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September 2015 v cyperskej Larnake.
Konferencia Európskej spoločnosti pre
psychológiu zdravia. Vonku more,
35 stupňov, no my sedíme v konferenčnej
miestnosti na workshope o publikovaní vo
vysoko impaktovaných časopisoch. Traja
špičkoví svetoví profesori nám dávajú
skvelé tipy, ako vyladiť štruktúru rukopisu,
naratívnu líniu textu či štýl písania. V polovici
workshopu sa zrazu profesor White
z University of Cambridge pýta: „Kto z vás už
niekedy písal tlačovú správu?“ A témy sa stočia
úplne iným smerom. Preberáme kontakt
s médiami, blogy, podcasty či najlepšie
platformy pre disemináciu našich výsledkov.
Či sa nám to páči, alebo nie, explózia kvantity
vedeckých textov v kombinácii s publikačným
modelom typu open access aj ďalšími trendmi
mení prácu výskumníkov. Už nestačí čakať, že
si nás niekto všimne. Publikovaním rukopisu
sa naša práca nekončí. My, rezervovaní
vedci, sa učíme písať pre široké publikum,
vysvetľovať naše zistenia laikom, zvykáme
si na reflektory, kamery a mikrofóny, učíme
sa navrhovať infografiky a pracovať so
sociálnymi sieťami.

To všetko v situácii, keď asi pätina
slovenských študentov študuje v zahraničí.
Takmer polovica stredoškolákov odchod
do zahraničia plánuje. V dôsledku tohto
a klesajúcej demografickej krivky klesol
počet študentov na slovenských univerzitách
za ostatnú dekádu o takmer stotisíc.
Jediné možné riešenie je obnoviť dôveru
slovenských stredoškolákov v naše univerzity.
Musíme lepšie komunikovať.
Nepomáha nám rozmáhajúci sa populizmus
a strata dôvery mnohých ľudí vo vedecké
elity. Dôvera vo vedu je, bohužiaľ, čoraz
menej samozrejmá. Blázni vykrikujúci
povrchné konšpirácie si vedia uzurpovať viac
priestoru než seriózni vedci a vedkyne.
Nikdy nebolo také dôležité dostávať do
verejného diskurzu témy súvisiace s vedou
a vedeckým výskumom.
Toto číslo Našej univerzity je o tom, ako by
nás vedcov malo byť v tejto dobe viac počuť
a lepšie vidieť.

Radomír Masaryk,
prorektor UK pre vonkajšie vzťahy
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a jeho šikovnosť názorne demonštroval
doktor Pavel Petrovič. Svet
antropológie v prednáške predstavila
doktorka Michaela Dörnhöferová,
ktorá si vo výklade pomohla odkazom
na forenzných expertov z populárnych
televíznych seriálov. To je však len malá
ochutnávka toho, čo si naši vedci pre
malých i veľkých vedátorov v rámci
popularizačnej „online“ jesene pripravili.

AKTUALITY
Poznáme víťazov Ceny Daniela
Tupého
Dňa 4. novembra 2020, presne
15 rokov od vraždy Daniela Tupého,
sme spoznali víťazov celoštátnej
súťaže študentských textov o násilí,
extrémizme a zlyhávaní štátu
v oblasti ľudských práv, v minulosti
i v súčasnosti, ktorú na počesť svojho
študenta zorganizovala Filozofická
fakulta UK. Záštitu nad 10. ročníkom
podujatia prevzala verejná ochrankyňa
práv Mária Patakyová.
Do tohtoročnej súťaže o Cenu Daniela
Tupého vysokoškoláci z celého
Slovenska prihlásili 33 prác, ktoré
vyhodnotila sedemčlenná porota
na čele s profesorkou Zlaticou
Plašienkovou. Na 1. mieste sa umiestnil
Robert Mihály, 2. miesto získala Nelly
Kleinová (obaja z FiF UK),
3. miestom boli ocenené práce
Richarda Ančíča z JLF UK a Daniely
Surmíkovej z Technickej univerzity
v Košiciach. Porota sa okrem toho
rozhodla udeliť špeciálnu cenu prácam
z pera Martiny Zboroňovej a Laury
Strnálovej (obe z FiF UK).
Víťazi súťaže boli vyhlásení na
záver spomienkového podujatia
Ticho po Danielovi, ktoré sa konalo
v Moyzesovej sieni FiF UK a verejne
vysielalo prostredníctvom internetu.
O Danielovi, jeho smrti a okolnostiach
vyšetrovania jeho vraždy diskutoval
otec zavraždeného Daniel Tupý st.,
ombudsmanka Mária Patakyová, bývalý
rektor UK František Gahér, dekan
FiF UK Marián Zouhar a predsedníčka
poroty Zlatica Plašienková. Reláciu
moderoval Michal Havran, ktorý počas
večera uviedol niekoľko skladieb
mladých alternatívnych hudobníkov,
ktoré vznikli na základe Danielových
básní.

