školiteľa je v rámci doktorandského vzdelávania mimoriadne zásadnou, pretože má
v kompetencii všetky dôležité súčasti doktorandského štúdia (individuálny študijný plán aj vedeckú
časť). Zákon súčasne poukazuje na to, že všetky ďalšie postupy a úpravy prechádzajú v tomto ohľade
na dané inštitúcie, v tomto prípade univerzity, ktoré si môžu túto pozíciu definovať a určovať v zásade
podľa vlastných potrieb. Obe skúmané univerzity a fakulty pristupujú ku školiteľstvu de facto
rovnakým spôsobom, no súčasne nepreukazujú žiadne špecifické či inovatívne prístupy.

V tejto súvislosti je vhodné spomenúť, že európske (ale i mimoeurópske) univerzity venujú v súčasnosti
supervízii veľkú pozornosť. Nie je výnimkou, že univerzity majú k dispozícii osobitné dokumenty určené pre
školiteľov a školiteľky, ako čo najefektívnejšie túto pozíciu zastávať, ako rozvíjať svoje kompetencie
a zručnosti, produkujú príručky dobrých praktík, poskytujú špecializované vzdelávanie pre začínajúcich
školiteľov, ale aj pre skúsených školiteľov, podnecujú diskusie o tejto problematike či výmenu skúseností.
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III. 4. 2. (Bez)mocní ľudia z mäsa a kostí: kumulatívne aktérstvo
školiteľskej pozície
Ako to vyplýva z popísaných dokumentov, školiteľ je tu primárne chápaný ako funkcia, ktorú
v slovenskom univerzitnom kontexte vykonáva docent alebo profesor na základe ďalších
(inštitucionálne stanovených) kritérií. Preto sa práve docenti a profesori (v pozícii školiteľa) stávajú
kľúčovými aktérmi doktorandského vzdelávania. V tomto kontexte je zásadné najmä pochopenie
vzťahu medzi univerzitou (ako aktérom) a školiteľmi, resp. docentmi a profesormi. Obe pozície sú
primárne vedecko-pedagogickými titulmi, ktoré sú udeľované vedeckou radou univerzity a nadobúdajú
ich vedci a vedkyne, ktorí splnili kritériá na ich získanie. V prípade vedecko-pedagogického titulu
docent je podľa vysokoškolského zákona podmienkou získaný titul PhD., vypracovanie habilitačnej
práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania, pričom podmienkou pre získanie titulu je aj
vedecké a pedagogické pôsobenie v danom študijnom odbore na vysokej škole, vytvorenie uceleného
vedeckého diela, ako aj pozícia uznávanej vedeckej osobnosti v odborných kruhoch v danom študijnom
odbore (Zákon č. 175/2008). Vedecko-pedagogický titul profesor schváli vedecká rada vysokej školy
vedcovi alebo vedkyni, ktorý už nadobudol vedecko-pedagogický titul docent, vedecky a pedagogicky
pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole, ovplyvnil vývin daného študijného odboru
vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho
publikované vedecké práce, zároveň je v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou osobnosťou
a jeho vedecké práce dosiahli aj medzinárodné uznanie (ibid.).
Ako to vyplýva z vysokoškolského zákona, pre univerzitu sú teda docenti a profesori primárne
vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii docenta alebo profesora, ktorí súčasne nadobudli tento vedeckopedagogický titul. Ako vysokoškolskí učitelia univerzít sa preto aktívne zúčastňujú na výskumných či
vývojových činnostiach, zameraných na získanie nových poznatkov či vývojových produktov. Pričom
funkcia profesora a funkcia docenta sa vždy viažu na určitý študijný odbor. Kým vysokoškolský učiteľ
pôsobiaci vo funkcii profesora je zodpovedný za výskum a vzdelávanie v danom študijnom odbore,
prispieva svojou výskumnou, vývojovou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania
v študijnom odbore, ako aj k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi. Zároveň garantuje
alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja daného študijného programu, ktorý univerzita
alebo fakulta uskutočňuje. Medzi pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä
vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie
doktorandov (kurzíva vlastná), vedenie a oponovanie záverečných prác, či tvorba študijných materiálov.
V oblasti vedy a techniky patrí medzi pracovné povinnosti profesora formovanie trendov a koncepcií,
výskumná alebo vývojová činnosť, ako aj zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých,
odborných podujatiach medzinárodného významu, vedenie výskumných tímov a organizovanie
medzinárodných vedeckých podujatí (Zákon č. 175/2008). Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii
docenta prispieva, v spolupráci s profesorom, svojou výskumnou, vývojovou, pedagogickou
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a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v danom študijnom odbore. Taktiež garantuje alebo
zúčastňuje sa na garantovaní kvality a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý univerzita alebo
fakulta uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor. Medzi pracovné povinnosti docenta v oblasti
vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na
štátnych skúškach, vedenie doktorandov (kurzíva vlastná), vedenie a oponovanie záverečných prác,
tvorba študijných materiálov. V oblasti vedy a techniky patrí medzi pracovné povinnosti docenta
výskumná či vývojová činnosť, ako aj zverejňovanie jej výsledkov v časopisoch a na vedeckých,
odborných podujatiach medzinárodného významu, taktiež vedenie výskumných tímov a organizovanie
vedeckých podujatí (ibid.).
V užšom zmysle sú teda školitelia (docenti a profesori) na jednej strane učiteľmi a učiteľkami,
pôsobiacimi na univerzitnom prostredí, preto je možné školiteľstvo pokladať za špecifickú, no stále
pedagogicky orientovanú, činnosť. Situovať docentov a profesorov do súčasného univerzitného
prostredia, tak znamená súčasne vnímať učiteľstvo ako také v paradoxnej situácii a v kontexte
neoliberálnej doby (Štech 2007), v ktorej i univerzity fungujú a realizujú vzdelávanie a výskum (viď
kapitola o univerzite ako aktérovi doktorandského vzdelávania). Vysokoškolské vzdelávanie sa podľa
Kobovej (2009) uskutočňuje v sieťach sociálnych vzťahov, ktoré sú trhové alebo trhu podobné, pričom
vyučujúci produkujú poznanie, ktoré potom v praxi učenia predávajú ako tovar svojim študentom
a študentkám ako zákazníčkam a zákazníkom (s. 53). Ako konštatuje Višňovský (2014), pedagogický
vzťah však svojou povahou a obsahom nie je vzťah trhový, preto tieto zvonku vstupujúce praktiky skôr
pedagogický proces deformujú (s. 43). Ak teda v súčasnosti prevláda utilitaristická koncepcia
vzdelávania (Štech 2007), ktorého potreby sú prioritne určované trhom, ak sa vzdelávanie stáva
tovarom a učitelia a učiteľky na vysokých školách sa stávajú „dodávateľmi“ (úv. vlastné) vzdelania,
ktoré treba uchádzačom a uchádzačkám „predať“ (Kobová 2009; úv. vlastné), v takomto prostredí
vzťah učiteľ – študent nadobúda zákaznícku logiku, pričom výsledkom vzdelávania bude logicky
nekvalita (Štech 2007). Sýkora (2014) vidí za nízkou kvalitou absolventov doktorandského štúdia práve
nízku kvalitu docentov a profesorov, pretože „málo kvalitní docenti a profesori môžu vychovať len
málo kvalitných doktorandov“ (s. 101). Docentmi a profesormi sa v slovenskom vysokoškolskom
systéme stávajú aj ľudia bez adekvátnych kvalít, jednotlivci bez výrazného výskumného prínosu
a medzinárodného rešpektu (Beblavý et al., 2010). Súčasne, samotní univerzitní učitelia a učiteľky
podľa Kosovej (2010) rezignovali na „ďalšie vzdelávanie seba samých ako univerzitných učiteľov“,
pričom podľa nej by sa aj oni sami mali vzájomne učiť odbornej reflexii a sebareflexii (s. 270), čo
rovnako môže platiť aj pri výkone funkcie školiteľa. Docenti a profesori sa tak práve cez svoje
pedagogické pôsobenie v pozícii školiteľa stávajú kľúčovými aktérmi doktorandského vzdelávania.
Na strane druhej sú však školitelia taktiež vedcami a vedkyňami, ako to vyplýva aj z celkovej
povahy akademického titulu docent alebo profesor, ktoré majú vedecko-pedagogický charakter. Okrem
toho, že oba tituly implikujú požiadavku nadobudnúť status rešpektovanej vedeckej osobnosti, docent
alebo profesor, okrem svojho aktívneho pedagogického pôsobenia, musí aktívne realizovať aj svoj
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vlastný výskum, publikovať jeho výsledky, zúčastňovať sa vedeckých podujatí, prípadne ich sám
organizovať. Vedci a vedkyne sú však v súčasnosti vystavení rôznym tlakom a zložitej situácii. Od
neustáleho dokazovania svojej „spoločenskej užitočnosti“ (Višňovský, 2014, 40; úv. pôvodné), čo je
komplikované predovšetkým pre spoločensky a humanitne orientovaných vedcov a vedkyne, ktorí
nedokážu svoje vedecké poznanie redukovať na technológie, materiálne artefakty, patenty či licencie
(Tížik, 2014, 167). S čím súvisí aj nastavenie kritérií hodnotenia a merania výsledkov vedeckej práce
realizované najmä prostredníctvom kvantifikácie publikačných výstupov a citácií, teda „podľa kritérií,
ktoré by žiadni tvoriví akademici nikdy nestanovili“ (Višňovský, 2014, 41). Až k presunu
zodpovednosti za zháňanie si finančného zabezpečenia (Tížik, 2014, 182) pre vlastný výskum na
samotných vedcov a vedkyne, ktorý vyúsťuje do priameho konkurenčného boja nielen medzi vedcami
a vedkyňami pôsobiacimi na rôznych inštitúciách, ale aj medzi tými, ktorí pôsobia na jednej univerzite.
Pričom takéto mechanizmy sú inkorporované už do oblasti riadenia samotných univerzít, ktoré
„namiesto princípu kolegiálnej kooperácie zavádzajú princíp konkurencie“ (Višňovský, 2014, 44).
Projektová činnosť sa tak v súlade s presadzovaným princípom výkonnosti (ibid.) taktiež stáva
dôležitým kritériom hodnotenia výkonu jednotlivca (a inštitúcie). Zahŕňa však veľké množstvo činností
nevedeckého charakteru (administratíva, manažment, medializácia, prezentácia, jazykové zručnosti,
špecifické osobnostné predpoklady, apod.), a vedci a vedkyne sú tlačení do nie celkom slobodne
zvolených pozícií, napr. projektového manažéra. Navyše, mnohí vedci a vedkyne zastávajú riadiace
pozície či už na univerzitnej, fakultnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých pracovísk, čo si taktiež
vyžaduje špecifické kompetencie a požiadavky.
Ako konštatuje Višňovský (2014), táto socio-kultúrna situácia, v ktorej sa vedci a vedkyne
ocitli, otriasa ich akademickou identitou (s. 34). Akademické hodnoty, ako sú akademická sloboda,
integrita, cnosti ako čestnosť, dôvera, spravodlivosť, úcta, zodpovednosť, a intelektuálne ciele
(poznanie, pravda, múdrosť, porozumenie) ako hlavná motivácia akademickej práce, sa v takto
nastavenom univerzitnom prostredí značne rozkolísali (ibid., 37). Kreativita, ako podstata
akademického života a práce, sa však nedá „naoktrojovať, prikázať, vynútiť, ani vykázať v evidencii“
(ibid., 45). Dominujúca paradigma vo vysokoškolskom vzdelávaní tak akademickej obci odopiera to
najhlavnejšie, „číru, nefalšovanú radosť z učenia a inej (hlavne vedeckej) tvorby“ (Buraj, 2014, 61).
V akademickom svete došlo k nahradeniu konceptu homo academicus konceptom homo economicus
(Tížik, 2014, 183). Ako konštatuje Kiczková (2009), vedecká kariéra a výskum sa stále očividnejšie
kalkulujú (s. 315). Vedecký výkon, ako napríklad napísanie vedeckej štúdie či monografie, zodpovedná
príprava prednášok, ale aj systematická práca s doktorandmi a doktorandkami (kurz. vlastná), vyžaduje
sústredenie a neprerušované obdobie práce. Avšak časové zladenie všetkých činností, povinností
a požiadaviek kladených na vedcov a vedkyne v akademickom prostredí, sa javí ako čoraz náročnejšie
naplniť, a v súčasnom akademickom prostredí už nezostáva čas na premýšľanie (ibid.).
V širšom zmysle sú vedci a vedkyne, v kategórii vysokoškolský učiteľ, t.j. v pozíciách docent
alebo profesor, a súčasne vykonávajúc funkciu školiteľa, vždy zamestnancami a zamestnankyňami
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univerzít, a takto ich vníma aj vysokoškolský zákon.89 Dá sa preto konštatovať, že sa univerzity
a školitelia - docenti a profesori, ako dvaja kľúčoví aktéri doktorandského vzdelávania, ocitajú v akomsi
symbiotickom vzťahu. Kým na jednej strane sú to práve docenti a profesori, ktorí sú zárukou kvality
a odbornosti univerzity, garantmi študijných programov, a v neposlednom rade zodpovedajú za
výchovu mladých výskumníkov, t.j. doktorandov a doktorandiek. Preto práve v ich pozíciách sa odráža
hlavná idea univerzity ako prepojenie výskumu a vzdelávania. Na strane druhej sú len univerzity
oprávnené udeľovať tituly docent a profesor (na základe práva udeľovať tieto tituly) a súčasne
poskytovať i docentské a profesorské pracovné miesta. Tak univerzity voči docentom a profesorom
nadobúdajú jednak rozhodovaciu pozíciu, a jednak pozíciu zamestnávateľa, čím je možné vzťah medzi
týmito dvoma aktérmi pokladať za hierarchický, v zmysle mocensky nerovného vzťahu vedúceho
k subordinovanej

pozícii

zamestnancov

a

zamestnankýň.

Pôsobenie

univerzity

smerom

k zamestnancom a zamestnankyniam je v súčasnosti zastreté množstvom predpisov, príkazov
a usmernení a tento fakt môže byť vnímaný ako ohrozenie ich profesionálnej autonómie či ako
spochybnenie ich kompetentnosti (Bohunická, 2014, 67). Ako zamestnanci a zamestnankyne univerzít,
sú vedci a vedkyne nútení neustále zvažovať, čo je pre nich momentálne efektívne a užitočné, čo im
prinesie úspech a výhody, nezriedka bez ohľadu na dlhodobejšie ciele pedagogickej alebo vedeckej
činnosti a na ich reálne výsledky (Buraj, 2014, 52). Vzťahy v univerzitnom prostredí nadobúdajú
utilitaristický charakter a sú riadené „tvrdým pragmatizmom“ (ibid.; úv. pôvodné).
Domnievam sa, že práve táto skutočnosť má vplyv aj na kvalitu vzťahu medzi školiteľom
a doktorandom. Ak medzi základné podmienky univerzitného vzdelávania kedysi patril osobný vzťah
majstra a žiaka (Liessmann, 2009, 31), dnes sa zo vzťahov medzi učiteľmi a študentmi vytráca dialóg,
ako otvorená a tvorivá výmena názorov, vzťahy sú čoraz formálnejšie (Buraj, 2014, 59). Takto
nastavený systém vysokoškolského vzdelávania a situácia v univerzitnom prostredí ohrozuje, ak nie
priamo znemožňuje, budovanie kvalitného a osobného vzťahu „majstra a učňa“ (úv. pôvodné), ako
špecifického typu vedeckej spolupráce, ktorá sa vyskytuje najčastejšie medzi učiteľom a doktorandom
(Szapuová, 2014, 143). Ak sa školiteľ vo vzťahu k univerzite ocitá v akejsi bezmocnej pozícii, dá sa
zároveň konštatovať, že vo vzťahu k doktorandovi sa jeho pozícia zásadne mení, ako to potvrdzuje aj
formálne ukotvenie tejto pozície (na fakultnej, univerzitnej, národnej i európskej úrovni). Školiteľ,
priamo z poverenia inštitúcie a ako to priamo vyplýva z jeho inštitucionalizovanej pozície, jednak
získava formálnu „moc“ nad doktorandským štúdiom jednotlivca, nakoľko (spolu)zodpovedá, dozerá
a garantuje všetky súčasti doktorandského štúdia. Jednak ako zamestnanec inštitúcie má prístup ku
všetkým relevantným zdrojom (či už vo forme informácií, materiálnych zdrojov, financií, apod.), ktoré
(ne)sprostredkúva doktorandovi alebo doktorandke pod jeho vedením. Pričom subordinované
Okrem vysokoškolských učiteľov sa medzi zamestnancov vysokých škôl podľa vysokoškolského zákona
radia aj výskumní a umeleckí pracovníci a ostatní zamestnanci. Zároveň každá verejná univerzita sa riadi
vnútornými predpismi, na základe ktorých realizuje obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov či funkcií vedúcich zamestnancov
(Zákon č. 135/2008).
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postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi vyplýva už z povahy samotného hierarchicky
ukotveného vzťahu medzi tým, kto vedie a tým, kto je vedený.90 Ako konštatuje Szapuová (2009), „sú
to práve dobrí učitelia, ktorí zohrávajú rozhodujúcu úlohu v živote mladých ľudí pri rozhodovaní sa
o tom, či sa vydajú na akademickú dráhu“ (s. 183). Preto sa školiteľ javí ako aktér výrazne disponujúci
mocou v rámci doktorandského vzdelávania.
Keďže sa však zároveň jedná o ľudského aktéra, v konečnom dôsledku bude vzťah medzi
školiteľom a doktorandom vždy závislý na individuálnom prístupe každého jednotlivca. Súčasťou
akademickej identity každého vedca či vedkyne je aj individuálny prístup a individuálne jednanie
v pozícii školiteľa. Z tohto dôvodu je mimoriadne náročné definovať túto pozíciu či funkciu na základe
normatívneho prístupu (t.j. prostredníctvom predpisov či nariadení). Pozícia školiteľa teda úzko súvisí
nielen s osobnou identitou človeka (schopnosť komunikácie, kooperácie, flexibilnosť, ochota,
priateľskosť, schopnosť podeliť sa o svoje poznanie, skúsenosť, apod.), ale aj jeho/ jej akademickou
identitou, a tým ako je utváraná a aké akademické hodnoty jednotlivec uznáva a dodržiava (čestnosť,
sloboda, etika, kreativita, originalita, znalosť cudzích jazykov, kontakty, odbornosť, apod.). Ako
konštatuje Lee (2012), rámec supervízie je holistický a kumulatívny [integrative], pretože v sebe zahŕňa
dimenziu organizačnú, sociologickú, filozofickú, psychologickú aj emocionálnu, a z tohto dôvodu je
pozícia supervízora neustále rámcovaná vždy prítomnou tenziou medzi profesionálnym a osobným
(s. 13).91 Pozíciu školiteľa či školiteľky tak vnímam ako jednu z mnohých, v náväznosti na ďalšie
pozície, ktoré vedec či vedkyňa nadobúda v kontexte svojej situovanosti v univerzitnom prostredí.
V súlade s mojím epistemologickým východiskom, sú tak školitelia a školiteľky vedcami a vedkyňami,
no zároveň vždy ľuďmi z mäsa a kostí (kurzíva vlastná) (Szapuová, 2009, 27), situovaní v konkrétnom
socio-kultúrnom kontexte.

Ako konštatuje Havlíčková (2011), termín supervízia má pôvod v anglickom jazyku a znamená dohľad, dozor
alebo tiež kontrolu, riadenie vedenie, pričom tieto významy navodzujú predstavu vyššej kontroly, vzťah
supervízora a supervidovaného ako hierarchický, t.j. vzťah nadriadeného a podriadeného, čim môže termín
vyvolávať u supervidovaného mocenský kontext (s. 19).
91
Lee (2012) tiež rozoznáva niekoľko základných prístupov v supervízii: funkcionálny, enkulturačný, prístup
kritického myslenia, emancipačný a vzťahový, pričom prístupy tendujú od úplne profesionálneho až
k úplne osobnému prístupu. Tieto prístupy sú komplementárne a hranice medzi nimi sú priepustné, avšak tvoria
užitočný základ pre rozlišovanie rôznych presvedčení a činov v rámci učenia a procesu supervízie. Kým
funkcionálny prístup vyžaduje presný časový rámec, jasné ciele a pravidelné stretnutia, enkulturačný prístup sa
zameriava na povzbudzovanie začínajúceho výskumníka stať sa členom výskumnej komunity, jeho/jej
pochopenie a používanie metód a skúseností v danej disciplíne. Prístup kritického myslenia sa viac koncentruje
na výskum samotný a jeho prispenie k vedeckému poznaniu. Kým emancipačný prístup je zameraný na osobný
rast a cestu začínajúceho výskumníka a vzťahový na tvorbu emocionálne vyvážený vzťah medzi supevízorom
a študentom, pričom tieto majú viac osobný charakter (s. 13).
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IV. DOKTORANDI A DOKTORANDKY
(ako hlavný ľudský aktér doktorandského vzdelávania)
Rozpoznávanie a identifikovanie doktorandov a doktorandiek ako hlavných ľudských aktérov
doktorandského vzdelávania, tvorí kľúčové východisko teoreticko-metodologického prístupu môjho
výskumu. Na jednej strane, vychádzajúc z feministickej teórie stanoviska, ich pokladám za aktérov
poznania, ktorých jednanie a perspektíva nie je v dostatočnej miere zahrnutá do utvárania
doktorandského vzdelávania. Preto ich v rámci výskumu identifikujem (ako aj doktorandského
vzdelávania celkovo) ako aktérov bez hlasu. Čo zároveň korešponduje s kritickým prístupom výskumu,
ktorý má na základe rozpoznaných mocenských vzťahov za cieľ práve zmenu statu quo, v tomto
prípade vyjadrené v zámere výskumu dať týmto umlčovaným aktérom hlas, so snahou o empowerment
(posilnenie) týchto aktérov. Doktorandi a doktorandky, ako hlavní aktéri doktorandského vzdelávania,
sú situovaní v daných socio-politických (Európska únia a Slovenská republika) a inštitucionálnych
(univerzita a fakulta) podmienkach.92 Zatiaľ čo v rámci akademickej komunity sú pozicionovaní ako
aktér na spodku akademickej hierarchie.93 Súčasne sú v rámci výskumu vnímaní ako špecifická
akademická komunita, na jednej strane študentov a študentiek 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania
(z perspektívy Slovenskej republiky ako normatívneho aktéra), na strane druhej začínajúcich vedcov
a vedkýň (z perspektívy Európskej únie ako určujúceho aktéra). Dizertačná práca tak v súlade so svojím
zámerom a cieľmi, ako aj teoreticko-metodologickými východiskami, na tomto mieste dáva priestor pre
perspektívu, skúsenosť a „hlas“ samotných doktorandov a doktorandiek. Činí tak na základe
relevantných dát a ďalších výskumných zdrojov, či už kvalitatívnych dát získaných metódami
pološtruktúrovaných rozhovorov s doktorandmi a doktorandkami dvoch slovenských univerzít, alebo
zúčastneného pozorovania, ako aj na základe vlastného doktorandského príbehu výskumníčky, aby tak
dizertačná práca (i výskumníčka samotná) dotvorila a ukončila svoj „doktorandský príbeh“.

Pričom analýza sekundárneho výskumu realizovaná v rámci III. kapitoly je snahou o porozumenie
a popísanie týchto podmienok, a zároveň je zásadnou súčasťou pre celkové porozumenie utváraniu
doktorandského vzdelávania. Dotvára tak mozaiku „doktorandského príbehu“, ktorý chce etnograficky
orientovaná dizertačná práca „vyrozprávať“.
93
Podobne vnímajú pozíciu doktorandov a doktorandiek aj Červinková a Kolářová (2003), pričom podľa
autoriek sa ako mladí vedci ocitajú v značne znevýhodnenej situácii voči ostatným vedeckým autoritám
z dôvodu menšieho počtu publikácií a celkovo menšími skúsenosťami v akademickej sfére, a tieto
znevýhodnenia sa prejavujú najmä v genderovom kontexte (s. 36).
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IV. 1. Doktorandské príbehy z dvoch verejných univerzít
(analýza kvalitatívneho výskumu)
IV. 1. 1. O doktorandoch a doktorandkách, o participantoch
a participantkách
Aby mohla byť etnografia ako príbeh, predovšetkým o ľuďoch, kompletná, dôveryhodné
kvalitatívne dáta sú jej dôležitým zdrojom, bez ktorého by etnografia nebola etnografiou. Práve
kvalitatívne dáta, tu získané metódami pološtruktúrovaných rozhovorov (prevažne individuálne, ale
aj skupinové), zúčastneným pozorovaním a autoetnografiou, majú na tomto mieste vyzdvihnúť
a zviditeľniť perspektívu doktorandov a doktorandiek, rozpoznávaných a identifikovaných ako
hlavných aktérov doktorandského vzdelávania, a jednak ako spôsob empowermentu (posilnenia)
a nachádzania ich vlastného „hlasu“. Doktorandi a doktorandky, s ktorými boli realizované výskumné
rozhovory, tak svojou perspektívou, skúsenosťou, a svojim „hlasom“, prispievajú nielen k príbehu
doktorandského vzdelávania (na Slovensku), ale aj ako činní aktéri k jeho utváraniu. Okrem toho sa tak
stávajú aktívnymi spolutvorcami doktorandského príbehu tejto dizertačnej práce. To všetko ich situuje
do pozície participantov a participantiek, ako vo vzťahu k výskumu, tak vo vzťahu k vlastnému
doktorandskému štúdiu, ako aj k doktorandskému vzdelávaniu všeobecne.
Celkovo 33 doktorandiek a doktorandov participovalo na výskumných rozhovoroch,
predmetom analýzy je teda 33 doktorandských príbehov, vrátane môjho vlastného. Vzhľadom k forme
štúdia, 18 doktorandov a doktorandiek študovalo v dennej forme, 13 v externej forme štúdia,
1 doktorand sa nachádzal v nadštandardnej forme štúdia a 1 doktorand bol aktuálne na svojom
zahraničnom študijnom pobyte na Slovensku. Čo sa týka fázy štúdia, medzi dennými aj externými
doktorandmi boli zastúpené všetky ročníky (v trojročnom dennom štúdiu v 3. ročníku študovalo deväť
doktorandov, v 2. ročníku päť, v 1. ročníku štyria, kým v päťročnom externom štúdiu traja doktorandi
v 5. ročníku, jeden v 4. ročníku, štyria v 3. ročníku, štyria v 2. ročníku a jeden v 1. ročníku). Participanti
a participantky nastúpili na svoje doktorandské štúdium v priebehu rokov 2009 – 2012. Na Fakulte
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FHV UMB) realizovalo svoje
doktorandské štúdium 16 z nich, na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (FF
UKF), 18 participantov a participantiek.
Keďže spoločným menovateľom skúmanej doktorandskej komunity sú spoločenské
a humanitné vedy, vo výskume sú zastúpené rôzne vedné disciplíny: jazyky (angličtina, ruský,
francúzsky, slovenský jazyk a literatúra), jazykoveda, cudzie jazyky a kultúry, etika, aplikovaná etika,
archeológia, história, estetika, kulturológia, translatológia, filozofia, športová edukológia a humanistika,
marketingová komunikácia, politológia, etnológia. Vzhľadom k užším možnostiam doktorandských
študijných programov, obvyklým javom bol prechod z jednej disciplíny v rámci magisterského štúdia
do inej disciplíny spoločenských alebo humanitných vied, v rámci doktorandského štúdia.
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S disciplinárnym zameraním doktorandských študijných programov potom súvisí aj fakt, že väčšina
pracovísk, na ktorých doktorandi a doktorandky realizovali svoje doktorandské štúdium, boli relatívne
malé, s menším počtom zamestnancov, avšak s rôznou kapacitou študentov v ostatných stupňoch štúdia.
Z genderového hľadiska participovalo na výskume 18 žien a 16 mužov. Z hľadiska vekovej
štruktúry skúmaná doktorandská komunita spadá z väčšej časti do vekovej skupiny do 35 rokov (čo
korešponduje s kategóriou tzv. mladých výskumníkov), no súčasťou výskumu boli i participanti nad 40
a 50 rokov. S vekom participantov korešpondoval spravidla aj ich rodinný status, najviac zastúpení sú
slobodní, ale sú medzi nimi aj ženatí doktorandi a vydaté doktorandky, niektorí z nich boli už rodičmi,
dve doktorandky boli počas doktorandského štúdia na rodičovskej dovolenke, jedna v období pred
pôrodom. S čím úzko súvisí ich situácia vzhľadom na spôsob života. Väčšina doktorandov v nižšom
veku žila v spoločnej domácnosti s rodičmi, resp. počas akademického roka na internáte alebo
v podnájme. Ak sa doktorand či doktorandka osamostatnili, spravidla mali založenú rodinu a čerpali
hypotekárny úver na byt alebo dom. Mnohí doktorandi, bez ohľadu na formu štúdia, mali počas
doktorátu aj iné zamestnanie, či už v akademickom sektore alebo mimo neho. Z hľadiska ďalších
sociálnych charakteristík, relevantných v kontexte doktorandského štúdia, bol medzi nimi telesne
postihnutý i cudzinci.
Vzhľadom k motivácii doktorandov a doktorandiek participovať na výskumnom rozhovore sa
objavovali spravidla tri hlavné dôvody: 1) pomoc kolegyni - doktorandke pri realizácii zmysluplného
výskumu, 2) možnosť hovoriť o svojom doktorandskom štúdiu, 3) spôsob, ako prispieť k možnej
realizácii zmien v rámci doktorandského vzdelávania. Domnievam sa preto, že skúmaná komunita
doktorandov a doktorandiek tvorí na jednej strane vyváženú skupinu participantov a participantiek
výskumu, na strane druhej skupinu, ktorá má výrazne diverzifikovaný charakter, čo v oboch kontextoch
pokladám, v súvislosti s nadchádzajúcou etnografickou analýzou94, za prospešné a výhodné.

IV. 1. 2. Doktorandské príbehy ako akademické dráhy
Ako konštatuje Baruch (2004), organizačné štruktúry, kultúry a procesy sú základnými vstupmi
všetkých kariérnych systémov. Kariéra je významnou zložkou života človeka - rozvíja sa okolo práce,
pričom práve práca môže poskytovať zmysel života, výzvu, sebanaplnenie, a samozrejme aj príjem.
Okrem toho práca môže tiež byť zdrojom identity človeka, jeho kreativity, životných výziev, rovnako
Analýza dát v etnografickej štúdii je primárne naratívnou správou, preto tu nepostupujem podľa presne
daného algoritmu (Hendl, 2005, 238), ale realizujem tematicky orientovanú analýzu vyplývajúcu
z kategorizačných schém, ktoré som si určila na základe prvotného a druhotného kódovania dát (rozhovorov).
Snažím sa identifikovať nosné tematické okruhy v rámci dát a následne prepájať jednotlivé významy, aby som
medzi nimi nachádzala súvislosti. Metódu analýzy nazývam ako tzv. imerziu ako ponorenie sa do jednotlivých
príbehov, na základe ktorého potom vytváram etnografický text. Tento je enografickou interpretáciou,
s primárnou snahou o zachovanie insider/ emic perspektívy, t.j. participantov a participantiek samotných. Tento
prístup sa o.i. prejavuje vo forme výrazov a pomenovaní používaných participantmi a participantkami
(zvýraznené kurzívou), používaním priamych citácií rozhovorov, ako aj používaním metafor vytváraných na
základe výňatkov z doktorandských naratívov ako špecifickej formy etnografickej analýzy a tvorby
etnografického textu.
94
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ako aj sociálneho statusu a prístupu k sociálnym sieťam. Z perspektívy jednotlivca môže byť kariéra
vnímaná ako životná cesta [life journey], pričom v rámci nej si môže človek zvoliť chodiť po
„vychodených cestách“, alebo si zvoliť svoje vlastné smerovanie po „otvorených pláňach“ (s. 59). Kým
v tradičnom ponímaní boli kariérne dráhy charakterizované vo svojom vývine ako lineárne, statické
a rigidné, v súčasnosti sa v teoretickom prístupe ku kariérnym dráham preferuje ich chápanie ako
viacrozmerných, dynamických a fluidných entít, ktoré sa rozvíjajú smerom od jednotlivca k organizácii,
s dôrazom na rozhodovaciu kompetenciu v rukách jednotlivca (ibid.).
Rovnako ako všetci pracujúci ľudia, aj akademici a akademičky prechádzajú pracovnými
sekvenciami, rolami a skúsenosťami, prechádzajú teda kariérou (Enders – Kaulisch, 2006, 85).
V prístupe ku kariérnym dráham sa akademické prostredie výrazne odlišuje od ostatných segmentov
trhu práce (súkromný či neziskový), pričom akademická kariérna dráha predstavuje veľmi špecifický
typ kariérnej dráhy. Za hlavné rysy akademickej kariérnej dráhy je možné pokladať: plochá až rigidná
štruktúra a profesionálny základ95; je riadená individuálne a je v rámci nej možné postranné smerovanie
či pohyb smerom nadol, ktoré nie sú považované za degradáciu; mobilita smerom hore je obmedzená,
ale nie je žiaduca; medziinštitucionálna mobilita je normou kariérneho pohybu; súčasťou dráhy je tzv.
tvorivé voľno [sabbaticals]; akademická kariérna dráha je postavená na vytváraní sietí v rámci, ako aj
naprieč jednotlivými inštitúciami (Baruch, 2004, 68).
Ako konštatujú Enders a Kaulisch (2006), spolu so zmenami v riadení univerzít, sa do
akademického prostredia, ako pracovného prostredia, dostali prvky marketizácie a manažerizmu, ktoré
tu boli predtým neznáme. Akademické prostredie sa stalo viac ekonomicky a konkurenčne orientované,
rozhodovacie kompetencie sa stali centralizovanejšími, spolu so zvyšujúcimi sa právomocami
amdinistrátorov a manažérov, ako aj očakávaniami vonkajších aktivít a akademického podnikania
(s. 88). Tieto trendy poznačujú aj akademické kariéry mnohopočetnými a čiastočne aj nejednoznačnými
spôsobmi, pričom tieto sa stávajú stále viac bezhraničnými [boundaryless] a ohraničenými [bound]
súčasne (ibid., 89). Na jednej strane ich bezhraničnými robí narastajúci medzinárodný trh otvorený pre
vedecké pozície a súťaž talentov, hranice sa zmazávajú aj v kontexte tradičných akademických rolí
a kvázi-podnikateľskými rolami akademikov, ako aj celkovo flexibilnou povahou akademického
pracovného trhu. Taktiež vzrastá medzisektorálna kooperácia, ako aj medzinárodná konkurencia
a kontraktuálne väzby medzi zamestnancami a akademickými inštitúciami sa stávajú menej pevnými.
Na strane druhej sú tu príznaky, že akademické dráhy sa stávajú viac ohraničenými, a to predovšetkým
v kontexte merania a kontroly činností akademikov, ktoré sú čoraz viac späté so záujmami akademickej

Akademické prostredie sa v minulosti vyznačovalo spôsobom spravovania, ktoré Hofreiter (2010) označuje
ako profesionalizmus (s. 59; úv. vl.). Rozumie pod ním „špecifický spôsob spravovania a realizovania
pracovných činností, ktorý je odlíšiteľný od výlučného dodržiavania formálnych pravidiel a predpisov, ktoré sú
typické pre byrokracie a vo svojej podstate je profesionalizmus taktiež odlíšiteľný od trhovej orientácie, ktorú
charakterizuje predovšetkým súťaženie a orientácia na zisk“ (Hofreiter, 2010, 59). Tento tak predstavuje tretí
spôsob organizácie práce, založený na kombinácii odborného poznania, profesijnej ideológie, etických
pravidiel, pričom hlavný podiel na spravovaní práce je ponechaný na samotných členov profesie (ibid.).
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inštitúcie. Je tak možné sledovať narastajúcu úlohu manažérskeho riadenia a kontroly, a narastajúcu
úlohu univerzitných vnútorných pracovných trhov pre akademické dráhy (ibid., 90).
Keďže doktorandské štúdium sa podľa vysokoškolského zákona „zameriava na získanie
poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti
v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia“ (Zákon
č. 131/2002), na základe toho je možné konštatovať, že doktorandské štúdium je na Slovensku primárne
chápané ako príprava na akademickú dráhu. Práve na základe doktorandského štúdia má študujúci či
študujúca preukázať, že je schopný samostatnej vedeckej práce (Červinková, 2010, 6). Keďže podľa
vysokoškolského zákona „absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa“ (Zákon č. 131/2002), doktorandské vzdelávanie sa tak stáva na jednej strane
posledným stupňom vzdelávacej dráhy, a na strane druhej zároveň začiatočnou fázou dráhy
akademickej (Ackers in Červinková, 2010, 6). Budem tu teda na doktorandské štúdium nazerať ako na
špecifickú a začiatočnú fázu akademickej dráhy doktorandov a doktorandiek, ktoré budem sledovať na
pozadí doktorandských príbehov, teda individuálnych kariérnych dráh doktorandov a doktorandiek.

IV. 1. 3. O doktorandskom štúdiu: príbeh denný, príbeh externý
Vysokoškolský zákon rozpoznáva dve formy vysokoškolského štúdia – dennú a externú,
a rovnaký model platí aj v prípade doktorandského štúdia. Je možné konštatovať, že práve toto
legislatívne ukotvenie vo výskumnom kontexte v najväčšej miere formuje všetky naratívy participantov
a participantiek výskumu. Ako odhaľuje výskum, zdá sa, že práve forma doktorandského štúdia má
najväčší dopad na celkový charakter doktorandských príbehov, ktoré sa v prípade denného a externého
štúdia odvíjajú podstatne odlišným spôsobom. Z tohto dôvodu budem túto základnú kategorizačnú líniu
nasledovať v nasledujúcej analýze a budem ju tu pokladať za smerodajnú. Taktiež z formálne daného
hľadiska sa doktorandské štúdium delí na tri samostatné časti: 1) študijnú časť, 2) vedeckú časť, ako
aj 3) pedagogickú činnosť (povinne iba v prípade denných doktorandov), pričom, ako to ukazuje
výskum, toto nastavenie sa výrazne odráža aj v reálnom priebehu „denných“ a „externých príbehov“.