V Mlynskej doline ožije klub
UNIQUE
Univerzita Komenského sa na základe
výsledkov študentskej ankety rozhodla
pokračovať v tradícii študentského
klubu UNIQUE. Činnosť pôvodného
študentského klubu bola totiž

Máme nových profesorov
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
18. novembra vymenovala 27 nových
profesorov a profesoriek, štyria z nich
sú z Univerzity Komenského, a to:
Branislav Bleha z Prírodovedeckej
fakulty UK (humánna geografia),
Anton Heretik ml. z Filozofickej fakulty
UK (psychológia), Martin Muránsky
z Pedagogickej fakulty UK (systematická
filozofia) a Darina Saxunová z Fakulty
managementu UK (manažment).

Návrh priestorového usporiadania študentského klubu
UNIQUE v Mlynskej doline z dielne spoločnosti Janud

ukončená uplynutím doby nájmu
pôvodnému prevádzkovateľovi na
konci minulého roka. Vo verejnej
súťaži zvíťazil na základe rozhodnutia
odbornej komisie zo 16. septembra
2020 spomedzi piatich návrhov
uchádzačov koncept spoločnosti Janud,
ktorá prevádzkuje obľúbené miesto
stretávania mladých ľudí KC Dunaj.
Nový klub by mal mať formu
multifunkčného priestoru, ktorý bude
slúžiť na oddych, zábavu a čiastočne
aj na štúdium či co-working. Cieľom
konceptu je prepájať subkultúru
s popkultúrou, umenie s vedou, zábavu
so vzdelaním – vrátane filmového klubu,
živej hudby, cestovateľských prednášok
či stand-up comedy. Jeho dôležitou
súčasťou budú aj párty s dídžejmi,
ktoré veľkej časti študentov v Mlynskej
doline chýbali. Súčasťou projektu by
malo byť aj otvorenie podniku smerom
do átria s terasou a športoviskami,
ktoré by študentom prinieslo nové
možnosti trávenia voľného času.
V prípade schválenia zmluvy na pôde
Akademického senátu UK by sa
prípravné práce mohli rozbehnúť už na
jar roku 2021.

Univerzita otvorila svoje brány
stredoškolákom
Keď nemôže prísť stredoškolák

osobne na univerzitu, zavíta
univerzita k nemu domov. Tak nejak
by sme mohli definovať pandémiou
podmienený virtuálny celouniverzitný
deň otvorených dverí, ktorým sa
jednotlivé fakulty rozhodli vyjsť
v ústrety záujemcom o štúdium
a otvoriť im v týchto „dištančných
časoch“ svoje brány aspoň online.
Nádejní vysokoškoláci tak mohli spoznať
univerzitu a jej zákutia bez toho, aby
sa museli prezliekať z pyžama, vyzuť
z pohodlných papúč a ďaleko cestovať.
Počas dvoch dní – 5. a 6. novembra
– sa im stačilo pripojiť cez MS Teams
alebo univerzitnú facebookovú stránku
na live stream, kde sa im postupne
(každý deň v dvoch paralelných
tematických blokoch, pričom jeden
blok sa orientoval na prírodné a druhý
na spoločenské vedy) predstavilo
všetkých 13 fakúlt. Každá z nich mala
na prezentáciu o sebe vyhradenú
polhodinu, počas ktorej záujemcom
priblížila možnosti štúdia, podmienky
prijímacieho konania, ale i študentský
život na fakulte. Priestor bol i na otázky
od uchádzačov, ktorí túto možnosť
hojne využívali. Príjemne prekvapila aj
vysoká účasť: za dva dni sa na streamy
pripojilo cca 1200 ľudí. Záznam z oboch
dní je dostupný na univerzitnom
Facebooku, YouTube kanáli a webovej
stránke zaziden.uniba.sk.