1) „Jednorazová povinná jazda...“
alebo študijná časť z doktorandskej perspektívy
Podľa vysokoškolského zákona pozostáva študijná časť doktorandského štúdia „najmä
z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebných z hľadiska zamerania
dizertačnej práce“ (Zákon č. 131/2002). Čo sa týka prednášok a seminárov, tieto boli poskytované
domovským pracoviskom (katedrou), na ktorom denní a externí doktorandi a doktorandky realizovali
svoje doktorandské štúdium. Hoci ich centrálnou úlohou bolo oficiálne poskytnutie poznatkov
využiteľných pri realizácii výskumu a tvorení dizertačnej práce,

pre doktorandov a doktorandky

predstavovali najmä zabezpečenie potrebného počtu kreditov, určeného pracoviskom za študijnú časť.
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Ťažiskovým obdobím študijnej časti bol spravidla prvý ročník štúdia u denných, a prvý a druhý ročník
u externých doktorandov a doktorandiek. Ako prevažne preukázali výpovede doktorandov
a doktorandiek, prednášky a semináre sa zväčša nedotýkali zamerania ich dizertačných prác, a z tohto
dôvodu nadobúdali pre nich podobu „jednorazových povinných jázd“, často boli popisované ako
samoúčelné, zbytočné, neprínosné, nepotrebné, nezmyselné. Prednášky a semináre nevyplývali z potrieb
doktorandov a doktorandiek samotných, ale skôr z aktuálnych možností pracoviska ich zabezpečiť.
„Väčšinou sa to snažilo byť efektívne, aspoň ja som si myslela, že keď už ja niečo vyprodukujem, tak to už bude
nejaký článok alebo príspevok, ktorý niekde pošlem alebo niečo také, ale napokon to väčšinou vždy skĺzlo do
absolútne samoúčelnej úlohy, čo som robila na magisterskom štúdiu a prišlo mi to zbytočné. ... Tá študijná časť je
pre doktorandov úplne zbytočná. Oni prednášajú to isté, čo som počula na magisterskom a potom vlastne nevedia,
akú nám majú dať úlohu, vlastne prečo by nám ju mali dať a tak.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

A to aj napriek faktu, že výskum preukázal variabilitu prístupov jednotlivých pracovísk
vzhľadom k témam, frekvencii či účasti na prednáškach a počtu kreditov za ne. Kým na niektorých
pracoviskách bola študijná časť len pro forma, teda čisto formálnou záležitosťou, niekde mali
doktorandi seriózne povinnosti (napr. vypracúvanie seminárnych prác), alebo bola povinná napríklad
len jedna prednáška. Spoločnou črtou však zostáva spájanie s otáznou prospešnosťou pre rozvoj v rámci
doktorandského štúdia, či pre samotnú dizertačnú prácu. Prednášky a semináre boli vnímané ako
nutnosť pre splnenie formálnych kritérií a zisk kreditov, no svoj pôvodne zamýšľaný účel, ako pomoc
pri výskumnom a vedeckom rozvoji mladých výskumníkov, v prevažnej miere nenapĺňali. Skôr naopak,
boli popisované ako zaťažujúce a strata času, čím sa stávali viac bariérou pre efektívne rozdelenie času
vzhľadom k ďalším povinnostiam, ktoré denní doktorandi a doktorandky boli povinní napĺňať.
„Málokedy je to také, že to aj človeku niečo dalo. Skôr preto, že to musí byť. ... Tu sa musíš sama posúvať, vôbec
nie cez tie predmety, čo máme, veď to je minimum, väčšinou porušia alebo skráti sa tá výučba. Je to také, že príde
ten vyučujúci, neviem, čo tu mám povedať, málokedy je to také, že to aj človeku niečo dalo. Skôr preto, že to musí
byť.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Vo všeobecnosti, vo výpovediach denných doktorandov a doktorandiek zaujímala študijná časť
okrajovú pozíciu, neobjavovala sa ako podstatná súčasť v rámci ich doktorandského vzdelávania
všeobecne a ani jej nepripisovali vysokú dôležitosť. Doktorandi a doktorandky však zhodne prejavovali
potrebu ďalej sa vzdelávať, a to nielen samoštúdiom, ktoré je taktiež formálne zaradené pod študijnou
časťou a spadá vzhľadom k výpovediam, do oblasti tvorenia samotnej dizertačnej práce, a ktoré
označovali ako ťažiskovú oblasť vzdelávania (sa) v rámci doktorandského štúdia. Ich potreby boli
zamerané predovšetkým na hlbšie poznatky, či už v rámci všeobecných teoreticko-metodologických
východísk svojej vednej disciplíny, prípadne v jednotlivých témach a oblastiach, ktorým sa venovali.
Dá sa konštatovať, že v tomto ohľade ich potreby a očakávania neboli z väčšej časti uspokojované
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a denní doktorandi a doktorandky, rovnako ako externí, vyjadrovali potrebu zmeny, súčasne si
uvedomujúc, že tieto právomoci neboli často v kompetencii samotných pracovísk či vyučujúcich.
Externí doktorandi a doktorandky v študijnej časti postupovali spravidla striktne podľa potreby
dosiahnutých kreditov, pričom študijnú časť sa snažili „mať v poriadku“, čo najskôr, často aj v skoršom
termíne, ako sa po nich oficiálne vyžadovalo. Po nazbieraní dostatočného počtu kreditov za
absolvovanie študijnej časti im zostávalo písanie minimovej práce a dizertačnej práce. V porovnaní
s dennými doktorandmi, bola študijnej časti pripisovaná o niečo väčšia dôležitosť, príprava na prípadné
skúšky pre nich znamenala časové zaťaženie a väčšie nároky na zladenie s inými (pracovnými)
povinnosťami. Na niektorých pracoviskách mali externí doktorandi možnosť absolvovať prednášky
spolu s dennými doktorandmi, v niektorých prípadoch mali študijnú časť riešenú formou blokovej
výučby. Zhodne však deklarovali nenáväznosť študijnej časti na ich dizertačnú prácu, samotný systém
však akceptovali a nestavali sa k nemu výhradne kriticky.
„Ja som mal povinnosti splnené do dvoch rokov, mal som splnené požiadavky a vlastne ma už čaká iba písanie
dizertačnej práce. Čo je aj dobré. Beriem to ako iba, po tom všetko čo som splnil, to už beriem ako iba. Lebo čo sa
týka tej študijnej časti, tak sme to mali brané ako ďalšie magisterské štúdium, mi to pripadalo.“
(externý doktorand, 28 rokov, 3. ročník)

2) „Každý sa v tom musí vycvičiť...“
alebo vedecká časť z doktorandskej perspektívy
Ako to konštatuje vysokoškolský zákon, „vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva
z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému
dizertačnej práce. Vedeckú časť doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ“ (Zákon č.
131/2002). Rovnako ako študijná časť, aj vedecká časť je hodnotená kreditmi a tie sú pomerne
rozdelené na celé obdobie doktorandského štúdia. Pozostáva najmä z publikačnej činnosti, aktívnej
účasti na konferenciách či iných vedeckých podujatiach, prípadne organizácii takýchto podujatí,
projektovej činnosti doktorandov a doktorandiek či ďalších vedeckých činností, a dalo by sa
konštatovať, že tvorí ťažiskovú oblasť celého doktorandského štúdia. Vedecká časť stojí predovšetkým
na aktivitách súvisiacich s dizertačnou prácou, resp. na realizácii samotnej dizertačnej práce, ktorá je
spolu s dizertačnou skúškou, hlavnou podmienkou „riadneho skončenia doktorandského štúdia“
(ibid.).96 Zameriam sa tu na aktivity, ktoré participanti a participantky najčastejšie tematizovali
v kontexte svojho štúdia, sú to: konferencie, publikačná činnosť, projektová činnosť a mobilita.
Skúsenosť doktorandov a doktorandiek s týmito činnosťami, ktoré súčasne tvoria zásadné
aspekty vedeckej práce ako takej, závisela predovšetkým od dĺžky štúdia jednotlivca. Účasť na
konferenciách a publikačná činnosť sa u denných doktorandov a doktorandiek prejavili ako veľmi úzko

Keďže dizertačná práca a všetky aspekty s ňou súvisiace, sú v rámci doktorandských naratívoch veľmi úzko
prepojené s osobou školiteľa či školiteľky, skúsenosť s dizertačnou prácou je osobitne analyzovaná
v nasledujúcej kapitole.
96
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prepojené oblasti, jednak vzhľadom k doktorandskému štúdiu a jeho formálnym náležitostiam, jednak
v kontexte priebehu realizácie týchto aktivít. Denní doktorandi a doktorandky najčastejšie absolvovali
konferenciu a následne uverejnili článok v konferenčnom zborníku. Taktiež sú obe činnosti povinnou
súčasťou štúdia a sú za ne udeľované kredity, avšak výška kreditového ohodnotenia či počet
absolvovaných vedeckých podujatí alebo uverejnených článkov, je plne v kompetencii konkrétnych
pracovísk. Dá sa teda konštatovať, že miera náročnosti činností v rámci vedeckej časti sa
v doktorandských naratívoch značne rôznila. Kým na niektorých pracoviskách bolo očakávané splnenie
len predpísaného počtu publikácií a konferencií, na iných bol vyvíjaný tlak, na čo najväčšiu publikačnú
činnosť a návštevu konferencií. Spravidla tento prípadný tlak súvisel s prístupom konkrétneho školiteľa
a jeho očakávaniami vo vzťahu k doktorandovi, súčasne však zoznam činností doktoranda bol súčasťou
jeho každoročného hodnotenia. Tiež je možné konštatovať, že väčšina denných doktorandov
a doktorandiek deklarovala svoju vlastnú publikačnú činnosť a konferenčnú aktivitu ako nad rámec,
no súčasne tieto aktivity poznačovalo uvedomenie, že to „robia hlavne pre seba“. Pričom všetky
aktivity boli vnímané ako niečo, čo je nielen nutné, ale aj možné sa v rámci doktorátu naučiť, čím bola
zároveň zdôraznená potreba vzdelávacej funkcie doktorandského štúdia z perspektívy samotných
doktorandov a doktorandiek.
„Celý ten akademický prejav by mal byť iný, takže, keď sa niekto tvári, že to tak nie je, tak to proste vôbec nie je
pravda, lebo každý sa v tom musí vycvičiť.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

Čo sa týka skúsenosti s aktívnym vystúpením na konferenciách, prvé skúsenosti boli
pociťované ako značne stresujúce a sprevádzané trémou a psychickým vypätím, avšak zároveň ako
niečo, v čom je možné sa ďalej rozvíjať a pracovať na sebe. Doktorandi a doktorandky sa prevažne
zúčastňovali domácich konferencií, predovšetkým na vlastnom pracovisku, univerzite, prípadne na
iných slovenských univerzitách. Participanti a participantky rozlišovali konferencie doktorandské/
študentské od vedeckých/ akademických, pričom doktorandským bola spravidla pripisovaná nižšia
úroveň.
„Tak určite, že doktorandské sú na našej úrovni jednej, takej tej doktorandskej, že všetci hľadáme niečo... Je zas
dobre sa spoznať a respektíve aj príspevky, ktoré robí ten druhý, tak je dobre vypočuť si, že ako on pracuje zhruba,
akou metódou alebo že ako sa on na to pozerá na niektoré veci. Vieme sa tak, nieže neformálnejšie, ale tak
bezprostrednejšie baviť so sebou. Však sme skoro rovnako starí. A zas, čo sa týka konferencií, kde sú všetci, kde
sú aj profesori a docenti, tak to zas veľa dá človeku. Tá suverénnosť vystupovania samozrejme, poznatky, ktoré sú
už niekoľkoročnou skúsenosťou toho jednak aj pedagóga a jednak aj nejakého vedca konkrétneho v tej oblasti.
Mnohí sú milí ľudia, že naozaj sú radi, že mladí sú tam zúčastnení a dokážu vám poradiť, pomôcť, niekde ďalej
vás posunú. Takže to sú zas výhodou týchto konferencií, tie sú zas také, takže doktorandská, aj takáto celá
akademická, nám samozrejme niečo dá.“
(denný doktorand, 28 rokov, 3. ročník)

Kým doktorandské konferencie boli podľa výskumu viac bezstresové, menej formálne a náročné,
„menej vyumelkované“, no často slúžili skôr na „vykazovanie publikačnej činnosti“, ako na reálne
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vzájomné obohatenie sa. Objavovalo sa v rámci nich množstvo rôznorodých tém a nie vždy bolo
v rámci nich možné získať uspokojivú spätnú väzbu. Čo však neznamenalo, že by neboli vnímané stále
ako v niečom prospešné, či už z hľadiska skúsenosti s prezentáciou, diskusie, vzájomného
obohacovania sa a počúvania, kontaktov alebo celkovému prehľadu „kto čo rieši“. Zatiaľ čo
akademické konferencie boli jednoznačne veľmi vysoko a kladne hodnotené ako výborná skúsenosť,
ktorá im „dala veľa“.
„Na začiatku som mala z toho taký stres, každý si povie, že konferencia, čo to bude, sa to tak prezentuje, že
konferencia, nejakí vedci tam, kapacity, tak trochu som bola z toho taká vystresovaná. Ale tým, že tá prvá bola na
katedre, v domácom prostredí, že tam boli aj ľudia, ktorých som poznala, tak si myslím, že na začiatku to bolo
veľmi dobré, som sa tak osmelila.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Objavili sa aj náhľady a skúsenosti, ktoré vnímali konferencie ako zbytočné a organizované
preto, „aby si ľudia dali chlebíčky“, pokiaľ boli príliš široko tematicky koncipované. Preferencia typu
konferencie úzko súvisela s tematickým zameraním dizertačnej práce a výskumu doktoranda. Kým
niektorým doktorandom vyhovovali viac monotematicky orientované konferencie, ktoré sa priamo
dotýkali ich témy, niektorí preferovali práve otvorené konferencie, v rámci ktorých sa „zmestili aj so
svojou témou“. Zatiaľ čo niektorí doktorandi a doktorandky popisovali konferencie vo svojom odbore
ako málo inovatívne, pričom informácie na nich prezentované sa opakovali, iní zvolili stratégiu vyberať
si konferencie, ktoré ich zaujali a bavili.
„Tak to prvé bolo úplne strašné s tým, že ja som bola dosť trémistka, tak to bolo o to strašnejšie, ale potom neskôr
to už bolo v pohode, jednoducho som zistila, že nemôžem sa hlásiť na každú konferenciu, ktorá príde, alebo si
proste vybrať podľa toho, čo je lacnejšie a bližšie a proste musím ísť do toho, čo ma baví.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

Zahraničná konferenčná skúsenosť sa viazala prevažne na Českú republiku, ale nebola v rámci
doktorandskej skúsenosti pravidlom, len veľmi ojedinele boli doktorandi a doktorandky schopní
prezentácie v cudzom (tu anglickom) jazyku. Napriek tomu, že akademické konferencie boli po
všetkých stránkach pre doktorandov a doktorandky náročnejšie a spätná väzba v rámci nich nemusela
byť vždy pozitívna, pretože starší kolegovia ich často „vedeli uzemniť“, konferencie boli pre nich
možnosťou ako byť v reálnom kontakte s vedeckou komunitou, a ako také dodávali ozajstný „pocit
realizácie vedeckej práce“. Celkovo boli konferencie vnímané z perspektívy doktorandov
a doktorandiek ako zmysluplné, najmä z hľadiska spätnej väzby, ktorá u mnohých absentovala,
a súčasne ako veľmi efektívny spôsob získavania nových informácií, ktoré je v súčasnej dobe čoraz
náročnejšie selektovať.
„Podľa mňa to je super, že sa takéto podujatia robia, lebo aj v rámci katedry často krát ľudia netušia, že čo robí ten
druhý, na čom pracuje a vôbec, čím sa zaoberá a toto je, v podstate taká vnútorná oponentúra toho, čo môže ísť
potom von. Alebo zoznámenie sa s tým, čo iní ľudia robia, môže to aj pre mňa niečo priniesť, že to je aj zmysel
tých konferencií, niekto tam predsa môže niečo spomenúť alebo niekoho spomenúť, čo sa mne hodí, niečo, na čo
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by som neprišiel, lebo nemám šancu sa dozvedieť všetko, lebo nemám šancu to prečítať, a tak a niekto druhý to
spraví za mňa. Spraví nejaký prehľad a ja s tým môžem trebárs ďalej pracovať, aj o tomto to podľa mňa je.“
(denný doktorand, 28, 1. ročník)

Čo sa týka externých doktorandov a doktorandiek, tí mali všeobecne skromnejšie skúsenosti
s vystúpením na konferenciách, ako aj publikovaním príspevkov, a tieto oblasti tvorili pomerne malú
časť externých príbehov. Spravidla boli tieto činnosti, ako súčasť vedeckej časti štúdia, napĺňané
(a tematizované) len v rámci povinného rozsahu kreditov. Participanti a participantky, ako pracujúci,
mali často problém aktívne sa zúčastňovať konferencií, ktoré sa zväčša realizovali v pracovnej dobe.
„Možno rozumnejšie časy konferencií, skúšok, aby teda aj človek, ktorý je zamestnaný, aby sa tam mohol postaviť
a absolvovať to bez problémov. Ale zase keď sa na to pozrieme z uhla pohľadu, ktorý majú ľudia na katedre, tak je
otázne, že či im by vyhovovalo sa stretávať niekedy o štvrtej poobede na katedre. Takže vidím to dosť nereálne, že
by sa to zlepšilo v tomto smere v prospech externistov. Myslím, že sa skôr vychádza z takého názoru, že ten
externista si to zvolil dobrovoľne a keď to chce, tak už nejakým spôsobom si ten čas nájde a zariadi si veci tak,
aby sa toho mohol zúčastniť. Ale hovorím, nie vždy je to jednoduché a nie vždy to ide tak jednoducho, ako by sa
možno zdalo na prvý pohľad.“
(externý doktorand, 30 rokov, 3. ročník)

Možnosti publikovania pre doktorandov boli všeobecne vnímané ako nedostatočné a značne
obmedzené, skrátka „doktorand sa vyobracia“, kým si nájde priestor na publikovanie. Pokiaľ sa
doktorand alebo doktorandka rozhodli publikovať vo vedeckom časopise, odmietnutie článku nebolo
neobvyklým javom, pričom doktorandi a doktorandky túto skúsenosť pociťovali emocionálne a osobne,
často sa ich to „dotklo“. Súčasne však ako pozitívum tejto skúsenosti bola hodnotená spätná väzba od
recenzenta, ktorá je bežnou praktikou vedeckých časopisov a ich snahy o transparentné fungovanie. Na
jednej strane znemožňovalo publikovanie vo vedeckom časopise aj fakt, že doba od prijatia článku až
po jeho možné publikovanie, bola v doktorandskom kontexte príliš dlhá a takáto publikačná činnosť sa
javila v ich prípade ako neefektívna.
„Minimálne je to dobré, že ti pošlú nejakú spätnú väzbu. Že ten recenzent ti tam napíše, že čo asi sa mu nezdá
alebo také. Niekedy to môže byť relevantné, niekedy nie, ale zase to je dobré, že nejaká spätná väzba z iného uhla
pohľadu. Ale aj to je tam také, že keď sú tam naozaj tie najlepšie časopisy, také najuznávanejšie, tak je tam tá doba
posudzovania niekedy aj dva roky, s tým, že je tam strašne veľa tých uchádzačov.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Na strane druhej doktorandi a doktorandky pociťovali strach a obavy z publikovania vo vedeckých
časopisoch, a z tohto dôvodu zostávali v „bezpečí“ doktorandských či katedrových zborníkov, hoci si
uvedomovali ich častú nekvalitu a pokladali ich viac za „publikačnú jednotku“, ako vedu. Na niektorých
pracoviskách boli doktorandi tlačení do publikačnej činnosti a zároveň ju oficiálne evidovali v rámci
univerzitného systému, pričom v takom prípade si uvedomovali, že prispievajú k záujmom katedry.
Doktorandi a doktorandky sa snažili saturovať nedostatok príležitostí napríklad prostredníctvom
popularizačných článkov uverejňovaných v nevedeckých časopisoch, avšak nadobudli dojem, že
v akademickom prostredí nie je záujem o tieto typy článkov, čo viedlo často k pocitom nezmyselnosti
z vlastnej práce. Doktorandi boli zmierení s tým, že publikačná činnosť „raz vyjde, raz nevyjde“, a je
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treba to opätovne skúšať, rovnako ako si boli vedomí faktu, že sa v rámci akademického publikovania
(a písania) je nutné stále rozvíjať.
Kým v úvodnej fáze štúdia bolo častým javom, že sa na publikačnú činnosť využívala
diplomová práca, postupne sa vývojom výskumu publikačná činnosť orientovala na témy a oblasti
súvisiace s dizertačnou prácou. Ak bola publikačná činnosť realizovaná mimo výskumnej témy, často to
bolo spájané s väčšou časovou náročnosťou a zosúladením ostatných povinností. Ojedinele mali
doktorandi a doktorandky skúsenosť aj s publikovaním kapitoly v rámci vedeckej monografie, či
dokonca vlastnou vydanou publikáciou, ktoré v kontexte výskumu boli vždy realizované z iniciatívy
samotných doktorandiek a boli vydané mimo ich pracoviska. Podobne, skúsenosť s publikovaním
v cudzom jazyku sa objavovala len zriedka, pričom ako hlavné dôvody doktorandi a doktorandky
uvádzali najmä tému dizertačnej práce, ktorá sa úzko viazala na slovenský kontext, a tým bola pre
zahraničie nezaujímavá, prípadne neznalosť jazyka na dostatočnej úrovni, alebo jednoducho fakt, že sa
to po nich nevyžadovalo. Naopak, u externých doktorandov a doktorandiek sa v rámci výskumu
častejšie objavovalo vystupovanie na konferenciách alebo publikovanie v cudzom jazyku, čo
pravdepodobne súviselo s ich väčšími pracovnými skúsenosťami, vyšším vekom a možnosťou
aktívneho používania cudzieho jazyka v bežnom živote.
U externých doktorandov a doktorandiek sa navyše v tejto oblasti ako zásadný problém
ukazovala nielen otázka sebavedomia, „s odretými ušami a s obitou hlavou“, plynúca z nedostatočných
skúseností, ale predovšetkým vôbec s informovanosťou o týchto možnostiach. Dá sa konštatovať, že
externí doktorandi a doktorandky mali značne obmedzený prístup k publikačným či konferenčným
príležitostiam a boli v tomto ohľade úplne závislí na informáciách, ktoré im poskytoval školiteľ,
prípadne denní doktorandi z pracoviska, na ktorom realizovali svoje externé štúdium.
„Ja som si študijnú časť spravila v prvom roku celú, takže teraz už tá vedecká činnosť nie je taká na čas náročná.
V podstate je tam publikačná činnosť, účasť na konferenciách a takéto veci, ale nezaberá mi to toľko času, ako
bola tá študijná. Je to skôr také nárazové, že teraz je jedna konferencia, pripravím sa, spravím článok a potom mám
zase proste voľno. Čiže si myslím, že sa to dá zvládať, ale nie je to jednoduché, človek sa musí motivovať a musí
tam byť s tými ľuďmi v kontakte. Napríklad účasť na konferenciách, musí človek hľadať, na ktorú konferenciu ide,
aby dostal tú pozvánku. Lebo na tých externistov sa viac-menej tak trochu zabúda...“
(externá doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)
„Človek sa musí motivovať a musí tam byť s tými ľuďmi v kontakte trochu. V tomto majú [externí doktorandi]
určite menej informácii, ale aj to, že nemáme k tým informáciám podľa mňa taký prístup ako ľudia na fakulte, čo
je jasné, prirodzené. Väčšinou je to tak, že niekto organizuje napríklad konferenciu a nás by o to požiadali,
nechcete nám pomôcť? No ale, keď taká pozvánka nepríde...“
(externá doktorandka, 30 rokov, 3. ročník)

Navyše, skĺbenie štúdia a práce sa opäť ukazovalo u externých doktorandov a doktorandiek
ako problematické aj pri realizovaní publikačnej činnosti, z časového i finančného hľadiska. Na
publikačnú činnosť si museli nájsť čas po práci, čo bolo pre nich psychicky náročné, unavujúce, či
vyčerpávajúce, spravidla ju teda realizovali vo svojom voľnom čase.
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„Lebo je to jednoducho náročné hlavne intelektuálne, duševne, pretože človek príde unavený z práce a teraz ešte
niekde by mal úplne sa preorientovať na niečo úplne iné a niečo si načítať a teraz spraviť na to recenziu a podobne.
Čiže je to unavujúce, pokiaľ je človek na dvoch frontoch. [...] Lebo človek potrebuje čas, aby sa do tej
problematiky, ktorú má spracovávať nejakým spôsobom, dostal, infiltroval sa tam, takže treba na to čas, treba na to
priestor a hlavne čerstvú myseľ, a nie vždy je to možné.“
(externý doktorand, 30 rokov, 3. ročník)

Keďže sa externí doktorandi a doktorandky zvyčajne pohybovali „na dvoch frontoch“, v rámci
„dvoch svetov“, svet práce musel mať vždy prioritu pred svetom doktorandského štúdia, pretože z neho
participantom a participantkám plynulo ich celkové finančné zabezpečenie. Ako externí študenti nemali
nárok na doktorandské štipendium, čo opäť popisovali ako znevýhodňujúce aj v rámci vedeckých
činností vyplývajúcich z doktorandského štúdia: nemali nárok na preplatenie poplatkov, či už spojených
s konferenciami alebo publikačnou činnosťou, rovnako ani na preplatenie cestovných nákladov
v prípade vycestovania a podobne.
Do tejto oblasti vedeckej činnosti taktiež spadá aj organizácia konferencií, resp. vedeckých
podujatí, ktorá je taktiež kreditovo ohodnotená. V prípade, že denní doktorandi a doktorandky mali
skúsenosť s organizáciou vedeckého podujatia, bola to zväčša vlastná iniciatíva jednotlivcov, prípadne
doktorandského tímu na pracovisku, ktorí sa rozhodli takéto podujatie zorganizovať, ojedinele boli do
týchto tímov zapojení aj externí doktorandi. Zväčša bola organizácia doktorandskej konferencie,
seminára či workshopu doplnená aj o aktívne vystúpenie organizátorov, a následne o vydanie zborníka,
v ktorom si tak doktorandi a doktorandky vytvorili možnosť a priestor na publikovanie vlastných
príspevkov. Doktorandské podujatia boli spravidla organizované z finančných prostriedkov získaných
prostredníctvom tzv. UGA projektov.97
Dá sa konštatovať, že v doktorandských naratívoch práve tieto projekty súčasne tvorili
dominantnú časť z celkovej

projektovej činnosti a projektových skúseností participantov

a participantiek, ako implicitnej súčasti vedeckej časti doktorandského štúdia. Pričom sa, v prípade
takejto skúsenosti, aktívne podieľali na príprave, ako aj celkovej realizácii projektu, až po jeho
záverečnú fázu, mali teda pozíciu plne zodpovedného hlavného riešiteľa, prípadne zástupcu projektu.
Doktorandi a doktorandky v rámci svojich projektovej činnosti zmieňovali aj „zapojenie“ do projektov
ich školiteľov a školiteliek, pričom prevažne šlo o tzv. VEGA projekty.98 Ich zapojenie však nemalo
charakter komplexnej projektovej skúsenosti, pretože doktorandi aktívne neparticipovali na prípravnej
či realizačnej fáze týchto projektov, ale ich zapojenie znamenalo často len formálny zápis v rámci
projektového tímu projektu, ktorý si špecificky doktorandov vyžaduje. Ich aktivita v rámci týchto
projektov teda znamenala prevažne zaradenie vlastnej publikácie, prípadne návštevu konferencie pod
hlavičkou projektu. Na druhej strane práve projekty mohli, podobne ako niektorým návšteva
konferencií, dodať pocit začlenenia sa do vedeckej komunity.
Na oboch skúmaných univerzitách mali v čase realizácie rozhovorov doktorandi a doktorandky možnosť
získavania grantov z Univerzitnej grantovej agentúry, tzv. UGA, špecificky určených pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov.
98
VEGA – Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a SAV poskytujúca výskumné granty aj verejným vysokým školám.
97
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„V rámci tých projektov, určite som taký mal pocit, že naozaj participujem na nejakom vedeckom výskume, ktorý
je dôležitý. ... tam sa naozaj poodkrývali nové veci, ktoré boli napríklad trošku ideológiou skreslené, nie trošku,
dosť. Takže sa taký nový pohľad na to zameriaval, nový pohľad jednotlivých tých príspevkov, ktoré tam boli.
A myslím, že aj iné projekty boli také fajn, že v rámci tej jednej témy sa zhromaždilo dostatočné množstvo
materiálu na to, aby sa dalo o tom diskutovať.“
(denný doktorand, 28 rokov, 3. ročník)

Projektové zapojenie tohto charakteru bolo v prípade externých doktorandov a doktorandiek
veľmi ojedinelým javom, súčasne zapojenie sa do iných typov projektov bolo u doktorandov
a doktorandiek veľmi zriedkavým javom vo všeobecnosti. Dôvodom bola na jednej strane skutočnosť,
že pracoviská takéto projekty podľa informácií doktorandov nerealizovali, prípadne denní doktorandi
a doktorandky neboli o tomto type aktivít informovaní. Denní doktorandi a doktorandky taktiež obvykle
participovali aj na organizácii akademických konferencií svojho pracoviska, kde tvorili súčasť
organizačného tímu, za čo si rovnako mohli vykázať určený počet kreditov ako za vedeckú aktivitu.
Väčšinou boli tieto konferencie taktiež výstupom vedeckého projektu VEGA alebo inej projektovej
činnosti pracoviska. V prípade realizácie projektov akéhokoľvek typu boli z perspektívy doktorandov
a doktorandiek hodnotené veľmi kladne, nielen ako veľmi obohacujúca skúsenosť, ale aj možnosť
privyrobenia.
Ďalšou z tematizovaných oblastí v rámci doktorandských naratívov bola, resp. skôr nebola,
akademická mobilita. Celkovo sa absolvovanie, prípadne plánované absolvovanie, zahraničného či
domáceho študijného alebo výskumného pobytu mimo svojho pracoviska, objavovalo vo výpovediach
denných aj externých doktorandov a doktorandiek zriedkavo. Dá sa konštatovať, že okrajová pozícia
mobility v rámci denných doktorandských príbehov je v kontraste s aktuálnymi vednými
a vzdelávacími európskymi, ako aj slovenskými politikami. Salzburgské princípy (2005) zaraďujú
práve zvyšovanie mobility, už vo fáze doktorandského štúdia, ako jeden z kľúčových princípov
budúceho vývoja doktorandských programov v Európskej únii. Krajiny by sa preto v rámci
doktorandských študijných programov mali snažiť ponúkať a rozvíjať geografické, interdisciplinárne
a intersektorálne mobility a medzinárodnú spoluprácu (Doctoral Programmes..., 2007, 21). Výskum
odhaľuje, že v rámci spoločenských a humanitných vied slovenských verejných univerzít nie je
akademická mobilita automatickou súčasťou doktorandského vzdelávania. V prípade externých
doktorandov a doktorandiek bolo absolvovanie akademickej mobility akéhokoľvek typu limitované
pracovnými či rodinnými podmienkami, a teda spravidla nemožné.
V denných príbehoch bolo rozhodnutie o absolvovaní alebo neabsolvovaní mobility
determinované predovšetkým dvoma faktormi: odporúčaním školiteľ/ky a osobnými dôvodmi. Zo strany
školiteľov a školiteliek smerom k absolvovaniu či neabsolvovaniu mobility doktoranda či doktorandky
mimo pracoviska sa objavili rôzne prístupy: od odporúčania, dokonca na konkrétne miesto, kde mal
školiteľ rozvinuté akademické kontakty, cez vyslovený „príkaz“, odporúčanie typu „patrilo by sa“, až
po nepodporu snahy doktoranda „dostať sa von“, prípadne „zákaz“ absolvovať dlhodobejší pobyt.
Domnievam sa, že odmietavé postoje školiteľov súviseli predovšetkým so snahou pracovísk docieliť

135

úspešné ukončenie doktorandského štúdia u každého jednotlivca v čo najkratšom možnom čase,
nakoľko je s tým priamo spojená finančná dotácia pracoviska v rámci rozpočtu.
„U nás na katedre nie, vedúca nemá rada tieto iniciatívy, tieto mobility ako výmeny študentov... Jednej
doktorandke predo mnou to podpísala bez problémov, ale žeby to nejako veľmi vyžadovala od nás a posielala nás
tam, tak to nie.“
(denný doktorand, 28 rokov, 3. ročník)
„Mne školiteľka povedala, že musím ísť. ... Ale sama by som nešla, kebyže sa mám rozhodnúť. ... A nakoniec som
aj rada.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Osobná motivácia bola vždy nevyhnutnou súčasťou pre urobenie rozhodnutia vycestovať.
Mobilita sa objavila v rámci doktorandských naratívov aj výsledok potreby byť v kontakte s odborníkmi
v danej oblasti, a tým možný spôsob prehlbovania vedeckého poznania, ako dočasná možnosť stať sa
priamou súčasťou tohto prostredia. S týmto sa zároveň spájala aj skúsenosť s uchádzaním sa
o personálne granty na podporu mobility, ako špecifickou projektovou aktivitou doktorandov. V prípade
absolvovania, či už krátkodobého alebo dlhodobého, študijného alebo výskumného pobytu, bola táto
skúsenosť popisovaná ako mimoriadne prospešná a obohacujúca, obzvlášť ak sa týkala dlhodobejšej
skúsenosti so zahraničným akademickým prostredím. V takomto kontexte mobilita zásadným
spôsobom determinovala celý doktorandský príbeh a nadobúdala v skúsenosti doktoranda či
doktorandky kľúčové miesto, pričom sa participanti nevyhli komparácii akademických prostredí,
ktorých fungovanie zažili.
„Bolo to také príjemné s užitočným, vždy som chcela niekde cestovať a v podstate som bola aj zvyknutá, že od
bakalárskej práce som vždy pracovala s nejakou anglickou literatúrou, čiže mi to nebolo až také cudzie. Akože
určite, že je to iné, nebola som zvyknutá toľko komunikovať ohľadom [vedeckých] problémov, ale tiež myslím, že
mi to veľa dalo, aj kontakty a dozvedela som veľa... No dalo mi to dosť, v podstate každý týždeň sme mali nejaké
stretnutia, ... a tam som mohla prezentovať svoje myšlienky, svoje čiastkové texty k práci a v podstate mala som
nejakú spätnú väzbu aj od iných ľudí ako u nás. ... Ľudia tu podľa mňa nie sú naučení spolupracovať. Aj v tých
školách. U nás sa preferuje individuálne hodnotenie, ale napríklad v Škandinávii sú zvyknutí, že robia aj skupinové
úlohy a hodnotí sa celá skupina. Podľa mňa to tiež pomáha k spoločenského rozvoju, k empatii, k tej spolupráci.
Že viem, že som členom nejakej spoločnosti a som spoluzodpovedný aj za tých ostatných. Niekto je napríklad
lepší v tomto, ja som lepší v tomto, a preto keď sa dáme dokopy, tak dosiahneme viac, ako keď každý sám si ide.
A tu sme stále takí, každý je sám za seba. Neviem, aj tie chyby sa tu tak netolerujú.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Osobné dôvody, ktoré stáli za neabsolvovaním akademickej mobility počas doktorandského
štúdia sa rôznili. Buď doktorandi a doktorandky nemali na mobilitu čas kvôli iným povinnostiam, resp.
počas štúdia nebol na jej absolvovanie vhodný čas. Téma ich dizertačnej práce úzko viazala na
slovenský kontext a výskum bol realizovaný na Slovensku, tiež nedostatočná znalosť cudzieho jazyka
sa prejavila ako bariéra mobility, alebo bola dôvodom samotná osobnosť doktoranda, „nie som
cestovateľský typ“. No zároveň rozhodnutie neabsolvovať akademickú mobilitu mohlo byť výsledkom
strategickej a premyslenej voľby, či už motivované obavami alebo bolo konotované pozitívne.
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„Neviem ani som sa nad tým nejako nezamýšľala. Ako ja som naozaj chcela za tie tri roky nahliadnuť tu do tohto
okruhu našej katedry, toho fungovania celého, chcela som tu učiť, nejako tu sa realizovať, že nie nejako odísť od
toho. Už aj tak mám pocit, že sme tam dosť vytesnení. Už keby som odišla, tak už ani nevedia, že kto som, čo
som.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
„Výskumný pobyt, mala som pocit, že nechcem veľmi odchádzať, začalo sa mi dariť, tak vtedy sa neodchádza.
Určite by mi to veľa dalo, nehovorím, že nie, ale jednoducho myslím si, že veľa mi to dalo aj tu. Takže neviem.
Možno to niekedy budem ľutovať, že mala som niekam ísť, niečo skúsiť, ale aj tým, že sme hneď vhupli do toho
tempa a išlo to proste, jedna dobrá vec za druhou, tak ani raz som sa nad tým nezamyslela.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

Špecifickým „príbehom“ vo výskume, práve v súvislosti s akademickou mobilitou, bol
doktorand z Českej republiky, ktorý realizoval už svoj druhý dlhodobý pobyt na slovenskej univerzite.
V rámci svojho štúdia nemali zahraničnú mobilitu povinnú, napriek tomu sa rozhodol zo svojho
pracoviska odísť, v jeho prípade je možné konštatovať, že dôvody boli osobného charakteru,
a vyplynuli predovšetkým z potreby zmeny prostredia. Doktorand si Slovensko vybral prevažne
z praktických dôvodov, pretože je blízko Čiech a nie je problém sa dohovoriť. Napriek tomu, že si
uvedomoval, že niektorá zo západných krajín by v jeho „životopise vyzerala lepšie“, takúto ambíciu
vnútorne nepociťoval. Úroveň slovenského prostredia ho napokon pozitívne prekvapila, nakoľko je
podľa neho v Čechách všeobecne rozšírený predsudok o nekvalite slovenských univerzít. Svoju
skúsenosť s akademickou mobilitou hodnotil pozitívne, pričom bola pre neho strategickým
rozhodnutím, a ako taká splnila účel, s ktorým na výskumný pobyt išiel.
„Chtěl jsem dobrovolně. ... Myslím si, že je to dobré, když má člověk nějakou zkušenost i z toho cizího prostředí,
ale já jsem to jakoby dobrovolně chtěl zkusit. ... Chtěl jsem vypadnou z tamtoho prostředí, ve kterém mi to už
připadá, že jsem už strašně dlouho. Už ani tam ty vztahy nejsou tak, že bych potřeboval tam ty lidi vidět nějak
moc.“
(denný doktorand, 27 rokov, 3. ročník, výskumný pobyt)

3) „Niekde desať, niekde štyri... niekde nič“
alebo pedagogická činnosť z doktorandskej perspektívy
Ako to vyplýva aj z vysokoškolského zákona, „súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme
je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou
v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba“
(Zákon č. 131/2002). Znamená to, že každý denný doktorand alebo doktorandka je povinný počas
svojho doktorandského štúdia pedagogickú činnosť realizovať, ako to bolo aj v prípade participantov
a participantiek výskumu. Keďže externým doktorandom a doktorandkám pedagogická činnosť ako
povinnosť z doktorandského štúdia nevyplýva, len veľmi zriedkavo dostali príležitosť ju na svojich
pracoviskách realizovať, hoci by takúto možnosť často uvítali. V prípade, že externý doktorand alebo
doktorandka súčasne vykonávali pedagogickú činnosť inde (či už na strednej alebo vysokej škole), bola
im v rámci ich štúdia formálne uznávaná a kreditovo ohodnotená. Nebolo neobvyklé, že externí
doktorandi a doktorandky mali väčšie skúsenosti s pedagogickou činnosťou, či už z dôvodu
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pedagogického smeru v magisterskom štúdiu, alebo mali pedagogickú prax vyplývajúcu z ich
povolania.
V denných príbehoch pedagogická činnosť, ako aj ďalšie aktivity súvisiace s vyučovacím
procesom, tvorili pomerne rozsiahlu časť, a doktorandi a doktorandky ich zhodne tematizovali ako
jednu z najdôležitejších súčastí svojho každodenného doktorandského života, či už bola konotovaná
viac s pozitívnou alebo viac s negatívnou skúsenosťou. Výskum ukazuje, že pedagogická činnosť
a všetky zásadné aspekty s ňou spojené, sú predovšetkým veľmi úzko naviazané na konkrétny kontext
a pracovisko, ktoré má pedagogickú činnosť doktorandov a doktorandiek plne v kompetencii a „pod
kontrolou“. Túto kontrolu je možné chápať v dvoch protichodných významoch: 1) vo význame
stanovovania a určovania jednotlivých prednášok alebo seminárov doktorandom a doktorandkám,
a súčasne 2) vo význame paradoxne nedostatočnej kontroly nad vyučovacím procesom realizovaným
doktorandmi a doktorandkami zo strany pracoviska.
Doktorandi a doktorandky spravidla nemali vplyv na to, čo budú prednášať, teda za aký
predmet budú zodpovední, kedy to budú prednášať, teda v ktorom ročníku a semestri svojho štúdia,
a ani nad tým, koľko, teda aký rozsah budú mať ich pedagogické povinnosti. Čo sa týka obsahu
samotných prednášok, väčšinou doktorandi dostali zo strany pracoviska názov predmetu, avšak za jeho
náplň zodpovedali kompletne sami. V prípade, ak daný predmet či predmety priamo súviseli
s dizertačnou prácou doktoranda alebo doktorandky, prípadne sa v ňom cítili „byť doma“ a predmet ich
bavil, popisovali túto skúsenosť ako veľmi dobrú a prospešnú, a to aj v tom prípade, ak boli
pedagogické povinnosti na úkor ďalších povinností.
„Keď už človek má nejaký nový predmet, ja som mala ešte to šťastie, že ma to bavilo a tak, ale napriek tomu
z týždňa na týždeň sa chystať na tie hodiny, to nie je čas písať dizertačku vôbec, skoro vôbec.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

V opačnom prípade, ak bol predmet či predmety mimo témy doktoranda alebo doktorandky, teda
v téme predmetu sa neorientovali, pedagogická činnosť bola vnímaná ako príliš náročná a zaťažujúca
skúsenosť, pretože na jednej strane prípravy na výučbu zabrali doktorandom veľké množstvo času, a na
strane druhej bola aj neistota doktorandov a doktorandiek, ktorí pociťovali zodpovednosť za poznanie
a informácie, ktoré študentom sprostredkúvali.
„A potom čo som učila, tak to som vlastne neučila predmet môjho školiteľa, ale to bolo jedného kolegu, lebo on
má toho strašne veľa, tak sa to potom poprerozdeľovalo. To už bolo také horšie, lebo to nebolo celkom z môjho
odboru, čomu sa ja venujem, čiže to mi už viac zabralo času. Aj tá príprava, tiež som si už nebola istá či ich tam
niečím nedopletiem. Stále som sa taká cítila, že čo ak sa toto spýtajú alebo toto, a nie som si istá...“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

K obsahovej náplni predmetu dostali inštrukcie, materiály či sylaby od vyučujúceho, ktorý za
daný predmet oficiálne zodpovedal, len veľmi ojedinele, museli si predmety obsahovo vystavať sami.
V niektorých prípadoch viedli len semináre, ktoré prislúchali k ich školiteľovi alebo školiteľke, v iných
prípadoch dostali na starosti aj povinné prednášky, za ktoré by podľa nich nemali ako doktorandi
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zodpovedať. Zatiaľ čo zodpovednosť za predmet sa týkala kompletne celého vyučovacieho procesu, od
fázy prípravnej až po fázu hodnotiacu, napríklad na samotné oficiálne zapisovanie hodnotenia
predmetov do elektronického systému AIS už doktorandi kompetenciu nemali, napriek tomu, že by to
považovali za legitímne.
„Zoficializovať to, že doktorandi učia napríklad, lebo v podstate je to legitímne, lebo máš vlastne magisterský titul,
čiže máš o titul naviac ešte aj od tých, čo majú bakalársky, čiže logicky by to malo byť možné. No vlastne, že
jednoducho si v hierarchii nad nimi, čiže by to malo byť možné, tak podľa mňa to nie je nejaký veľký problém to
zlegalizovať.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)

Pre niektorých doktorandov a doktorandky nebola výučba v rámci doktorandského štúdia ich
prvou skúsenosťou v pozícii pedagóga. Ak ich predošlé vzdelanie alebo aktuálna vedná disciplína boli
pedagogicky orientované, mali skúsenosť s vyučovacím procesom na materských, základných či
stredných školách, avšak spravidla to bola ich prvá pedagogická skúsenosť z vysokoškolského
prostredia. Pedagogická činnosť na univerzite v rámci doktorandského štúdia, tak bola v zásade prvou
skúsenosťou tohto typu. V tejto oblasti však denní doktorandi a doktorandky neboli osobitne
vzdelávaní, a domnievam sa, že práve z tohto dôvodu ako najväčší problém deklarovali nedostatok
spätnej väzby na ich pedagogické pôsobenie. Táto téma sa objavovala v rámci doktorandských
naratívov ako častý motív v kontexte pedagogickej činnosti celkovo.
„Čo ma tak štvalo, že sa nikto nezaujímal o to, ako učím. Ja by som mohol napríklad celý semester prednášať o [...]
a nikto by na to ani neprišiel. Aj hodnotenia som robil sám a práce, dokonca som mal desaťstranové tuším, a nikto
mi do toho nehovoril vôbec nič. Nikto mi nedal nejaké inštrukcie ani ten, ktorý to učil predo mnou, že ako to mám
učiť a nejakú koncepciu. Nič, nič, vôbec.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)
„Mne v živote nikto nedošiel na hodinu, kebyže tam rozprávam o kaktusoch, tak to nikomu nevadí. ... Že by sme
mali nejaké sylaby, že čo tam máme učiť, tak vôbec. My sme to ani nebrali ako problém, skôr sme si to robili
podľa seba a boli sme ovplyvnení tým, ako to nás samých to učili, takže sme to nejakým spôsobom prebrali.
Aspoň ja som to tak robila, ešte som to upravila, ale v zásade sme si to podľa seba urobili.“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)
„Keď som nejaký predmet učila, tak samozrejme, že som nanovo všetko prechádzala, nestačilo mi, že raz som už z
toho spravila skúšku, že to stačilo. Opäť to bolo také, že ja som to chcela, lebo mi to prišlo trápne, že by som to tak
neurobila. No nemyslím si, že by si to niekto všimol, keby som to odflákla. ... Zatiaľ sme mali [od študentov] vždy
pozitívnu spätnú väzbu, že sa to dalo. Ale keď niekedy je to také daromné, že sa človek môže snažiť pri tých
seminároch, vyhodnocovať seminárky, urobiť nejakú známku, ktorú si potom garant toho predmetu vôbec
nevšíma... Že niekedy zbytočná snaha, aj naša, aj študentská.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

Čo sa týka časového kontextu, doktorandi a doktorandky spravidla nemali vplyv na to,
v ktorom ročníku svojho štúdia či v ktorom semestri budú predmet či predmety vyučovať, predmety im
boli prideľované zo strany pracoviska a často sa zmieňovali v kontexte, že im to bolo dané. Doktorandi
a doktorandky často viedli predmety aj v záverečnom ročníku štúdia, kedy by mali aktívne pracovať na
dizertačnej práci, niektorí z nich vyučovali v rámci externého štúdia pracoviska, ktoré sa spravidla
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realizovalo mimo pracovného týždňa. Časová náročnosť pedagogickej činnosti celkovo bola
v doktorandských naratívoch často zmieňovaným motívom, pričom pedagogická činnosť spravidla
kolidovala s ostatnými povinnosťami doktorandov a doktorandiek, či už vyplývajúcimi zo študijnej
alebo vedeckej časti. Do pedagogickej činnosti okrem samotného vyučovania, patrili totiž aj ďalšie
súvisiace povinnosti, ktoré doktorandom a doktorandkám vyplynuli vo vzťahu k študentom, či už
v bakalárskom alebo magisterskom stupni. Participanti a participantky zmieňovali v tejto súvislosti
predovšetkým vedenie bakalárskych prác, ale aj diplomových prác, a s tým súvisiace poskytovanie
konzultačných hodín študentom a študentkám. Opäť sa pritom objavila aj rovina, že doktorandi
realizovali činnosť, na ktorú neboli oficiálne oprávnení.
„Diplomovky sme boli vedení ako konzultanti, pričom docenti a profesori tam boli ako oficiálni školitelia, ale
chodili za nami, za doktorandmi.“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)

Čo sa týka rozsahu pedagogickej činnosti, dodržiavanie formálne určenej hranice výučby –
štyri hodiny týždenne (za akademický rok), sa na pracoviskách rôznila. Kým niektoré pracoviská tento
rozsah dôsledne dodržiavali, iné doktorandom a doktorandkám prideľovali pedagogické povinnosti nad
jej rámec. Je preto možné konštatovať, že nadmerná pedagogická záťaž denných doktorandov
a doktorandiek, vzhľadom k legislatívnym i inštitucionálnym podmienkam, nebola neobvyklým javom.
Súčasne, doktorandi a doktorandky vnímali ako problematickú, nie pedagogickú činnosť samotnú, ale
práve rozdielnu zaťaženosť pedagogickou činnosťou, v zmysle „niektorí učili viac, niektorí učili
menej“. Takéto diskrepancie participanti a participantky popisovali aj v rámci jedného pracoviska,
pričom situáciu vnímali ako nespravodlivú a pociťovali ju ako využívanie. Práve nerovnaký prístup
a podmienky denných doktorandov a doktorandiek v kontexte pedagogickej činnosti, sa javí
v doktorandských naratívoch ako najzásadnejší problém.
„Myslím ale čo sa týka aj ostatných katedier, nie sme jednotní vôbec čo sa týka tohto. Niekde učia desať hodín,
inde učia štyri, takže to vôbec nie je jednotné.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 2. ročník)

Kým na niektorých pracoviskách denní doktorandi a doktorandky úplne plnohodnotne
saturovali pedagogickú činnosť bežných pedagogických zamestnancov, a tak „zapĺňali medzeru“
v pedagogickom procese pracoviska, na iných mali doktorandi pozíciu akejsi pedagogickej výpomoci či
podpory. Súčasne si uvedomovali, že ich pedagogická práca sa na pracovisku dostatočne nedoceňuje,
napriek tomu, že je veľmi potrebná. Vyskytli sa prípady, že si doktorandi na jednom pracovisku
s pedagogickou činnosťou vzájomne vypomáhali. Napriek vnímaným problematickým aspektom
súvisiacich s pedagogickou činnosťou, je možné konštatovať, že pedagogická činnosť denným
doktorandom a doktorandkám umožňovala ocitnúť sa aspoň dočasne v pozícii vysokoškolského
pedagóga. Bola pre nich pozíciou, s ktorou sa ľahko identifikovali, pretože bola popisovaná ako jedna
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z najpozitívnejších a najprínosnejších skúseností a zručností nadobudnutých v rámci doktorandského
štúdia.