Ocenenie a nominácia
v Krištáľovom krídle

Náš odborník opäť v časopise
Science
Obojživelníky s jazykolamným názvom
albanerpetontidy žili na Zemi od
strednej jury po spodný pleistocén
neuveriteľných 165 miliónov rokov
a vymreli len „nedávno“ pred 2 miliónmi
rokov. Vedci však doteraz o tejto
skupine vedeli len málo, k dispozícii
boli totiž len časti ich tiel. Prvýkrát
sa podarilo predstaviteľov tejto
skupiny vidieť v plnej kráse až vďaka
mjanmarskému kriedovému jantáru,
ktorý „zakonzervoval“ aj ich mäkké
tkanivá, ako napríklad očné viečka či
zvyšky jazyka. Dňa 6. novembra o týchto
jedinečných nálezoch vyšiel článok
v prestížnom časopise Science. Do
medzinárodného tímu autorov najmä
z USA a Spojeného kráľovstva patrí aj
doktor Andrej Čerňanský, evolučný
biológ a paleontológ, ktorý pôsobí na
Prírodovedeckej fakulte UK.

Popularizačná jeseň tentokrát
v online režime
Týždeň plný podujatí zameraných na
popularizáciu vedy a techniky, ktorý
každoročne organizuje MŠVVaŠ SR
v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným
centrom pre popularizáciu vedy
a techniky na Slovensku, sa tento rok

v dňoch 9. až 15. novembra konal pre
pandémiu online. Do Týždňa vedy
a techniky na Slovensku sa opäť zapojili
i viaceré pracoviská našej univerzity.
Pod patronátom Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK sa uskutočnila
napríklad celoslovenská informatická
súťaž iBobor pre žiakov základných
a stredných škôl, ktorej cieľom je
posmeliť mládež v kreatívnejšom
používaní moderných technológií pri
učení. Prírodovedci prispeli prednáškou
o pitnej vode, podzemnej vode a jej
ochrane. Lekári z Martina ponúkli
virtuálnu exkurziu po budove fakulty,
ako i zaujímavé videá o simulačnej
výučbe.
V online priestore sa tento rok
uskutočnil aj obľúbený festival vedy
Európska noc výskumníkov, ktorý
organizuje Slovenská organizácia
pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci so SAV, portálom
EurActiv.sk a CVTI SR. K pestrému
programu v podobe pútavých
prednášok a prezentácií, webinárov či
diskusií počas 27. novembra významne
prispeli aj naši odborníci. Profesor
Ľubomír Tomáška a doktori Ivan Lacko
a Juraj Tekel priblížili napríklad prácu
tohtoročných laureátov Nobelových
cien za chémiu, literatúru a fyziku. Viac
o robotovi Jupiterovi, ktorý komunikuje
s človekom, naviguje sa v priestore a vie
robiť jednoduché úlohy, porozprával

Porota Krištáľového krídla v novembri
predstavila celkom 27 nominovaných
osobností Slovenska v deviatich
kategóriách za rok 2020. V kategórii
medicína a veda je nominovaná
epidemiologička docentka Alexandra
Bražinová z Lekárskej fakulty UK,
členka Krízového štábu UK, ktorá sa
významnou mierou podieľa na pomoci
v boji s koronavírusom. Porota zároveň
vyhlásila laureátku mimoriadnej ceny,
ktorou sa stala profesorka Daniela
Ostatníková z Lekárskej fakulty
UK, ktorá sa celoživotne venuje
výskumu autizmu. Galavečer, na
ktorom spoznáme mená laureátov
v jednotlivých kategóriách, sa uskutoční
7. februára 2021 a v priamom prenose
ho odvysiela RTVS.

Farmácia bude mať nového
dekana
Na Farmaceutickej fakulte UK sa
2. decembra 2020 konali voľby na
kandidáta na dekana. O funkciu sa
uchádzal súčasný dekan Pavel Mučaji
a Ján Klimas, ktorý bol zvolený väčšinou
hlasov členov Akademického senátu
FaF UK. Profesor Ján Klimas, ktorý
je od roku 2015 vedúcim katedry
farmakológie a toxikológie, bude
dekanom vo funkčnom období od
1. marca 2021 do 28. februára 2025.
Voľbu potvrdí rektor UK Marek Števček
vymenovaním do funkcie dekana.
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VEDELI STE, ŽE...?

NAJVÄČŠIEHO VRAHA
ODHALILI NAŠI GENETICI
Bol to prípad, aký Slovensko dovtedy nezažilo. Vrah, ktorému sa podarilo unikať tri roky, zneužil a zavraždil
spolu deväť obetí – osem žien a jedného maloletého chlapca. Kľúčom k jeho usvedčeniu bola v tom čase stále
novinka – identifikácia pomocou DNA, ktorú vykonali naši vedci z katedry molekulárnej biológie a zo SAV.

Mladý štyridsaťročný vedec Ľudevít
Kádaši vtedy pracoval na Slovenskej
akadémii vied. So svojou výskumnou
skupinou – traja vedci SAV a traja
vedci UK – boli prví v Československu,
ktorí zaviedli využívanie novej
metódy pri štúdiu genetickej výbavy
človeka koncom 80. rokov. Len pár
rokov predtým, v roku 1986, túto
revolučnú metódu analýzy DNA – PCR
(polymerázová reťazová reakcia) –
vyvinul tím Karyho Mullisa, za čo v roku
1993 získal Nobelovu cenu.
Usvedčenie Ondreja Riga ako
najväčšieho sériového vraha
v našej krajine v roku 1992 bolo
najvýznamnejším výsledkom tímu
vedcov Katedry molekulárnej biológie
PriF UK v oblasti kriminalistiky, ale
nebol to prvý prípad, ktorý im na stôl
priniesli kriminalisti. Už v roku 1990
usvedčili pomocou PCR prvého vraha
v bývalom Československu. Kriminalisti
z Brna vtedy docenta Vladimíra Feráka
požiadali o spoluprácu na prípade
brutálnej vraždy študentky Masarykovej
univerzity. Analýzou DNA potvrdili, že
vrahom bol Milan Lubas. Kriminalistické
metódy dovtedy totiž pri vzorkách krvi
umožňovali len rozlíšenie pomocou
krvnej skupiny.

Čo to je vlastne PCR metóda?
„Domnívám se, že i pravdy nás musí bavit. Není to však stejné potěšení, jaké byste zažila při Molièrově komedii. Je
to potěšení, které je kdesi v rozumu a pobaví jen ducha,“ hovorí učený filozof zvedavej markíze v knihe Rozhovory
o mnohosti světů, ktorá sa považuje za jedno z prvých diel orientovaných na popularizáciu vedy. To, čo bolo
francúzskemu autorovi Bernardovi de Fontanellovi jasné už v 17. storočí, platí aj dnes. Ak chceme vedecké
poznatky naozaj dostať medzi laickú verejnosť, potrebujeme ich prezentovať tak, aby u adresáta, bez ohľadu na
jeho vek, prebudili radosť z objavovania a chuť získavať ďalšie informácie. Znie to samozrejme, ale súčasnosť je
dôkazom toho, aké ťažké (a potrebné) je získavať ľudí na stranu vedy. V konkurencii často bizarných konšpirácií
totiž už, žiaľ, len holé fakty neobstoja. Preto sme sa rozhodli venovať toto číslo práve popularizácii vedy, aby
hlas našich vedcov bolo lepšie počuť.