„Ale ja som rád za to, že je niečo, lebo je to dobrá skúsenosť podľa mňa určite to učenie a aj tie prípravy si robiť
a to, že ako to koncipovať, aby to bolo zrozumiteľné, aby to bolo na ten čas daný a tak, takže je to fajn, pokiaľ toho
nie je veľa, no. Keď je toho veľa, tak vlastne nič iné nerobíš, iba učíš a pripravuješ sa na hodiny, čo tu ale tak majú
viacerí kolegovia, že jednoducho toho majú veľa, takže tak, no.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)
„Tá výučba mi pomohla, naučila som sa ako komunikovať aj s väčším počtom ľudí, ako sa prezentovať
napríklad.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
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IV. 1. 4. O majstroch a učňoch, (nielen) o školiteľoch a doktorandoch
Metaforu „majstrov a učňov“ tu budem používať ako teoretický koncept, ktorý budem chápať
v súlade so Szapuovou (2009a), ako špecifickú vedeckú spoluprácu, vzťah medzi učiteľom a žiakom,
ktorý je v akademickom svete rozšírený. Szapuová (2009a) pod týmto vzťahom rozumie spoluprácu,
ktorá funguje ako mechanizmus socializácie, iniciačný proces, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec
stáva vedcom či vedkyňou, členom epistemického spoločenstva (s. 156). Takáto spolupráca podľa nej
„neznamená len odovzdávanie vedomostí a zručností, ale aj výchovu v konkrétnej vedeckej tradícii,
osvojenie si danej epistemickej kultúry“ (ibid.). Ide tak o istý typ enkulturácie, čo je základný
predpoklad toho, aby sa začínajúci výskumník či výskumníčka stali rozpoznateľnými aktérmi tvorby
poznania (ibid.). V kontexte dizertačnej práce môžem konštatovať, že tento vzťah budem vnímať ako
konštitučný vzťah vo vzťahu k celému doktorandskému štúdiu.
Budem sa tu osobitne venovať trom vzájomne súvisiacim oblastiam:1) dizertačnej práci, ako aj
všetkým aspektom s ňou súvisiacim, 2) vzťahu a spolupráci doktorandov a školiteľov, ako aj
osobnostiam a prístupom školiteľov, a súčasne 3) situovanosti a pozicionalite doktorandov
a doktorandiek, ktoré z týchto oblastí priamo vyplývajú. Budem analyticky postupovať jednak na
základe toho, ako to tematizovali vo svojich výpovediach samotní participanti a participantky môjho
výskumu, a jednak na základe toho, že všetky zvolené oblasti sú oblasťami úzko prepojenými,
súvisiacimi a ťažko oddeliteľnými. Tento fakt potvrdzuje aj vysokoškolský zákon, ktorý primárne prvé
dve obe oblasti prepája nasledovne: „Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia
doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba
dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou. [...] Obhajobou dizertačnej práce sa
doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú
a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú
činnosť.“ (Zákon č. 131/2002; kurzíva vlastná). Na základe toho budem vnímať dizertačnú prácu, ako
konštitučný prvok celého doktorandského štúdia. Pričom popísané charakteristiky sa budú týkať
rovnako denných, ako aj externých doktorandov a doktorandiek.

1) „V poslednej fáze ju každý nenávidí...“
alebo dizertačná práca z doktorandskej perspektívy
Dizertačná práca ako taká je konštitučným prvkom doktorandského štúdia, plní centrálnu úlohu
ako pri vstupe do doktorandského štúdia, tak pri jeho ukončení. Je základom vedeckej časti v rámci
doktorandského štúdia, každé doktorandské štúdium začína výberom témy dizertačnej práce a končí sa
jej obhajobou. Participantky a participanti výskumu boli v rôznej fáze realizácie svojej dizertačnej
práce: od fázy prípravnej, cez jej zrealizovanú časť (projekt dizertačnej práce), vo fáze aktívneho
písania, až po fázu finálnu, t.j. po odovzdaní dizertačnej práce. Keďže všetci participanti a participantky
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výskumu boli stále v pozícii študentov, všetci boli súčasne aj pred samotnou obhajobou dizertačnej
práce.
Podľa oficiálne platných pravidiel a vysokoškolského zákona, „pred začatím prijímacieho
konania na doktorandské štúdium vypisuje vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania
uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási
na jednu z vypísaných tém. Ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, súčasne s prijatím
uchádzača na doktorandské štúdium určí mu vysoká škola alebo fakulta školiteľa a tému vybranej
dizertačnej práce“ (Zákon č. 131/2002). Výskum ukázal, že takýto postup prijímania na doktorandské
štúdium je dodržiavaný v praxi len zriedka. Niektorí doktorandi sa na doktorandské štúdium a jednu
z vypísaných tém dizertačných prác prihlásili, obhájili svoj projekt výskumu pred komisiou a následne
boli prijatí. V takýchto prípadoch často popisovali svoje prekvapenie z prijatia, radosť a pocit
zadosťučinenia, že si svoje doktorandské štúdium zaslúžili aj bez akýchkoľvek kontaktov. Denní
doktorandi si však častejšie témy dizertačných prác tvorili a navrhovali sami, v spolupráci a po dohode
s budúcim školiteľom, ktorý ich tému následne oficiálne vypísal. Neobvyklé neboli ani prípady, že ak
téma dizertačnej práce doktorandovi nevyhovovala, vopred boli dohodnutí na jej zmene po prijatí na
štúdium. Spravidla tak boli témy dizertačných prác výsledkom dohody medzi školiteľom
a doktorandom. Pracoviská podľa doktorandov volili často aj stratégiu vypisovania široko
koncipovaných tém tak, aby sa do nich mohlo napasovať viac tém, a doktorandi si svoju tému
dizertačnej práce už počas štúdia zúžili či bližšie vyšpecifikovali. V niektorých prípadoch bolo
doktorandské miesto doktorandovi alebo doktorandke zo strany pracoviska vyslovene ponúknuté,
a v takom prípade bola téma dizertačnej práce spravidla na slobodnom výbere doktoranda. Vyskytol sa
aj prípad, že doktorandka sa prihlásila a bola prijatá pôvodne na externé štúdium, a na základe
uvoľneného miesta jej pracovisko ponúklo denné štúdium, ktoré prijala. Dá sa preto konštatovať, že
spôsoby prijímania doktorandov a doktorandiek na denné štúdium sa de facto rôznili, čo vypovedá
nielen o nerovnakých príležitostiach pre všetkých, ale aj spornej transparentnosti systému prijímajúceho
procesu na denné doktorandské štúdium. V tejto súvislosti, v prípade externých doktorandov
a doktorandiek, sa viackrát objavila skúsenosť, že sa v externej forme štúdia ocitli z dôvodu, že ich na
denné štúdium z dôvodu nedostatku kapacít, neprijali. S tým súčasne súvisí aj fakt, že len ojedinele boli
vopred so školiteľom na svojej téme dohodnutí a spravidla sa na doktorandské štúdium prihlasovali cez
oficiálne vypísané témy, ktoré podobne ako denní doktorandi mohli po dohode so školiteľom meniť
alebo prispôsobiť.
Miera vnútorného stotožnenia sa s témou sa prejavila ako veľmi dôležitá súčasť
doktorandských naratívov a mohla zásadným spôsobom ovplyvniť celkové prežívanie doktorandského
štúdia. V prípade, že doktorand alebo doktorandka pracovali na téme, ktorá bola pre nich zmysluplná,
ktorá ich bavila, napĺňala, obohacovala, ich skúsenosť z realizácie výskumu a dizertačnej práce, bola
popisovaná a konotovaná kladne, dokonca ako súčasť ich životov a emocionálneho prežívania.
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„Ja svoju dizertačnú prácu robím primárne pre seba, pretože ja to chcem a ja sa tým chcem zaoberať a nejakým
spôsobom sa to týka mňa... [Prácu] nemôžem oddeliť od seba, pretože ja [knihy] čítam a ja vnímam a ja dávam
nejaký zmysel, pretože bezo mňa by ten zmysel nemali alebo mali by iný... Čiže v prvom rade ide vlastne o mňa...“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)

Ak však doktorand alebo doktorandka pracoval na téme, s ktorou vnútorne zápasil, skúsenosť
bola popisovaná a konotovaná skôr záporne.
„Ja som chcela vlastne pokračovať v tej téme, čo som robila [počas magisterského štúdia]. [Školiteľka] vyšla
s takou možnosťou, že mi navrhuje, aby som si vybrala jednu z tém jej a že keď ma proste príjmu, tak že môžem
zmeniť tému aj školiteľa. Lenže stalo sa to, že vlastne mňa prijali, [...] lenže ako ma už prijali, tak som už tú tému
nemohla zmeniť. Takže v podstate som tri roky robila, zápasila s témou, ktorú som nechcela, ktorá ma nebavila
a ktorá bola ťažká. Vlastne zo semestra na semester to u mňa bolo také, že som nevedela, či vlastne do toho
ďalšieho semestra pôjdem. Vlastne som celé to štúdium odchádzala ako keby...“
(denná doktorandka, 29 rokov, 3. ročník)

Objavil sa aj prípad zmeny témy dizertačnej práce (a súčasne i školiteľky) už počas
doktorandského štúdia, čo taktiež spôsobilo doktorandke frustrujúcu skúsenosť a zvažovala odchod zo
štúdia, pretože štúdium sa pre ňu stalo psychicky náročným a vyčerpávajúcim.
„Mne sa tam zmenila hneď na začiatku školiteľka aj téma a ešte ten prvý rok bol taký, že sa to vlastne ujasňovalo,
tá téma... Ja som sa s ňou nevedela veľmi stotožniť, nevedeli sme sa zosúladiť aj s tou novou školiteľkou, s ktorou
som sa vôbec predtým nestretla. [...] Ona aj vravela, že vôbec nemá vzťah [k téme], že toto ju vôbec nezaujíma,
čiže ja som sa musela úplne niečomu inému venovať. [...] V podstate tam sa to stále aj menilo, že sme sa nevedeli
dohodnúť v čom vlastne bude spočívať práca, niekoľkokrát sa to menilo, aj tá téma... Bola som z toho nešťastná.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Študijná časť denného i externého štúdia sa oficiálne končí obhájením projektu dizertačnej
práce či minimovej práce, tzv. minimovky. Po úspešnom absolvovaní sa zároveň zvyšovala aj výška
štipendia, čo bola pre denných doktorandov sčasti motivácia. Denní doktorandi absolvovali obhajobu
najčastejšie v 2. ročníku, kým externí v 3. ročníku štúdia. Projekt mal spravidla obsahovať časť
dizertačnej práce (metodológia, súčasný stav problematiky, časť analýzy výskumu), pričom obhajoba
projektu bola spojená so štátnou skúškou z predmetov. Tieto si stanovilo pracovisko, v zásade sa otázky
dotýkali výskumu a témy dizertačnej práce. Dá sa konštatovať, že participanti a participantky zhodne
nevenovali väčšiu pozornosť tejto súčasti štúdia, pokiaľ už boli za touto fázou. I keď v pôvodnom
zmysle by tento projekt mal slúžiť ako báza pre dizertačnú prácu, doktorandi a doktorandky často
použili v neskorších fázach „z minimovky minimum“, prípadne ani po absolvovaní tejto skúšky stále
nemali „v téme jasno“. V niektorých prípadoch doktorandi nemali dostatočné informácie o rozsahu,
štruktúre či bližších náležitostiach dizertačného projektu, pretože informácie na pracovisku sa aj medzi
doktorandmi rôznili, pričom požiadavky na projekty neboli jednotné, nevedeli „koľko strán odovzdať“.
„Podmienky sú rovnaké, ale čo sa týka takých maličkostí, aj keď to nie je maličkosť, ale čo sa týka písania
dizertačných prác, formálnej stránky, dizertačných projektov, je to také, nie je to zjednotené podľa mňa. Lebo keď
sa rozprávam s doktorandkou [z inej katedry] a ona mi povie, že majú úplne iný rozsah dizertačnej práce,
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dizertačného projektu ako my. Ako ja beriem, že oni tam majú možno iné tie veci v tej dizertačnej práci, ale podľa
mňa aj tieto veci by mali byť mať, aspoň rozsah od-do.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

V externých príbehoch oblasť minimovej práce a dizertačnej skúšky boli viac tematizované
najmä v súvislosti s ich časovými kapacitami, teda skĺbením s ďalšími pracovnými či rodinnými
povinnosťami. Podobne, ako s inou publikačnou činnosťou, na písanie si participanti a participantky
museli nájsť čas, či už písali „po večeroch“, cez víkendy alebo vo voľnom čase.

„Tento posledný rok sme museli písať minimovku, čo je vlastne metodologicko-teoretická časť celej práce. Takže
u mňa to bola päťmesačná robota. Takže ja to vyslovene musím robiť, keď si na to vyčlením čas alebo po večeroch
doma, takže za to mi to trvalo päť mesiacov.“
(externá doktorandka, 35 rokov, 3. ročník)

Keďže podľa Salzburgských princípov (2005) je základným komponentom doktorandského
vzdelávania vývoj poznania prostredníctvom originálneho výskumu (Doctoral Programmes..., 2007,
21), gro každej dizertačnej práce tvorí práve výskum. Tento v rámci spoločenských a humanitných vied,
teda aj v prípade participantov a participantiek výskumu, bol spravidla teoretického charakteru, t.j.
doktorandi a doktorandky ho realizovali ako individuálnu teoretickú činnosť. Realizácia výskumu
začínala študijnou fázou, keď doktorandi a doktorandky zháňali literatúru a materiály. Ak sa téma
dizertačnej práce a výskum viazali na slovenský kontext, často sa nevyžadovalo používanie zahraničnej
literatúry. V opačnom prípade doktorandi a doktorandky ako hlavný zdroj informácií a odbornej
literatúry používali internet. Už táto fáza mohla byť problematická, či už z dôvodu nedostatočnej
vybavenosti knižníc, nedostatočnej orientácie v odbornej literatúre alebo nedostatočných finančných
prostriedkov, ktoré doktorandi na odbornú literatúru, či iné zdroje potrebné na realizáciu výskumu,
prípadne na výskum samotný, vynakladali.
„Študoval, zháňal som materiály, v prvom rade ja som prvé dva roky zabil zháňaním materiálov proste, jednak to,
že ja neviem, deväťdesiat percent tých materiálov, ktoré som nakoniec využil sú materiály, ktoré sa nenachádzajú
na Slovensku nikde. Čiže ja som proste riešil výmenné výpožičné služby knižnice, zo zahraničia, to zabralo dlhý
čas, stálo to dosť peňazí s tým, že za jednu knihu zaplatíš, ja neviem, štrnásť euro. Zháňal som tie dva roky vlastne
materiály, študoval som to, a tak ďalej. Začal som písať vlastne až posledný tretí ročník.“
(denný doktorand, 27 rokov, 3. ročník)

V prípade niektorých vedných disciplín realizovali doktorandi a doktorandky v rámci svojej
dizertačnej práce aj výskum terénny, ktorý si vyžadoval väčšie časové kapacity, dôslednejšie časové
plánovanie a bol náročnejší na skĺbenie s ostatnými povinnosťami. Po študijnej fáze nasledovala fáza
aktívneho písania, pričom u doktorandov a doktorandiek nadobúdal postup práce rôznorodé podoby. Vo
väčšine prípadov mohli doktorandi stavať na teoretickej časti z ich minimovej práce a v záverečnej fáze
pokračovali analytickou časťou. Spravidla prišla fáza aktívneho písania u denných doktorandov
v poslednom ročníku štúdia, pričom prácu písali niekoľko mesiacov (väčšinou s termínom odovzdania
do mája či júna príslušného roku). Doktorandi a doktorandky však všeobecne pociťovali nedostatok
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času na realizáciu, teda písanie a kompletizáciu dizertačnej práce, či už z dôvodu pedagogických alebo
iných povinností, pričom si uvedomovali, že takáto situácia bola na úkor jej výslednej kvality.
„Nie je vlastne čas na tú dizertačku, vždy sa to potom robí pod tlakom niečoho si myslím, a kvalita sa už potom
niekedy na základe toho uberá. [...] Najprv som bola taká, že to neodovzdám, ak to bude zlé, ale teraz mi to už
bude aj jedno... Ako budem sa snažiť to urobiť čo najlepšie, ak ma to úplne nepresiahne, myslím, že by som to
mala skončiť, ako to bude, tak to bude...“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

Stres a psychické vypätie boli typickými sprievodnými javmi doktorandských príbehov,
v ktorých doktorand či doktorandka dizertačnú prácu práve aktívne písali, prípadne už ukončili. Nie vo
všetkých prípadoch boli doktorandi a doktorandky s výslednou podobou práce spokojní, no boli radi, že
to už majú za sebou či „z krku“.
„Mám pocit, že som zostarla o sto rokov. Ako som vypľula tú dizertačku, tak ešte to tak zo mňa nespadlo.“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)

Dá sa preto konštatovať, že dizertačná práca bola pre participantov a participantky nielen
konečným cieľom, ale súčasne aj najväčšou výzvou celého doktorandského štúdia. Často nadobúdala
pozíciu veľkého dosiahnutého životného úspechu, v prípade ak sa ju podarilo doktorandovi či
doktorandke dokončiť a odovzdať. V doktorandských naratívoch bolo deklarované vnútorné prianie,
aby ich dizertačná práca bola využitá a nezapadla prachom, napríklad na ďalšie študijné účely alebo
inak, aby tak ich práca mala nakoniec zmysel.
„Ale tak zase to písanie dizertačky to si každý, sa tak zamyslí, že má to vôbec zmysel a niekto si to prečíta a
hlavne každý v tej poslednej fáze tú prácu nenávidí. To mi teraz každý povedal, že preboha ja to neznášam, ja to už
len chcem odovzdať, že hocijako.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

2) „Ja mám v tomto smere šťastie...“
alebo spolupráca medzi doktorandmi a školiteľmi z doktorandskej perspektívy
Ak je dizertačná práca konštitučným prvkom doktorandského štúdia, spolupráca medzi
školiteľom a doktorandom je jeho konštitučným vzťahom. Táto špecifická vedecká spolupráca v rámci
vzdelávania doktorandov a doktorandiek má nielen formálnu oporu v legislatíve, ale je základom
samotného akademického života a súčasťou výchovy budúcich vedcov a vedkýň, bez ohľadu na vednú
disciplínu či národný kontext. Dizertačná práca, a s ňou spojený výskum, nadobúdanie akademického
poznania a zručností, formovanie akademickej identity, no aj ako samotný výsledok a podmienka
ukončenia doktorandského štúdia, by tak mala byť súčasne výsledkom tejto špecifickej spolupráce.
Práve tak osoba školiteľa či školiteľky stojí pri úplnom začiatku, v priebehu, až do záveru
doktorandského štúdia a figuruje vo všetkých týchto súčastiach štúdia. V každom doktorandskom
príbehu má svoje pevné miesto, hoci skúsenosti s týmto typom spolupráce sa odlišovali, ako to aj
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logicky vyplýva z faktu, že spolupráca je vždy jedinečným vzťahom dvoch ľudí. Podobne, ako vnútorné
stotožnenie sa s témou dizertačnej práce vo veľkej miere formovalo celý doktorandský príbeh, práve
charakter spolupráce medzi doktorandom a školiteľom bolo, ako to vyplýva z doktorandských
naratívov, jeho determinantom par excellence.
Školiteľ či školiteľka vstupovali do doktorandských príbehov ešte pred ich samotným
začiatkom, a to už pri vypisovaní témy dizertačnej práce, na ktorú sa budúci doktorandi prihlasovali.
Denní doktorandi a doktorandky vo vzťahu k školiteľovi vstupovali do štúdia za dvoch možných
podmienok, školiteľ im bol neznámy, a teda motivovala ich predovšetkým téma dizertačnej práce, alebo
školiteľ im bol vopred známy. V prípade, že doktorandi školiteľa poznali, často práve to bol dôvod,
ktorý motivoval k prihláseniu sa na doktorandské štúdium, spravidla zavážila dôveryhodnosť vedca či
vedkyne, odbornosť, či predošlá osobná skúsenosť, a teda určitý typ vybudovaného vzťahu medzi nimi.
V niektorých prípadoch si školiteľ doktoranda sám vybral a oslovil ho alebo ju s ponukou
doktorandského štúdia pod jeho alebo jej vedením. Podmienky vstupu do doktorandského štúdia však
v žiadnom prípade nemali vplyv na charakter ďalšej spolupráce a vývin vzťahu medzi doktorandom
a školiteľom, ktorý nadobúdal v doktorandských naratívoch rôznorodé podoby a formy.
Systém spolupráce sa v podľa výpovedí doktorandov a doktorandiek vyvíjal skôr živelne,
nespadal pod žiadne predpísané pravidlá a medzi každým doktorandom a školiteľom sa vytváral
špecificky. Spolupráca sa koncentrovala sa prevažne na tvorbu dizertačnej práce a výskum, pričom
spočívala najmä v konzultáciách medzi školiteľom a doktorandom. Tieto spravidla neboli dohodnuté na
pravidelnej báze, ale realizovali sa buď podľa potreby doktoranda alebo časových kapacít školiteľa.
Školiteľ bol prítomný a nápomocný pri tvorbe projektu dizertačnej práce, v niektorých prípadoch
doktorandi dostávali spätnú väzbu aj pri publikačnej činnosti či príprave na verejnú prezentáciu,
doktorandi ich priebežne informovali o svojich činnostiach. Niekde školiteľ figuroval ako ten, kto
určoval svojim (denným) doktorandom povinnosti. Kým niektorým doktorandom a doktorandkám
vyhovovala spolupráca na samostatnej báze a s ponechaním slobody, v zmysle „nechal mi voľnú ruku“,
iným vyhovoval viac školiteľský prístup založený na pravidelnosti a dohľade. Pokiaľ sa
v týchto očakávaniach obe strany stretli a potreby boli naplnené, je možné konštatovať, že spolupráca
prebiehala bez zásadnejších problémov. V takýchto „šťastných príbehoch“ potom spolupráca a vzťah so
školiteľom či školiteľkou nebol pre doktorandov a doktorandky zásadnou témou.
„Zopár je takých, čo môžu povedať, že sú takí odborníci ako on. [...] My sa veľmi nestretávame, ani
nekomunikujeme spolu, že by sme v pravom slova zmysle konzultovali... Ja som bol možno dvakrát za ním, keď
sme sa iba rozprávali a potom som mu priniesol na ukážku zopár strán..., ja som to ani nepotreboval. Keby som to
potreboval, tak on bol ochotný, samozrejme, že keby som mal nejaké konkrétne problémy, ale ja som si to chcel
sám riešiť a sám sa s tým vysporiadať. [...] Skôr je to z mojej strany, že ja nemám tú potrebu a nemám sa o čom,
lebo tak riešim sám veci.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)
„Spolupráca bola uspokojivá pre mňa, pretože ja pracujem samostatne rada, takže to bolo uspokojivé. Niekomu to
vadí, keď je to takto. Ako minimálne môj školiteľ bol taký, že celé tri roky som mala v podstate veľkú dôveru a on
mi do toho nezasahoval a samozrejme, tam čo sú tie stupne, že minimová skúška a tak ďalej, tak si tú prácu pozrel,
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a keď som už potrebovala vedieť, tak sme sa porozprávali. Nechal mi proste voľnú ruku a ako jasne, tam sa vždy
polemizuje, že či preto, že mi veril alebo či preto, že jednoducho má veľa iných povinností. Podľa mňa na tej
doktorantúre už to má fungovať trošku inak, ako posielať niekomu každý deň desať strán a každý jeden krok... už
by ste mali vedieť, čo tam chcete robiť. Ako jasné, keď potrebujete poradiť v literatúre, či to tam môže byť, či to
tam môžem pridať, tak to je v poriadku, ale zase naháňať toho školiteľa každý druhý týždeň, to asi tiež nie je
celkom fajn.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

Denní doktorandi a doktorandky si súčasne uvedomovali svoj podiel zodpovednosti v rámci
tejto spolupráce, potrebu vlastného aktívneho prístupu a zodpovednosti za štúdium, či prípadné vlastné
zlyhania v týchto oblastiach, v zmysle „mala som sa viac snažiť“. Oceňovali u svojich školiteľov
poctivý prístup a plnenie si povinností, prejavený záujem. Pričom v príbehoch, v ktorých mali
doktorandi a doktorandky pozitívnu skúsenosť zo spolupráce so školiteľom, artikulovali ju prevažne
ako výsledok šťastných okolností, a túto skúsenosť nevnímali ako samozrejmosť, ani ako typickú
situáciu.
„Ja som mala také šťastie, že ona si to kvôli mne naštudovala, ešte mi aj materiály posielala, ktoré som doteraz ja
nevyužila, čo je na moju škodu, ešte dokonca v angličtine.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
„Myslím si, že som ešte jedna z tých šťastných, môj školiteľ je naozaj taký chápavý a je taký tolerantný. Má úplne
iné vízie a teda aj vnímanie sveta ako ja, ale je veľmi tolerantný. Niekedy, keď konzultujeme, tak sa mu ťažko
rozumie, lebo povie vetu a skončí pri štvrtej, lebo medzitým tie zvyšné nepovedal, on rozmýšľa v úplne iných
konštrukciách ako ja. Ja by som potrebovala niečo takto a on proste začne to a skončí tam, takže niekedy v tom
máme taký problém sa pochopiť. Ale ja na to prídem potom postupne, čo tým chcel povedať, len mi to trošku trvá.
Ale nie je to zlé, lebo počula som o rôznych školiteľoch... Ja mám v tomto smere šťastie...“
(denná doktorandka, 27 rokov, 2. ročník)

Napriek tomu si doktorandi a doktorandky vedeli predstaviť zmenu charakteru spolupráce,
prípadne jej zlepšenie, v prípade že by mali na danú situáciu vplyv. Uvedomovali si napríklad potrebu
systematickejšieho dohľadu nad vlastnou prácou, viac pociťovať aktívne vedenie zo strany školiteľa,
pretože samých seba nepokladali za natoľko schopných sebadisciplíny a sebaorganizácie, často mali
problém zosúladiť všetky povinnosti a uvítali by vyššiu mieru pomoci, podpory a zapojenia zo strany
školiteľa.
„Ja by som povedala, že nejaký možno vonkajší tlak na nás, aby sme si nad to aspoň raz za mesiac sadli. Že by
bolo aj niečo také ako povinné... nejaký metodický pokyn, že jednoducho jeden deň v mesiaci sa nad to sadne na
dve hodiny a porozpráva sa, že kam asi, čo, knižky... Lebo ja som na posledné tri mesiace objavila náramné knižky
v jeho knižnici, ktoré by sa mi veľmi hodili. Boli to peripetie. A nedávam to celkom za vinu jemu, ale aj sebe, aj
tomu systému. Ale určite, ak by som niekedy v budúcnosti dostala na nejakú takú pozíciu, že by som si mohla
niekoho vychovávať, tak určite pravidelne. Aj sama seba donútiť, aj toho doka si nad to sadnúť, lebo aspoň u nás
sa to dosť podcenilo podľa mňa.“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)

V tejto súvislosti, v externých príbehoch bol charakter spolupráce medzi doktorandom
a školiteľom popisovaný obvykle ako dobrý, vyhovujúci, či uspokojivý, čo pravdepodobne súviselo aj
s faktom, že externí doktorandi a doktorandky nekládli na svojich školiteľov väčšie očakávania,
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uvedomovali si potrebu samostatnej práce, pričom s takýmto uvedomením zväčša do štúdia aj
vstupovali.
„Je to dobrá spolupráca, takže tam by som nevidel nejaké problémy. Len je to vedúca katedry, tak má aj iné
povinnosti. Ale inak viac-menej som spokojný. Nemám, čo by som tam nejako musel vytknúť. [...] Myslím, že to
viac-menej splnilo moje očakávania.“
(externý doktorand, 30 rokov, 3. ročník)

V doktorandských príbehoch, ktoré naopak odkryli problematický vzťah so školiteľom, forma
spolupráce bola pre doktoranda nevyhovujúca, prípadne nastali počas štúdia v tomto smere
komplikácie, malo to zásadný vplyv na daný doktorandský príbeh a celkové prežívanie doktorandského
štúdia. Doktorandi pokladali spôsob vedenia konzultácií zo strany školiteľa za nevyhovujúci z rôznych
dôvodov. Buď neboli vedené pravidelne a systematicky, neboli dostatočne odborne či teoreticky
orientované, nedotýkali sa ich teoretických či metodologických problémov do dostatočnej hĺbky, neboli
realizované v dostatočnom rozsahu, alebo všeobecne nereflektovali potreby doktoranda. V niektorých
prípadoch mali doktorandi a doktorandky problém nadviazať so školiteľmi komunikáciu, ktorí
nereagovali na ich e-maily. Participanti a participantky pociťovali všeobecne potrebu väčšej spätnej
väzby. V niektorých prípadoch sa vyskytol aj problém nedostatočnej odbornosti školiteľa.
„Mne nemal kto, čo povedať k mojej téme, ja som tu nemala žiadneho odborníka, čo sa týka mojej témy, čiže mňa
to vôbec neposunulo nikam. Jedine, čo sa možno týka teórie, ale k metodike mi nikto nič nepovedal, lebo sa
nevyznali do toho. A ohľadom teórie, tak to mi akože načrtli nejaké veci, čo by tam mohli byť, čo tam nemusia
byť, ale to sú také veci. Akože nejako, že by ma to posunulo, nie.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Denní doktorandi a doktorandky však zhodne za najproblematickejší aspekt spolupráce
pokladali nedostatok času zo strany školiteľov a školiteliek. Títo boli spravidla enormne vyťažení
ďalšími povinnosťami, ktoré im vyplývali z ich pozície na pracovisku.
„Môj školiteľ je výborný v tom, že on je odborník a sme na takej jednej vlnovej dĺžke by som povedala, že nemám
taký problém, že by mi niečo zakazoval, alebo že by ma nepodporil a je v tomto, ako v tomto je veľmi ako
ústretový. Druhá vec je, že samozrejme, ako každý na našej katedre je veľmi vyťažený, že nemáme toľko času na
tie konzultácie, ale má záujem a to si cením. Nie je to ten typ školiteľa, ktorý si vás zastaví a pravidelne sa vás
pýta, ako idete, ako smerujete a že diskutujeme každý mesiac. Veľmi intenzívne sme diskutovali na začiatku
štúdia, možno prvé dva, tri mesiace, kým sa to trošku rozbehlo a potom sme sa nevideli, tam bola taká dlhá odluka.
Mal aj vedeckú činnosť, mal projekty, ako bol veľmi vyťažený...“
(denná doktorandka, 27 rokov, 2. ročník)

Objavil sa i prípad skúsenosti s úplným nezáujmom zo strany školiteľa a nefungujúcou spoluprácou, čo
bolo pociťované ako veľmi frustrujúce a demotivujúce. Obzvlášť v tom kontexte, že snaha riešiť
problémy tohto typu sa mnohokrát ukazovala zo strany doktorandov a doktorandiek ako nemožná.
„Ja mám takého školiteľa, taký zvláštny človek, nemám vôbec spätnú väzbu na to, čo píšem. Jeho nezaujíma vôbec, aj
keď som učila, ako to robím, ani nechcel. Úplne som videla, že on je až v takom kŕči, keď som za ním prišla a niečo
sa ho opýtala, že nebol pripravený, aby to nevyzeralo tak, že nič nevie. Keď niečo chcel, tak mi povedal, ale boli to zo
začiatku informácie nepravdivé. No a tak som potom za ním chodila čo najmenej, kým som nepotrebovala nejaký
podpis alebo niečo, tak som za ním ani nešla. [...] Lebo tie konzultácie prebiehajú tak, že on si prečíta, podčiarkne
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nejaké slovo, nepočúva čo mu ja hovorím, on úplne vypne, keď mám nejakú poznámku, nezaujíma ho, čo si ja o tom
myslím, keď mu niečo na to poviem, že preto som to napísala, že toto a toto, tak mi nepovie nič. Musím ho ja
vyzývať, či to tak môže byť, on mi povie nie alebo môžete to tam nechať, jemu je to jedno. [...] Chcela som, aby mi
dal tú spätnú väzbu, som mu mejly písala, nemal čas, nič. Aj sa predo mnou zatajoval, neodpisoval na mejly, potom
mi dokonca aj do tváre povedal, keď som prišla za ním, že nemám čas. Teraz je to už tak, že už vie, že musí, ale len
formálne, aby bolo, tak prečíta. Tiež mi je to nanič. Mňa to skôr brzdí, pretože mu to musím odovzdávať, musím mu
to doniesť, nemá to rád v elektronickej podobe... Ťažko je ho zastihnúť na katedre, ak sa s ním nedohodnem.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Zmieňované nedostatky spolupráce sa doktorandi a doktorandky snažili riešiť aktívnym
vyhľadávaním pomoci a podpory inde, ako u svojho oficiálneho školiteľa či školiteľky. Často vyhľadávali
pomoc a podporu u ďalších kolegov na pracovisku, či už ohľadne teoretických otázok v rámci výskumu
a dizertačnej práce, alebo ohľadne praktických otázok v rámci svojho štúdia. V niektorých prípadoch
doktorandi a doktorandky konzultovali svoj výskum systematicky s inými odborníkmi na iných
pracoviskách, univerzitách, alebo v iných mimoakademických sektoroch, prípadne museli vynakladať aj
svoje vlastné finančné prostriedky. Žiadny z týchto spomínaných „konzultantov“ nemal v rámci
doktorandského štúdia participantov túto pozíciu pridelenú oficiálne.
„On [školiteľ] sa do tejto problematiky nevyzná. On mi vie poradiť jedine čo sa týka metodológie, formálnej stránky
a takto. Čo sa týka [odborných vecí], tak to som musela riešiť zvlášť s konzultantom ďalším... To som aj musela teda,
lebo ja som to nemohla riešiť sama, čiže v spolupráci s ním. Ja som mala ako keby dvoch školiteľov.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Dá sa konštatovať, že charakter spolupráce a ustanovenie vzťahu medzi školiteľom
a doktorandom bolo vo všetkých prípadoch určované zo strany školiteľa. Táto konštitúcia vyplýva jednak
z celkovej podoby tejto spolupráce, ktorá je nastavená ako vzťah medzi „učeným a učiacim sa – majstrom
a učňom“, ako aj z korešpondujúcej pozicionality a situovanosti oboch aktérov. Kým školiteľ bol spravidla
v pozícii docenta alebo profesora, bol riadnym vedeckým alebo pedagogickým zamestnancom univerzity,
mal pozíciu v rámci akademickej komunity, mnohoročné skúsenosti v rámci akademickej práce a
vybudovanú akademickú identitu, doktorand bol vo vzťahu k nemu vždy pozicionovaný ako študent
univerzity, bez akademických titulov, s obmedzenými akademickými skúsenosťami a zručnosťami, bez
akademickej identity a širších väzieb na akademickú komunitu. Doktorand a školiteľ sa tak v rámci
doktorandského štúdia ocitali vo výhradne akademicky i mocensky hierarchickom vzťahu. Súčasne však
tento vzťah nadobúdal podobu obojstranne výhodnej spolupráce, s prevažujúcimi nevýhodami na strane
doktorandov. Kým doktorandi pre úspešné ukončenie svojho doktorandského štúdia a získanie titulu
školiteľa „potrebovali“ v oficiálnej rovine, či už bola spolupráca medzi nimi na dobrej alebo horšej úrovni,
školitelia vo všeobecnosti „potrebujú“ doktorandov pre svoj ďalší akademický kariérny postup, súčasne
denní i externí doktorandi zabezpečujú finančné prostriedky pre pracoviská. V tomto kontexte tak vzťah
školiteľ - doktorand nadobúda aj výrazne utilitaristický charakter (Buraj, 2014, 52), čo zároveň reflektuje i
potvrdzuje čiastkové závery sekundárneho výskumu.99