Pri metóde PCR ide o rozmnoženie
požadovaného úseku DNA pomocou
cyklických procesov, pričom každý
cyklus sa skladá z troch krokov. Najprv
rozpletieme dvojvláknovú DNA pri
teplote 90 až 95 °C na jednovláknovú.
Následne sa krátke jednovláknové úseky
DNA, tzv. primery, zmiešajú s celkovou
DNA jedinca, pričom primery na základe
komplementarity nájdu úsek, ktorý
chceme namnožiť, resp. analyzovať,

a to za optimálnej teploty 50 až 60 °C.
V treťom kroku sa zvýšením teploty na
72 °C začína komplementárne vlákno
DNA spájať. Cykly je potrebné opakovať
25- až 35-krát, čím sa vybraný úsek DNA
reťazovo namnoží niekoľko miliónkrát.
„Prvé PCR reakcie sme robili ručne. Vtedy
ešte nebol k dispozícii termostabilný
enzým potrebný na priebeh reakcie
pri vysokej teplote, ktorá enzýmy inak
deaktivuje. V praxi to vyzeralo tak,
že sme so stopkami v ruke sedeli pri
troch vodných kúpeľoch nastavených
na požadované teploty pre jednotlivé
kroky a skúmavky sme premiestňovali
v stanovených časoch približne každú
jednu až dve minúty. Pred tretím krokom
sme vždy pridali polymerázu. Toto sme
opakovali 25- až 35-krát,“ opisuje
začiatky používania PCR metódy
profesor Ľudevít Kádaši z Katedry
molekulárnej biológie PriF UK, ktorý
dodnes súčasne pracuje aj na SAV. Celý
proces vtedy trval 3 až 3,5 hodiny!
Pomohlo objavenie polymerázy, ktorá
vydržala vysokú teplotu, vďaka čomu
bolo celú reakciu možné automatizovať.
Potom stačilo len cyklicky meniť
teploty pre jednotlivé kroky. Na to sa
v súčasnosti už používajú termálne
cyklery.
Katedra je vlastníkom ešte jednej
prvotiny. Prvý PCR cykler v celom
Československu, na ktorom vykonali aj
analýzy v Rigovom prípade, našli opäť
nedávno v skrini katedry. Odvtedy
sa cyklery, samozrejme, vyvinuli a sú
dokonalejšie.

Usvedčenie beštie
„V júli 1991 sme dostali biologické
vzorky ôsmej zavraždenej obete a výter
z pošvy, keďže bola zneužitá. Na základe

toho sme určili DNA profil páchateľa.
Vylúčili sme niekoľkých podozrivých.
V septembri nám doniesli vzorku Ondreja
Riga, lebo starší manželia nahlásili, že
sa im pozerá do okien. Nebol zadržaný
v súvislosti s vraždami. Preto nás veľmi
prekvapilo, že jeho DNA profil sa zhodoval
s páchateľom,“ spomína Ľudevít Kádaši.
Iný dôkaz však proti nemu nebol, a tak
ho prepustili. V tom čase na základe
analýzy bola pravdepodobnosť zhody
1 : 90 000, dnes je presnejšia – až
1 : 1017, čo prakticky vylučuje iného
jedinca okrem jednovaječného dvojčaťa.
V marci 1992 došlo k ďalšej vražde,
po ktorej definitívne potvrdili DNA
obete na nohaviciach Rigu, ktorý už
bol podozrivý z predošlých prípadov.
Následne mu dokázali aj vraždy
v Nemecku a Holandsku. „Je to beštia
a beštia musí zomrieť,“ povedal obyvateľ
domu jednej z obetí. Príbeh inšpiroval
aj knihu od Dominika Dána s názvom
Beštia.
Ondrej Rigo sa stal prvým vrahom na
Slovensku usvedčeným na základe
DNA. Odsúdili ho na doživotný trest
odňatia slobody 7. decembra 1994. Vo
väzení je od roku 1993, keď ho vzali
do väzby. V roku 2018, po odpykaní 25
rokov trestu, požiadal o podmienečné
prepustenie, následne však svoju
žiadosť stiahol.
„Bol to dobrý pocit, keď sme odhalili
vraha, ktorý by inak bez výčitiek svedomia
určite vraždil ďalej. Len nás mrzelo, že po
prvom pozitívnom výsledku mu polícia
nevenovala väčšiu pozornosť. Posledná
obeť by nemusela zomrieť,“ dodáva
Ľudevít Kádaši.
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Ako to vyzerá s popularizáciou
vedy a techniky na Slovensku?
O ktoré vedecké témy javí
verejnosť najväčší záujem
a s čím to súvisí? Čo by malo
byť vlastne prvoradým
cieľom dobre zvládnutého
popularizačného podujatia?
Akých chýb by sa vedci mali
vyvarovať pri prezentácii
svojich výsledkov laickému
publiku? Na tieto otázky nám
dala odpoveď Andrea Putalová,
dlhoročná riaditeľka Národného
centra pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti,
ktorá je absolventkou našej
prírodovedeckej fakulty.

ABSOLVENTKA

ĽUDIA POTREBUJÚ VO
VEDE VIDIEŤ PRÍNOS PRE
SVOJ ŽIVOT

Skúsme začať priblížením súčasného
stavu popularizácie vedy a techniky.
Disponujete nejakými dátami
(napríklad výsledkami prieskumov)
k tomu, aký je stav povedomia
slovenskej verejnosti o vede
a technike a o činnosti našich
vedeckých pracovísk a vedcov?
Ak by som mala porovnať stav
popularizácie vedy a techniky v čase
vzniku nášho centra a teraz, tak musím
povedať, že nastal úžasný posun. Na
začiatku boli kolegovia, ktorí s nami
rozbiehali popularizačné prednášky
a iné aktivity, svojimi spolupracovníkmi
zaznávaní, teraz je to už však, našťastie,
iné. Pohľad samotných vedcov sa
zmenil, no stále to ešte nie je ideálny
stav. Z prieskumov, ktoré sme
realizovali, jednoznačne vyplýva, že
záujem verejnosti o informácie z oblasti
vedy a techniky stúpa. Je však rozdiel
v tom, o aké oblasti ide. Na jednej
strane evidujeme veľký záujem o témy,
ktoré sa týkajú medicíny, biológie či
životného prostredia. Na strane druhej
sú však aj témy, ktoré nie sú ľuďom
blízke, pretože v nich nevidia priamy
prínos pre svoj život. S tým, prirodzene,
úzko súvisí aj ich nižší záujem. To je však
práve našou úlohou – spopularizovať
všetky oblasti a predstaviť ich tak, aby
verejnosť pochopila, že veda a výskum
v každej oblasti sú pre náš život
a našu budúcnosť nesmierne dôležité.
Ľudia by mali vedieť, čo sa v našich
laboratóriách deje, na čom pracujú naši
vedci, výskumníci, technológovia či
inovátori. Práve dnešná doba ukázala
ich nevyhnutnosť.

Hovoríte, že hoci sme na dobrej
ceste, stále to ešte nie je ideálny
stav. V čom je chyba? Zlyháva
školstvo, máme nedostatok
popularizačných organizácií? Je za
tým malý záujem médií o vedecké
témy? Alebo si vedci neuvedomujú
dôležitosť popularizácie svojich
vedeckých výsledkov? Alebo inak:
dá sa vôbec povedať, aký podiel na
popularizácii vedy majú niesť školy,
popularizačné organizácie či médiá
a samotní vedci?
Popularizácia vedy a techniky je jeden
veľký „ekosystém“. Každý v ňom má
svoju úlohu – štátny sektor, sektor
vysokých škôl, neziskový sektor aj
podnikateľský sektor. Bez ich vzájomnej
spolupráce a podpory tento ekosystém
nemôže fungovať.
Spomínate školu. Myslím si, že keď sa
úspešných vedcov spýtate na moment,
ktorý v nich zažal tú prvú iskierku
záujmu o vedu, väčšina z nich vám
odpovie, že sa „dostavil“ práve v škole,
a to najmä s prispením výnimočného
učiteľa. Učiteľa, ktorý učil zábavnou,
interaktívnou, pútavou formou. Takých
učiteľov nie je veľa, resp. stále nie dosť.
Ak chceme vzbudiť záujem mladých
ľudí o vedu a techniku, určite by sme
s tým mali začať už v škole. Je potrebné
zmeniť spôsob výučby prírodovedných
a technických predmetov na základných
školách a prispôsobiť dnešným
potrebám aj výchovu budúcich učiteľov.
Rovnako je nevyhnutné zlepšiť systém
podpory neziskových organizácií, ktoré
sa zaoberajú popularizáciou vedy
a techniky. Mnohé takéto inštitúcie
majú skvelých a oduševnených ľudí,
výborné projekty, ale nemajú financie
na ich realizáciu. Pre vedcov zase
musíme vytvoriť vhodné podmienky
a priestor, aby mohli výsledky svojej
práce prezentovať verejnosti.
Zahrám sa na diablovho advokáta:
prečo by vedci, ktorým sa darí
publikovať vo významných
vedeckých časopisoch a ktorí sú
v rámci svojho zamerania uznávanými
odborníkmi, mali vlastne chcieť šíriť
svoje vedecké výsledky napríklad
medzi žiakov základných škôl,
ktorí problematiku predsa nemôžu
pochopiť v jej komplexnosti?
Nedegradujú tým svoj odbor,
keďže to pre deti či širokú laickú
verejnosť nevyhnutne musia veľmi
zjednodušiť?
Určite nedegradujú, práve naopak,
vytvárajú tým priestor odprezentovať
verejnosti svoju prácu, odhaliť