Viď kapitola dizertačnej práce o univerzite ako aktérovi doktorandského vzdelávania, ktorý sa vo vzťahu
k doktorandskému vzdelávaniu prejavuje ako výrazne mnohovrstvový aktér napĺňajúci ako sociálne,
99
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3) „Ľudia ani-ani...“
alebo podoby doktorandskej situovanosti a pozicionality z doktorandskej perspektívy
Je samozrejmé, že všetky oblasti a aktivity sa v každodennom živote doktorandov
a doktorandiek vzájomne prelínali a sú ťažko jasne oddeliteľné. Kým študijná časť korešponduje skôr
so začiatkom doktorandského štúdia a je spojená s povinným „zbieraním kreditov“ a absolvovaním
prednášok, ťažiskovými súčasťami štúdia sú v rámci doktorandských príbehov jednoznačne vedecká
časť, v rámci nej predovšetkým dizertačná práca, ktorá figurovala ako hlavný cieľ celého
doktorandského štúdia. Dôležitú súčasť naratívov tvorila aj pedagogická činnosť denných doktorandov
a doktorandiek, a to napriek faktu, že formálne má tvoriť len akúsi doplnkovú časť štúdia. Všetky tieto
aktivity doktorandi a doktorandky vykonávali v rámci konkrétneho inštitucionálneho kontextu, teda ich
doktorandské príbehy sa odvíjali vždy v úzkej súvislosti s pracoviskom, na ktorom svoje doktorandské
štúdium realizovali. Súčasne s tým prichádzali doktorandi a doktorandky do rôznorodých
medziľudských vzťahov, rôzneho charakteru, stávali sa členmi a členkami kolektívov a komunít.
Výskum tak odkryl viaceré oblasti, týkajúce sa predovšetkým: a) podmienok na pracovisku, v ktorých
boli doktorandi a doktorandky situovaní, ďalej roviny b) sociálnych vzťahov, v ktorých boli v rámci
štúdia doktorandi a doktorandky pozicionovaní, a s tým súvisiaceho c) vnímania vlastnej pozície
v rámci týchto podmienok a vzťahov, ako aj doktorandskej pozície vo všeobecnosti, ktoré boli
v denných aj externých doktorandských naratívoch vo veľkej miere tematizované.
Podmienky a povinnosti doktorandov a doktorandiek vo vzťahu k pracovisku však často nie je
možné formálne zaradiť do žiadnej zo súčastí doktorandského štúdia, spravidla neboli ohodnotené
kreditmi, ani nijakým iným spôsobom. Každé pracovisko si vytváralo svoj vlastný systém práce,
v ktorom boli doktorandi a doktorandky v rôznej miere, intenzite a rozsahu zapojení. Prítomnosť
doktoranda na pracovisku bola podmienená buď všeobecne vytvoreným systémom, alebo závisela od
pokynov školiteľa a toho, v akom rozsahu prítomnosť vyžadoval. V niektorých prípadoch sa prítomnosť
doktorandov a doktorandiek striktne vyžadovala, inde nebola vôbec nutná. Spravidla mali byť
doktorandi a doktorandky prítomní na pracovisku počas ich povinností, niekde tri dni v týždni, niekedy
mali určenú aj presnú hodinu, inde mali stanovený jeden deň. Vo väčšine prípadov však tieto pravidlá
neboli určené striktne a doktorandi a doktorandky mali byť prítomní na pracovisku v čase svojej
pedagogickej činnosti, ako aj v čase svojich konzultačných hodín, ktoré v rámci nej poskytovali
študentom bakalárskeho či magisterského štúdia. Prípadne sa ich prítomnosť vyžadovala v čase rôznych
iných výnimočných okolností či nárazových prác (ako napr. konferencie, pracovné stretnutia, štátnicové
skúšky, prijímacie skúšky, apod.). K ďalším bežným povinnostiam patrili administratívne práce rôzneho
typu, vedenie knižníc, administrovanie web-stránok pracoviska, zapisovanie do zápisníc pri skúškach,
symbolické, tak aj politické a ekonomické funkcie. Zistenia súčasne korešpondujú aj so závermi sekundárneho
výskumu zameraného na pozíciu školiteľov, ktorí sú v tejto kapitole identifikovaní ako kumulatívny aktér,
kombinujúci v sebe viaceré roly a pozície akademického prostredia (vedec, učiteľ, docent/ profesor,
zamestnanec), čo môže byť priamou príčinou nedostatku času, ktorá sa objavuje ako jeden z ústredných
motívov v rámci doktorandských naratívov.
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apod. Vo všeobecnosti tieto povinnosti charakterizovali doktorandi a doktorandky ako formu výpomoci
na pracovisku, a s takýmto stavom boli vnútorne uzrozumení a stotožnení.
„Mám taký zoznam, kde som si všetky tie aktivity od septembra písala, čo som mala na starosti, čo som musela
urobiť, čo vlastne ani neviem kreditovo nejako zaradiť do toho rámca povinného, tých povinných vecí, čo mám
urobiť za ten rok, ale je to taká výpomoc na pracovisku, asi pod to sa to všetko schová.“
(denná doktorandka, 32 rokov, 1. ročník)

S podmienkami, systémom práce a povinnosťami súvisela potom aj celková ne/zapojenosť do
chodu pracoviska, ktorá vo veľkej miere determinovala každodenné prežívanie doktorandského štúdia,
či už mala formálny alebo neformálny charakter. Niektorí doktorandi a doktorandky participovali na
chode pracoviska plnohodnotným spôsobom, takmer na úrovni bežných zamestnancov. Zúčastňovali sa
pracovných porád, boli informovaní o dianí na pracovisku, prípadne ho reprezentovali pri rôznych
príležitostiach. Doktorandi a doktorandky v takýchto prípadoch vnímali takéto zapojenie ako bežné
a vnímali ho ako samozrejmú súčasť doktorandského štúdia, v zmysle „to k tomu patrí“.
„Ja si myslím, že na deväťdesiatpäť percent, sme vedeli vždy o všetkom, čo sa deje v podstate a neboli sme tak
segregovaní, že vy ste len doktorandi, vy o tomto nemusíte vedieť alebo rozhodovať...“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)
„U nás [sme boli zapojení] úplne, možno aj preto, že sme katedra, ktorá má veľa študentov... a málo personálu,
takže my sme si naozaj zažili všetko. Od štátnic a bežného fungovania, cez porady a vždy sme o všetkom vedeli.
Áno, boli veci, ktoré sa nás netýkali, možno aj nejaké technické, napríklad zapisovanie známok, lebo my zo
zákona na to nemáme právomoc, čo je celkom fajn, lebo je to dosť otrava. Ale inak úplne na sto percent. Každé
jedno formálne stretnutie, neformálne stretnutie, jednoducho od začiatku. Mám pocit, že to tam skrátka patrí. K tej
profesionálnej stránke. A myslím si, že všetci to tak cítia, všetci to tak vnímajú.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)

No v niektorých prípadoch doktorandi a doktorandky vyjadrovali nespokojnosť s danými
podmienkami, či už s prílišným zaťažením a povinnosťami na pracovisku, ktoré podľa nich jednak
nespadali do kompetencie doktorandov, a jednak niektoré povinnosti bolo z pozície doktorandov
problematické odmietnuť, v zmysle „neviem povedať nie“. Tieto aktivity a povinnosti charakterizovali
ako využívanie doktorandov.
„Ja som tu sedela skoro stále, keďže som na internáte a neoplatilo sa mi riešiť privát, na izbe sa mi nechcelo byť,
takže vždy, keď tu niekto zaklopal a videl ma, tak samozrejme, potrebujem toto, toto, toto. A ja som zase ten typ,
že neviem povedať nie. Na začiatku zase človek ani nevie, čo si môže dovoliť, nechcela som oponovať, tak som
veľa vecí zobrala. [...] Takže to využívali, veľa ľudí to tu využívalo. Ako nehovorím, ja pomôžem každému, ale
oni išli s tým zameraním, že išli využiť, to bolo čisto viditeľné...“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)
„Všetkým rovnako, v rovnaký čas, aby sme si mohli povedať, rozdeliť úlohy, aby sme sa dohodli, čo kto zariadi,
čo kto vybaví, aby každý vedel, čo má robiť, lebo takto nikto nevie a každý sa len domnieva. A často krát sa
domnieva zle, takže aby to bolo také transparentnejšie, to je teda taká zásadná vec, ktorá by sa u nás mala zmeniť.
A samozrejme, vidieť do tých vecí, pretože u nás, keď sa niečo deje, tak sa obraciame ako také stratené deti, proste
len skúšame, zisťujeme kde, čo. Nemáme jasný postup čo treba urobiť, keď chcete toto, čo treba urobiť, keď
chcete hento, všetko si musíme sami tak poza...“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
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Ako nevyhovujúce sa javilo aj nejasné nastavenie podmienok v zmysle „byť stále k dispozícii“,
čo bolo pre doktorandov a doktorandky náročné. Doktorandi a doktorandky vnímali často ich pozíciu na
pracovisku vzhľadom k charakteru povinností ako nevýhodnú a popisovali ju obrazne ako „dievčatá pre
všetko“. Opačným „extrémom“ boli prípady, kedy sa prítomnosť na pracovisku, ani žiadne výraznejšie
povinnosti nevyžadovali, aj takýto systém však doktorandi a doktorandky pokladali za nevyhovujúci.
V takom prípade sa necítili byť súčasťou pracoviska, prekážala im neinformovanosť, vylúčenosť a pocit
izolácie.
„Musím tam byť keď učím, keď sú vypísané konzultačné hodiny a inak sa absolútne nikto nezaujíma, aj keby som
tam nebola, tak o tom nikto nevie, pretože sa ani nezapisujem do knihy, to nikoho nezaujíma, že kde ja som. Jedine
moja školiteľka, keď máme spolu niečo dohodnuté, tak vie, že tam som, alebo teda si určujem tie hodiny, ale inak
nie.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

Pozíciu doktorandov na pracoviskách je tiež možné symbolicky reflektovať na základe často
popisovanej skúsenosti a situácie na pracovisku, kedy denní doktorandi a doktorandky boli z pracoviska
nejakým spôsobom vytesnení, ich kancelária sa napríklad nachádzala mimo pracoviska, s ktorým tým
pádom strácali kontakt. Ojedinele túto situáciu pracoviská riešili spôsobom, že doktorandov
umiestňovali po jednotlivých kanceláriách ostatných zamestnancov, prípadne priamo k ich školiteľom.
„Ešte [okrem mňa] dvaja doktorandi sme boli s ním [so školiteľom], akože boli sme napísaní na dverách, ale bola
to jeho kancelária s tým, že on má viac priestoru, čiže, on bol celkom aj podľa mňa rád, že sme tam toľko neboli...“
(denný doktorand, 27 rokov, 3. ročník)

V mnohých doktorandských naratívoch sa však objavovala skúsenosť, kedy doktorandi
a doktorandky nemali vôbec vytvorené vhodné pracovné podmienky, t.j. nemali k dispozícii pracovné
miesto, pracovný stôl, či počítač. Obvykle mali doktorandi a doktorandky vyhradenú jednu kanceláriu,
o ktorú sa však delili viacerí, kapacitne tak kancelárie pre doktorandov neboli postačujúce, prípadne boli
priestory pracoviska nedostatočne veľké a všetci doktorandi sa do nich nevmestili. Objavili sa aj
prípady, že doktorandi nemali na začiatku doktorandského štúdia vytvorené miesto na pracovisku
vôbec, „ja som taký chodbový doktorand“, nemali žiadne pridelené miestnosti. Táto situácia viedla
logicky k tomu, že sa na pracovisku zdržiavali len nutný čas, pretože situácia im za daných okolností
znemožňovala na pracovisku pracovať. Spravidla tak boli nútení pracovať doma, no táto skúsenosť
nebola konotovaná kladne.
„Tu to nie je ani možné, pretože tu sme šiesti v tejto kancelárii, nie je tu možné pracovať. [...] Takže teraz vlastne ja
tu chodím dvakrát týždenne si posedieť, pokecať s kolegami, lebo pracovať sa tu nedá, možno nejaké maily, keď
tak vyriešiť, ale ináč nič.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)
„Máme taký problém s kapacitou miest v kanceláriách, my sme sa vlastne ocitli v jednej kancelárii šiesti. Sú tam
tri stoly, takže dvaja majú kolegovia, ktorí sú tam zamestnaní a my štyria doktorandi sme sa delili o jeden stôl,
takže aj to naznačuje, že asi tam netreba byť tých päť dní v týždni, lebo ani vlastne nie je kde. Keď sme sa snažili
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vybaviť si nejakú inú miestnosť, tak to proste nešlo z rôznych dôvodov. Ono by to možno aj šlo, keby niekomu na
tom záležalo, ale dodnes skrátka máme ten jeden stôl.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
„V podstate iba podľa potreby, lebo máme tam aj kancelárie, ale tie sú také malé, že keby sme boli naozaj všetci,
nás bolo v ročníku päť, plus ešte z nižších ročníkov napríklad alebo z tých vyšších predtým, tak to by sa nedalo
pracovať naozaj, to by sme tam boli natlačení. [...] Teraz nám pribudla jedna miestnosť, ale bola taká naozaj
maličká, to keď sme sa tam všetci zišli, tak sme sa tam nezmestili.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

V tomto kontexte, externí doktorandi a doktorandky nenadobúdali, ani neboli povinní
vykonávať, žiadne povinnosti na pracovisku. Ak boli do niektorých činností zapojení, vždy to bolo
z iniciatívy jednotlivcov, ktorí sa tak aspoň sčasti snažili udržiavať kontakt s pracoviskom a zamedziť
tak na jednej strane izolácii a osamoteniu, ktorá z ich pozície voči pracovisku automaticky vyplývala,
a na strane druhej ich motivovala snaha dostať sa k potrebným informáciám. Zväčša vo vzťahu
k pracovisku nepociťovali žiadnu zodpovednosť, na druhej strane ani pracovisko voči nim nemalo
žiadne očakávania, no cítili sa akoby tam „ani neboli“, alebo akoby boli z pracoviska „odlúčení“.
Súčasne sa vyjadrovali v zmysle, že byť zapojený do chodu pracoviska „ani nie je možné“, v zmysle že
fungujú ako „izolovaní samoskúmajúci jedinci“. So situáciou, že sa pracovisko ako také o externých
doktorandov a doktorandky neprejavuje záujem, boli zväčša zmierení, takéto podmienky im
vyhovovali, no niektorí z nich by prijali aj zmenu prístupu. Z perspektívy externých doktorandov boli
denní doktorandi vnímaní ako absolútna súčasť pracoviska. V porovnaní s nimi tam pravidelne trávili
čas, mali reálne povinnosti, „žili na pracovisku“, boli „v centre diania“, „pri koryte“, a v mnohých
prípadoch boli pre externých doktorandov práve denní doktorandi sprostredkujúcim prvkom, ktorý im
umožňoval mať aspoň minimálny kontakt s pracoviskom. Ak sa v tejto súvislosti denní doktorandi
a doktorandky cítili byť na pracovisku často krát vytesnení, externí doktorandi a doktorandky pociťovali
marginalizáciu vo vzťahu k pracovisku par excellence.
„Skôr že tam, nie že nepatrím, ale nie som tam. Som tam oficiálne napísaný, ale nie som tam. Lebo nemám žiadne
povinnosti, nemám nič. Som tam len zapísaný, že áno, tu si píšem prácu. Oni ma zastrešujú, tak by som to
povedal.“
(externý doktorand, 27 rokov, 1. ročník)

Podmienky na pracovisku boli úzko prepojené so sociálnymi vzťahmi, do ktorých v kontexte
doktorandského štúdia vstupovali, a v rámci ktorých doktorandi a doktorandky na pracoviskách
fungovali. Tie okrem popísaného vzťahu a spolupráce so školiteľom, zahŕňali aj všetky ostatné vzťahy
na pracovisku, či už s ďalšími doktorandmi a doktorandkami, administratívnymi zamestnancami
pracoviska, fakulty či univerzity, no predovšetkým s ďalšími výskumnými alebo pedagogickými
zamestnancami pracovísk, ktoré boli v rámci doktorandských naratívov tematizované prioritne. Denní
doktorandi a doktorandky ich zhodne označovali za kolegov a kolegyne, čím jasne vyjadrovali svoju
perspektívu vnímania týchto vzťahov. V tejto súvislosti, samotný školiteľ či školiteľka neboli spájaní
s týmto pomenovaním. Hoci podoby a formy týchto vzťahov popisovali v rôznych kontextoch, vo
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všetkých príbehoch sa práve kolegovia objavovali ako dôležité postavy, a teda práve kolegiálne vzťahy
sa ukazovali ako výrazne determinujúce prežívanie doktorandského štúdia. Zo strany doktorandov
a doktorandiek bol vyjadrovaný rešpekt ku kolegom, vyplývajúci napríklad z ich pozície ako bývalých
študentov a pedagógov, ale aj ako k vedcom a vedkyniam, teda odborníkom a odborníčkam vo svojich
oblastiach. Doktorandi a doktorandky sa od začiatku svojho štúdia snažili „vyjednávať“ kolegiálne
vzťahy na pracoviskách, no tieto boli, podobne ako v prípade školiteľov, spravidla určované zo strany
zamestnancov. Oni rozhodovali o tom, aký bude mať vzťah s doktorandmi charakter, v akej miere a za
akých okolností budú s doktorandmi prichádzať do kontaktu. Samotní participanti a participantky tieto
vzťahy vnímali ako hierarchicky ustanovené, čo vyplývalo z ich pozície študentov a celkového
inštitucionálneho kontextu.
Zamestnanci a zamestnankyne pracovísk, v prípadoch nedostatočnej spolupráce so školiteľom,
často saturovali práve tento vzťah. Doktorandi a doktorandky sa na nich obracali ohľadne teoretických
či metodologických otázok vyplývajúcich z dizertačnej práce a výskumu, ale aj v prípade praktických
problémov doktorandského štúdia. Pričom akákoľvek poskytnutá pomoc a podpora zo strany
zamestnancov bola zo strany doktorandov veľmi oceňovaná, nakoľko si uvedomovali jej dobrovoľnosť
a predovšetkým ľudský rozmer. Zamestnanci totiž, na rozdiel od školiteľov, nevstupovali s doktorandmi
do utilitaristických vzťahov, pretože z formálneho hľadiska neboli s nimi nijakým spôsobom prepojení
a nevzťahovali sa im k nim žiadne povinnosti.
„Máme na katedre druhého pána profesora, ktorý je na to expert, čiže to zase dokážem konzultovať s ním. Keď
sme teraz mávali stretnutia, tak sme mávali všetci dokopy. Všetci doktorandi prišli a prišla celá katedra vlastne
a akože mali sme prezentáciu, predviedli sme, k čomu sme sa dopracovali a tak, čiže všetci mali k tomu
pripomienky. Nie je to čisto, že by som konzultoval iba so školiteľom. To je na tom dobré inak, pretože aj tí ľudia
sú z iných odborov trošku a majú k tomu trošku iný prístup, vidia niečo iné, čo som si tam ja nevšimol a tak.“
(denný doktorand, 35 rokov, 3. ročník)
„[Sme] malá katedra, tak ako kolegovia, naozaj boli dobré vzťahy, aj čo som bola v kabinete, aj mi pomohli keď to
tam bolo ťažšie, keď boli nároky z vedenia, tak ma podržali, naozaj ma dosť podporili, keď som mala také
obdobie. Mala som už také, že som to chcela nechať, naozaj to na mňa doľahlo, že bolo toho veľa a mali sme aj
ťažšie obdobie s mojou školiteľkou, tak ťažko sa mi s ňou komunikovalo. Tak som aj pochybovala, aký to má
zmysel, mala som naozaj jednu krízu veľkú, vtedy som to chcela nechať. Ale mala som túto inú podporu, že keď
som už tak ďaleko, že to už nemám vzdávať. Naozaj ma tam podporili, že to bude škoda...“
(denná doktorandka, 29 rokov, 3. ročník)

Vo všeobecnosti sa v denných aj externých doktorandských naratívoch objavovali motívy
spolupráce, spolupatričnosti, súdržnosti, priateľských vzťahov, ako dôležité a vysoko cenené hodnoty,
pričom v prípade takto ustanovených vzťahov na pracovisku to doktorandi a doktorandky nepokladali
za samozrejmosť, ale svoje pracoviská vnímali práve prostredníctvom týchto vzťahov ako výnimočné.
V tomto kontexte sa tak výrazne prejavovala emocionálna potreba byť súčasťou niečoho, patriť niekam,
teda cítiť sa ako súčasť pracovného kolektívu. Doktorandi vyzdvihovali osobný záujem zo strany
kolegov, zdôrazňovali tykanie ako prejav dobrých vzťahov, ako aj ich záujem o neformálne trávenie
spoločného času zamestnancov na pracoviska, napríklad počas vianočných večierkov, či iných udalostí
neformálneho charakteru organizovaných zo strany doktorandov.
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„...ale to už je o ľuďoch, ktorých máte okolo seba. Jednoducho, keď ste v kolektíve, nehovorím len o našej katedre,
ale celkovo, kde sa cítite fajn a niekto vás podrží, aj keď je najhoršie, tak je to super. [...] To je zase len šťastie
toho, že ľudia, s ktorými robím, tak ich naozaj mám rada. A ľudia, ktorých nemám rada, tak s tými nerobím...“
(denná doktorandka, 26 rokov, 3. ročník)
„Toto musím povedať, že fakt tam bola taká súdržnosť, že keď naozaj niečo bolo, nejaká organizácia alebo niečo,
všetci nás tam brali ako súčasť katedry, naozaj sa k nám v tomto tak aj správali. Že nám nijako nedali pociťovať,
že som doktorand. Ani vedúca, ani ostatní kolegovia. [...] Vzťahy tam boli dobré, ako s kolegami, aj mimo
akademickej pôdy. Aj mne veľa pomohli aj tí druhí, niektorí podporou a niektorí odborne naozaj. Videli, že sa
trápim, tak prišla pomoc aj takáto. Takže toto veľmi pozitívne vnímam. Tú atmosféru v tomto, taká kolegialita... “
(denná doktorandka, 29 rokov, 3. ročník)

Výskum na druhej strane odhaľuje početné skúsenosti doktorandov odlišného charakteru, keď
doktorandi a doktorandky pociťovali výraznú hranicu medzi zamestnancami a nimi, neboli súčasťou
pracovného kolektívu a kolegiálne vzťahy zažívali ako striktne ustanovené hranicou my - oni. Takáto
situácia a vzťahy na pracovisku doktorandom a doktorandkám nevyhovovala, necítili sa ako súčasť
pracoviska, cítili sa byť izolovaní, vytesnení, vytlačení na okraj, pričom často neboli informovaní ani
o praktických veciach, čo im sťažovalo výkon povinností a celkovo hladký priebeh ich štúdia. Takáto
skúsenosť je symbolicky reflektovaná aj v skúsenosti, kde neboli doktorandi a doktorandky v kolektíve
predstavení a s ostatnými zamestnancami sa nepoznali.
„Alebo napríklad, niektorí z katedry ani nevedia kto som, a ani o ostatných ľuďoch. Tým že sme neboli ani
predstavení nejako na začiatku na katedre, keď sme boli prijatí... Tak [by doktorandi mali] aspoň mať nejaké také
vymedzené miesto, že toto a toto je doktorand a predstaviť nás. Vymedziť nám na začiatku, čo sú naše povinnosti,
lebo my ani nevieme vlastne, čo sa od nás očakáva, my ani nevieme, či robíme dobre, či robíme zle, či toto máme
alebo čo ešte. Lebo ja verím tomu, že niektorí si o nás myslia, že čo oni, oni nič nerobia. Oni to nemajú odkiaľ
vedieť, keď my to nemáme komu povedať, keby sme boli pozvaní na katedrové porady, tak tam môžeme aj my
vykázať, že čo sme robili za semester... [...] To už myslím, že je taký spoločný opar, v ktorom žijú, že ich to vlastne
nezaujíma, ako sa my cítime. Aspoň my to tak dosť vidíme.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

Ak na niektorých pracoviskách nadobúdali vzťahy doktorandi - zamestnanci kolegiálny
charakter, na niektorých boli pociťované ako konkurenčné, pričom v rámci doktorandských naratívov sa
ako príčina objavila napríklad výška doktorandského štipendia, nižšia zodpovednosť doktorandov
oproti bežným zamestnancom, „generačné trenie“, alebo nastavenie týchto vzťahov zo strany
zamestnancov, doktorandi vnímali ako prípadné ohrozenie v ich vlastnej kariérnej dráhe.
„Ale ono to nie je tak, že nič nerobíme. Proste oni závidia náš plat, ich plat, že asistent má kvázi rovnako, takže tu
skôr ide iba o také ohováranie. Ja napríklad som to neriešila. Mne to bolo jasné, že to hovoria, ale ja sa takým
ľuďom pozdravím a idem. Mám svoj okruh a ja sa nebudem ničiť a robiť vrásky, ja som zas taký typ, že mňa sa to
ani nedotklo. Mal aj on šancu, síce za menej, je iná doba, takže oni si budú podľa mňa stále riešiť a stále závidieť.
To je normálna závisť, či aj tu, ale aj na iných pracoviskách.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
„Všetci tí, čo sú tam už dvadsať rokov, tak oni si držia svoje miesta a nikto si nebral svojich doktorandov... Takže
nikto si ich ani nevychoval, a je tam teraz medzera, že sú tam ľudia, ktorí sú nad päťdesiat, nad šesťdesiat a vyššie
a potom sú tam takí, čo sú okolo tridsať. A stredného veku tam pomaly nikto nie je.“
(denný doktorand, 35 rokov, 3. ročník)
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Doktorandi a doktorandky si celkovú situáciu tohto typu interpretovali v konečnom dôsledku
ako výsledok neefektívneho nastavenia doktorandského štúdia všeobecne, kedy sa ostatným
zamestnancom

-

kolegom,

„neoplatí

investovať“

do

budovania

vzťahov

s doktorandmi

a doktorandkami, pretože ich pobyt na pracovisku má spravidla len dočasný charakter a tento fakt si
samotní doktorandi a doktorandky uvedomovali a dôrazne artikulovali. Podobne tak reflektovali
situáciu aj externí doktorandi, ktorí v rámci pracoviska, ani sociálnych vzťahov na ňom, nijakým
spôsobom neparticipovali. Niekde tieto vzťahy boli pociťované dokonca ako odmietanie doktorandov
zo strany zamestnancov, v zmysle „averzie voči doktorandom“, prípadne sa cítili ako „trpené zlo“.
„Ja mám pocit, že už všetci na tej katedre sú nabehnutí na to, že načo si vytvárať nejaké vzťahy s týmito ľuďmi,
nejaký pracovný vzťah, ktorí tam nezostanú. Že nejako nás nezasväcujú do svojich interných záležitostí. Naozaj
nič nevieme, iba čo sa omylom dozvieme.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
„Tí denní väčšinou bývajú zapojení. Čo som si všimol, nechcem to tak hovoriť, ale tí externí sú niekedy ako také
trpené zlo. Že musia byť. Niektorí školitelia ani nechcú veľmi zapájať, tak to je. Také nemastné, neslané veľakrát.“
(externý doktorand, 42 rokov, 2. ročník)
„No ja neviem, my čo sme sa tak s doktorandmi bavili, že je tam preto averzia voči doktorandom, lebo
doktorandov vedú tí starší a tí majú také iné smerovanie ako tí mladší kolegovia, aj čo sa týka nejakých tém aj ako
toho nejakého... A v podstate je to také, že sa nevedia dohodnúť, nejaká komunikačná bariéra tam je. Je to celé také
zahalené rúškom tajomstva.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

Externí doktorandi a doktorandky tak, podobne ako v kontexte pracoviska, vstupovali do
aktívnych sociálnych vzťahov v rámci neho len veľmi ojedinele. Najčastejšie rozvíjaný sociálny kontakt
bol v ich prípade so školiteľom. S ostatnými zamestnancami pracoviska prichádzali do kontaktu len
prostredníctvom prednášok realizovaných v rámci študijnej časti, avšak tieto vzťahy v ich prípade
nenadobúdali podobu kolegiálnej spolupráce. Najčastejšia forma sociálnych vzťahov, aj to nie
v každom prípade, bola rozvíjaná na úrovni samotných doktorandov, teda medzi dennými a externými
doktorandmi, ktorí pre nich často plnili rolu odbornej i ľudskej podpory, ktorej potrebu vo svojej
marginalizovanej pozícii často pociťovali.
„Snažila som sa byť aktívne s nimi v kontakte [s dennými doktorandmi], lebo ten prvý polrok je pre viacerých ľudí
taký prelomový, že keď niečo nefunguje, nejde, tak to zabalia. No bolo to náročné a potom vlastne aj druhý rok bol
trošku náročný pri písaní minimovej práce, že tam som sa trošku zasekla, ale aj to sa dalo zvládnuť, lebo tam
človek potrebuje, už ani nie tie vedomosti a informácie, ako skôr tú podporu. A našla som ju u tých doktorandov.
Občas sa človek tak popýta, ako ti to ide, ide ti to dobre, píšeš už? A druhí mi povedali, píš už, nevzdávaj to, píš, už
si sa teda sem dostala, tak to nevzdávaj. Mala som pocit, že som mala tam od nich omnoho väčšiu podporu ako
kdekoľvek inde v mojom živote.“
(externá doktorandka, 30 rokov, 4. ročník)

Tematizovaná a analyzovaná rovina inštitucionálnych a sociálnych vzťahov, ktoré sa v prípade
denných príbehov prejavili na jednej strane ako kolegiálne, na strane druhej aj ako konkurenčné, sa
zároveň prekrýva a úzko koreluje s rovinou sebazaradenia a sebaidentifikácie doktorandov
a doktorandiek samotných, teda s ich sociálnym statusom a pozicionalitou, ktorú na základe
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doktorandského štúdia nadobúdali, zažívali a pociťovali. Táto oblasť bola teda spätá nielen
s inštitucionálnym kontextom, ale aj s individuálnym vnímaním každého jednotlivca. Kým formálna
pozícia doktorandov a doktorandiek je jasne definovaná a rozpoznateľná, denní doktorandi sú študentmi
3. stupňa vysokoškolského vzdelávania, výskum odhaľuje v tejto súvislosti konflikt so sociálnou
realitou, teda medzi rovinou de iure a de facto, ktorý je v rámci denných príbehov výrazne reflektovaný.
Z nich jasne vyplýva, že doktorandská pozícia lavíruje medzi pozíciou študenta a pozíciou
zamestnanca. Pričom pozícia denných doktorandov a doktorandiek je často nejasná a nezrozumiteľná,
a to ako samotným doktorandom, tak aj i školiteľom, vedúcim pracovísk, zamestnancom,
administratívnym pracovníkom či študentom v nižších stupňoch štúdia. Na základe toho je potom
k denným doktorandom a doktorandkám pristupované podľa situačnej výhodnosti, ktorá však zriedka
odráža očakávania a možnosti samotných doktorandov a doktorandiek, v zmysle „keď sa hodíme, tak
sme zamestnanci, keď sa nehodíme tak sme študenti“.
„Nepoznám tú svoju úlohu na univerzite, lebo keď mi príde napríklad mail od dekana, tak ho pošle vlastne
všetkým zamestnancom, teda čo adresuje zamestnancom, to príde aj mne, ale na druhej strane od vedúceho mi
príde len to, čo chce povedať študentom. Ja neviem, či som zamestnanec, či som študent. V podstate, keď sa to
niekomu hodí, tak sa na mňa vzťahujú tie zamestnanecké parametre, a keď sa to niekomu nehodí, keď sú to veci,
o ktorým možno nemusím vedieť alebo nemusím byť pri nich účastná, tak sa na mňa vzťahujú tie povinnosti
študenta. Takže takto to je asi v globále zhrnuté.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
„Mne osobne napríklad vadí, že doktorandi majú také dvojité postavenie. Keď sa to hodí, tak si študent a nemôžeš
to, čo zamestnanci a keď sa to zase hodí, tak si zamestnanec a musíš to, čo zamestnanci. Keď sa to hodí, tak si
jedno a keď sa to nehodí, tak si druhé.“
(denný doktorand, 28 rokov, 1. ročník)

Avšak participanti a participantky pociťovali svoju znevýhodnenú doktorandskú pozíciu nielen
vo vzťahu k pracovisku, či zamestnancom univerzít, ale aj vo vzťahu k verejnosti a vykresľovali ju tak
aj kontexte širšieho spoločenského zaradenia, vo vzťahu k možnostiam usadenia sa a osamostatnenia,
napríklad prístupu k úverovým možnostiam, ako aj vo vzťahu k celkovému sociálnemu zabezpečeniu.
Za to si denní doktorandi, okrem zdravotného poistenia zabezpečeného zo strany štátu, zodpovedajú
kompletne sami, nedisponujú teda na jednej strane žiadnou zvláštnou ochranou, ktorá prislúcha zo
zákona všetkým zamestnancom, avšak neprislúchajú im už ani všetky privilégiá, ktoré zo zákona patria
študentom.
„Ten status toho doktoranda je taký zvláštny, na pomedzí nejakej práce a štúdia je to také rozhranie. Mal by mať
istým spôsobom štatút akoby zamestnanca a pri tomto štúdiu to tak nie je, z hľadiska vyslovene ľudského. Chcete
si zobrať úver, nikto vám ho nedá, pretože vy síce máte dané to štipendium, ale nemáte ho podložené napríklad
výplatnými páskami alebo nejakou zmluvou. Vlastne nemáme ani žiadnu zmluvu ani nič. Čiže to je ten štatút, ten
prechod, čiže je to také zvláštne. To interné doktorandské je také zvláštne v tomto, že síce ste braní kvázi ako
zamestnanec, ale nemáte pozíciu zamestnanca. Je to vlastne študent, ktorý je naozaj klasický študent, ktorý má
vyhradené niečo z ministerstva ako určitú čiastku ako štipendium, ...dokonca len do tridsiatich rokov je platené
zdravotné poistenie štátom a ostatné všetko keď si chce niekto platiť, dôchodkové alebo nemocenské, to si musí
ako dobrovoľne poistená osoba. ... A teda je to tak zvláštne potom brané, že je to akoby štatút zamestnanca, ktorý
bohužiaľ nie je nikde zmluvne pokrytý ani zaevidovaný. Tak to je tá nevýhoda toho interného doktorátu.“
(denný doktorand, 28 rokov, 3. ročník)
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„Nie sme ani študenti, ani zamestnanci, hlavne sa nám to do tých odpracovaných rokov nepočíta. Síce nám
zdravotné poistenie platia, ale sociálku dobrovoľne si musí každý pripoistiť, takže to je také. A čo je najhoršie, tak
prax neráta sa vôbec.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
„Keď sa človeka niekto opýta kde robím a ja poviem, že si robím doktorát, tak sú tí ľudia proste takí, veď ty nikde
nerobíš, ty chodíš zasa do školy. Možno podaktorí si ešte predstavujú, že ma rodičia živia alebo neviem čo. Ako
zdesenie, hrozne na to reagujú niekedy. Možno že keď už človek prejde tým štádiom toho doktoranda, že ani
študent, ani pracovník pomaly a povie, že áno, robím tam, učím na tej a tej katedre, tak už je to ako v pohode podľa
mňa, ale toto naozaj povie človek, že som doktorand, teraz väčšina ľudí nevie, čo to obnáša.“
(denná doktorandka, 30 rokov, 2. ročník)

Nezrozumiteľnosť a nejasnosť doktorandskej pozície sa tak vytvára niekde v priestore medzi
rovinou legislatívne určenou, inštitucionálnou a rovinou sociálnych vzťahov, je tak výsledkom
kombinácie rôznych faktorov. Ako odhaľuje výskum, takto uchopená pozicionalita doktorandov
a doktorandiek prechádza naprieč všetkými ostatnými charakteristikami a javí sa v kontexte celého
doktorandského príbehu ako kľúčová. V doktorandských naratívoch sa zhodne objavuje motív
pomedzia, rozhrania, ich pozícia býva nimi popisovaná ako zvláštny stav, vzduchoprázdno, hybrid, či
ako schizofrénia, pričom táto charakteristika sa javí ako smerodajná vo vnímaní vlastnej pozicionality
a sebazaradenia. Participanti a participantky v pozícii denných aj externých doktorandov zhodne
pociťujú určitý typ rozdvojenosti, pričom svoju pozíciu asociujú s určitým typom prechodu. Kým
v denných príbehoch je tento stav dvojitého postavenia reflektovaný predovšetkým v súvislosti
s nejasnosťou ich pozície v kontexte doktorandského štúdia per se, u externých doktorandov je
tematizovaný najmä v súvislosti s pozíciou doktoranda a ich ďalšou pozíciou či pozíciami (pracovnými
alebo inými), s ktorými sa primárne identifikujú.
„Je to taký hybrid medzi študentom a zamestnancom. Čiže to je také, že už to nie je študent, ale ešte to nie je
vedecký pracovník. Taký mám z toho pocit. [...] My nie sme ani zamestnanci ani študenti, my sme v takom
nejakom vzduchoprázdne.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
„Pracujem ako odborný asistent na univerzite a som externá doktorandka. Ja nie som len doktorand. [...] Čo sa týka
toho PhD. štúdia, ovplyvnilo mi život veľmi, nehovorím ani pozitívne, ani negatívne. Ale musela som si
pretransformovať aj čas, aj priority, aj systém. [...] Je to ťažké skĺbiť všetky povinnosti, samozrejme hlavne
s deťmi, je veľmi náročné na čas, aj na tolerantného partnera.“
(externá doktorandka – odborná asistentka – matka , 35 rokov, 3. ročník)
„Mám pocit, že som taká ako keby rozdvojená. Keď som na vedeckej konferencii, tak naozaj to beriem tak, že som
tam a neriešim, čo sa deje doma. Nieže by som občas nezavolala, že čo je s malou, to áno, ale proste sa snažím
naplno byť na tej konferencii aj mozgom prítomná, to znamená reagovať na nich, počúvať príspevky, byť tam,
prípadne, keď je diskusia, tak zapojiť sa do nej. A zas, keď som mimo tej konferencie alebo teda nie som tam, tak
v podstate sa snažím žiť ten svoj osobný život.“
(externá doktorandka – matka na rodičovskej dovolenke, 30 rokov, 4. ročník)
„Byť doktorandom nie je ľahké, hlavne keď pracujete a pracujete zodpovedne. [...] Nie vždy je ľahké sa prepnúť
do toho režimu vedeckého, a veda sa nedá robiť na päťdesiat percent, musíte ju robiť na stopäťdesiat percent, ja
nestíham ani na tých päťdesiat. [...] Keby som bol interný doktorand, mal by som iný režim dňa, mohol by som sa
tej vede venovať viac, ale rozdelilo sa mi to na tie dve línie. Túto prizmu mi vlastne spôsobilo to rozdelenie. My
sme v inom režime, my externisti.“
(externý doktorand – zamestnanec vo verejnom sektore, 27 rokov, 2. ročník)
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„Ja vnímam môj status doktoranda ako náplň mojej práce na katedre, som najprv odborný asistent, ktorý je aj
zároveň doktorand. Je to niečo medzi pracovným životom, je to skôr náplň práce. [...] Som niečo ako ten, kto sa
naučí byť vedec. Vedec je ten, ktorý je známy, publikuje veľa kníh a tak. To nie je ešte môj prípad, do budúcnosti
možno hej. Niečo ako, ako to môžem povedať, vedec, budúci vedec, ten, čo sa učí byť vedcom. [...] Neviem, či
môžem povedať aj o tých, ktorí sú už PhD., či sú vedci, či nie...“
(externý doktorand – odborný asistent, 35 rokov, 3. ročník)

V rámci analýzy vychádzam z prístupu, že na doktorandské štúdium je z formálneho hľadiska
nazerané ako na začiatočnú fázu akademickej kariérnej dráhy. Laudel a Gläser (2008) rozlišujú v rámci
akademických dráh štyri stupne jej budovania: 1) učeň [apprentice], ktorý sa učí realizovať výskum pod
vedením iných, 2) kolega, realizuje nezávislý výskum a prispieva k výsledkom poznania svojej
akademickej komunity, 3) majster [master], rozpoznávaný ako kolega, ktorý sa navyše podieľa na
výchove učňov, 4) elitný člen, ktorý navyše určuje smerovanie produkcie poznania svojej akademickej
komunity (s. 390). Autori na základe toho identifikujú začiatočnú fázu akademickej kariéry [early stage
career] ako fázu prechodu nachádzajúca sa medzi stupňom učňovstva a kolegiality v rámci vývoja
akademickej kariéry vo vedeckých komunitách (ibid., 387), pričom túto stotožňujem s doktorandskou
fázou, ktorú vnímam ako začiatočnú fázu akademickej dráhy. Je tak možné konštatovať, že výskum
jednoznačne poukazuje na totožné vnímanie tohto obdobia u samotných participantov a participantiek,
ktorí svoju doktorandskú pozíciu, ako aj obdobie doktorandského štúdia, zreteľne pociťujú ako fázu
s výrazne prechodovým charakterom.
Preto tu nachádzam paralelu doktorandskej pozície v antropologickej perspektíve, kde je
prechodová fáza typicky rozoznávaná ako jedna z fáz prechodu z jedného (starého) sociálneho stavu do
druhého (nového) sociálneho stavu. Prechodová situácia je vnímaná ako špecifický symbolický,
materiálny, priestorový a časový kontext sprevádzajúci daný prechod, ktorého výsledkom je zmena
sociálnej pozície (Turner, 2004).100 V tomto kontexte ide o prechod z pozície študenta do pozície
akademika, resp. držiteľa akademického titulu PhD., pričom doktorandská pozíciu pripodobujem k fáze
prechodu, ktorú Turner (2004) označuje ako liminálnu (prahovú).101 Vníma ju ako určitú medzifázu,
v rámci ktorej jednotlivec už bol oddelený od svojho pôvodného stavu či pozície (študent), ale súčasne
sa ešte nenachádza, resp. nebol prijatý, do svojho nového stavu či pozície (vecec, akademik). Nachádza
sa teda na niekde na pomedzí týchto pozícií a stavov, starého a nového, práve tak, ako sami seba
pozicionovali aj doktorandi a doktorandky, ktorí sa nenachádzali „už ani (v pozícii študenta), ale ešte
ani (v pozícii akademika)“, čiže sa nachádzali v pozícii ľudí ani (tam) - ani (tu). Na základe toho sa
domnievam, že liminalita je nielen základnou charakteristikou doktorandskej fázy, ako aj vlastnosťou
Tieto teoretické prístupy boli prenesené z pôvodného štúdia primárnych kultúr na modernú spoločnosť, kde
sa tzv. prechodové rituály, prejavujú v zásade rovnakým spôsobom. Van Gennep (1996) rozoznáva tri základné
fázy prechodu: fázu odlúčenia, fázu pomedzia a fázu prijatia, pričom práve fáza pomedzia vždy vykazuje určitý
typ zvláštnosti.
101
Osoby nachádzajúce sa v liminálnej fáze sa „väčšinou správajú pasívne a pokorne, musia bezvýhradne
poslúchať svojho učiteľa a bez sťažností prijať akýkoľvek trest. Je to ako by ich postavenie bolo zredukované
a rozdrobené do jednotného stavu, aby ich pozícia mohla byť znovu vytvorená a aby novici mohli byť obdarení
novými silami, vďaka ktorým budú schopní vysporiadať sa so svojím novým životným postavením“ (Turner,
2004, 96).
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doktorandskej pozície per se, ale práve táto charakteristika stavia doktorandov a doktorandky aj do
pozície neviditeľných, umlčovaných či marginalizovaných aktérov v kontexte doktorandského
vzdelávania. Súčasne, z tohto dôvodu doktorandi a doktorandky vytvárajú aj špecifickú (akademickú)
komunitu102, a to bez ohľadu na ich formu štúdia, inštitucionálne zaradenie, vednú disciplínu, či iné
parciálne charakteristiky.
V užšom zmysle Szapuová (2009a) taktiež prirovnáva spoluprácu medzi majstrom a učňom,
teda školiteľom a doktorandom, k iniciačnému procesu, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec stáva
vedcom či vedkyňou, pričom súčasťou tohto procesu sú aj rôzne formálne a neformálne „iniciačné
praktiky“ (s. 158; úv. pôv.). Kým doktorand sa nachádza v pozícii určitého prechodu (medzi študentom
a kolegom v rámci akademickej hierarchie), samotný školiteľ sa podľa kategorizácie Laudel a Gläsera
(2008) nachádza v pozícii majstra, pričom výskum odhalil hierarchický a utilitaristický charakter tohto
vzťahu.
Avšak výskum súčasne preukázal dôležitosť ďalších sociálnych vzťahov, ktoré významným
spôsobom prispievajú k enkulturácii či socializácii (Szapuová, 2009a, 156) začínajúcich výskumníkov –
doktorandov. Okrem nadväzovania sociálnych vzťahov s ďalšími odborníkmi, sú to obzvlášť kolegiálne
vzťahy (ako medzi doktorandmi a zamestnancami, tak i medzi doktorandmi navzájom), ktoré
doktorandom a doktorandkám tento „prechod umožňujú“. Je možné konštatovať, že tak aj ďalší
kolegovia a kolegyne (či už v pozícii vedcov, zamestnancov alebo doktorandov) nadobúdajú za určitých
okolností, pozíciu „majstrov“. Domnievam sa preto, že doktorandské štúdium ako proces prechodu „od
učňa ku kolegovi“ (od študenta k akademikovi), tu vnímané súčasne ako ustanovovanie začiatočnej
fázy akademickej dráhy, nemusí byť za každých okolností redukované na vzťah majster - učeň (školiteľ
- doktorand), ako i pozícia majstra nemusí byť striktne viazaná na jednu osobu. Preto doktorandskú
pozíciu definujem, opierajúc sa o doktorandskú perspektívu, ako špecifické prechodové štádium
prelínajúce sa a súvisiace s osobným i pracovným životom človeka, pričom doktorandské štúdium
rozpoznávam ako viacrozmerný socio-kultúrny proces s výrazne komunitným a kolaboratívnym
charakterom.

Tu opäť nachádzam paralelu s antropologickým konceptom komunity – tzv. communitas (Turner 1969) ako
špecifickou modalitou sociálnej skúsenosti, pre ktorú je typická neštruktúrovaná a relatívne nediferencovaná
jednota vzájomne si rovných jednotlivcov (Soukup, 2005, 537). V týchto neštruktúrovaných komunitách
prevládajú atribúty liminality, jednotlivci sú oddelení od normálnych sociálnych statusov a ich vzájomné vzťahy
sú založené na sociálnej rovnosti, pričom ako takí sú vnímaní ako ľudia na okraji a tento status je spravidla
dočasný (ibid.). Podobne tak, ako je aj na doktorandov a doktorandky v rámci výskumu nazerané ako na
marginalizovanú komunitu, ktorej pozícia má dočasný charakter.
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IV. 1. 5. O doktorandoch a doktorandkách, o mužoch a ženách
Vychádzajúc na jednej strane z celkového dizajnu výskumu, a s tým súvisiaceho genderu103,
ako primárnej analytickej kategórie feministicky orientovaného výskumu, na strane druhej sa opierajúc
o kvalitatívny výskum, teda doktorandské príbehy, budem sa v tejto kapitole zaoberať osobitne
genderovými kontextami doktorandského vzdelávania. Keďže gender funguje ako jeden z primárnych
organizačných princípov spoločnosti, spoločenské inštitúcie a medzi nimi aj veda, sú poznačené
genderovými vzťahmi, ani veda teda nie je genderovo neutrálna, ale má genderový charakter [gendered
science] (Szapuová, 2009, 44). Pričom tieto prejavy je možné v rámci vedy sledovať v troch hlavných
líniách, ako: a) gender v produkcii znalostí (oblasť genderovej určenosti samotných predpokladov,
princípov, ideálov vedy, čo sa premieta v rovine vedeckých teórií, metód, jazyka vedy), b) gender
v rovine vedných a vzdelávacích politík (prostredníctvom ktorých je veda ako sociálna inštitúcia
ustanovovaná), c) gender v inštitucionálnej rovine vedy (pozicionalita a situovanosť žien a mužov –
vedkýň a vedcov, vo vedeckom prostredí) (Cidlinská et al, 2013, 2). Túto klasifikáciu budem
nasledovať aj v analýze, pričom genderový rozmer tu bude rozpoznávaný na pozadí jednotlivých
doktorandských príbehov, ako individuálnych akademických dráh doktorandov a doktorandiek.
Genderové kontexty doktorandského vzdelávania boli v doktorandských naratívoch tematizované
a reflektované vo viacerých nosných rovinách, prechádzajúcich naprieč stanovenými líniami, ako:
1) postavenie žien a mužov v akademickom prostredí, a s tým súvisiace oblasti, a 2) zlaďovanie
doktorandského štúdia s pracovným či osobným životom, ktoré v rámci analýzy vyúsťujú do
3) ustanovovania akademických dráh doktorandov a doktorandiek.

1) „To je u nás také bežné...“
alebo gender a veda z doktorandskej perspektívy
S genderovým rozmerom v inštitucionálnej rovine vedy súvisí predovšetkým oblasť postavenia
žien a mužov v akademickom prostredí, širšie ukotvený ako problém štrukturálnej genderovej
nerovnosti vo vede, ktorá sa prejavuje znevýhodneným postavením, resp. nedostatočným zastúpením
žien na rôznych úrovniach, ale aj ich „neprítomnosťou“ či neviditeľnosťou žien v nej. Genderová deľba
práce sa teda uplatňuje vo vede premietnutím do tzv. horizontálnej a vertikálnej segregácie (Szapuová,
2009, 46).
Horizontálna (sektorová) segregácia, a nastáva v situácii, ak je zastúpenie žien a mužov
v určitých sektoroch alebo odvetviach odlišné, resp. výrazne segmentované. Vo vede je tento jav
sledovaný spravidla ako koncentrácia žien v tzv. mäkkých vedách (spoločenské a humanitné vedy),

Koncept genderu, o ktorý sa vo výskume opieram, je bližšie rozoberaný v kapitole o dizajne výskumu
a jeho teoreticko-metodologických východiskách.
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kým koncentrácia mužov prevažuje v tzv. tvrdých vedách (technické a prírodné vedy) (Beňová, 2014,
152). V kontexte výskumu je tento jav pozorovateľný aj v súvislosti s doktorandským štúdiom.104
Vertikálna segregácia vo vede vyjadruje koncentráciu žien a mužov na odlišných stupňoch
akademickej hierarchie, pričom ženy spravidla obsadzujú hierarchicky nižšie pozície, kým muži naopak
vyššie, ženy sa v menšej miere ocitajú v rozhodovacích pozíciách vo vede a ich prístup „k moci“ je
limitovaný. Za príčinu tohto stavu sa pokladá fenomén tzv. skleneného stropu [glass ceiling], ktorý
súhrnne predstavuje súbor určitých štrukturálne ukotvených, často neviditeľných a neuvedomovaných,
bariér, no ojedinele aj cielených postupov brániacich ženám (prípadne i mužom či minoritám, spravidla
ľuďom v neprivilegovaných či marginalizovaných pozíciách) dosahovať vyššie pozície v rôznych
sektoroch (Barošová 2007, 13), v tomto prípade vo vede. Podľa Filadelfiovej et al. (2009) ide vertikálna
segregácia v slovenskom vysokoškolskom prostredí, ako po línii vedecko-akademických hodností, tak
po línii zastúpenia žien a mužov v riadiacich funkciách a rozhodovacích pozíciách (s. 119). Participanti
a participantky sa v rámci svojho štúdia pohybovali nielen v prostredí tzv. mäkkých vied, keďže svoje
doktorandské štúdium realizovali v spoločenských alebo humanitných vedách, ale súčasne aj v prostredí
pracovísk, v rámci ktorých genderový kontext reflektovali, či už v individuálnej rovine, teda v rovine
vlastnej pozicionality, alebo rovine hodnotovej, teda vzhľadom k pozicionovaniu iných ľudí.
Doktorandi a doktorandky realizovali svoje doktorandské štúdium na rôznorodých
pracoviskách, vzhľadom na zastúpenie žien a mužov v pracovnom kolektíve. Vyvážené pracoviská
vnímali v rámci pracovného prostredia za najviac vyhovujúce a prospešné pre všetky strany, a to aj
vrátane doktorandov a doktorandiek. V niektorých prípadoch sa doktorandky a doktorandi pohybovali
vo výlučne ženskom alebo výlučne mužskom prostredí, inde boli vo vedúcich pozíciách výlučne muži
a v nižších pozíciách ženy, ale súčasne túto skutočnosť nepokladali za výrazne determinujúcu či
zásadnú. Vo väčšine prípadov nevenovali týmto skutočnostiam väčšiu pozornosť a brali ich ako
prirodzenú súčasť prostredia, v ktorom sa pohybovali.
„V podstate na našej katedre sú iba muži zamestnaní a jediná žena je sekretárka. Čiže je to také už na prvý
pohľad... V podstate je tam jedna profesorka, ale tá tam je viac-menej iba ako externá. Ale myslím, že takto by to
nemalo byť, že by nám nemali dávať nejako najavo, že sme ženy, že sme menejcenné. Možno, že ja som taká, že
to nevnímam, alebo že si to nejako nepripúšťam.“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)
„Dvaja páni profesori sú síce muži, ale všetci tí asistenti sú ženy, čo sú tam. A my sme prví dvaja chalani zase
doktorandi potom. Čiže všetci ľudia, ktorých zobrali vlastne ako asistentov na katedru, všetky tri tie kočky, sú
v podstate absolventky katedry a všetky sú už doktorky. Jedna je trochu mimo odbor, ona je docentka, ona si robila
docentúru u nás.“
(denný doktorand, 35 rokov, 3. ročník)
„Môžem povedať, že žien v našej vede je pomerne málo. Aj keď som išla prvýkrát na konferenciu, tak vlastne
tridsať chlapov, dve ženy, asi takým štýlom. Ale nemala som pocit, že by ma niekto ponižoval alebo ma v niečom

Za rok 2012 absolvovalo doktorandské štúdium v technických vedách vyše 400 mužov, pričom žien absolventiek bolo okolo 150, kým v spoločenských vedách absolvovalo doktorandské štúdium takmer 350
mužov a vyše 450 žien.
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zaznával. Zaznamenala som to ako fakt. [...] Čisto ako obsadenie profesormi na katedre, to je pomaly čisto mužská
záležitosť. Jedna žena? Myslím, že jedna. Medzi doktorandmi je práveže väčšina dievčat.“
(denná doktorandka, 30 rokov, 2. ročník)

Naopak, v niektorých prípadoch vnímali doktorandi a doktorandky hierarchiu (medzi mužmi
a ženami) na pracovisku intenzívnejšie. Či už to bolo v rovine hierarchie medzi zamestnancami
a zamestnankyňami, kedy sledovali odlišnosti medzi mužmi a ženami napríklad v rovine ich povinností,
dosiahnutej prestíže, celkovej autority, či spôsobu riadenia pracoviska. Alebo v rovine medzi
doktorandmi/kami a zamestnancami/kyňami, a hierarchicky a mocensky ukotvených vzťahov, ktoré
mohli v niektorých prípadoch nadobúdať sexistický charakter, zachádzajúci až do sexuálneho
obťažovania, kedy doktorandka popisovala zo strany mužských kolegov pre ňu nevhodný a nedôstojný
spôsob komunikácie, ktorý pokladala za obzvlášť neprípustný v akademickom prostredí. Viaceré
doktorandky vyjadrovali svoje postoje a skúsenosti, ktoré vyplývali z ich pozície mladej ženy
v akademickom prostredí, ako znevýhodňujúce, často sa týkali rôznych názorov na ženy (vo vede) vo
všeobecnosti. Súčasne s tým však deklarovali aj svoj odmietavý postoj, ktorý nemali problém dať vo
svojej pozícii najavo. Taktiež boli v doktorandských naratívoch negatívne konotované genderové
nerovnosti vo vzťahu medzi samotnými doktorandmi a doktorandkami, kedy boli určité doktorandské
povinnosti genderovo stereotypne predpokladané a očákávané viac u doktorandiek, než od doktorandov,
ako napríklad umývanie riadov, varenie kávy, v zmysle stereotypných očakávaní byť „dievčatami pre
všetko“ a „byť stále k dispozícii“.105
„Žiadny docent sa so mnou nebude rozprávať o práci, ktorú momentálne robí. [...] Na katedre si myslím, že je to
možno pol na pol, ale myslím si, že muži sú zvýhodňovaní, to si myslím, že určite. Hlavne si myslím, že jednak
funguje na katedre taká tá titulová politika a potom si myslím, že aj takéto. Že docent je viac ako docentka, ja si
myslím, že hej. Prejavuje sa to napríklad skrz povinnosti, ktoré my máme šancu vidieť, čo robia niektorí. “
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)
„My sme tam dve normálne baby a tri také staré dievky, sekretárka a ostatní sú chlapi. Takže napríklad ja som v
kancelárii s troma chlapmi, čo je dosť také divoké a sem-tam. Už som sa tak dosť obrnila, ale prvý rok bol dosť
taký ťažký, ten ich spôsob komunikácie, humor. Keď som vošla dovnútra, tak boli ticho a nerozprávali sa o tom,
čo sa rozprávali predtým. A včera tiež mi profesor povedal, že mám nízky podvozok, že mám veľký zadok, to je u
nás také bežné. Vadí mi to. Jediné, ako na to môžem reagovať je, že budem rovnako sprostá ako oni. Niekedy
neviem rozlíšiť, do akej miery je to sranda a do akej miery by som to už mala tak brať už trošku vážnejšie, že
možno tým aj urážajú nielen mňa, ale aj svoje ženy. Je to neprípustné podľa mňa. A to ešte mňa šetrili.“
(denná doktorandka, 28 rokov, 3. ročník)

Dá sa konštatovať, že tento rozmer kriticky reflektovali v prevažnej miere doktorandky, ktoré si
genderové vzťahy nielen viac všímali, ale mali v tomto kontexte aj početnejšie skúsenosti osobného
charakteru, a to nielen z akademického prostredia. Zároveň, miera kritickej reflexie u doktorandiek úzko
Ako v tejto súvislosti konštatujú Smetáčková a Pavlík (2011), v súčasnosti je sexuálne obťažovanie
zastrešujúcim pojmom pre širokú škálu správania zneužívajúceho prevahu nad druhým človekom, ktorý
zahrňuje sexuálne vydieranie, sexuálnu pozornosť, ale aj uplatňovanie genderových stereotypov a vytváranie
nepriateľského prostredia pre ženy a mužov, ktoré sa vyskytuje aj vo vysokoškolskom prostredí. Posun k tejto
komplexnej definícii sexuálneho obťažovania nastal podľa nich predovšetkým v súvislosti s uplatnením
genderovej perspektívy a kladením dôrazu na faktor moci (s. 383).
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súvisela predovšetkým s informovanosťou a povedomím doktorandiek o existencii genderovej
problematiky alebo genderovej nerovnosti vo všeobecnosti. Preto práve „poučené“ doktorandky sú tie,
ktoré genderový rozmer, v súvislosti so svojím doktorandským štúdiom a doktorandským vzdelávaním
celkovo, resp. akademickým prostredím, intenzívnejšie vnímali a tematizovali.
„Chápem, že niektoré oblasti sú prefeminizované, nuž ale tak ženy robia, pracujú, od toho sa to odvíja. Neviem
ako je to s odmenami,, lebo to je u nás [na univerzite] tabu téma, ale tak môj súkromný názor je, že čo sa týka
odmien, rozhodne muži dostávajú vyššie odmeny. Vo všetkých vedúcich pozíciách sú muži, vo všetkých.
V priebehu mojej praxe som sa stretla vo vedení aj so ženami, ale čo sa týka vedúcich katedier v poslednej dobe
samí muži, všade sú len muži. A obávam sa, že sa vo svojom okolí stretávam aj s prístupom, vy ženy ste na to, aby
ste robili, aby ste učili a my, proste muži, sme tu na to, aby sme túto societu riadili, ovplyvňovali. Ale keď ide o
prácu, intenzívnu prácu, vtedy sú ženy na prvej pozícií, to je absolútne jasné. Čo sa týka týchto genderových
problémov, myslím si, že ženy to majú stále ťažké.“
(externá doktorandka, 35 rokov, 3. ročník)

Práve v súvislosti s poznaním nadobudnutým v oblasti genderovej problematiky úzko súvisí aj
ďalšia zo sledovaných línií genderu vo vede, a to gender v produkcii poznania, tu tematizovaný
v kontexte genderu a dizertačných prác. Je treba poznamenať, že táto rovina sa v doktorandských
naratívoch objavila len v dvoch prípadoch. Bolo teda veľmi zriedkavým javom, aby participantky
a participanti gender vo svojej vedeckej práci, výskume a vedeckom myslení, nejakým spôsobom
zohľadňovali alebo sa mu venovali, napriek tomu, že je ako analytická kategória súčasťou poznania
produkovaného prioritne v rámci spoločenských a humanitných vied. V prvom prípade bola táto
problematika priamo témou dizertačnej práce doktorandky, ktorá sa zameriavala na identitu ženy
v modernej spoločnosti, doktorandka bola súčasne počas svojho denného doktorandského štúdia na
rodičovskej dovolenke, pričom sama sa s týmito dvoma rovinami konfrontovala a dávala ich do
súvislosti.
„Hlavne, ja to mam vlastne tak prepojené. To je veľmi zaujímavé, že moja téma veľmi súvisí s prepojením na môj
život, že ja takisto som v podstate takej určitej, nazvem to tak, v jemne feministickej pozícii. Pretože je málo
matiek, ktoré sa tak dokážu vytiahnuť z toho obdobia, keď sú na materskej, a nejako aktívne participovať na dianí
alebo na tom sebarozvoji, a súčasne byť aj s tým dieťaťom. Lebo veľa matiek, buď urobí jednu vec, že zostane
s dieťaťom doma na materskej a nerozvíja sa, alebo sa rozvíja iba istým smerom a ostatné sa proste odsúva..“
(denná doktorandka na rodičovskej dovolenke, 27 rokov, 2. ročník)

V druhom doktorandskom príbehu bol gender tematizovaný v symbolickej rovine, kedy sa doktorandka
rozhodla v rámci svojej dizertačnej práce používať genderovo korektný jazyk106, hoci téma jej výskumu
nebola genderovo ani feministicky orientovaná, a tento prístup nebol v jej vednej disciplíne bežný, ani
širšie akceptovaný. So svojím rozhodnutím bola doktorandka konfrontovaná priamo v oponentskom
posudku svojej dizertačnej práce, kedy oponent označil túto formu jazyka za „najfrekventovanejší
Genderovo korektný jazyk (alebo aj rodovo citlivý jazyk) je spôsob jazyka, ktorý sa snaží symbolicky
predchádzať zneviditeľňovaniu žien odmietnutím používania tzv. generického maskulína ako gramatickej
kategórie jazyka, kedy je mužský rod považovaný za zástupný pre oba rody. Jazykové zneviditeľňovanie žien je
podľa tohto prístupu prostriedkom nepriamej diskriminácie, je to zároveň spôsob vyjadrovania či
pomenovávania, ktoré redukuje označenie rôznorodej skupiny na väčšinu alebo „mocných“ (KnotkováČapková, 2014, 8). Z tohto prístupu vychádzam aj v texte predkladanej dizertačnej práce.
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štylistický prehrešok“ a „výsledok neznalosti pravidiel jazyka“, pričom v tomto prípade pokladal za
správny spôsob jazyka taký, kde má „prednosť mužský rod“. Zároveň bola doktorandka nútená
obhajovať svoje rozhodnutie aj u svojho školiteľa, ktorý vnímal genderovo korektný jazyk v kontexte
jej výskumu ako zbytočný.
„[Povedal mi], že je to zbytočné, že sa to nepoužíva. Ja som mu povedala, ale tak ja som žena, prečo by som to tam
nemohla dávať. Napríklad sa snažím dávať, keď sú tam nejaké príklady alebo sa snažím približovať myšlienky cez
nejaké príklady, tak sa ich tam snažím dávať v ženskom rode. Keď nejaký človek, tak poviem, že je to žena, ktorá
niečo robí...“
(denná doktorandka, 27 rokov, 3. ročník)

2) „Niekedy sa cítim ako boxovacie vrece...“
alebo zlaďovanie (nielen) doktorandského a osobného života
z doktorandskej perspektívy
Ďalšou z oblastí, úzko súvisiacou s genderom v inštitucionálnej rovine vedy, je téma rovnováhy
medzi pracovným a osobným životom. Rovnováhu medzi prácou a súkromím možno chápať ako
„interakciu medzi platenou prácou a inými aktivitami, vrátane neplatenej práce v rodine a v komunite,
odpočinku a osobného rozvoja“ a znamená také vytváranie kultúry produktívnej práce, ktorá
minimalizuje konflikty medzi prácou a ostatnými sférami života človeka (Pisár et al., 2008, 17).
V užšom chápaní je táto téma vymedzená ako kombináciu pracovného a rodinného života a v takomto
kontexte vyjadruje tiež mieru, v ktorej sú jednotlivci porovnateľne zapojení a spokojní so svojimi
pracovnými a rodinnými rolami, ako aj mieru, v ktorej je efektivita a spokojnosť jednotlivca
v pracovných a rodinných rolách v súlade s individuálnymi životnými prioritami. Je to stav, kedy sa
pracovné zdroje stretávajú s potrebami rodiny, a rodinné zdroje sa stretávajú s nárokmi práce takým
spôsobom, ktorý je efektívny v oboch oblastiach (Gender Studies 2015). Obvykle sa téma rovnováhy
(alebo harmonizácie, zlaďovania, kombinácie, balansu) v akademickom i politickom diskurze dotýka
práve problematického zosúlaďovania pracovného a rodinného života, kedy rodičia, ale najmä ženy –
matky, na trhu práce čelia znevýhodneniam rôzneho typu. Práve z toho dôvodu má oblasť
zosúlaďovania výrazný genderový rozmer. Špecifické kontexty nadobúda nielen v akademickom
prostredí, ako súčasti pracovného trhu, ale aj v kontexte samotného doktorandského vzdelávania, ako to
ukázal aj výskum.
Doktorandské naratívy vo veľkej miere tematizovali oblasť problematického zlaďovania,
zosúlaďovania či skĺbenia doktorandského štúdia s ostatnými sférami svojho života, a to predovšetkým
sféry prace, rodiny a iných voľnočasových aktivít, ktorým sa doktorandi a doktorandky venovali.
V súvislosti s touto oblasťou kľúčovú rolu nadobúdajú predovšetkým tri faktory: a) forma
doktorandského štúdia participantov a participantiek (denná alebo externá), b) rodinný stav
participantov a participantiek (rodičia alebo ne-rodičia), a c) individuálny gender (doktorandka alebo
doktorand). Na základe doktorandských naratívov je tak možné konštatovať, že konflikt medzi
doktorandským štúdiom a (pracovným a osobným) životom, tematizovali predovšetkým externí
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doktorandi a doktorandky, ktorí doktorandské štúdium realizovali zvyčajne popri svojej práci, ktorá
bola v ich živote centrálnym spôsobom materiálneho zabezpečenia. Pričom tento konflikt bol na jednej
strane umocnený situáciou, ak participanti okrem svojej pozície doktorandov a zamestnancov, boli aj
rodičmi, a na strane druhej situáciou, ak bola v tejto konfliktnej pozícii študujúca a pracujúca matka doktorandka. Práve tu nadobúda téma zlaďovania doktorandského štúdia a ostatných sfér života
výrazný genderový rozmer, pretože to boli najmä doktorandky, ktoré vnímali, zažívali a reflektovali
túto oblasť veľmi intenzívne.
Externí doktorandi a doktorandky tento konflikt tematizovali ako prejavujúci sa najmä v rovine
problematického ustanovenia času na štúdium (účasť na prednáškach, hľadanie alebo čítanie odbornej
literatúry), realizáciu výskumu alebo písanie (či už dizertačnej práce samotnej alebo parciálnych
publikačných výstupov), v zmysle „musím si nájsť čas“. Spravidla čas, ktorý venovali povinnostiam
vyplývajúcim z doktorandského štúdia, bol pre nich „voľným časom“, a teda tým, ktorý netrávili v práci.
Za psychicky náročné však v tejto súvislosti považovali aj pohybovanie sa medzi dvoma svetmi, medzi
„svetom práce a svetom vedy“. Svet vedy, a s ním spojený svet doktorandského štúdia, bol vnímaný ako
„odtrhnutý od reality“ a koncentrovať svoje myšlienky a pozornosť na tento svet po príchode z práce,
kde sa koncentrovali na úplne iné oblasti, nebolo pre nich jednoduché a vyžadovalo si to vysoký stupeň
sebamotivácie. Na zlaďovanie doktorandského štúdia a práce mala zásadný vplyv aj povaha
vykonávanej práce, pričom niektorí externí doktorandi a doktorandky boli zamestnaní v akademickom
prostredí, čo považovali v určitých prípadoch za výhodu a snažili sa o súlad medzi svojou akademickou
prácou a doktorandským štúdiom, teda o zmierňovanie tohto konfliktu.
„Teraz je práve také kritické obdobie, že sa človek musí donútiť a to je asi na tom najhoršie, na tom externom
štúdiu, tú sebamotiváciu nájsť v sebe a donútiť sa. Človek keď na škole, tak je to iné, donútiť sa na tie skúšky, ale
takto proste príde domov z roboty a musí sa donútiť písať, alebo začať čítať niečo, tak to nie je také jednoduché.
No tak to je na tom asi to najhoršie, tie deadliny trochu pomáhajú, že dovtedy to treba odovzdať a potom sa človek
trošku vyhecuje, ale ináč...“
(externá doktorandka - zamestnankyňa v súkromnom sektore, 30 rokov, 3. ročník)
„Zopár doktorandov ako ja pracovalo na univerzite, určite je to výhoda, čo robíš pre doktorát, robíš pre prácu, ja
v tom nevnímam rozdiel, vlastne doktorát je náplň mojej práce. [...] Na katedre máme možnosti publikovať, máme
kontakty a tak. Sú konferencie, učíš, máš kredity, keď pracuješ inde, tak je to ťažšie.“
(externý doktorand – zamestnanec univerzity, 35 rokov, 3. ročník)

Ak bola doktorandská pozícia naviac kombinovaná s rodičovskou rolou participanta alebo
participantky, tento fakt zásadne determinoval povahu celého doktorandského príbehu, a to ako
v prípade externých i denných doktorandov a doktorandiek, tak aj v prípade žien a mužov. Súčasne
s tým sa prehlboval i konflikt medzi doktorandským štúdiom (a prácou) a osobným životom (rodinou),
medzi ktoré participanti a participantky museli svoj čas deliť. Tento konflikt zhodne pociťovali najmä
participantky a participanti, majúci dieťa alebo deti v nižšom veku. V prípade denných doktorandov
a doktorandiek je možné konštatovať, že doktorandské štúdium bolo pre nich de facto prácou, nakoľko
doktorandské štipendium nadobúdalo status hlavného (spravidla jediného) príjmu a participanti
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a participantky nemali iné trvalé pracovné pomery, pričom deklarovali, že by počas doktorandského
štúdia iný pracovný pomer ani nestihli vykonávať. Avšak, je nutné konštatovať, že byť na dennom
doktoráte a súčasne byť aj rodičom, sa v rámci výskumu javil ako netypický doktorandský príbeh. Kým
v jednom prípade denná doktorandka a matka zdôrazňovala predovšetkým fakt, že mať dieťa bolo jej
osobným rozhodnutím a preto žiadne limity v tomto smere nepociťovala, v druhom prípade bolo pre
doktorandku náročné skĺbiť pracovné povinnosti, starostlivosť o školopovinné dieťa a svoju dizertačnú
prácu. Obe doktorandky zhodne zdôrazňovali na jednej strane, vzhľadom k svojmu doktorandskému
štúdiu, podporu zo strany svojho partnera (či už v materiálnej alebo nemateriálnej rovine), na strane
druhej snahu nebyť nijakým spôsobom ako matky vnímané ako zvýhodňované či privilegované oproti
ostatným kolegom a kolegyniam na pracovisku.
„Lebo ja som sa tak sama rozhodla, že najskôr dieťa, potom kariéra. Keď som nastúpila [na doktorandské
štúdium], mi povedali jednoducho, že mám dieťa, tak to berú do úvahy, ale nemôžem sa na to vyhovárať, čo som
sa ani nikdy nevyhovárala. [...] Keby som sama, tak z toho [štipendia] pekne vyžijem, no možno kebyže bývam
s rodičmi, ale jednoducho, že by som bola sama s dieťaťom a na doktorandskom, to by sa absolútne nedalo.“
(denná doktorandka – matka, 27 rokov, 2. ročník)
„Ja som nasadila dosť rýchle tempo, išla som do toho s tým, že nikdy tu nebudem komusi dokazovať, že teda ja
mám nárok odísť vtedy a nebudem tu dlhšie, lebo ja mám rodinu, proste nešla som sem s tým, že toto budem tlačiť
do popredia, že stanovím mantinely, a že presadím iné vzťahy a podmienky pre mňa, ako majú iné doktorandky.
[...] Ako som nasadila to rovnaké tempo s nimi [s bezdetnými doktorandmi], možno že som ich niekedy až
predbehla v istých veciach. Cítim sa, a aj vidím to teda na tom prístupe, že nemám nejaké privilégiá alebo že by sa
voči mne správal tu niekto inak ako k bežnej študentke.“
(denná doktorandka, - matka, 33 rokov, 1. ročník)

Vo veľmi netypickej a špecifickej situácii bola denná doktorandka, ktorá bola paralelne
s doktorandským štúdiom na rodičovskej dovolenke, ktorá svoju situáciu vnímala na jednej strane ako
veľmi náročnú vzhľadom na skĺbenie všetkých povinností, najmä na plánovanie a aktívne a produktívne
využite svojho času. Veľký dôraz kládla na fakt, že svoje dieťa kvôli štúdiu nezanedbáva, pretože
odsunutie či odstrčenie dieťaťa kvôli vlastnej kariére nepokladala za správne. Na strane druhej,
vzhľadom na finančné zabezpečenie, vnímala svoju situáciu ako výhodnú, keďže ako denná
doktorandka poberala štipendium, ktoré bolo de facto bonusom do rodinného rozpočtu. Súčasne sa vo
veľkej miere identifikovala so svojou viacrozmernou pozíciou doktorandky – matky – manželky,
pričom svoju skúsenosť sama vnímala ako „netradičnú“.
„Som na materskej a popri tom interne študujem, ono je to také netradičné. A nestretla som sa takto s mamičkami,
že by študovali interne, ešte externe áno, ale interne, nemám žiadne také v okolí. [...] Možno keby som bola
slobodná, bez dieťaťa, tak to začlenenie [na pracovisku] by bolo už určite intenzívnejšie. Tie možnosti sú
limitované, ja pracujem len v tom čase, keď malý spí, čo sú tri hodiny poobede a večer, a mimo toho, keď chodím
na katedru. [...] [Čas] naozaj musím veľmi aktívne využiť, že tam sa nemôžem preflákať. Večer je to únavné, lebo
už som vyčerpaná po celom dni, keď robím domáce práce popri tom, veľa spraví manžel, ale tá domácnosť
nepustí... Niekedy mám ten problém, že kým sa dostanem do tej témy, kým si to rozmyslím, tak jednoducho už je
čas aj ísť preč, niekedy toto vidím trošku ako nevýhodu, mám ten čas a viem, že ten čas musím využiť, lebo ma to
tlačí. [...] My máme fakt na jednu hodinu rozplánovaný režim aj s manželom, že máme tabuľku nalepenú na
nástenke a vieme každý kde čo robí a kde je a aké má činnosti. [...] Materstvo patrí k žene, ale v žiadnom prípade
neredukujem materstvo na fyzické materstvo, a takisto neredukujem ženu na matku.“
(denná doktorandka - matka, 27 rokov, 2. ročník)
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Konflikt medzi doktorandských štúdiom a pracovným a osobným životom bol najviac zreteľný
vo výpovediach externých doktorandiek (a doktorandov), ktorí boli súčasne rodičmi. Skĺbenie
povinností vyplývajúcich zo všetkých, spravidla troch hlavných rolí zamestnanca – rodiča – doktoranda,
bolo extrémne náročné na čas, energiu i logistiku každodennosti. Vzhľadom k doktorandskému štúdiu,
ktoré však pre nich nebolo zdrojom finančného zabezpečenia, ale naopak prevažne predstavovalo
finančné náklady, si vyžadovalo nielen vysoký stupeň vnútornej motivácie, ale aj existenciu dlhodobej
a jasnej vízie, a taktiež toleranciu a podporu zo strany partnera či širšieho okolia. Doktorandi
a doktorandky zaraďovali svoje doktorandské štúdium do sféry práce a v tejto logike aj oddeľovali sféru
práce (zamestnanie a doktorát) a rodiny. Participanti a participantky taktiež zdôrazňovali, že je pre nich
„rodina na prvom mieste“ a ostatné povinnosti jej nepodriaďujú, avšak súčasne pociťovali absenciu
voľného času, času na relax či času pre seba.

„Je to ťažké skĺbiť všetky povinnosti, samozrejme hlavne s deťmi, je veľmi náročné na čas, aj na tolerantného
partnera. Ja mám rodičov, ktorí sú úplne mimo, nám jednoducho nemá kto pomôcť. Pokiaľ sú deti zdravé, tak sa
ešte dá, no ale keďže zvyknú byť dosť často chorí, tak je to problém. To vidím ako najväčší problém, táto logistika.
[...] V práci máme toľko povinností, že ja som rada, keď si to odpracujem, a potom samozrejme utekám domov
a riešim rodinu, a potom večer riešim ešte veci do práce, takže ja ani káva, ani také veci veľmi nemám čas. [...]
Samozrejme potom dlho, dlho nič a potom som ja, moje záujmy. Venuj sa sama sebe, pokiaľ splníš všetky
povinnosti, čo sa od teba očakávajú. Priznám sa, že idem ako perpetuum mobile, v kuse, v kuse, v kuse, stále sú
nejaké povinnosti.“
(externá doktorandka - zamestnankyňa univerzity - matka, 35 rokov, 3. ročník)

Doktorandské štúdium malo u externých doktorandov a doktorandiek v ich príbehoch dôležité, no
spravidla nie prioritné a centrálne postavenie, z tohto dôvodu muselo často ustúpiť požiadavkám,
potrebám a očakávaniam iných sfér či ľudí. Venovať sa naplno doktorandskému štúdiu preto bolo v ich
pozícii pociťované ako nemožné, či prinajmenšom ako problematické, a to nielen z dôvodu nedostatku
času, ale napríklad aj nedostatočného priestoru v symbolickom či materiálnom zmysle. Nerovnováhu
jednoznačne vnímali a reflektovali predovšetkým doktorandky.
„Ja sa v podstate nemám kde sústrediť na prácu, na štúdium, lebo v práci sme piati v jednej kancelárií a doma sa
nemám kedy a kde zavrieť a jednoducho sa sústrediť na prácu, jedine večer, a to som unavená. Takže večer
pozerám do toho počítača alebo do tých kníh, takže ja študujem len tak ukradomky, aby netrpela práca, aby
netrpela rodina...“
(externá doktorandka - zamestnankyňa univerzity - matka, 35 rokov, 3. ročník)
„Ja to všetko tak beriem, ako to príde. Ťažko povedať, čo je priorita. Keď treba s malou byť, som s malou. Keď
treba písať niečo, píšem. Keď treba doma variť, tak varím. Je to také, že sa snažím všetko skĺbiť. Všetko skĺbiť a
nič nedávam dopredu. Možno, že malú dávam trošku viacej dopredu, aby proste aj sa zabavila, aby bola aj medzi
deťmi, lebo už má taký vek, že už potrebuje byť medzi deťmi. A snažím sa, aby to všetko fungovalo. Síce mám
pocit tým pádom, že nič z toho nefunguje na sto percent, ako by malo, ale snažím sa, aby to bolo aspoň na tých
deväťdesiat. Aby to tak fungovalo.
(externá doktorandka - na rodičovskej dovolenke, 31 rokov, 4. ročník)
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Je možné konštatovať, že v genderovom kontexte a v kontexte doktorandského štúdia, práve
doktorandky častejšie pociťovali tlak, ktorý bol na nich vyvíjaný, pretože v rámci všetkých rolí čelili
odlišným očakávaniam: v role doktorandky napĺňali povinnosti súvisiace so štúdiom a snažili sa o svoj
kvalifikačný rast, teda naplnenie vlastných potrieb, podobne v role zamestnankyne, kde sa snažili nielen
o naplnenie povinností súvisiacich so svojím zamestnaním, ale aj o plánovanie svojej kariérnej dráhy,
a nakoniec v role matky (a manželky), kedy sa snažili, aby dieťa ich prácou nijakým spôsobom netrpelo.
Súčasne boli konfrontované s genderovo stereotypným nastavením rolí, ktorých naplnenie je od nich
ako od žien očakávané, či už zo strany detí, partnera alebo spoločnosti, prípadne od seba samých.
„V akej pozícií je žena, tichá domácnosť, vzdorovité deti, to je ako výsledok toho, že mamička nie je plne
k dispozícií, ale mamička sa snaží nie lakovať si nechty, ale venovať sa svojmu profesnému rastu. Niekedy sa cítim
ako boxovacie vrece, že vlastne tlaky z každej strany, s jedným dieťaťom sa treba učiť, druhé dieťa je často choré,
treba s ním byť doma, samozrejme manžel... V prvom rade je to povinnosť ženy sa postarať o rodinu, takže
z každej strany sú tlaky a musíte si s tým poradiť sama s tým, že kedy študujete, to je váš problém. Takže ja sa
musím postarať o deti, ja sa musím postarať o manžela, ja musím navariť, musím upratať. Nehovorím, že mi
nepomáha, to nemôžem povedať, sú aj horšie prípady...“
(externá doktorandka - zamestnankyňa univerzity - matka, 35 rokov, 3. ročník)

Podobne svoju situáciu vnímala aj externá doktorandka, ktorá aktuálne nastúpila na materskú
dovolenku a bola v období pred narodením svojho prvého dieťaťa, a konfrontovala sa so svojou novou
pozíciou. Vzhľadom k doktorandskému štúdiu už pred otehotnením pociťovala ako externá
doktorandka náročnosť zladenia svojej práce v súkromnom sektore, a štúdiom, ktoré bolo na úkor jej
voľného času, pričom tehotenstvo tento pocit ešte umocnilo.
„Ja som si myslela, že to [PhD.] spravím aj skorej práveže. Ale potom som išla domov a začala som pracovať...
Nedokázala som sa možno vzdať voľného času, toho mála voľného času, ktorý som mala, keď som sa vrátila do
roboty a tiež sa mi strašne ťažko sadalo za počítač. Proste mala som robotu, kde som bola stále za počítačom
a večer si sadnúť a znova a písať... Takže ja som mala ambície, že to skončím rýchlejšie a to sa mi nepodarilo.
A teraz s týmto [tehotenstvom], tak to neviem. Ako nie je to niečo také, keď to nespravím za tri roky, ale spravím
to za päť alebo za šesť, tak nič sa nestane, žiadnu zmenu podľa mňa nepocítim v mojom živote. [...] Ak som to
nestihla popri robote, tak si myslím, že popri materskej to bude to isté, ak nie ešte horšie. Ak to nebudem naozaj
zvládať, tak preruším štúdium na rok, a potom by som si ho dokončila. Aj teraz som si myslela, už teraz pred
pôrodom, že som doma, že koľko ja budem mať času a ako budem písať, intenzívne študovať a vôbec to tak nie je.
Veľmi ťažko sa donútim. Mám úplne inú hlavu plnú vecí, to treba kúpiť, to treba vybaviť a to ešte stihnúť
a poprať, ožehliť a tisíc vecí, ťažko sa sadá k počítaču, že nejdem si pozerať ja neviem kúpacie vedierka...“
(externá doktorandka - na rodičovskej dovolenke, 30 rokov, 3. ročník)

Doktorandky - matky intenzívne reflektovali problém skĺbenia práce a materstva. Materstvo
významne vstupovalo do formovania naratívov doktorandiek, ako aj do samotného prežívania ich
doktorandského štúdia, celkovej pracovnej kariéry i osobného života, pričom tieto sféry sa
u doktorandiek výrazne prelínali. Doktorandky tak následkom pociťovaných tlakov na jednej strane
často čelili výčitkám svedomia, v ich naratívoch sa objavoval motív veľkého úsilia a snahy byť
dokonalou, perfektnou vo všetkých smeroch a všetko zvládnuť. Na strane druhej, až na krízové obdobia,
ktoré všetky zažívali, boli na seba hrdé, a doktorandské štúdium sa v tomto kontexte stávalo jedným
z prostriedkov nadobúdania ich sebadôvery a pozitívneho sebavnímania.
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„Viem si predstaviť aj ideálnejší stav, ale v rámci možností sa mi to myslím si celkom podarilo skĺbiť.
Samozrejme, že niekedy, keď napríklad boli chorí a ja som musela ísť do práce, takže museli byť s niekým iným,
vtedy som mala výčitky svedomia, že nie som s nimi doma. Ale to sú veci, ktoré sa nedajú ovplyvniť a to sú také
momenty, kedy vám je to ľúto, že musíte odísť a to dieťa reve, lebo je choré. [...] Nie že by som sa chcela
sťažovať, tak to je. Koniec koncov, robím to dobrovoľne, robím to preto, lebo to chcem robiť a snažím sa to tak
nejako zariadiť. V podstate ani jednu z tých vecí nerobím na sto percent, ani rodinu, ani prácu, ani štúdium, všade
sú ústupky, niekedy väčšie tam, niekedy väčšie tam, ale nič nerobím tak dokonale, akoby som chcela. Ale neviem
si predstaviť v mojom veku, že by som nemala rodinu...“
(externá doktorandka - zamestnankyňa univerzity - matka, 35 rokov, 3. ročník)
„Dávnejšie, keď som si čítala a učila sa, hovorila som si, teraz som mohla tento čas venovať malej. A zas naopak,
keď som bola s malou a hrala som sa, čo mne prišlo ako strašná nuda, tak som si hovorila, teraz by som sa mohla
koľko naučiť. Mňa to vnútorne strašne rozbilo a rozhádzalo, tak som si povedala, že nie. Keď je teraz čas byť
s malou, buď s malou, venuj sa jej naplno. Proste nič iné, len malá. A potom som si jeden deň povedala, akonáhle
malá zaspí alebo má nejakú inú aktivitu, v tej chvíli si kľudne zapni počítač a rob si svoje. Keď sa malá vráti, vypni
počítač a choď za ňou a proste odvtedy mi to tak funguje. Zo začiatku som mala výčitky a to nielen výčitky, ale aj
výčitky voči škole, výčitky kvôli malej. Potom raz to prišlo, som si to tak sekla.“
(externá doktorandka - na rodičovskej dovolenke, 31 rokov, 4. ročník)

Ako v tejto súvislosti konštatuje Maříková (2006), otázka zlaďovania práce a rodiny býva často
v spoločnosti i na individuálnej úrovni, vnímaná predovšetkým ako „osobný“ či „súkromný“ problém,
a podobne ako to pociťovali aj participantky výskumu. V prípade, že niektorú z povinností nemohli
zabezpečiť pripisovali to zvyčajne svojej vlastnej zodpovednosti. Podľa Maříkovej (2006) aj na úrovni
inštitúcií je k nej pristupované taktiež v tomto zmysle, pričom sa domnieva, že ide o oblasť presahujúcu
možnosti riešenia len v individuálnej rovine, pretože sa jedná o širší sociálny problém (či otázku) a je
nutné túto oblasť sledovať v širších sociálnych súvislostiach. Hoci na individuálnej úrovni denné
doktorandky a doktorandi deklarovali, že im vzhľadom na rodinné povinnosti na pracovisku „vyšli
v ústrety“, externé doktorandky nemali v tomto kontexte žiadnu podporu ani na individuálnej úrovni.
Preto by si oblasť zlaďovania vyžadovala nielen špecifický prístup zo strany inštitúcií, v tomto prípade
univerzít, ktoré však podľa výskumu nijakým spôsobom v oblasti zlaďovania a doktorandského
vzdelávania nepôsobili. Ale aj zo strany štátu, ktorý môže túto oblasť zásadne ovplyvniť
prostredníctvom svojej sociálnej politiky v prospech genderovej rovnosti, kam je možné oblasť
zlaďovania práce a osobného života začleniť. Dosiahnutie rovnováhy preto vyžaduje realizáciu
zodpovedajúcich opatrení na danej pracovnej pozícii, existenciu zodpovedajúcich organizačných
systémov, ako aj podporu zo strany manažmentu (Pisár et al. 2008, 18). Pre každého človeka znamená
rovnováha práce a osobného života tú „správnu kombináciu“ a je dosiahnutá vtedy, ak „individuálne
práva na plnohodnotný život pracovný i mimopracovný sú akceptované a rešpektované ako norma, a to
v záujme vzájomného prospechu jednotlivca, zamestnávateľa aj spoločnosti“ (ibid.). Na základe
doktorandských naratívov je však možné konštatovať, že táto rovnováha sa, v prípade doktorandov
a doktorandiek, len zriedka darila uspokojivo dosiahnuť.

171

3) „V neistote od počiatku...“
alebo ustanovovanie (nielen) akademických dráh z doktorandskej perspektívy
Na základe doktorandských naratívov sú akademické dráhy doktorandov a doktorandiek
v analýze primárne sledované ako dve samostatne sa odvíjajúce línie, ako denné a externé príbehy,
pričom toto rozdelenie je možné v rámci analýzy pokladať za nosné. Výskum preukázal ich rozdielne
vnímanie a skúsenosti v rámci sledovaných oblastí (študijná a vedecká časť, pedagogická činnosť,
spolupráca so školiteľom apod.), pričom v tejto kapitole je táto klasifikácia navyše doplnená
o genderový rozmer sledovaný v rámci naratívov, ktorý sa ukazuje ako ďalší kľúčový faktor pri rozvoji
a ustanovovaní akademických dráh doktorandov a doktorandiek. Na základe oboch faktorov budem na
tomto mieste komplexne sledovať charakter doktorandských príbehov opierajúc sa o nasledovné
oblasti: a) celkovú motiváciu participantov a participantiek realizovať doktorandské štúdium, s tým
súvisiacu b) pozíciu doktorandského štúdia v živote participantov a participantiek, ktoré vyústia do
popísania c) spôsobov ustanovovania ich akademických dráh. Analýza tu chce zachytiť hlavné motívy,
na ktorých doktorandské príbehy stoja a celkový význam, ako aj prežívanie doktorandského štúdia
z perspektívy participantov a participantiek, aby ich na jednej strane zhrnula, a na strane druhej vyústila
do porozumenia doktorandských príbehov v širšom kontexte, a naplnila tak celostný zámer výskumu.
Všetci doktorandi a doktorandky k rozhodnutiu nastúpiť na doktorandské štúdium pociťovali
prioritne určitú motiváciu, ktorá bola smerodajným aspektom determinujúcim ich rozhodnutie, či už
bola založená na vnútorných alebo vonkajších faktoroch. V každom príbehu bola táto motivácia
špecificky podmienená a úzko súvisela s aktuálnou životnou situáciou, a osobným životom
a doterajšími skúsenosťami participanta či participantky. V rámci denných príbehov sa ako dominujúca
motivácia prihlásiť sa na doktorandské štúdium javila možnosť ďalej sa venovať tomu, čo ich baví,
možnosť pokračovať v niečom, čo už začali spravidla v rámci ich magisterského štúdia. Doktorandské
štúdium teda vnímali ako možnosť zaoberať sa vedou ako takou, prehlbovať svoje vedomosti v oblasti,
ktorej sa predtým už venovali, prípadne ich táto oblasť pri prihlasovaní sa na štúdium natoľko zaujala,
že sa predstavovala hlavný impulz, prečo sa rozhodli pre doktorát. Doktorandské štúdium mohlo byť
vnímané dokonca ako „jediná možnosť rozvíjať sa v tomto smere“, teda jediná možnosť ako sa ďalej
venovať vede a oblasti, ktorá ich zaujímala. Kým v niektorých prípadoch bola hlavnou motiváciou
samotná veda, t.j. oblasť výskumu, téma či vedná disciplína a túžba „mať z nej doktorát“, v iných
prípadoch prevládal dôraz na výsostne individuálnu rovinu. Doktorandi a doktorandky v takomto
prípade vnímali doktorandské štúdium predovšetkým ako prostriedok pre svoj osobnostný rast či rozvoj
seba samého, videli v ňom priestor, ako sa realizovať či možnosť rásť a celkovo ako možnú dobrú
skúsenosť v ich živote.
Ďalším dôležitým motívom, ktorý participanti a participantky artikulovali niekedy dôraznejšie,
inokedy menej výrazne, no bol v denných príbehoch silne prítomný, bola ich motivácia pre
doktorandské štúdium vedená najmä pragmatickými dôvodmi. Doktorandské štúdium v dennej forme
bolo zo strany participantov a participantiek vnímané nielen ako východisko z núdze, ako napríklad
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v prípade, ak doktorand nevedel, „čo so sebou ďalej“ po magisterskom štúdiu, alebo ako v prípade
doktorandky, ktorá sa ocitla bez práce po materskej dovolenke. Ale predovšetkým bolo vnímané ako
spôsob „zaistenia príjmu na určitý čas“, pričom doktorandské štipendium, ktoré denným doktorandom
a doktorandkám automaticky prislúchalo, pretože vyplývalo z ich pozície, bolo označované za slušné
a ani v jednom prípade nebolo vnímané ako nepostačujúce. U denných doktorandiek aktuálne aj na
rodičovskej dovolenke, bolo v tomto kontexte štipendium vnímané dokonca ako podstatná súčasť
rodinného rozpočtu, ktorý by bol v opačnom prípade ochudobnený o jeho zásadnú časť.
V súvislosti so štipendiom ako finančnou motiváciou nielen nastúpiť, ale aj pokračovať
a úspešne ukončiť svoje štúdium, sa objavili v rámci naratívov aj protikladné postoje. Kým v niektorých
prípadoch finančné zdroje nepredstavovali žiadnu zásadnú motiváciu, keďže ich doktorandi
a doktorandky „dostali tak či tak“, prípadne nepociťovali žiadnu výraznejšiu zodpovednosť
vyplývajúcu z poberania doktorandského štipendia, v zmysle „skončím, neskončím, peniaze vrátiť
nemusím“. V niektorých prípadoch bola táto zodpovednosť, v zmysle akejsi spoločenskej
zodpovednosti, intenzívne pociťovaná. Doktorandi a doktorandky v takom prípade vnímali
doktorandské štúdium ako svoju prácu a boli motivovaní si svoje doktorandské štipendium
„odpracovať“, či už pedagogickou činnosťou na pracovisku alebo inými prácami vykonávanými na
pracovisku. Doktorandské štúdium z hľadiska doktorandského štipendia mohlo byť z doktorandskej
perspektívy pociťované ako určitý typ záväzku a vnímané v širšom spoločenskom kontexte ako luxus.
„Ani nerozmýšľam nad tým, že by som to štúdium nechala, aj preto, že mám taký ten záväzok. Aj to štipendium,
jedno s druhým, že som ho čerpala, a že proste to si neviem predstaviť, že teraz tie peniaze, čo som dostala od
štátu, by som to brala ako spreneveru. Viem, že sú rodiny, ktoré žijú z tristo euro, proste ja sa mám kráľovsky
s tými peniazmi, hoc dobre, platím si tie dobrovoľné poistenia, aj tak jedno s druhým a stále ti ostane dosť peňazí,
je to luxus. A je to také zvláštne, že je to naozaj veľmi veľa peňazí pre jedného človeka. Možnože niekto povie, no
že keď si máš kupovať tie knihy a cestovať po tých rôznych konferenciách aj jedno s druhým, že to nie je až tak
veľa peňazí, ale to nech mi nikto nehovorí, keď dokáže rodina vyžiť za oveľa menšie sumy. Fakt by som to brala
ako takú spreneveru.“
(denná doktorandka, 26 rokov, 2. ročník)

V tejto súvislosti, externí doktorandi a doktorandky nemali nárok na štipendium a neboli
nijakým spôsobom podporovaní, spravidla ich možnosti dostať sa k akýmkoľvek iným finančným
zdrojom, boli značne obmedzené. Viacerí participanti a participantky vnímali tento stav ako
znevýhodňujúci, v porovnaní s dennými doktorandmi, obzvlášť v prípadoch, ako doktorand alebo
doktorandka nemali stabilný príjem. Taktiež doktorandi a doktorandky v externej forme štúdia mali
v niektorých prípadoch pôvodne ambíciu študovať v dennej forme, no nepodarilo sa im sa na denné
štúdium dostať, čo malo vplyv na priebeh doktorandských príbehov a ich motivácie. Ocitli sa tak
v situácii, s ktorou sa museli konfrontovať a prispôsobiť svoj život doktorandskému štúdiu, ktoré im
v týchto prípadoch často spôsobilo nepredpokladané finančné náklady vo forme školného. Preto vo
všeobecnosti motivácie, ktoré tematizovali externí doktorandi a doktorandky, mali odlišný charakter.
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Externí doktorandi a doktorandky boli prevažne ľudia zamestnaní v rôznych sektoroch a ich
motivácie pre doktorandské štúdium boli rôznorodé. Pre časť participantov a participantiek bolo
hlavnou motiváciou ich doktorandského štúdia nadobudnutie titulu PhD., ktoré pre nich bolo
nevyhnutnou podmienkou udržania si aktuálneho zamestnania. Niektorí mali získanie titulu zahrnuté
ako podmienku v rámci ich pracovnej zmluvy. Ako ďalšiu motivačnú líniu je možné rozpoznať
„robenie si doktorátu“ ako cielený akt pre zvýšenie svojej kvalifikácie, aby participant či participantka
mohli postúpiť v pracovnej hierarchii, resp. predpokladali, že by im tento pohyb smerom nahor mohol
titul PhD. zaistiť. V niektorých prípadoch sa externí doktorandi a doktorandky domnievali, že tak
získajú lepšie možnosti pre trh práce. Taktiež špecificky v externých príbehoch bol titul PhD. vnímaný
ako prestížny, i keď získanie prestíže nebolo označované ako hlavná motivácia pre jeho nadobudnutie.
Dá sa konštatovať, že v externých príbehoch bolo doktorandské štúdium dominantne motivované tým,
že bolo vnímané ako prostriedok kariérneho rastu a môže byť rozpoznané ako súčasť ich
cieľavedomého kariérneho plánovania. Okrem pragmaticky motivovaných dôvodov štúdia,
tematizovali aj externí doktorandi a doktorandky ďalšie osobné dôvody, ktoré boli podobného
charakteru ako u denných doktorandov. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí v danej oblasti,
doktorandské štúdium napomáhalo k rozširovaniu obzorov a otváraniu možností, prípadne zapĺňalo
pociťovaný deficit vo vedeckej či teoretickej oblasti. Bolo pre nich spôsobom, ako sa ďalej realizovať
a rozvíjať, prispievalo teda taktiež vo veľkej miere k osobnému rastu jednotlivcov. V niektorých
prípadoch dokonca doktorandské štúdium bolo splneným snom či naplnením zmyslu života, prípadne aj
vyplnením voľného času. Doktorandské štúdium pre externých doktorandov a doktorandky spravidla
fungovalo ako prostriedok nadobúdania poznania v tom zmysle, že ich nútilo systematicky sa tej ktorej
oblasti venovať, čítať literatúru a pracovať na sebe, v zmysle „tlačenia dopredu“, k čomu by sa bez
tohto „systémového tlaku“ pravdepodobne nedonútili, ako to v mnohých prípadoch konštatovali
participanti a participantky. Obzvlášť v externých príbehoch doktorandiek, je opäť umocnený
genderový rozmer motivácie, kedy doktorandky častejšie deklarovali svoje doktorandské štúdium ako
spôsob, ako „sama sebe niečo dokázať“ či ako spôsob uspokojenia „vlastných ambícií“, a to aj pri
výchove dieťaťa, prípadne bez výraznejšej podpory zo strany partnera či širšieho okolia.
„Je to také vnútorné napredovanie, ja stále potrebujem napredovať. Hovorím, toto nie je moja konečná zastávka,
tie vedomosti a tie informácie, to všetko... Toto keď som začala teraz študovať, strašne mi to otvára ďalšie
možnosti, ďalšie dvere a do veľa vecí som zabŕdla, čo ma strašne zaujalo a snažím sa ešte aj v tom smere
rozširovať, aj keď sa to netýka priamo mojej práce, ale snažím sa aj v tom smere si niečo rozšíriť, nejaké veci. [...]
Musím vždycky obetovať časť spánku, keď chcem niečo robiť. Tak snažím sa v rámci normy, ale žiadnu podporu
doma nemám. Ani omylom. Presne opak mám doma.“
(externá doktorandka – rodičovská dovolenka, 33 rokov, 4. ročník)

V prípade externých i denných doktorandov a doktorandiek sa tak oblasť motivácie pre
doktorandské štúdium a jeho pozície v ich životoch prelína. Doktorandské štúdium mohlo tak byť
jednak cieleným krokom a prostriedkom pre zvyšovanie kariérneho rastu, ako to zväčša preukázali
externé príbehy. No mohlo nadobúdať aj pozíciu východiska z núdze či náhodného vyústenia situácie,
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ako sa to často preukazovalo v rámci denných príbehov, ktorí spravidla vopred nevedeli, či na štúdium
prijatí budú. Kým v denných príbehoch sa doktorandské štúdiom javilo byť centrálnou osou, okolo
ktorého sa koncentrovala a rozvíjala životná dráha denných doktorandov a doktorandiek. V externých
príbehoch nadobúdalo doktorandské štúdium, síce dôležitú, no stále viac okrajovú pozíciu, a odvíjalo sa
skôr na pozadí pracovných a životných dráh participantov a participantiek. Práve v kontexte kariérnych
dráh sa zároveň preukazuje aj najzásadnejší rozdiel medzi dennými a externými príbehmi. Kým pre
externých doktorandov a doktorandky je doktorát akýmsi doplňujúcim prostriedkom, ktorý im môže,
ale nemusí pomôcť, v ich už spravidla rozvinutej kariérnej dráhe, denní doktorandi a doktorandky,
vzhľadom k ich nižšiemu veku, boli na začiatku svojej kariérnej dráhy.
V tejto súvislosti, doktorandské štúdium je, nielen v rámci analýzy, vnímané ako začiatočná
fáza akademickej dráhy. Laudel a Gläser (2008) rozlišujú v rámci začiatočnej akademickej fázy tri
súbežne uskutočňované akademické dráhy: poznávaciu, inštitucionálnu a komunitnú. Poznávacia dráha
môže byť chápaná ako nadobúdanie poznania, ako spôsob akým si začínajúci výskumník či
výskumníčka vytvára svoju vedomostnú základňu, ako opakujúce sa konštruovanie výskumnej cesty
postupujúcej od jedného projektu k druhému (s. 390). Komunitná dráha je chápaná ako príležitosť
realizovať výskum, spolupracovať alebo komunikovať, pričom priamo súvisí s pozíciou začínajúceho
výskumníka nadobudnutou v rámci vedeckej komunity. Inštitucionálna dráha priamo súvisí s pozíciou
začínajúceho výskumníka v rámci akademickej inštitúcie, pričom zahŕňa aj materiálnu základňu
výskumu (mzdy a všetko ostatné zdroje potrebné na realizáciu výskumu), ktorá je spravidla
zabezpečovaná zo strany výskumnej inštitúcie, v tomto kontexte univerzity (ibid., 391).107
Práve na základe tohto teoretického uchopenia je tak možné sledovať aj ustanovovanie
akademických dráh participantov a participantiek výskumu prostredníctvom ich individuálnych
(životných či pracovných) dráh, teda doktorandských príbehov. Doterajšia analýza parciálne
vypovedala o všetkých troch dráhach z perspektívy denných i externých doktorandov a doktorandiek.
Poznávaciu dráhu, v kontexte doktorandského vzdelávania v skúmanom kontexte, možno sledovať ako
celkový spôsob nadobúdania poznania, vrátane teoretických vedomostí v rámci prednášok, ako aj
prostredníctvom štúdia literatúry, či počas realizácie teoretického výskumu. Je možné sem zaradiť aj
návštevu vedeckých konferencií a publikačnú činnosť, ktoré taktiež často prispievali k zvyšovaniu
vedomostnej základne a prehlbovaniu poznania. Toto poznanie malo komplexne smerovať k tvoreniu
dizertačnej práce, ako ku konečnému výsledku poznávacej dráhy, akémusi „vrcholu poznania“
doktorandov a doktorandiek. Spravidla bola poznávacia dráha u doktorandov a doktorandiek na jednej
strane poznačená vysokou mierou osamotenia, pričom toto osamotenie bolo ešte umocnené u externých
Tieto tri dráhy sú zároveň úzko prepojené a vstupujú do komplexnej vzájomnej interakcie. Poznávacia dráha
závisí od komunitnej, pretože nadobúdanie poznania, rovnako ako možnosti realizácie výskumu, spolupráca
a komunikácia čiastočne závisia od pozície nadobudnutej v rámci komunity. A rovnako závisí aj od
inštitucionálnej dráhy, pretože práve inštitúcia poskytuje lokálne pracovné podmienky pozostávajúce
z materiálnych zdrojov, lokálne viazaného poznania, výskumnej podpory, či kolegov. Komunitná dráha zas
zahŕňa reputáciu, ktorá je potrebná, aby človek mohol byť prijatý na inštitúciu do pracovného pomeru, ako aj
inštitucionálna dráha musí poskytovať možnosti pokračovania komunitnej dráhy (Laudel - Gläser, 2008, 391).
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doktorandov a doktorandiek. Toto osamotenie malo často priamy súvis s charakterom spolupráce so
školiteľom alebo školiteľkou, ktorá ak nenapĺňala očakávania a potreby doktorandov a doktorandiek
v oblasti poznania, zásadne to determinovalo celú poznávaciu dráhu doktoranda či doktorandky. Svoje
poznávacie dráhy doktorandi a doktorandky reflektovali prevažne v pozitívnych intenciách, cez ktoré
vnímali svoje doktorandské štúdium ako zmysluplné, prínosné či obohacujúce pre ich osobné životy
a nevnímali ho ako stratu času. Doktorandské štúdium ako spôsob nadobúdania poznania im poskytlo
rozhľadenosť, prinieslo skúsenosť a kontakt so svetom vedy, či možnosť aspoň čiastočnej sebarealizácie
vo vedeckej sfére, ktorú by inde nezískali.
Komunitná dráha, v širšom zmysle chápaná ako pozícia doktorandov a doktorandiek v rámci
vedeckých komunít, bola vnímaná rozporuplne. Doktorandi a doktorandky sa spravidla necítili byť
súčasťou žiadnych vedeckých komunít a doktorandské štúdium pokladali za oddelené od sveta
„skutočnej vedy“. Doktorandská komunita fungovala z doktorandskej perspektívy oddelene od
vedeckej komunity, preto je možné konštatovať, že komunitná dráha doktorandov a doktorandiek bola
výrazne poznačená práve určitou odlúčenosťou. Túto oddelenosť je možné reflektovať na príklade
konferencií, ktoré vnímali v dvoch líniách, ako doktorandské, ktorým neprikladali vážnosť a často
nepripisovali ani kvalitu, ako konferencie vedecké, ktorých sa sami zúčastňovali len sporadicky. I keď
aktívna účasť na vedeckej konferencii mohla zaistiť doktorandom a doktorandkám dočasné preniknutie
do vedeckých komunít, necítili sa byť ich súčasťou a svoju doktorandskú pozíciu situovali mimo tento
priestor. Ako to vyplýva z naratívov, ani školitelia a školiteľky, teda vedci a vedkyne s akademickým
titulom docent alebo profesor (pričom vzťah medzi doktorandmi a školiteľmi v analýze rozpoznávam
ako konštitučný), im tento kontakt s vedeckou komunitou nevytvárali, nesprostredkovávali, ani
neumožňovali. V užšom zmysle možno chápať komunitnú dráhu ako kontakt s ľuďmi patriacimi
k vedeckým komunitám vo všeobecnosti, teda najmä s tými, s ktorými prichádzali doktorandi
a doktorandky do kontaktu na svojich pracoviskách. Túto oblasť doktorandi a doktorandky prevažne
tematizovali ako veľmi podstatnú súčasť ich doktorandského štúdia. Kým prevažne denní doktorandi
a doktorandky pokladali možnosť stretnúť a spoznať sa s ľuďmi, nadväzovať priateľstvá, budovať
profesionálne kontakty, či možnosť naučiť sa pracovať s rôznymi typmi ľudí, teda vývoj svojej
komunitnej dráhy, za najväčší prínos doktorandského štúdia. Naopak, komunitná dráha externých
doktorandov a doktorandiek bola v tomto kontexte spravidla úplne ukrátená o tento rozmer, pričom táto
izolácia od akýchkoľvek kontaktov bola v externých príbehoch výrazne a často deklarovaná.
Azda v najväčšom meradle bola v rámci doktorandských naratívov tematizovaná práve
inštitucionálna dráha, ktorá zahŕňa všetky aspekty a kontexty súvisiace s univerzitou, ako inštitúciou,
na ktorej bolo doktorandské štúdium realizované. Ako to aj vyplýva z analýzy, univerzita je tu
rozpoznávaná ako jeden z aktérov utvárajúcich a určujúcich doktorandské vzdelávanie, je priamym
a zodpovedným poskytovateľom doktorandského vzdelávania, bola fyzickým i sociálnym priestorom,
kde doktorandské štúdium prebiehalo. Keďže inštitucionálna dráha súvisí predovšetkým s pozíciou
doktorandov a doktorandiek na danej inštitúcii, títo boli vo vzťahu k inštitúcii - univerzite v pozícii
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študentov. Avšak ako najzásadnejšia oblasť, súvisiaca s inštitucionálnou dráhou, bola tematizovaná
z perspektívy doktorandov a doktorandiek práve rozporuplnosť vnímania ich pozície, ktorá bola
v skutočnosti výrazne poznačená ambivalentnosťou. V denných príbehoch v kontexte povinností voči
pracovisku či sociálnych vzťahov na ňom, lavírovala pozícia doktorandov a doktorandiek medzi
pozíciou študenta a zamestnanca, pričom táto charakteristika determinovala v najväčšej miere podobu
a vývoj ich inštitucionálnych dráh. Keďže s inštitucionálnou dráhou súvisí i materiálne zabezpečenie
výskumu, rozporuplnosť podporuje napríklad aj samotné doktorandské štipendium, ktoré denným
doktorandom z ich pozície vyplývalo. Povaha štipendia však z doktorandskej perspektívy rovnako viac
prislúchala mzde za vykonanú prácu, a teda pozícii zamestnanca. V tejto súvislosti bola inštitucionálna
dráha externých doktorandov a doktorandiek výrazne poznačená obmedzenosťou príležitostí a prístupu
k zdrojom vo všeobecnosti, či už materiálnej (financie, publikácie, počítač, kancelária) alebo
nemateriálnej (informácie, kontakty, poznanie) povahy. Teda nielen z dôvodu poskytovania nulového
materiálneho zabezpečenia zo strany inštitúcie - univerzity, ale aj výraznej obmedzenosti celkového
kontaktu s inštitúciou, ktorá im okrem formálneho zastrešenia neposkytovala a nezabezpečovala
prevažne nič iné.
Z hľadiska formy štúdia, teda nosnej klasifikácie analýzy, sa inštitucionálna dráha, podobne
ako poznávacia i komunitná dráha, u externých doktorandov a doktorandiek vyvíjala v objektívne
sťaženejších podmienkach. V celkovom kontexte nastavenia a priebehu doktorandského vzdelávania sa
javí ako normatívny model ustanovovania akademickej dráhy práve denné štúdium, pričom externá
forma štúdia sa tak stáva marginalizovanou. S externými doktorandmi a doktorandkami sa akoby
„nerátalo“ a ich pozícia a existencia v rámci štruktúr doktorandského vzdelávania je systematicky
zneviditeľňovaná. Dá sa konštatovať, že táto perspektíva je súčasne aj dominantným motívom
externých príbehov. Naopak, v rámci denných príbehov sa ako dominantný motív objavoval motív
neistoty. Pocit neistoty u denných doktorandov a doktorandiek pramenil predovšetkým zo strachu
a obáv, čo bude nasledovať po ukončení ich doktorandského štúdia a získaní titulu PhD. Doktorandi
a doktorandky v rôznych fázach svojho štúdia si boli vedomí toho, že pre nich na univerzite nebude
vytvorené stabilné miesto a pravdepodobne nebudú mať možnosť uplatniť sa na akademickej pôde, čo
bolo ústrednou víziou kariérnej dráhy de facto všetkých. Toto uvedomenie viedlo spravidla
u doktorandov a doktorandiek k pocitom frustrácie a čiastočnej demotivácie. Neistota z budúcnosti
a možností ďalšieho rozvoja kariérnej dráhy však presahovala aj akademické prostredie, a viazala sa
i na kariérnu dráhu v iných sektoroch, kde doktorandi a doktorandky podobne pociťovali obavu zo
svojej prípadnej prekvalifikovanosti a celkových obmedzených možností uplatnenia sa na súčasnom
trhu práce. A to nielen napriek nadobudnutému vzdelaniu a titulu PhD., ale práve kvôli nadobudnutému
titulu, ktorý bol vnímaný paradoxne ako príťaž.
„Mám úplne neistú budúcnosť, jednoducho, keď na univerzite skončím, nemám odpracované v postate nič, lebo
toto je štúdium. Predtým ako som šla na doktorandské, ja som si poposielala životopisy aj inde a všade mi odpísali
zaradili sme vás, ale máme veľa, potrebujeme prepustiť, nie ešte nabrať. A teraz mám strach, že to bude ešte
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zložitejšie, pretože budem mať, teda ak sa mi podarí ten titul a budem zaradená do tej vyššej platovej kategórie,
a oni ozaj uprednostnia radšej toho, koho menej zaplatia. A je to tak v dnešnej dobe, že jednoducho, teraz nejde
o kvalitu, ale proste o to, že nemôžem si ťa dovoliť...“
(denná doktorandka – matka, 27 rokov, 2. ročník)

Tento rozmer v rámci externých príbehov nebol až taký výrazný, keďže ich kariérne dráhy už
neboli v začiatočnej fáze, súčasne sa tieto dráhy neodvíjali v akademickom prostredí, ale mimo neho
a externí doktorandi a doktorandky zriedka mali ambíciu v ňom ďalej pôsobiť. Vzhľadom k príbehom,
kedy externí doktorandi a doktorandky súčasne s doktorandským štúdiom už pôsobili na univerzitách
ako zamestnanci, je možné konštatovať, že ich kariérne dráhy boli zároveň akademickými kariérnymi
dráhami, pričom práve ich inštitucionálna dráha, spredmetnená v stabilnej zamestnaneckej pozícii na
inštitúcii – univerzite, sa tu pre rozvoj akademickej dráhy javí ako zásadná. Výskum tak na základe
doktorandských naratívov spochybňuje denné štúdium ako normatívny model ustanovovania
akademickej dráhy, pretože denným doktorandom a doktorandkám spravidla nebolo umožnené svoju
akademickú dráhu na inštitúcii ďalej rozvíjať. Doktorandské štúdium samé o sebe, hoci je pokladané za
začiatočnú fázu akademickej dráhy, nebolo výlučným prostriedkom, ako budovať akademickú dráhu.
Ako aj titul PhD., hoci je základnou podmienkou začatia či udržania akademickej dráhy, nebol
automatickým spôsobom jej zaistenia. Výskum tak na jednej strane prichádza k záveru, že doktorandské
štúdium nevedie k akademickej dráhe, hoci je pokladané za jeho začiatočnú fázu a absolventov
a absolventky na ňu prioritne pripravuje. Na strane druhej odhaľuje aj poznanie, že ustanovovanie
akademických dráh môže mať rôznorodý charakter a nemusí byť striktne viazané na normatívny model,
v zmysle postupnosti: denné doktorandské štúdium – miesto na univerzite – akademická kariéra. Na
základe výskumu sa taktiež javí, že doktorandské vzdelávanie v súčasnosti nereflektuje aktuálnu
situáciu univerzít a akademického prostredia, ako aj požiadavky trhu práce a širšie spoločenské
podmienky.
Ustanovovanie akademických dráh doktorandov a doktorandiek determinuje aj ďalší nosný
faktor, ktorý vyplynul z doktorandských naratívov, a je ním genderový kontext. Je možné konštatovať,
že doktorandské príbehy boli zo strany doktorandov – mužov a doktorandiek – žien, konštruované
odlišným spôsobom. Táto charakteristika zároveň presahuje centrálnu klasifikačnú schému denný/
externý a prelína sa oboma skupinami foriem doktorandského štúdia. Doktorandky, vzhľadom na ich
doktorandské štúdium, všeobecne pokladali za prioritné medziľudské vzťahy na pracovisku, čo zahŕňa
i vzťah so školiteľom, tiež citlivo vnímali atmosféru a sociálny kontext, a intenzívne vnímali svoju
pozicionalitu v rámci nich. V prípade, že boli tieto vzťahy na kvalitatívne dobrej úrovni, ako aj
v prípade, že tieto vzťahy neboli kvalitné alebo boli dokonca označované za zlé, mala táto situácia
zásadný dopad na celý doktorandský príbeh a celkové prežívanie doktorandského štúdia. Na druhej
strane naratívy doktorandov sa viac koncentrovali na systém doktorandského štúdia, orientovali sa na
praktické aspekty štúdia, boli viac kriticky orientované a doktorandi svoju pozicionalitu vnímali
predovšetkým prostredníctvom systémového kontextu. Doktorandské štúdium bolo všeobecne vnímané
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ako životná výzva a ako namáhavé a náročné obdobie, kde bolo nutné prekonávať prekážky a pracovať
na sebe. U doktorandiek bol tento rozmer umocnený, pretože štúdium vnímali ako prostriedok, ktorým
môžu (samé sebe) niečo dokázať. Na rozdiel od doktorandov, ktorých výpovede boli vecné
a informatívne, cielené na doktorandské štúdium, výskum a vedu ako takú, naratívy doktorandiek
presahovali oblasť doktorandského štúdia, mali emotívnejší a osobnejší charakter, presahovali oblasť
doktorandského štúdia a reflektovali ho v kontexte osobného života. Doktorandky častejšie vyjadrovali
pochybnosti o sebe, strach, obavy, pocity menejcennosti, ako aj neistotu, ktorú pociťovali, ako
v začiatočných fázach štúdia, tak aj počas štúdia, no bola prítomná aj v úvahách o ich budúcnosti. Práve
doktorandky sa konfrontovali, vzhľadom na svoje doktorandské štúdium, s problematickým
zlaďovaním osobného života, štúdia (a práce) a motív rovnováhy medzi všetkými oblasťami svojho
života tematizovali ako dominantný. Tento motív sa opäť umocňoval v prípade, ak doktorandky boli
počas svojho doktorandského štúdia matkami, pričom v tom prípade bolo rodičovstvo centrálnou osou
doktorandského príbehu a úzko súviselo aj s pociťovanou neistotou.
Súčasne je možné konštatovať, že konflikt medzi osobným a pracovným životom, sa
u doktorandiek objavoval už pred voľbou stať sa rodičom a počas doktorandského štúdia. Doktorandky,
či už v prípade rodičovstva, alebo plánovania či neplánovania dieťaťa, museli postupovať sofistikovane
a vopred premýšľali nad svojimi budúcimi voľbami a boli postavené pred rozhodnutia, ktorým
doktorandi čeliť nemuseli. Tieto rozhodnutia sa týkali ako praktických aspektov štúdia (ne/platenie
dobrovoľného nemocenského poistenia, v prípade odchodu na materskú dovolenku, ne/účasť na
konferencii, ne/absolvovanie mobility), tak aj osobných aspektov (vstup do manželstva, ne/plánovanie
dieťaťa, ďalší kariérny rozvoj, usadenie). Doktorandské štúdium doktorandiek do veľkej miery
sprevádzali dilemy a neustála voľba medzi osobným životom (rodinou) a pracovným životom
(kariérou), pričom táto (nedobrovoľná) voľba bola inherentne prítomná vo všetkých doktorandských
príbehoch žien. Výskum tak prichádza k záveru, že ustanovovanie aktuálnych akademických dráh
doktorandiek je výrazne poznačené konfliktom medzi životnou dráhou a akademickou dráhou
(vzhľadom na doktorandské štúdium). Na základe výskumu je preto možné konštatovať, že
ustanovovanie akademických dráh má výrazný genderový rozmer presahujúci nielen obdobie
doktorandského štúdia108 a samotné akademické prostredie109, ale zasahujúci predovšetkým ženy, ktoré
sa ocitajú v znevýhodnenej pozícii.

Taktiež pre rozvoj ďalšej akademickej kariéry sa predpokladá vysoké pracovné nasadenie, dlhodobejšia
mobilita, budovanie kontaktov s akademickou komunitou, avšak v prípade, ak sa žena rozhodne mať deti, jej
kariéra sa s veľkou pravdepodobnosťou dramaticky spomalí. Genderovanosť vedy sa prejavuje v diskontinuite
kariérnych dráh žien a mužov, akademická kariéra predpokladá mobilného a flexibilného pracovníka, ktorý je
ochotný venovať práci všetok svoj čas, nemá záväzky v súkromnej sfére a svoju pracovnú kariéru buduje bez
dlhších prerušení, a tento model je spravidla v rozpore s materstvom, prípadne aktívnym otcovstvom
(Vohlídalová, 2013, 99). Táto dominantná predstava tzv. lineárnej (ničím neprerušovanej) akademickej dráhy
však nezodpovedá skúsenosti veľkej časti žien (ibid., 106), rovnako ako to preukázal aj výskum.
109
Cidlinská a Linková (2013) konštatujú, že pracovná neistota, tzv. prekarizácia, je fenomén, ktorý sa
v súčasnosti prejavuje na trhu práce, pričom v akademickej sfére má svoje špecifiká. Vo vede je prekarizácia
umocnená miznutím stálych pozícií samostatných vedeckých pracovníkov, ktoré sú nahrádzané neistými
108
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IV. 2. Môj doktorandský príbeh (autoetnografia výskumníčky)
V mojej autoetnografii, tak ako som ju uchopila v teoreticko-metodologickej kapitole, teda
v mojom doktorandskom príbehu, budem sledovať ustanovovanie svojej vlastnej akademickej dráhy,
podobne, ako som sledovala doktorandské príbehy svojich participantov a participantiek. Budem preto
rovnako vychádzať z teoretického uchopenia akademickej dráhy v troch líniách: poznávacej,
komunitnej a inštitucionálnej, podľa Laudel a Gläsera (2008). Budem sa tu snažiť zachytiť spôsob, ako
je konštruovaná moja akademická dráha, ako sa vyvíjala v čase a čím je až do súčasnosti ovplyvnená,
poznačená a tvorená. Budem sa snažiť vystihnúť hlavný motív vlastného doktorandského príbehu,
porozumieť a popísať kontexty a súvislosti mojej akademickej dráhy, ako aj odpovedať (si) na otázku:
čo je PhD. Všetko so zámerom dosiahnutia maximálnej miery reflexivity výskumu, ako aj
empowermentu seba samej.

1) „Rozpoltený príbeh o PhD. o PhD.“
Môj doktorandský príbeh sa začína v roku 2009, keď som sa prihlásila a aj nastúpila na externé
doktorandské štúdium na Katedru etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Mojou ústrednou motiváciou pre štúdium bolo nadobudnutie a prehĺbenie poznania v genderovej
a feministickej problematike z akademickej perspektívy, nakoľko som v tej dobe v tejto oblasti
pociťovala veľký deficit a hnala ma túžba dozvedieť sa viac. Doktorandské štúdium sa pre mňa javilo
ako ideálna cesta, ako zostať v kontakte s akademickým prostredím, a ako zároveň byť formálne
„nútená“ niečo v tomto smere robiť. Inštitucionálne zabezpečenie zo strany univerzity bolo pre mňa
vhodným nástrojom, ako rozvoj svojho poznania kontrolovať, ako sa súčasne sebamotivovať a mať
zvonku určené, predovšetkým časové, mantinely. Do štúdia som vstupovala s predstavou, rovnako ako
ďalší externí doktorandi a doktorandky, že ho ukončím skôr, ako za päť rokov (koľko oficiálne trvá),
a že budem postupovať v tempe denného štúdia a ukončím ho za tri roky. Je evidentné, vzhľadom na
predkladanú dizertačnú prácu a čas, že moja začiatočná predstava sa nenaplnila.
Externé doktorandské štúdium som si zvolila cielene, nakoľko som čase prihlasovania sa na
doktorát pracovala na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici (pričom som
sa s priateľom usadila v Žiari nad Hronom a do miesta pracoviska som dochádzala), konkrétne na
Inštitúte rodovej rovnosti a starostlivosti o rodinu vo všetkých politikách Banskobystrického
samosprávneho kraja (skratka IRRR). Práve genderová (rodová) orientácia môjho vtedajšieho
pracoviska ma motivovala prehĺbiť aj svoje akademické poznanie, pretože informácie, s ktorými som
pracovala boli zväčša politického charakteru, a ako etnologička som pociťovala ich nedostatočnosť.
Potrebovala som pochopiť genderovú nerovnosť v hlbších socio-kultúrnych súvislostiach, ktoré som

postdoktorandskými pozíciami (s. 78). Systém podľa autoriek nahráva ľuďom, ktorí sú súťažíví, majú ostré
lakte, či jasnú predstavu postupu, teda „performujú určitý typ maskulinity“, pričom znevýhodňuje a vylučuje
všetkých ostatných, teda najmä tie, ktoré sú ochotnejšie robiť v rámci svojich kariérnych dráh kompromisy
(ibid. 79).
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považovala za kľúčové. Môžem preto konštatovať, že moje doktorandské štúdium bolo postavené
predovšetkým na poznávacej dráhe, ktorá bola prítomná a zásadná už od jeho začiatočných fáz.
Zároveň, práca na IRRR nebola len mojou prvou prácou po absolvovaní vysokej školy (titul Mgr.
z etnológie som získala rovnako na Katedre etnológie a etnomuzikológie v Nitre), ale súčasne táto
pracovná príležitosť mala zásadný vplyv na štart a ďalší rozvoj mojej celkovej kariérnej dráhy.
Práve v rámci mojej pracovnej činnosti na IRRR som sa dozvedela o pôsobení etnologičiek na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sa zaoberali vo svojej výskumnej činnosti, okrem
iného, aj genderovou problematikou. Požiadala som o konzultáciu a riaditeľka vtedajšieho Ústavu vedy
a výskumu, Jolana Darulová, sa stala školiteľkou mojej dizertačnej práce. Prácu na IRRR som ukončila
po roku (november 2009), pričom ukončenie pracovného pomeru sa takmer prelínalo s nástupom na
doktorandské štúdium (september 2009). O krátky čas nato som absolvovala výberové konanie na
spomínaný ústav, kde som nastúpila na miesto vedecko-výskumnej pracovníčky. V tejto súvislosti
môžem konštatovať, že samotné doktorandské štúdium sa tak na jednej strane stalo prostriedkom, akým
som mohla začať realizovať svoju akademickú dráhu na univerzite, na strane druhej sa automaticky
stalo podmienkou zotrvania na pracovnej pozícii. Týmto sa (v januári 2010) začína rozvíjať aj moja
inštitucionálna akademická dráha, ktorá sa však od počiatku primárne rozvíjala na inej inštitúcii ako
moje doktorandské štúdium. Súčasne, moja akademická dráha začína byť formovaná predovšetkým
dvoma pozíciami, v ktorých som sa ocitla – externá doktorandka a výskumníčka.
Poznávacia dráha, ako hlavná motivačná dráha môjho doktorandského štúdia, tak automaticky
splynula s poznávacou dráhou, ktorú som začala realizovať ako výskumníčka. Keďže prvé tri roky
externého doktorandského štúdia stoja najmä na študijnej časti, v tomto období som sa predovšetkým
venovala štúdiu odbornej literatúry, nadobúdala som postupne skúsenosti s konferenčnými
vystúpeniami (ktoré boli pre mňa vždy veľmi stresujúcou a skľučujúcou udalosťou) a s publikačnou
činnosťou (pri realizácii ktorej som sa cítila vždy pohodlnejšie a istejšie). Pričom všetky tieto činnosti
som sa snažila zlaďovať s povinnosťami, ktoré mi vyplývali z mojej pracovnej pozície. Snažila som sa
preniknúť najmä do feministického myslenia z akademickej perspektívy, pochopiť nosné kontexty
disciplín ako gender studies či feministickej antropológie, ktoré sa na základe neho vyvíjali, a súčasne
sa snažila hľadať súvislosti so slovenskou etnológiou, ako disciplínou, z ktorej som „vyšla“ a s ktorou
som sa identifikovala.
V tejto súvislosti je nutné spomenúť, že hoci som do štúdia vstupovala s jasnou víziou oblasti,
v ktorej chcem prehlbovať svoje akademické poznanie, vstupovala som nie s celkom jasnou víziou
témy mojej dizertačnej práce. Pôvodná téma bola tematicky veľmi široko postavená a ja som dúfala
v to, že štúdiom literatúry sa mi téma sama časom „vyjaví“, že sa mi vykryštalizuje, prípadne ma moje
postupne nadobúdané skúsenosti výskumníčky k nej nejakým spôsobom dovedú. Poznávacia dráha sa
však vyvíjala trochu odlišným spôsobom, ako som predpokladala. Hoci som prenikala do teoretickometodologických vôd kvalitatívneho výskumu, objavovala som prístupy, ktoré ma nadchýnali, pričom
som čerpala inšpiráciu najmä zo zahraničných publikácií, a postupne som nadobúdala pocit, že som sa
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v tom „našla“, začala som súčasne intenzívne pociťovať konflikt medzi slovenskou a zahraničnou
úrovňou vedeckého poznania. Na jednej strane som začala pociťovať frustráciu, že nie som schopná
„objaviť“ tému, ktorá by mohla obsiahnuť poznanie, ktoré som štúdiom individuálne nadobudla,
a súčasne nadviazať na poznanie, ktoré sa formovalo v našom akademickom kontexte. Na strane druhej
som začala pociťovať časový tlak, pretože odovzdanie minimovej práce sa blížilo a ja som stále nemala
jasno a nevedela čo ďalej. Práve hľadanie prienikov medzi týmito dvoma (ako som neskôr pochopila,
nespojiteľnými) akademickými svetmi, ma doviedlo do kritického bodu mojej poznávacej dráhy. Začala
som sa strácať v obrovskom balíku poznania, ktoré som nedokázala uchopiť, ktoré sa zrazu otváralo na
všetky strany a ja som nedokázala nájsť pevný bod, o ktorý by som sa mohla oprieť. Navyše, najmä pri
štúdiu zahraničných článkov a publikácií som si nikdy nebola istá, či si vykladám ich zmysel správne
a či som im naozaj porozumela. Stále som tak pociťovala deficit v oblasti poznania, ktoré som nebola
schopná obsiahnuť a previesť ho do formy využiteľnej v rámci dizertačnej práce. Riešenie mojej
situácie som videla „vo vrátení sa v čase“, čo v mojom prípade predstavovalo návštevu základných
genderových či feministických prednášok, a tak som dospela k potrebe vycestovať za poznaním
a k rozhodnutiu absolvovať zahraničný pobyt na univerzite.
Česká republika sa javila z viacerých hľadísk ako najvhodnejší priestor pre mňa, keďže české
akademické prostredie som sledovala a bola som v ňom zorientovaná. Po nadobudnutých projektových
skúsenostiach so slovenskou agentúrou (SAIA) aj zahraničnou agentúrou (Vyšehradský fond), som cez
grant Vyšehradského fondu vycestovala na semestrálny výskumný pobyt na Univerzitu Karlovu
v Prahe na Katedru obecné antropologie. Hoci výskumný pobyt (prebiehajúci v období september 2011
– január 2012), ktorý mal viac charakter študijného pobytu, kde som navštevovala vybrané prednášky
na rôznych fakultách univerzity, čiastočne moje očakávania naplnil, pomohol mi predovšetkým
uvedomiť si, že stále nie som zrelá a pripravená na realizáciu výskumu a aktívne tvorenie svojej
dizertačnej práce. Už počas môjho pražského pobytu som sa rozhodla pre „medzizastávku“ vo svojom
doktorandskom štúdiu a pokúsiť sa zrealizovať výskum v rámci menej náročného formátu rigoróznej
práce. Po návrate na Slovensko, s výbornou skúsenosťou s odlišným akademickým prostredím
a nadobudnutým novým poznaním, som svoje doktorandské štúdium v priebehu 3. ročníka na jeden rok
prerušila. Paralelne s tým som nastúpila na rigorózne štúdium na katedre v Nitre, kde som bola aj
externou doktorandkou.
V tejto súvislosti je nutné dodať, že absolvovanie výskumného pobytu ako zamestnankyni
inštitúcie – univerzity, mi bolo umožnené len vďaka podmienkam, ktoré som mala na svojom
pracovisku vytvorené. Výskumný pobyt som absolvovala síce z pozície výskumníčky, no jeho zámer
a ciele uspokojovali najmä moje doktorandské potreby. Preto moja inštitucionálna dráha bola úzko
prepojená s poznávacou dráhou predovšetkým v bode, že ju umožňovala a zaisťovala. Keďže ako
externá doktorandka som od mojej študijnej inštitúcie nemala k dispozícii žiadne zdroje, moja pracovná
inštitúcia mi súčasne zabezpečovala aj materiálne zdroje (vo forme mzdy, kancelárie, počítača,
celkového prístupu k zdrojom). Nakoľko však moje externé štúdium nebolo spoplatnené, neocitala som
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sa pod tlakom vynaložených financií za štúdium, ako to bolo v prípade mnohých externých
doktorandov a doktorandiek, čo pokladám v mojom príbehu za veľkú výhodu.
Fáza prerušenia štúdia sa paradoxne napokon ukázala ako zásadná a smerodajná pre ďalší
rozvoj mojej poznávacej dráhy. Toto študijné medziobdobie som venovala rigoróznej práci, v rámci
ktorej som sa rozhodla realizovať výskum zameraný na doktorandské vzdelávanie, pričom tento
výskum sa stal aj výskumom, na ktorom som nakoniec postavila aj svoju dizertačnú prácu. Téma
doktorandského vzdelávania nebola zvolená náhodne, ale bola vždy prítomná v rámci mojej poznávacej
i osobnej dráhy. Na jednej strane som sa stretávala s výskumom akademického prostredia, a v tej
súvislosti aj s doktorandským vzdelávaním, v rámci štúdia odbornej (aj genderovo orientovanej)
literatúry, taktiež som na svojom pracovisku participovala na projekte týkajúceho sa žien vo vede,
a navštívila som viacero vedeckých podujatí zameraných na túto oblasť. Na druhej strane som sa ako
doktorandka od počiatku štúdia konfrontovala so systémom doktorandského štúdia, uvedomovala som
si mnohé nedostatky tohto systému, no kriticky som reflektovala aj svoju znevýhodnenú situáciu
externej študentky, pričom som absolvovala mnoho neformálnych rozhovorov s inými doktorandkami
a doktorandmi. V súlade s tým, že som v tejto téme mohla využiť (a aplikovať) teoretickometodologické prístupy, s ktorými som sa stotožňovala a mohla som taktiež naplniť aj vnútornú
požiadavku „začínať vlastnou skúsenosťou“, ako to korešponduje s feministickou perspektívou
výskumu, rozhodnutie skúmať doktorandského vzdelávanie tak bolo logickým vyústením týchto
súvislostí. Môžem preto konštatovať, že práve vo fáze prerušenia sa udial najväčší posun v mojej
poznávacej dráhe. Hoci som spočiatku do tvorenia rigoróznej práce vstupovala bez priameho kontextu
s doktorandským štúdiom, po realizácii kvalitatívneho výskumu (máj – jún 2012) som si naplno
uvedomila, že táto téma presahuje rigoróznu prácu a mohla by som ju uspokojivo spracovať aj do
dizertačnej práce.
Po ročnom prerušení som na štúdium nastúpila (marec 2013), a opierajúc sa už o rigoróznu
prácu ako základný kameň a vychádzajúc z už zrealizovaného kvalitatívneho výskumu, som opäť
v pozícii študentky odovzdala projekt dizertačnej práce, zameraný na tému doktorandského
vzdelávania. Následne som s touto témou minimovú prácu obhájila a absolvovala dizertačnú skúšku
(august 2013). Paralelne s tým som pracovala aj na svojej rigoróznej práci (ktorú som odovzdala
rovnako v auguste 2013), pričom som ju obhájila a získala titul PhDr. (február 2014). V tomto bode
príbehu som sa tak ocitla som sa niekde na polceste svojej poznávacej dráhy, resp. k dokončeniu svojej
dizertačnej práce. Do príbehu opäť vstupuje predovšetkým inštitucionálny kontext, pretože to bolo
práve moje pracovisko, ktoré mi umožnilo niekoľko mesiacov intenzívne sa venovať tvoreniu
dizertačnej práce. Domnievam sa, že bez odsunutia iných povinností a nemožnosti koncentrácie sa na
dokončenie doktorandského štúdia, by v mojom prípade nebolo možné dizertačnú prácu dokončiť (apríl
2015). Môžem preto konštatovať, že moja komplikovaná poznávacia dráha sa tak stala kompletne
podmienenou práve pre mňa vhodne nastavenou inštitucionálnou dráhou. Tieto dráhy sa v mojom
príbehu úzko prelínajú a práve charakter tohto prelínania, ktoré malo kladné i záporné stránky,
183

determinuje celý môj doktorandský príbeh. V tomto kontexte preto aj moja pozicionalita výskumníčky
– zamestnankyne a súčasne externej doktorandky na dvoch rôznych inštitúciách nadobúda značne
ambivalentný charakter.
Na jednej strane som svoju zdvojenú pozíciu pociťovala ako výhodnú a domnievam sa, že práve
na základe nej som mohla realizovať aj kriticky orientovaný výskum zameraný na doktorandské
vzdelávanie. Moja pozícia, perspektíva a skúsenosti výskumníčky mi na jednej strane umožnili
preniknúť do akademického prostredia a stať sa jeho súčasťou, moja výskumná práca a pracovné
skúsenosti nemali charakter „tréningu za kredity“, ale mala som za ne reálnu zodpovednosť. Reflektujúc
denné i externé doktorandské príbehy som svoju pozíciu výskumníčky vnímala často ako privilegovanú,
pretože moja pozícia v akademickom prostredí bola vzhľadom na moje pracovné zaradenie „istá“,
v zmysle existencie pracovnej zmluvy a pracovného miesta na univerzite. Pozícia externej doktorandky
mi zas umožňovala byť plnou členkou doktorandskej (a skúmanej) komunity a byť tak v rovnocennom
a ne-mocensky ukotvenom vzťahu s participantmi a participantkami výskumu. Doktorandská
perspektíva a skúsenosti doktorandky mi tak dovoľovali preniknúť do príbehov nehierarchickým
a plnohodnotným spôsobom. Navyše perspektíva externej doktorandky mi umožnila reflektovať aj
súvislosti, ktoré môžu byť často zneviditeľňované a marginalizované. Sama som totiž intenzívne
vnímala pocit izolácie a vylúčenosti z mojej študijnej inštitúcie, kde som po celé obdobie svojho
doktorandského štúdia nebola nijakým spôsobom zapojená a prítomná a jej zastrešenie malo výlučne
formálny charakter. Domnievam sa, že práve moje pozícia doktorandky (študentky) a výskumníčky
(zamestnankyne), navyše zaoberajúcou sa výskumom akademického prostredia a systémom
vysokoškolského vzdelávania, mi pomohli holisticky uchopiť doktorandské vzdelávanie. Umožnili mi
nazrieť, porozumieť a následne v dizertačnej práci popísať nielen situovanosť a pozicionalitu
doktorandov a doktorandiek v spoločenských a humanitných vedách, ale aj dospieť k dizajnu výskumu,
ktorým mohlo byť toto porozumenie dosiahnuté. V neposlednom rade a v konečnom dôsledku mi tak
pomohli porozumieť mojej vlastnej akademickej dráhe, a mojej pozicionalite a situovanosti
v akademickom prostredí.
Avšak táto dvojpozičnosť bola taktiež pociťovaná ako nevýhodná. Prinášala so sebou neustály
problém uspokojivého zlaďovania mojich pozícií, rovnako ako to výskum preukázal pri príbehoch
ďalších externých doktorandov a doktorandiek. Hoci práca na univerzite a jej udržanie, bola na jednej
strane pre mňa hnacím motorom, prečo doktorandské štúdium ukončiť, na strane druhej bola aj
prekážkou, prečo sa mi štúdium nedarilo ukončiť skôr. Moja poznávacia dráha tak bola v neustálom
konflikte s mojou inštitucionálnou dráhou. Počas šiestich rokov doktorandského štúdia (2009 – 2015 aj
s rokom prerušenia štúdia) som sa musela naplno venovať všetkým pracovným povinnostiam, ktoré mi
z pozície výskumníčky – zamestnankyne vyplývali. Pracovala som na projektoch pracoviska,
organizovala som i navštevovala vedecké podujatia (nielen doktorandské a nielen slovenské), v rámci
svojich možností som sa snažila vyvíjať vlastnú publikačnú činnosť. Avšak každá pracovná porada so
štatistickými údajmi o publikačnej činnosti a ďalších výkonoch zamestnancov bola pre mňa
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frustrujúcou udalosťou. Ako začínajúca výskumníčka som intenzívne vnímala, že nie som
plnohodnotne schopná napĺňať požiadavky kladené na riadneho vedecko-výskumného zamestnanca.
Očakávania kladené na pozíciu ako zamestnankyne univerzity boli v kontraste s očakávaniami
vyplývajúcimi z pozície doktorandky. Často som sa konfrontovala s problematickou identifikáciou
priorít, čo mohlo byť výhodné pre moju doktorandskú pozíciu, nemuselo byť výhodné pre moju pozíciu
výskumníčky a opačne. Ocitala som sa pod tlakom, čo viedlo k pocitom demotivácie, zbytočnosti
a neschopnosti.
S pocitom neschopnosti produkovať „uspokojivé vedecké poznanie“ úzko súvisí aj moja
komunitná dráha. Svoj vzťah k akademickej komunite rozpoznávam podobne, ako to vyplýva
z ostatných doktorandských príbehov. Ani ja som sa ako doktorandka necítila byť plnohodnotnou
členkou vedeckej komunity. To si vyžaduje nielen prijatie touto komunitou, ale aj znaky deklarácie
tohto prijatia, vyžaduje si to preto systematickú vedeckú prácu vo svojej oblasti, pravidelné
publikovanie v nej, navštevovanie vedeckých podujatí, ako aj reflexiu zo strany vedeckých komunít,
a teda cieľavedomé a systematické „budovanie svojho mena“, ako aj akademickej dráhy. Napriek tomu,
že s určitou časťou vedeckej komunity, v mojom prípade je to najmä feministická komunita,
plnohodnotne zdieľam perspektívu, výskumný prístup, normy či hodnoty, avšak toto zdieľanie mi
nezaručuje „členstvo“ v tejto vedeckej komunite. Hoci z mojej perspektívy je spolupatričnosť
a inklinácia k tejto vedeckej komunite reálna, členstvo v nej má aktuálne skôr fiktívny charakter.
Domnievam sa preto, že komunitná dráha v tomto kontexte presahuje možnosti, ako aj obdobie,
samotného doktorandského štúdia, je výzvou pre moju pozíciu výskumníčky a ďalší rozvoj mojej
akademickej dráhy do budúcnosti.
Na základe snahy o sebareflexívne uchopenie ustanovovania svojej akademickej dráhy sa
domnievam, že hlavným motívom môjho doktorandského príbehu je práve zdvojená pozícia, kedy som
sa necítila ani ako „normálna“ doktorandka, ale ani ako „normálna“ výskumníčka. Môžem konštatovať,
že môj doktorandský príbeh má nelineárny charakter a neodvíjal sa v súlade s normatívnou
akademickou dráhou, podobne ako príbehy ďalších externých doktorandov a doktorandiek. Moja
akademická dráha je tak zásadne poznačená predovšetkým snahou o zlaďovanie pracovného
a osobného života a s tým súvisiacou rozpoltenosťou, ktorá sprevádzala moje doktorandské štúdium od
jeho začiatku až do konca. Odvíjala sa nielen v konflikte medzi dvoma pozíciami a neustálou snahou
o ich čo najefektívnejšie skĺbenie, ale rovnako sa odvíjala v spletitých vzťahoch s mojím osobným
životom, ktorý bol často z dôvodu študijných a pracovných povinností odsunutý na okraj. Navyše môj
osobný život sa taktiež odvíjal v dvoch líniách, keď som zostávajúci čas, často nepomerne, musela
rozdeľovať medzi priateľa (a ďalší voľný čas) a medzi ďalšie aktivity v neziskovom sektore, kde som
realizovala zväčša dobrovoľnícku prácu a aktívne tak rozvíjala svoju kariérnu dráhu mimo
akademického prostredia. Avšak cieľavedome som snažila sa nadobudnúť skúsenosti aj v tejto sfére,
aby som ich potom mohla spätne prepojiť so svojou akademickou dráhou.
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Môžem tak konštatovať, že doktorandské štúdium v posledných šiestich rokoch výrazne
determinovalo celý priebeh mojej životnej dráhy. Pričom tento vplyv sa odrážal predovšetkým v mojej
každodennej dileme z dôvodu odkladania materstva (i vstupu do manželstva) práve kvôli
nedokončenému doktorandskému štúdiu. Po celý čas svojho štúdia som intenzívne vnímala
a pociťovala vnútorný tlak vyplývajúci jednak z pribúdajúceho veku i spoločenských očakávaní,
a jednak z mojej pozície ženy. V tejto súvislosti tak nadobúda aj môj príbeh výrazný genderový rozmer,
ktorý bude pravdepodobne kľúčový aj v nasledujúcom období rozvoja mojej akademickej dráhy. Ak mi
aj naďalej bude umožnené ju rozvíjať v akademickom prostredí, už dnes do nej vstupujú otázky
týkajúce sa zladenia práce a osobného života (rodiny). Požiadavky a očakávania akademickej dráhy stať
sa dobrou výskumníčkou, sú však v ostrom konflikte s očakávaniami a požiadavkami, ktoré od ženy
vyžaduje rodičovstvo. Na základe autoetnografického textu môžem konštatovať, že v rámci môjho
doktorandského príbehu pre mňa bolo PhD. kľúčovým prostriedkom, ktoré mi umožnilo nastúpiť na
moju akademickú dráhu. Bolo tiež dôležitým obdobím učenia sa, vďaka ktorému som nadobudla nielen
veľké množstvo vedomostí a zručností a prostredníctvom ktorého som rovnako nadobudla množstvo
skúseností a učila sa, čo to znamená byť výskumníčkou. Vo vzťahu k mojej celkovej pracovnej dráhe
a k môjmu pracovisku bolo záväzkom i nutnosťou, ako si svoju pracovnú pozíciu udržať. Vzhľadom
k môjmu osobnému životu bolo na jednej strane bariérou, avšak na strane druhej PhD. bolo nástrojom
môjho osobného a intelektuálneho rastu, prostredníctvom ktorého som mohla vyjadrovať svoju
kreativitu, pociťovať šťastie a radosť (z vedy a objavovania), či uspokojovať svoju zvedavosť. Vďaka
PhD. som sa naučila mnohé o sebe, naučila som sa najmä trpezlivosti a posilnila seba samú. Bola to pre
mňa cesta neľahká, avšak napriek tomu zmysluplná. Keďže v tomto bode nie je, a ani nemôže byť, môj
doktorandský príbeh ukončený, moju autoetnografiu taktiež ponechávam s otvoreným koncom.
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ZÁVER
Pravdepodobne každý výskumník či výskumníčka, ponorený do svojich myšlienok (a textu),
stráca aj napriek snahe po určitej dobe nadhľad a prechádzajú ním pocity nedostatočnosti, nedokonalosti
a neukončenosti svojej výskumnej práce. Kým ešte včera všetko dávalo zmysel, dnes už môže byť
všetko inak, a ani ja nie som v tomto smere výnimkou... V záverečnej fáze mojej dizertačnej práce sa
preto musím vrátiť najprv na začiatok, do doby, kedy dizertačná práca vznikala. Aké otázky som si
kládla? Čo ma motivovalo púšťať sa do témy, akým je doktorandské vzdelávanie? Podarilo sa mi
naplniť svoje vlastné očakávania?
Moja dizertačná práca sa nerodila ľahko. Až po viacročnom hľadaní, strácaní sa a postupnom
(a pomalom) nachádzaní, som si „vyskladala“ vlastný vedecký prístup, ktorý som sa snažila v práci čo
najjasnejšie uplatniť, čo nebola jednoduchá misia. Ovplyvnená (a fascinovaná) najmä feministickými
prístupmi, ktoré sú v slovenskom prostredí rozvíjané predovšetkým na filozofickej pôde, som sa
pokúsila o ich premostenie na pôdu spoločenskovednú, a to bez priamych „návodov“, ako sa tejto úlohy
zhostiť. Domnievam sa, že práve tento akt je fundamentálnou osou celej dizertačnej práce, ktorá sa
zrodila prioritne z môjho osobného záujmu o skúmanú tému, tak ako je to pre feministický prístup
typické. Túto líniu som sa pokúsila aj vedecky a teoreticky spracovať v úvodných kapitolách dizertačnej
práce, keď som začala uvedením do súčasného stavu skúmanej problematiky v prvej kapitole,
a pokračovala v stanovení ústredných teoretických prístupov, spracovaných v druhej kapitole práce.
Mojou snahou bolo tu ozrejmiť, akým spôsobom formovalo feministické myslenie moje vnímanie
vedy, výskumného procesu, vzťahov, ale aj videnie sociálneho sveta, pričom tento myšlienkový proces
presiahol vedecké myslenie, a zasiahol aj osobnú rovinu. Je to totiž myšlienková schéma, ktorej sa
úspešne darí tieto dve (bežne oddelené) roviny prepájať a vychádza z nej aj zvolené motto mojej
dizertačnej práce: osobné je politické. Práve v ňom je obsiahnutý aj moment angažovanosti vo vede,
ktorú sa týmto výskumným prístupom snažím docieliť. Nosnou ideou tu je predovšetkým presvedčenie,
že na vedu a vedecké myslenie ako také, má zásadný vplyv genderová hierarchia, ktorá sa prejavuje aj
v celkovom nastavení vedy ako sociálnej inštitúcie a je vpísaná do jej štruktúry. Snažila som sa tu
argumentovať, že hoci sa o tieto východiská opieram (pretože sa s nimi stotožňujem), feministický
výskum nemusí nutne znamenať, že skúma „len ženy“ alebo je výskum orientovaný výlučne na
genderové témy. Snažila som sa ukázať, že feministická perspektíva je záležitosťou širšej myšlienkovej
paradigmy, a to, na čo som chcela zvolením feministickej perspektívy poukázať, je možnosť (ale nie
nutnosť) znovupremyslenia celkovej vedeckej paradigmy, a spôsobov, akými môže byť veda byť
robená. Sme to totiž len my, vedkyne a vedci, kto má nad týmto rozhodnutím moc. Aj z tohto dôvodu
som dospela k rozhodnutiu používať v dizertačnej práci genderovo korektný jazyk.
Práve v týchto prístupoch som sa ako začínajúca výskumníčka „našla“ a zásadným spôsobom
formovali môj ďalší (nielen) vedecký rast. Súčasne aj ako externá doktorandka som s vedou
a doktorandským štúdiom sama vnútorne „bojovala“, intenzívne som vnímala nedostatky systému, ako
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aj svoje vlastné nedostatky, absolvovala som mnoho neformálnych rozhovorov s ďalšími doktorandmi
a doktorandkami... Toto všetko ovplyvnilo moje rozhodnutie, že predmetom mojej dizertačnej práce
a témou môjho výskumu, sa stalo práve doktorandské vzdelávanie. Keď som sa pre túto tému rozhodla,
zrazu všetko do seba začalo zapadať. Vyjasnili sa mi teoretické prístupy a ich možná aplikácia na
výskum, začala som vnímať, že práve toto by mohlo dať v konečnom dôsledku zmysel aj môjmu
vlastnému štúdiu. Ako etnologička (a doktorandka realizujúca svoje štúdium v etnológii) som na druhej
strane bola samozrejme formovaná predovšetkým metodologickými prístupmi etnológie a sociokultúrnej antropológie. Preto realizácia etnografického výskumu bola pre mňa jednoznačnou a vhodnou
alternatívou, s čím zvolené teoretické prístupy skombinovať a priviesť ich tak „k životu“.
Dizertačná práca a jej celkový výskumný dizajn je poňatý ako etnografiu (doktorandského
vzdelávania). Špecifikám tohto metodologického prístupu, ako aj jej konkrétneho uplatnenia na
výskum, sa práca z teoretickej stránky venuje taktiež v druhej kapitole, v rámci vyjasňovania celkového
výskumného dizajnu. Etnografický metodologický prístup tak vo svojej príbehovosti, dôrazom na
reflexivitu a etiku, s ohľadom na analytický prístup i spôsob písania, výskumný terén i temporalitu
výskumu, ako aj vzhľadom na zvolené metódy výskumu, zásadne determinoval celkovú podobu
dizertačnej práce. Základom etnografie sa stal kvalitatívny výskum založený na analýze aktérov
doktorandského vzdelávania, ktoré vyplnilo jadro dizertačnej práce. Počiatočná osobná motivácia sa tak
postupne transformovala do podoby výskumníckej zvedavosti a zanietenia. Snahe dopátrať sa prečo (je
doktorandské vzdelávanie, aké je?), tak musela predchádzať najmä systematická analýza, ktorá prioritne
mala odpovedať na otázku ako (doktorandské vzdelávanie funguje?). Prostredníctvom kombinácie
terénneho výskumu a sekundárneho výskumu, v súlade s etnografickým prístupom, sa dizertačná práca
preto snažila porozumieť a popísať doktorandské vzdelávanie. Kým tretia kapitola dizertačnej práce je
postavená na identifikácii a analýze kľúčových aktérov doktorandského vzdelávania, štvrtá kapitola na
analýze rozhovorov s doktorandmi a doktorandkami, ako hlavnými aktérmi doktorandského
vzdelávania.
V tretej kapitole, teda sekundárnej analýze aktérov, bazálne metodologické otázky doplnili
ďalšie otázky, ktoré mali analýzu priviesť k pochopeniu jednania aktérov. Na tieto otázky mala
odpovedať analýza samotná: čo je to doktorandské vzdelávanie a komu vlastne v mocenskom zmysle
„patrí“? Prvým analyzovaným aktérom sa stala Európska únia, ako kľúčový aktér na „vrchole
hierarchie“, teda utvárania doktorandského vzdelávania, a z tohto dôvodu je v analýze zaradená na jej
začiatku. Analýza preukázala, že slovenské doktorandské vzdelávanie je priamo a zásadne
determinované práve dianím na európskej úrovni a nemôže byť od tejto úrovne oddelené. V politickej
makrorovine je totiž celý vysokoškolský systém všetkých krajín Európskej únie do určitej miery závislý
a vyvíja sa pozadí smerovania a rozhodnutí Európskej únie, pričom výnimkou nie je ani Slovenská
republika. Kapitola sa pokúsila ukázať, akými jej súčasťami a akými spôsobmi je Európska únia
prítomná pri utváraní doktorandského vzdelávania. Ako kľúčovú politickú aktivitu Európskej únie
vzhľadom k doktorandskému vzdelávaniu, rozpoznáva Bolonský proces, ktorý formuje podobu celého
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vysokoškolského vzdelávania v Európe, vrátane doktorandského. Práve v súlade s týmto procesom
doktorandské vzdelávanie transformovalo svoju podobu a stalo sa tretím, nadväzujúcim stupňom
vysokoškolského vzdelávania. Európska únia, a Európska komisia ako jej výkonný orgán, je súčasne
aktérom, ktorý svoje jednanie vzhľadom k doktorandskému vzdelávaniu, uplatňuje predovšetkým
prostredníctvom produkovania dokumentov rôzneho druhu. Do analýzy boli zaradené identifikované
kľúčové dokumenty, ktoré prispievajú k vývoju, smerovaniu a podobe doktorandského vzdelávania
naprieč Európou. Spravidla nemali záväzný, ale odporúčací charakter. Podobne tak aj dokumenty
produkované Európskou univerzitnou asociáciou, ako zastrešujúcim orgánom univerzít v rámci
európskeho priestoru, ktorá sa vo svojej činnosti, ako to ukázala analýza, koncentruje na produkovanie
dokumentov vo forme reportov reflektujúcich stav univerzitného prostredia, najmä vzhľadom
k transformačným procesom (a v súvislosti s Bolonským procesom). Konštatujem tak, že aktivita
a utváranie doktorandského vzdelávania zo strany Európskej únie prebieha predovšetkým
prostredníctvom produkcie týchto (sledovaných a analyzovaných) dokumentov.
Na základe toho bolo tento kľúčový aktér doktorandského vzdelávania identifikovaný ako
určujúci. Práve na základe určujúceho jednania tohto aktéra nadobúda doktorandské vzdelávanie svoju
podobu, pričom to je v diskurze európskych politík pomenúvané ako tzv. doktorandský tréning. Tento
prístup poukazuje predovšetkým na činnú stránku vzdelávania vo forme nadobúdania zručnosti
a kompetencií tzv. doktorandských kandidátov, čo súčasne evokuje určitý odklon od tradičného
chápania doktorátu ako striktne vedeckej kvalifikácie nadobúdanej výlučne pre potreby akademického
prostredia. Je to tiež práve Európska únia, ktorá situovala doktorandské vzdelávanie ako také na
pomedzie, medzi dva „svoje priestory“, a to medzi Európsky vysokoškolský priestor (EHEA)
a Európsky výskumný priestor (ERA). Týmto jednaním Európska únia vytvorila akúsi
medzipriestorovú pozíciu doktorandského vzdelávania už na počiatku formovania jeho novej podoby.
Táto sa následne prejavuje v jeho všetkých aspektoch, a domnievam sa, že práve to je aj príčinou
dvojznačnosti doktorandskej pozície (študenti aj začínajúci výskumníci súčasne), čo je poznatok
relevantný najmä vo vzťahu k hlavným aktérom. Zároveň, v rámci týchto priestorov ma doktorandské
vzdelávanie napĺňať a nasledovať zámery a ciele Európskej únie. Tieto sú predovšetkým ekonomického
rázu a sledujú primárne hospodárske ciele. Tak doktorandské vzdelávanie nadobúda pre Európsku úniu
funkciu nástroja na dosiahnutie ekonomických cieľov, a v tomto kontexte aj politických cieľov,
nakoľko na európskej úrovni vzhľadom k doktorandskému vzdelávaniu jasne dominuje práve
ekonomický diskurz a argumentácia. Doktorandské vzdelávanie je tiež z pozície Európskej únie ako
aktéra utvárané najmä vo vzťahu k jeho forme, pretože sa vzťahuje primárne k jeho formálnym
aspektom. Zároveň sa EÚ odhaľuje ako aktér značne heterogénny, ktorého jednanie, kompetencie,
rozhodovanie, ako aj zodpovednosť, nie je jasne identifikovateľná, nakoľko je rozdelená na viaceré
elementy (v podobe činností, partnerov - stakeholderov, dokumentov, orgánov, inštitúcií, kolaborácií,
debát,...). Keďže jednanie Európskej únie ako aktéra nie je postavené ani vo vzťahu k doktorandskému
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vzdelávaniu na jasne rozpoznateľnej centrálnej autorite, Európská únia môže byť súčasne
identifikovaná ako aktér s fluidným charakterom.
Ďalším identifikovaným a analyzovaným aktérom bola Slovenská republika, ako národný
aktér, ktorým bol bližšie situovaný výskumný kontext, keďže v centre výskumného záujmu bolo
prioritne slovenské doktorandské vzdelávanie. Analýza preukázala, že Slovenskej republike vyplýva
z jej záväzkov nasledovať Európsku úniu. S prístupom Európskej únie sa taktiež zhoduje v ukotvení
spomínanej medzipriestorovej dvojznačnosti doktorandského vzdelávania, ktoré aj Slovenská republika
preberá, keď ho situuje v rámci svojich vzdelávacích, ako aj vedných, politík. Nasleduje taktiež
inštrumentálny prístup k doktorandskému vzdelávaniu, pretože Slovenská republika počíta
s doktorandským vzdelávaním ako potenciálnym „producentom“ ľudských zdrojov pre výskum
a vývoj, ktoré sú dôležité pre zabezpečenie hospodárskej a spoločenskej prosperity krajiny. Tento
prístup je v súlade so snahami Európskej únie pre dosiahnutie jej celkovej konkurencieschopnosti.
Analýzou som dospela k poznatku, že Slovenská republika spolu s tým preberá aj ideológiu
neoliberálneho hodnotového sveta, čo sa prejavuje redukovaním súčastí vysokoškolského vzdelávania
na „ekonomické a trhovo prospešné“. V tomto bode taktiež analýza nadobudla kritický ráz a opierala sa
tu o perspektívy, ktoré sa takouto formou redukcie nestotožňujú, pretože ju nepokladajú za užitočnú pre
celkové akademické prostredie, nakoľko neprispieva k jeho kvalite, ani ku kvalite doktorandského
vzdelávania samotného. Práve preferencia potrieb trhu, ktoré sa zhodujú s potrebami a očakávaniami
Slovenskej republiky ako aktéra, reflektujú aj štátne vedné a vzdelávacie politiky, pričom preferencie
a potreby ďalších aktérov doktorandského vzdelávania (najmä doktorandov, výskumníkov, univerzít)
nie sú v rámci politík reflektované v dostatočnej miere. Na druhej strane analýza priniesla poznatok, že
Slovenská republika de facto neimplementuje špecificky národné prvky, ktorými by bolo možné
doktorandské vzdelávanie na Slovensku jednoznačne charakterizovať, na základe čoho bola Slovenská
republika identifikovaná ako vágne pôsobiaci aktér.
Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie, nastúpila na cestu transformácie svojho
vysokoškolského systému, vrátane zásadných zmien v doktorandskom vzdelávaní. Sčasti sa preto
analýza, pre hlbšie pochopenie doktorandského vzdelávania v slovenskom prostredí, zaoberala aj
historickým kontextom. Doktorandské vzdelávanie tu prešlo od podoby vedeckej výchovy, v rámci
ktorej doktorandi a doktorandky nadobúdali v univerzitnom prostredí pozíciu odborných asistentov, až
k jeho súčasnej, celoeurópskej, podobe, kedy sa doktorandské vzdelávanie stalo tretím stupňom
vysokoškolského vzdelávania, čím doktorandi a doktorandky nadobudli status študentov. V tejto
kapitole bolo snahou identifikovať a analyzovať zásadné články, ktorými Slovenská republika ako aktér
disponuje a tým prispieva k utváraniu doktorandského vzdelávania. Ako aj zachytiť transformačný
proces doktorandského vzdelávania, jeho súčasnú legislatívnu a formálnu úpravu, súčasný stav, a ďalšie
aspekty vyplývajúce z jednania a aktivít Slovenskej republiky. Bol tu sledovaný najmä legislatívny
rámec, ktorým Slovenská republika doktorandské vzdelávanie zásadným spôsobom ukotvuje, a to ako
jediný existujúci aktér, ktorý má na toto utváranie legálnu kompetenciu. Práve legislatívnym rámcom,
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ktorý má v kontexte doktorandského vzdelávania určujúci a zaväzujúci význam, bola Slovenská
republika identifikovaná ako normatívne pôsobiaci aktér. Slovenská republika prostredníctvom
legislatívy určuje zároveň vzťahy medzi aktérmi na národnej úrovni – medzi štátom, univerzitou,
doktorandom, i školiteľom. Súčasne, Slovenská republika ako aktér nadobúda pozíciu prostredníka
medzi ďalšími aktérmi doktorandského vzdelávania (Európskou úniou, národnými univerzitami/
inštitúciami, ktoré sú priamo zodpovedné na realizáciu doktorandského vzdelávania).
Výkonným orgánom Slovenskej republiky je v tomto kontexte Vláda Slovenskej republiky,
ktorá podľa analýzy (a sledovaných dokumentov, prostredníctvom ktorých pôsobí), deklarovala
nasledovanie ekonomického a hospodársky prospešného diskurzu a argumentácie Európskej únie. Bolo
tu tiež sledované inštitucionálne zabezpečenie doktorandského vzdelávania na národnej úrovni, ktorým
sa v slovenskom kontexte stáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. To pôsobí,
vzhľadom k doktorandskému vzdelávaniu, predovšetkým v dvoch oblastiach, a to v oblasti vysokých
škôl, ktorých činnosť má vo svojej kompetencii a v oblasti financovania vysokých škôl, ktoré sa na
základe analýzy javí ako relevantná aktivita práve vo výskumnom kontexte. Financovanie
doktorandského vzdelávania prebiehalo zo strany ministerstva prostredníctvom vyplácania štipendií
doktorandom a doktorandkám v dennej forme štúdia, na ktoré ministerstvo vyčleňovalo samostatnú
rozpočtovú kapitolu, vo forme tzv. účelových prostriedkov. Univerzity tieto prostriedky, ako priami
poskytovatelia doktorandského vzdelávania, získavali na základe svojich dosiahnutých výsledkov
v oblasti vedy a výskumu. Priama závislosť poskytovania finančných prostriedkov zo strany štátu (t. j.
Slovenskej republiky ako aktéra) a doktorandského vzdelávania zo strany univerzít, je taktiež dôležitým
poznatkom nielen pre pochopenie systému fungovania doktorandského vzdelávania na Slovensku, ale aj
pre pochopenie vzájomných vzťahov medzi jeho aktérmi.
Analýza sa tak plynulo posunula k ďalšiemu kľúčovému aktérovi doktorandského vzdelávania,
a to k (verejnej) univerzite. Ako som už naznačila vyššie, Slovenská republika ako aktér vo vzťahu
k doktorandskému vzdelávaniu nepôsobí samostatne, ale najmä v spolupôsobení s univerzitami, ktoré
nadobúdajú pozíciu takmer výhradného poskytovateľa doktorandského vzdelávania v národnom
kontexte. V kapitole zameranej na analýzu univerzity ako aktéra doktorandského vzdelávania, boli
sledované dve hlavné línie. Prvou líniou bola všeobecná rovina univerzitného prostredia na Slovensku.
V úvode analýzy je popísovaná verejná univerzitu a jej formálne ukotvenie v slovenskej legislatíve,
nakoľko práve verejná univerzita bola pre výskum relevantným aktérom. Ďalej sa tu sekundárna
analýza orientovala na súčasný stav univerzitného prostredia, ktorý je zásadný v kontexte uchopenia
doktorandského vzdelávania. Analýza preukázala, že univerzitné prostredie (nielen) na Slovensku sa
nachádza v určitom stave krízy, ktorá je spôsobená viacerými faktormi (neúmerný nárast počtu
univerzít a celková masifikácia vysokého školstva po roku 1989, nedostatočná úroveň a kvalita,
nedostatočné financovanie, nesystematický politický prístup k vysokému školstvu, manažerizmus
a byrokratizmus v riadení univerzít, akademický kapitalizmus a neoliberálna racionalita,...). V tejto
súvislosti sa potom analýza pýtala: komu teda v skutočnosti patrí verejná univerzita (?), pričom
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k odpovedi na túto otázku sa snažila nachádzať najmä v reflexiách samotných akademikov
a akademičiek. Ako výskumníčka som sa tak priklonila k názorovej orientácii, že univerzity ako také
patria (mali by patriť) celej akademickej obci, hoci aktuálna situácia tomu často nenasvedčuje.
Vedeckým i administratívnym pracovníkom, učiteľom i študentom, a to vrátane doktorandov
a doktorandiek, pretože títo všetci svojím (ne)konaním prispievajú k stavu i podobe univerzitného
prostredia.
Kritická situácia v univerzitnom prostredí logicky determinuje vo veľkej miere aj doktorandské
vzdelávanie, ktoré je poznačené predovšetkým nárastom počtu študujúcich, no súčasne sprevádzané
poklesom kvality. Doktorandské vzdelávanie sa stáva nielen jednou z podmienok zaistenia existencie
univerzity, ale plní vo vzťahu k univerzite funkciu akéhosi udržiavateľa pôvodnej idey univerzity. Táto,
má práve spojením výskumu a učenia, teda prostredníctvom vedeckého bádania, odovzdávať poznanie
procesom vzdelávania mladých ľudí a vychovávať budúcu vedeckú generáciu. Tak doktorandské
vzdelávanie nadobúda v univerzitnom prostredí výsadné a dôležité postavenie. Doktorandské
vzdelávanie sa taktiež v súčasnej dobe ocitlo, vo vzťahu k univerzite ako aktérovi, v centre tzv. kultúry
auditu, keď sa ako také stalo jedným z indikátorov kvality univerzity. Zároveň sekundárna analýza
odhalila v slovenskom univerzitnom prostredí existenciu tzv. doktorandského paradoxu, podľa ktorého
tu neexistuje priama súvislosť medzi kvalitou univerzity a počtom doktorandov. Tým, že verejná
univerzita je aj priestorom (v zmysle socio-kultúrnom, fyzickom či symbolickom), v ktorom samotné
doktorandské vzdelávanie prebieha, nadobudla v tomto výskumnom kontexte aj pozíciu špecifického
výskumného terénu. Univerzita sa tak javí, na základe sledovaných aspektov vo vzťahu
k doktorandskému vzdelávaniu, ako výrazne mnohovrstvovo pôsobiaci aktér.
Tieto východiská a poznatky vytvorili základ pre druhú sledovanú líniu v rámci tretej
analytickej kapitoly o univerzite ako aktérovi doktorandského vzdelávania. Súčasťou analýzy sa stala
prípadová štúdia dvoch verejných univerzít, ktoré boli analyzované prioritne vo vzťahu
k doktorandskému vzdelávaniu. Ak bol sledovaním univerzity ukotvený terén výskumu vo všeobecnej
rovine, prípadová štúdia týchto dvoch verejných univerzít ukotvila výskumný terén konkrétne.
Prípadová štúdia bola realizovaná prostredníctvom sledovania dostupných dokumentov rôzneho druhu,
predovšetkým celouniverzitných a fakultných interných predpisov, sledované bolo inštitucionálne
zabezpečenie doktorandského vzdelávania, opierajúc sa o štatistické údaje, dostupné relevantné dáta, či
ďalšie súvisiace a relevantné aktivity. Výskum tu pracoval predovšetkým s materiálmi, ktoré inštitúcie
zverejňovali na svojich oficiálnych webových stránkach. Analýza bola orientovaná na celkový prístup
dvoch vybraných univerzít a fakúlt k doktorandskému vzdelávaniu, ktorý inštitúcie jednak deklarovali
v oficiálnej rovine, a jednak určovali špecificky vo svojom vlastnom inštitucionálnom kontexte. Prvou
analyzovanou verejnou univerzitou bola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Filozofická
fakulta (FF) druhou verejnou univerzitou bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB)
a (v dobe výskumu) Fakulta humanitných vied (FHV). V tejto súvislosti som metodologicky
pracovala aj s tým, že s oboma skúmanými univerzitami ma spájala osobná skúsenosť, v prvom prípade
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ako študentky i doktorandky, v druhom prípade ako výskumníčky a zamestnankyne. Preto môžem
konštatovať, že v kontexte etnografického prístupu, bol môj výskum realizovaný de facto „doma“.
V dobe výskumu (2012) mala UKF akreditovaných 31 vedeckých doktorandských programov
a študovalo na nej 371 doktorandov a doktorandiek. UMB mala celkovo akreditovaných 50 študijných
programov tretieho stupňa a študovalo tu v dobe výskumu 444 doktorandov a doktorandiek. Na
sledovanej Fakulte humanitných vied UMB bolo z toho realizovaných 10 študijných programov
tretieho stupňa a doktorandské štúdium tu navštevovalo 128 doktorandov a doktorandiek (z toho 65
v dennom a 63 v externom štúdiu).

Na Filozofickej fakulte UKF študovalo 199 doktorandov

a doktorandiek (84 v dennej a 115 v externej forme štúdia) a mala akreditovaných 16 doktorandských
programov. Práve v prostredí sledovaných fakúlt a v rámci ich študijných programov realizovali svoje
doktorandské štúdium aj participanti a participantky výskumu. Kým celkovým zámerom sekundárnej
analýzy bolo primárne porozumieť a popísať univerzitné prostredie v celoslovenskom kontexte,
zámerom prípadovej štúdie bolo do tohto prostredia vsadiť komplexný prístup oboch univerzít
k doktorandskému vzdelávaniu. Teda v etnografickom zmysle porozumieť a popísať, akým spôsobom
ho vybrané univerzity utvárajú, realizujú, určujú i zabezpečujú. Obe skúmané univerzity vykazovali
viacero spoločných znakov, či už v súvislosti s historickým kontextom ich vzniku, porovnateľného
počtu študentov a študentiek vo všetkých troch stupňoch (cca 12 000), ako aj porovnateľného počtu
samotných doktorandov a doktorandiek, pričom obe univerzity mali podobné zameranie i počet fakúlt.
Obe univerzity majú zároveň status verejnej univerzity, t.j. čerpajú finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu. Keďže obe tiež fungujú v krajských mestách (Nitra a Banská Bystrica) a zásadným spôsobom
formujú rozvoj regiónu, v ktorom pôsobia, v analýze boli identifikované ako regionálne. Výskum
preukázal, že hoci univerzity majú určitý priestor autonómne pristupovať k doktorandskému
vzdelávaniu, špecifiká sa ani v jednom prípade nedotýkali štrukturálnych či systémových inovácií, ale
boli skôr ojedinelé, prípadne mali dočasný charakter, a preto neboli trvalo udržateľné. Obe univerzity
pristupovali k doktorandskému vzdelávaniu striktne v súlade s legislatívnym rámcom (určovaného zo
strany Slovenskej republiky ako normatívne pôsobiaceho aktéra), no ani v jednom prípade nešli nad
jeho rámec a ani jedna z univerzít nepristupovala k doktorandskému vzdelávaniu ako k osobitnej
agende, ktorá si vyžaduje špecifický a systematický prístup či politiky. Prípadová štúdia tak priniesla
poznatok, že hoci univerzity sú schopné i oprávnené zo svojej pozície zásadne vstupovať do podoby
doktorandského vzdelávania, svoje kompetencie de facto nevyužívajú. Nakoľko v rámci oboch
univerzít bolo doktorandské vzdelávanie uchopované najmä cez kvantitatívne indikátory, analýza
potvrdila prenos tzv. inštrumentálnej racionality vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu. Prístup
univerzít k doktorandskému vzdelávaniu tak preferoval efektívnosť a užitočnosť realizovaných aktivít,
kedy boli smerodajné najmä ekonomické kritériá, pričom aj doktorandské vzdelávanie nadobúdalo pre
univerzity pozíciu nástroja na získavania finančných prostriedkov (od štátu).
Posledným analyzovaným aktérom, ktorého bol rozpoznaný v rámci sekundárnej analýzy, ako
aj utvárania doktorandského vzdelávania ako kľúčový, boli školitelia a školiteľky. Tento aktér bol
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prvým tzv. ľudským aktérom, kým ostatných aktérov (Európsku úniu, Slovenskú republiku a univerzitu)
som teoreticky ukotvila ako tzv. ne-ľudských aktérov, ktorí napriek svojej povahe sú schopní jednať,
a tým utvárať doktorandské vzdelávanie. Vzhľadom k odlišnej povahe školiteľov ako ľudských aktérov,
sa sekundárna analýza v tomto bode posunula od politík k socio-kultúrnemu kontextu, v ktorom
školitelia a školiteľky realizovali svoje aktérstvo a súčasne vstupovali do vzťahov s ostatnými aktérmi.
Úmyslom tu bolo predovšetkým analyzovanie komplexity školiteľskej pozície a sledovanie vzťahov
medzi jednotlivými aktérmi. V začiatočnej fáze sa analýza pokúsila o identifikovanie školiteľskej
pozície vo formálnom rámci a snažila sa odpovedať na otázku: kto je vlastne školiteľ (?), a to ako na
európskej, národnej, tak aj na univerzitnej a fakultnej úrovni. Analýzou dokumentov na európskej
úrovni som dospela k zisteniu, že školiteľstvu, tzv. supervízii, je venovaná veľká pozornosť. Sledované
dokumenty deklarujú nielen kľúčovú rolu supervízie v celkovom procese doktorandského vzdelávania,
ale dôraz je kladený aj na potrebu zrovnoprávnenia vzťahov medzi zainteresovanými aktérmi,
stransparentnenie vzťahov a zavádzanie kontrolných mechanizmov pre všetky zúčastnené strany
(spravidla medzi školiteľom, doktorandom a inštitúciou). Slovenská republika, naopak, zvolila
ustanovenie skôr hierarchického vzťahu, ktorý vyplýva najmä z pozície doktoranda ako univerzitného
študenta. Súčasne, národný legislatívny rámec je v zásade stručný a širšie definuje len základné aspekty
tejto pozície, predovšetkým dosiahnutý titul docent alebo profesor ako kľúčovú podmienku pre jej
výkon. Pozícia školiteľa je v rámci doktorandského vzdelávania mimoriadne zásadnou, pretože má
v kompetencii všetky dôležité súčasti doktorandského štúdia. Ďalšie parciálne ustanovenia školiteľstva
tak prechádzajú na dané inštitúcie, v tomto prípade univerzity, ktoré si môžu túto pozíciu definovať
a určovať v zásade podľa vlastných potrieb. Pozícia školiteľa je na univerzitných vnímaná ako funkcia,
ktorú nadobúda zamestnanec univerzity na základe daných a splnených kritérií. Obe skúmané
univerzity a fakulty pristupovali ku školiteľstvu de facto totožným spôsobom.
Školiteľstvo (supervízia) ako také je multidimenzionálny fenomén; zahŕňa v sebe dimenziu
organizačnú, sociologickú, filozofickú, psychologickú i emocionálnu. Preto školiteľská pozícia
v univerzitnom prostredí nadobúda výrazne kumulatívny charakter, nakoľko školitelia doktorandov
musia súčasne napĺňať viacero rolí, pričom ich skĺbenie ich situuje do zložitej pozície. Sú nielen
školiteľmi doktorandov, a teda zamestnancami univerzity vo funkcii docenta alebo profesora, ale
zároveň sú vysokoškolskými učiteľmi s dosiahnutým vedecko-pedagogickým titulom docent alebo
profesor. Docenti a profesori sa tak práve cez svoje pedagogické pôsobenie v pozícii školiteľa stávajú
kľúčovými aktérmi doktorandského vzdelávania. Súčasne sú však tiež vedcami, ktorí musia byť
uznávanými odborníkmi vo svojej vednej disciplíne, mnohí z nich zastávajú riadiace pozície, či už na
univerzitnej, fakultnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých pracovísk, čo si taktiež vyžaduje špecifické
kompetencie a požiadavky. Navyše, súčasný univerzitný systém „núti“ vedcov a vedkyne zabezpečovať
finančné prostriedky cez rôznorodé projektové aktivity, kedy sa často ocitajú v pozícii projektových
manažérov. Domnievam sa preto, že socio-kultúrna situácia, v ktorej sa vedci a vedkyne ocitli, otriasa
nielen ich akademickou identitou, ale často ohrozuje aj akademické hodnoty, ktorých nositeľmi sú
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práve oni. Univerzity a školitelia, dvaja kľúčoví aktéri doktorandského vzdelávania, sa ocitajú v akomsi
symbiotickom vzťahu. Hoci jeden bez druhého nemôžu existovať, školitelia sa ako zamestnanci
univerzity nachádzajú voči inštitúcii v de facto subordinovanej pozícii. Naopak, voči samotným
doktorandom nadobúdajú školitelia mocenskú pozíciu, ktorá vyplýva z univerzitného systému, ako
aj formálneho nastavenia školiteľstva. Tieto skutočnosti majú následne vplyv aj na kvalitu vzťahu
medzi školiteľmi a doktorandmi, pričom nastavený systém vysokoškolského vzdelávania a situácia
v univerzitnom prostredí, ako to odhalila analýza, často znemožňuje budovanie kvalitného vzťahu
medzi nimi. Tento je však jedným zo základných predpokladov doktorandského vzdelávania ako
takého. Ako ľudskí aktéri, tu školitelia zostávajú identifikovaní predovšetkým ako ľudia z mäsa a kostí,
ktorí sú situovaní vždy v konkrétnom socio-kultúrnom kontexte.
Sekundárna analýza potvrdila, že medzi jednotlivými aktérmi doktorandského vzdelávania
existuje mocenská nerovnováha, ktorá je zapríčinená pozicionalitou a situovanosťou jednotlivých
aktérov. Žiadny aktér však nenesie plnú zodpovednosť za to, čím doktorandské vzdelávanie je, no
každý z aktérov do neho vstupuje s rôznymi záujmami, očakávaniami a agendou, čo môže byť príčinou
napätí alebo konfliktov, ktoré doktorandské vzdelávanie sprevádzajú. Domnievam sa však, že žiadnemu
z aktérov doktorandské vzdelávanie „nepatrí“ a že je produktom všetkých aktérov, pričom je utvárané
v ich vzájomnom spolupôsobení, v neposlednom rade pôsobením doktorandov samotných. Motivácia
realizovať kvalitatívny výskum doktorandského vzdelávania vychádzala predovšetkým z presvedčenia
o nedostatočnom zaznievaní „doktorandského hlasu“ v diskurze doktorandského vzdelávania, pričom
toto presvedčenie sa stalo aj teoretickou bázou feministického prístupu (teória stanoviska) výskumu.
Doktorandov a doktorandky, tu boli vnímaní ako „aktéri bez hlasu“ a pozicionovaní a situovaní ako
hlavní aktéri doktorandského vzdelávania (i výskumu samotného). Táto perspektíva bola prenesená aj
do metodologickej roviny, pričom výskum bol realizovaný formou pološtruktúrovaných rozhovorov
s doktorandmi a doktorandkami dvoch skúmaných verejných univerzít. Analýza bola postavená na 33
doktorandských príbehoch, vrátane môjho vlastného.
V centre analýzy kvalitatívneho výskumu boli doktorandi a doktorandky ako hlavní ľudskí
aktéri doktorandského vzdelávania. Zámerom záverečnej analytickej kapitoly teda bolo „dať hlas“
práve doktorandom a doktorandkám, a snaha „vyrozprávať“ (a uzavrieť tak) doktorandský príbeh
(etnografiu) ich perspektívou a na základe ich skúseností. Participanti a participantky výskumu tu
jednak boli priblížení na základe viacerých charakteristík (vek, gender, rodinný stav, vedná disciplína),
pričom ich motivácia participovať na tomto výskume, bola okrem snahy napomôcť pri výskumnej
aktivite a dizertačnej práci, najmä možnosť o svojom doktorandskom štúdiu hovoriť. Výskum taktiež
vnímali ako spôsob, ktorým bolo prípadne možné niečo v doktorandskom vzdelávaní zmeniť.
Doktorandské príbehy boli teoreticky zarámcované ako akademické dráhy, opierajúc sa zároveň už
o výsledky sekundárnej analýzy, podľa ktorej je doktorandské štúdium na Slovensku primárne chápané
ako príprava na akademickú dráhu. Doktorandské vzdelávanie je na jednej strane posledným stupňom
vzdelávacej dráhy, a na strane druhej zároveň začiatočnou fázou dráhy akademickej. Doktorandské
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štúdium tak bolo vnímané ako špecifická a začiatočná fáza akademických dráh doktorandov
a doktorandiek, ktoré analýza sledovala na pozadí doktorandských príbehov, teda ich individuálnych
kariérnych dráh.
Analýza bola rozvíjaná postupne a os etnografického textu bola vytváraná ako dejová línia
doktorandského príbehu. Postupovala od konkrétneho a vecného popisu v začiatočných podkapitolách,
až k teoretickým zovšeobecneniam v záverečných podkapitolách. Sledovala témy a oblasti tak, ako to
vyplývalo z doktorandských naratívov, ktoré de facto nasledovala. Interpretovala som ich takým
spôsobom, aby vyústili nielen do analyticky logickej štruktúry, ale aj do literárne obsažného
a hodnotného textu. Tvrdenia som podľa príhodnosti podopierala relevantnými výrokmi participantov
a participantiek, opierajúc sa pritom o etnografický prístup a najvýstižnejšie z nich som parciálne
preniesla aj do názvov podkapitol.
Prvá podkapitola je založená na základnej kategorizácii doktorandského štúdia, ktorá z analýzy
primárne vyplynula, a to na tzv. denných a externých príbehoch. Práve forma doktorandského štúdia sa
ukázala ako smerodajná línia a mala najväčší dopad na celkový charakter doktorandských príbehov,
ktoré sa v prípade denného a externého štúdia odvíjali podstatne odlišným spôsobom. Zaoberala sa
študijnou a vedeckou časťou, ako formálnych súčastí doktorandského štúdia, rovnako ako pedagogickou
činnosťou doktorandov a doktorandiek. Analýza odhalila, že študijná časť má pre doktorandov
a doktorandky zväčša podobu „jednorazovej povinnej jazdy“, pričom prednášky a semináre nevyplývali
z potrieb doktorandov a doktorandiek samotných, ale skôr z aktuálnych možností pracoviska. Následne
sa zamerala na vedeckú časť, ktorej súčasti (účasť na konferenciách, publikačná a projektová činnosť,
mobilita) participanti a participantky označovali ako tie, ktoré sa museli postupne učiť, teda „vycvičiť
sa“ v nich, pričom skúsenosti s týmito oblasťami boli pozitívne i negatívne. V tejto oblasti sa preukázali
značné odlišnosti u denných a externých doktorandov, pre ktorých bolo splnenie vedeckých činností
často (časovo či inak) náročnejšie, najmä z dôvodu pracovných povinností. Častejšie mali tiež
obmedzený prístup k informáciám o vedeckých aktivitách a nemohli na nich z dôvodu svojej pozície
participovať. Denní doktorandi vnímali vedeckú časť ako neodmysliteľnú súčasť doktorandského
štúdia, prostredníctvom ktorej mali možnosť naberať skúsenosti a oboznámiť sa so systémom vedy
a akademickým prostredím. Pedagogická činnosť, ako súčasť vedeckej časti štúdia, bola zo strany
denných doktorandov vnímaná ako obohacujúca skúsenosť prostredníctvom ktorej mohli pociťovať
dôležitosť svojej doktorandskej pozície. Keďže väčšinou bola pedagogická skúsenosť z doktorandského
štúdia ich prvou pedagogickou skúsenosťou vôbec, absentovala najmä spätná väzba a systematickejšie
vedenie v tejto oblasti. Problematickou sa javila v tejto súvislosti najmä nevyváženosť pedagogickej
záťaže aj nad rámec legislatívne určenej hranice (4 hodiny za semester), ako aj nerovné prerozdelenie
pedagogickej činnosti medzi doktorandmi. Keďže externým doktorandom pedagogická činnosť
nevyplývala ako povinná súčasť štúdia, napriek tomu by takúto možnosť a skúsenosť ocenili.
V nasledujúcej kapitole sa analýza od konkrétnych súčastí štúdia presunula viac k sociálnym
vzťahom. Analýza bola tematicky postavená na metafore „majstrov a učňov“, čím upriamila pozornosť
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práve na sociálne vzťahy, ktoré boli rovnako bohato tematizované v rámci doktorandských naratívov.
Tento vzťah medzi učiteľom a žiakom, som chápala v kontexte analýzy ako špecifickú vedeckú
spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa jednotlivec stáva vedcom či vedkyňou. Analýza sa na tomto
mieste upriamila na tri vzájomne súvisiace oblasti, a to na dizertačnú prácu, tu ustanovenú ako
konštitučný prvok doktorandského štúdia, ďalej na vzťah a spoluprácu doktorandov a školiteľov, tu
ustanovený ako konštitučný vzťah doktorandského štúdia, ako aj na situovanosť a pozicionalitu
doktorandov a doktorandiek, ktoré z týchto oblastí priamo vyplývali. Od výberu témy, cez minimovú
prácu, až po odovzdanie, bola dizertačná práca vnímaná zo strany doktorandov a doktorandiek ako
najväčšia výzva a najnáročnejšia súčasť celého doktorandského štúdia. Participanti a participantky sa
stretávali s rôznymi typmi problémov súvisiacimi práve s dizertačnou prácou (zmena témy, nedostatok
literatúry a zdrojov, nedostatok spätnej väzby a vedenia, ale aj nedostatok času na jej realizáciu).
V doktorandských naratívoch bolo deklarované vnútorné prianie, aby ich dizertačná práca bola ďalej
nejakým spôsobom využitá, aby tak ich práca nadobudla zmysel. Podobne, ako vnútorné stotožnenie sa
s témou dizertačnej práce vo veľkej miere formovalo celý doktorandský príbeh, charakter spolupráce
medzi doktorandom a školiteľom bolo jeho determinantom par excellence. Ustanovenie vzťahu medzi
školiteľom a doktorandom bolo vo všetkých prípadoch určované zo strany školiteľa. Táto konštitúcia
vyplývala jednak z celkovej podoby tejto spolupráce, ktorá je nastavená ako vzťah medzi „učeným
a učiacim sa“, teda „majstrom a učňom“, ako aj z korešpondujúcej pozicionality a situovanosti oboch
aktérov. Kým školiteľ bol spravidla v pozícii docenta alebo profesora, bol riadnym vedeckým alebo
pedagogickým zamestnancom univerzity, mal pozíciu v rámci akademickej komunity, mnohoročné
skúsenosti v rámci akademickej práce a vybudovanú akademickú identitu, doktorand bol vo vzťahu
k nemu vždy pozicionovaný ako študent univerzity, bez akademických titulov, s obmedzenými
akademickými skúsenosťami a zručnosťami, bez akademickej identity a širších väzieb na akademickú
komunitu. Doktorand a školiteľ sa tak v rámci doktorandského štúdia ocitali vo výhradne akademicky
i mocensky hierarchickom vzťahu. Vo všeobecnosti participanti a participantky vnímali dobrého
školiteľa a kvalitný vzťah medzi nimi ako šťastie a výraznú výhodu, nakoľko takáto situácia sa
neukázala ako obvyklá.
Všetky aktivity doktorandského štúdia doktorandi a doktorandky vykonávali v rámci
konkrétneho inštitucionálneho kontextu, teda ich doktorandské príbehy sa odvíjali vždy v úzkej
súvislosti s pracoviskom, na ktorom svoje doktorandské štúdium realizovali. Súčasne s tým prichádzali
doktorandi a doktorandky do rôznorodých medziľudských vzťahov, rôzneho charakteru, stávali sa
členmi a členkami kolektívov a komunít. Výskum tak odkryl viaceré oblasti, týkajúce sa predovšetkým
podmienok na pracovisku, v ktorých boli doktorandi a doktorandky situovaní, roviny sociálnych
vzťahov, v ktorých boli v rámci štúdia doktorandi a doktorandky pozicionovaní, a s tým súvisiaceho
vnímania vlastnej pozície v rámci týchto podmienok a vzťahov, ako aj doktorandskej pozície vo
všeobecnosti. Všetky oblasti boli v denných aj externých doktorandských naratívoch vo veľkej miere
tematizované. Vo všeobecnosti sa v denných aj externých doktorandských naratívoch najčastejšie
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objavovali motívy spolupráce, spolupatričnosti, súdržnosti, priateľských vzťahov, ako dôležité a vysoko
cenené hodnoty. V tomto kontexte sa tak výrazne prejavovala ich emocionálna potreba byť súčasťou
niečoho, patriť niekam. Pričom však v realite pociťovali výraznú hranicu medzi zamestnancami
pracovísk a nimi a kolegiálne vzťahy zažívali ako striktne ustanovené hranicou „my – oni“. Doktorandi
a doktorandky si túto situáciu interpretovali ako výsledok neefektívneho nastavenia doktorandského
štúdia všeobecne, kedy sa ostatným zamestnancom – kolegom neoplatilo investovať do budovania
vzťahov s doktorandmi a doktorandkami, pretože ich pobyt na pracovisku mal spravidla dočasný
charakter. Ako v tejto súvislosti odkryla analýza, doktorandi a doktorandky z mnohých príčin vnímali
svoju pozíciu ako nikam nepatriacu, a z tohto dôvodu boli identifikovaní ako „ľudia ani-ani“. Už neboli
študentmi, ale neboli ešte plnohodnotnými vedcami, pričom na základe tohto zistenia podkapitola
dostala aj svoj názov. Uzatvára ju preto teoretický a antropologicky ladený poznatok o prechodovom
charaktere doktorandskej pozície. Práve liminalita sa javí ako základná charakteristika doktorandskej
fázy, ako aj vlastnosť doktorandskej pozície. Pričom túto skutočnosť pokladám aj za dôvod, prečo sa
doktorandi a doktorandky ocitajú v kontexte doktorandského vzdelávania v pozícii neviditeľných,
umlčovaných či marginalizovaných aktérov. Súčasne, z tohto dôvodu doktorandi a doktorandky
vytvárajú aj špecifickú (akademickú) komunitu, a to bez ohľadu na ich formu štúdia, inštitucionálne
zaradenie, vednú disciplínu, či iné parciálne charakteristiky. Záver kapitoly o sociálnych vzťahoch, do
ktorých doktorandi a doktorandky v rámci svojho štúdia vstupovali, priniesol poznatok, že
doktorandské štúdium nemusí byť za každých okolností redukované na vzťah „majster – učeň“, ako
i pozícia „majstra“ nemusí byť striktne viazaná na jednu osobu. Kým doktorandská pozícia môže byť na
základe toho definovaná ako špecifické prechodové štádium prelínajúce sa a súvisiace s osobným
i pracovným životom človeka, doktorandské štúdium ako také je viacrozmerným socio-kultúrnym
procesom s výrazne komunitným a kolaboratívnym charakterom.
Kapitola sa, v súlade s feministickým prístupom výskumu a na základe doktorandských

naratívov, zaoberala genderovými kontextami doktorandského vzdelávania. Analyzovala osobitne
špecifiká, skúsenosti, prežívanie, ktoré sa určitým spôsobom prejavovali zvlášť u doktorandov
a doktorandiek, viažuc sa na ich identitu ako mužov a žien. Genderový rozmer sledovala na pozadí
jednotlivých doktorandských príbehov, ako individuálnych akademických dráh doktorandov
a doktorandiek. Genderové kontexty doktorandského vzdelávania reflektovala jednak v rovine
postavenia žien a mužov v akademickom prostredí, v rovine zlaďovania doktorandského štúdia
s pracovným či osobným životom, ako aj v rovine ustanovovania akademických dráh doktorandov
a doktorandiek. Prvá podkapitola so zameraním na postavenie doktorandov a doktorandiek priniesla
poznatok o existencii genderovej hierarchie v akademickom prostredí všeobecne, ako aj o bežnom
výskyte stereotypne podmienených očakávaní od doktorandiek (najmä zo strany pracoviska) či
o skúsenostiach doktorandiek s rôznymi formami sexizmu (najmä zo strany mužov – akademikov).
Dosiahnutie rovnováhy medzi doktorandským štúdiom a ostatnými oblasťami života sa opäť preukázala
v genderovom kontexte. Bola problematická najmä pre doktorandky, ktoré realizovali svoje štúdium
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v externej forme a preto spravidla popri štúdiu pracovali, resp. popri práci študovali. Obzvlášť náročné
bolo zladenie študijného, pracovného a osobného života pre tých doktorandov a doktorandky, ktorí boli
súčasne rodičmi. Najmä však doktorandky vnímali svoju pozíciu matky, doktorandky a zamestnankyne
ako konfliktnú, a práve tu nadobudla téma zlaďovania doktorandského štúdia a ostatných sfér života
výrazný genderový rozmer. V kontexte doktorandského štúdia, práve doktorandky častejšie pociťovali
tlak, ktorý bol na ne vyvíjaný, pretože v rámci všetkých rolí čelili odlišným očakávaniam: ako
doktorandky napĺňali povinnosti súvisiace so štúdiom a snažili sa o svoj kvalifikačný rast a naplnenie
vlastných potrieb, ako zamestnankyne sa snažili nielen o naplnenie povinností súvisiacich so svojím
zamestnaním, ale aj o plánovanie svojej kariérnej dráhy, a nakoniec ako matky (a manželky) sa snažili,
aby dieťa (a rodina) ich prácou a štúdiom nijakým spôsobom netrpelo. Súčasne boli konfrontované
s genderovo stereotypným nastavením rolí, ktorých naplnenie je od nich ako od žien očakávané, či už
zo strany detí, partnera alebo spoločnosti, prípadne od seba samých. Analýza tak priniesla poznatok, že
rovnováha medzi študijným (doktorandským), pracovným a osobným životom sa participantkám
a participantom len zriedka darila uspokojivo dosiahnuť.
Záverečnú podkapitolu je možné z hľadiska vývoja analýzy pokladať za jej vyústenie.
Komplexne sledovala charakter doktorandských príbehov opierajúc sa o celkovú motiváciu
participantov a participantiek realizovať doktorandské štúdium, s tým súvisiacu pozíciu doktorandského
štúdia v živote participantov a participantiek, z ktorých v teoretickom kontexte vyplynuli spôsoby
ustanovovania akademických dráh doktorandov a doktorandiek. Analýza na tomto mieste chcela
zachytiť hlavné motívy, na ktorých boli jednotlivé doktorandské príbehy postavené, a celkový význam
a prežívanie doktorandského štúdia z perspektívy participantov a participantiek. Kým u denných
doktorandov bola motivácia realizovať doktorandské štúdium podmienená často pragmatickými
dôvodmi

(východisko

z nezamestnanosti,

dlhodobejšie

finančné

zabezpečenie),

u externých

doktorandov bolo vnímané skôr ako prostriedok kariérneho rastu a ako súčasť ich cieľavedomého
kariérneho plánovania. Pre doktorandov a doktorandky bolo tiež doktorandské štúdium prostriedkom
prehlbovania a rozširovania vedomostí v danej oblasti, napomáhalo k rozširovaniu obzorov a otváraniu
možností, prípadne zapĺňalo pociťovaný deficit vo vedeckej oblasti. Bolo pre nich tiež spôsobom ako sa
ďalej realizovať a rozvíjať, prispievalo taktiež vo veľkej miere k osobnému rastu jednotlivcov. Obzvlášť
v externých príbehoch doktorandiek bol opäť umocnený genderový rozmer motivácie, kedy
doktorandky častejšie vnímali svoje doktorandské štúdium ako spôsob, ako samým sebe mohli niečo
„dokázať“ či ako spôsob uspokojenia vlastných ambícií, a to aj pri výchove dieťaťa, prípadne bez
výraznejšej podpory zo strany partnera či širšieho okolia.
Doktorandské štúdium tak bolo jednak cieleným krokom a prostriedkom pre zvyšovanie
kariérneho rastu, ako to preukázali externé príbehy, no nadobúdalo aj pozíciu východiska z núdze či
náhodného vyústenia situácie, ako sa to analýza preukázala v rámci denných príbehov. Kým v denných
príbehoch sa doktorandské štúdiom javilo byť centrálnou osou, okolo ktorého sa koncentrovala
a rozvíjala životná dráha denných doktorandov a doktorandiek, v externých príbehoch nadobúdalo
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doktorandské štúdium, síce dôležitú, no stále viac okrajovú, pozíciu, a odvíjalo sa na pozadí pracovných
a životných dráh participantov a participantiek. Najzásadnejší rozdiel medzi dennými a externými
doktorandmi a doktorandkami sa prejavil práve v kontexte vývoja ich kariérnych dráh. Kým
s externými doktorandmi a doktorandkami sa akoby „nerátalo“ a ich pozícia a existencia v rámci
štruktúr doktorandského vzdelávania bola systematicky zneviditeľňovaná, s dennými doktorandmi
a doktorandkami sa po ukončení štúdia „nerátalo“ taktiež. Analýza preto pokladá za dominantný motív
doktorandských príbehov neistotu, prameniacu predovšetkým zo strachu a obáv z ich budúceho
uplatnenia. Doktorandi a doktorandky v rôznych fázach svojho štúdia si boli vedomí toho, že pre nich
na univerzite nebude vytvorené stabilné miesto a pravdepodobne nebudú mať možnosť uplatniť sa na
akademickej pôde, čo bolo ústredná vízia kariérnej dráhy de facto všetkých participantov
a participantiek. Neistota z budúcnosti a možností ďalšieho rozvoja kariérnej dráhy s PhD. presahovala
akademické prostredie, a viazala sa i na kariérnu dráhu v iných sektoroch, kde doktorandi
a doktorandky podobne pociťovali obavu zo svojej prípadnej prekvalifikovanosti a celkových
obmedzených možností uplatnenia sa na súčasnom trhu práce. A to nielen napriek nadobudnutému
vzdelaniu a titulu PhD., ale práve kvôli nadobudnutému titulu, ktorý bol často vnímaný paradoxne ako
príťaž.
Ak bolo doktorandské štúdium v analýze chápané ako začiatočná fáza akademickej dráhy, tak
ako to vyplýva aj z jeho formálneho nastavenia, analýza dospela k poznatku, že doktorandské štúdium
automaticky nevedie k akademickej dráhe. Preto ustanovovanie akademických dráh môže mať
rôznorodý charakter a nemusí byť striktne viazané na normatívny model (v zmysle postupnosti: denné
doktorandské štúdium – miesto na univerzite – akademická kariéra) a doktorandské vzdelávanie
v súčasnosti nereflektuje aktuálnu situáciu univerzít a akademického prostredia, ako aj podmienky
súčasného trhu práce. Predovšetkým doktorandské štúdium doktorandiek do veľkej miery sprevádzali
dilemy a neustála voľba medzi osobným životom (rodinou) a pracovným životom (kariérou), pričom
táto (nedobrovoľná) voľba bola inherentne prítomná vo všetkých doktorandských príbehoch žien.
Ustanovovanie akademických dráh doktorandiek bolo výrazne poznačené konfliktom medzi životnou
dráhou a akademickou dráhou (vzhľadom na doktorandské štúdium), preto aj ustanovovanie
akademických dráh má výrazný genderový rozmer (presahujúci obdobie doktorandského štúdia,
ako aj akademické prostredie), zasahujúci predovšetkým ženy, ktoré sa ocitajú v znevýhodnenej pozícii.
Analýzu kompletne uzatvára môj vlastný doktorandský príbeh, ktorý sa pomocou autoetnografickej
metódy snažil zachytiť spôsob, ako bola konštruovaná moja akademická dráha, ako sa vyvíjala v čase
a čím bola až do súčasnosti ovplyvnená, poznačená a tvorená. Snažila som sa vystihnúť hlavný motív
vlastného doktorandského príbehu, porozumieť a popísať kontexty a súvislosti mojej akademickej
dráhy. Všetko so zámerom dosiahnutia reflexivity výskumu, ako aj empowermentu seba samej.
Všetky kapitoly dizertačnej práce, predovšetkým dve analytické kapitoly, tak mali za cieľ
naplniť celostný zámer môjho výskumu. Keďže zámerom práce bolo dosiahnuť empowerment
(chápaný ako posilnenie sebavedomia, sebadôvery, či aktivity doktorandov a doktorandiek)
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a uvedomenie si svojej pozicionality v akademickom prostredí i v širšom sociálno-politickom
kontexte; tiež prostredníctvom výskumu „dať hlas“ samotným doktorandom a doktorandkám,
a zároveň prispieť k porozumeniu doktorandského vzdelávania, ako aj k akademickému
i neakademickému diskurzu o doktorandskom vzdelávaní, aj prostredníctvom skúsenosti
samotných aktérov a z ich perspektívy, a tým napomôcť k dosiahnutiu sociálnej zmeny. Či sa mi
tento ambiciózny zámer podarilo naplniť bezo zvyšku, ukáže až čas, a to, akým spôsobom budem
s dizertačnou prácou ďalej vedecky pracovať. Avšak dnes, po uskutočnenom výskume,
zrealizovanej analýze a skompletizovanej dizertačnej práci sa domnievam, že prinajmenšom
čiastočne som svoj zámer už naplnila. Realizáciou samotného výskumu zameraného na
problematiku doktorandského vzdelávania a vytvorením dizertačnej práce, ktorá stavia práve na
perspektíve doktorandov a doktorandiek. Na začiatku som si stanovila tri hlavné ciele, ktoré som
chcela dizertačnou prácou dosiahnuť. Kládla som si za cieľ na jednej strane identifikovať na
základe zvolených teoreticko-metodologických východísk relevantných aktérov doktorandského
vzdelávania a analyzovať ich celkové pôsobenie, ako aj pôsobenie vo vzťahu k hlavným aktérom
(doktorandom a doktorandkám), čo sa mi podarilo zrealizovať predovšetkým prostredníctvom
tretej analytickej kapitoly zameranej na aktérov doktorandského vzdelávania (Európsku úniu,
Slovenskú republiku, univerzitu, školiteľov a školiteľky). Pričom som sa, v súlade s danými
cieľom, zamerala na porozumenie a popísanie vzťahov a procesov odohrávajúce sa medzi aktérmi
vo vzťahu k doktorandskému vzdelávaniu. Zahrnutie skúsenosti a perspektívy hlavných aktérov
(doktorandov a doktorandiek), ako cieľa výskumu, som naplnila prioritne prostredníctvom štvrtej
analytickej kapitoly zameranej na doktorandov a doktorandky, a postavenej na doktorandských
príbehoch. Komplexne tak bolo mojím cieľom vyrozprávať „doktorandský príbeh“ v určitých
spoločenských (akademické prostredie, spoločenské a humanitné vedy), politických (legislatívny
rámec), systémových (vedné a vzdelávacie politiky), inštitucionálnych (verejná univerzita)
podmienkach, v určitom čase a priestore, čo sa mi aktuálne javí ako naplnené.
Verím, že moja dizertačná práca môže byť prínosnou vo viacerých kontextoch. V širšom
zmysle môže byť jednak inšpiratívnym pokusom o „aplikovanie“ feministickej epistemológie
(filozofia) na sociálno-vedný výskum (etnológia), ako aj pokusom o priblíženie týchto vedných
disciplín

v slovenskom

akademickom

kontexte.

Rovnako

môže

byť

inšpiratívnou

svojím transdisciplinárnym prístupom a snahou o obohatenie angažovanej sociálno-vednej
výskumnej orientácie, t.j. osobný záujem výskumníčky či výskumníka môže byť transformovaný
do výskumnej roviny a mať súčasne vedecký i spoločenský prínos. V užšom zmysle môže byť
prispením jednak k feministickému výskumu, k sociálno-vednému výskumu, ako aj etnológie
samotnej, práve svojím zameraním a problematikou, ktorú rieši. A jednak môže prispieť
k budovaniu etnografickej výskumnej tradície, ktorá sa vo výskumnom kontexte formuje naprieč
vednými disciplínami. Súčasne svojou orientáciou na akademické prostredie (osobitne
doktorandské vzdelávanie), dopĺňa jeho chýbajúce reflexie z akademickej
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perspektívy.

V neposlednom rade bolo tvorenie dizertačnej práce kreatívnym a obohacujúcim procesom,
zásadným pre rozvoj môjho vlastného vedeckého poznania a akademických zručností, čím
dizertačná práca prispela nielen k môjmu akademickému, ale aj osobnému dozrievaniu.
Napriek vedomiu parciálnosti môjho výskumu, ako aj značnej premenlivosti skúmaného
prostredia v čase a priestore, verím, že dizertačná práca môže celkovo prispieť k lepšiemu
porozumeniu sociálnej reality, pretože sa domnievam, že práve to by malo byť cieľom sociálnovedného výskumu ako takého. Som zároveň presvedčená, že súčasný sociálno-vedný (a preto
i etnologický) výskum je možné realizovať z rôznorodých perspektív a pozícií. Aj k výskumu
doktorandského vzdelávania je možné pristupovať rôzne, a preto i moja dizertačná práca
predstavuje jednu z mnohých ciest. Avšak práve mnohorakosť výskumného prístupu môže prispieť
k zmysluplnému posúvaniu vedeckého poznania, o čo som sa v mojej dizertačnej práci snažila i ja.
Moju dizertačnú prácu som poňala ako príbeh. Na jednej strane „rozpráva“ príbeh doktorandského
vzdelávania, pričom sa snažila zachytiť jeho vývoj v čase a ukotviť ho v slovenskom akademickom
a univerzitnom kontexte. Na strane druhej „rozpráva“ príbeh o doktorandskom vzdelávaní, ktorý sa
pokúsila zachytiť práve prostredníctvom osobnej perspektívy a skúseností doktorandov
a doktorandiek. Je tiež príbehom mňa samotnej. Záverom môžem konštatovať, že žiadny
z (doktorandských) príbehov nemá istý koniec.
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