mladým ľuďom krásy svojho odboru,
vzbudiť v nich zvedavosť a záujem
o bádanie, o objasnenie javov okolo nás,
o zlepšenie života pre nás či budúce
generácie.
Treba však povedať, že popularizovať
vedu nie je jednoduché. Pre mnohých
vedcov je oveľa ľahšie písať odborné
texty než ich preložiť do „ľudskej reči“,
zrozumiteľnej už pre všetkých, nielen
kolegov z odboru. A nie všetci to vedia.
Nehovoriac o tom, že hranica
medzi popularizáciou, ktorá slúži
väčšej zrozumiteľnosti, a prílišným
zjednodušením na úkor správnosti
faktov až bulvarizáciou sa mnohým
vedcom môže zdať veľmi krehká.
Viacerí vedci tiež ťažšie nesú,
keď sa ich často niekoľkoročný
výskum v tlačovej správe či článku
zhrnie do niekoľkých viet. Na
mieste je možno otázka, čo by
z pohľadu množstva informácií,
komunikovaných verejnosti, malo byť
cieľom „dobrej“ popularizácie? Alebo
inak: čo by si mal z dobre zvládnutej
popularizačnej akcie doniesť domov
jej účastník?
Samozrejme, miera „zjednodušenia“
vždy závisí od cieľovej skupiny. Inak
pripravíte popularizačnú akciu pre
predškolákov, ktorí ešte neprešli ani
základným učivom prírodovedných
predmetov, a inak pre stredoškolákov.
Ale či už je to predškolák, žiak
základnej alebo študent strednej
školy, z dobrej popularizačnej akcie
by si mal byť schopný priniesť domov
hlavne nadšenie, zvedavosť, radosť
z objavovania, chuť získavať ďalšie
informácie. Nemusí a ani nebude hneď
všetkému rozumieť. Cieľom je však
vzbudiť uňho záujem a nadchnúť ho pre
vedu. Práve to je z dlhodobého hľadiska
oveľa dôležitejšie než to, či si zapamätal
dostatok informácií.
Už sme si vyjasnili, prečo vedu
popularizovať. Natíska sa tak
otázka, ako to robiť správne. Čo by
ste na základe svojich dlhoročných
skúseností odporučili vedcom – na čo
by mali pamätať, keď sa rozhodujú,
ako správne spopularizovať svoje
vedecké výsledky?
Je naozaj veľmi dôležité nájsť správnu
formu propagácie pre danú cieľovú
skupinu. Napríklad mladí ľudia využívajú
predovšetkým internet a sociálne siete,
potrebujú „rýchle“ informácie, málo
písaného textu, pre nich sú ideálne
napríklad kratšie popularizačné videá
či podcasty. Staršia generácia si zase
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rada prečíta dobrý popularizačný
časopis či pozrie zaujímavý prírodopisný
film v televízii. Bolo by však chybou
deliť to takto striktne. Každá forma
popularizácie si totiž nájde svojich
priaznivcov v každej vekovej kategórii.
Musí byť však zrozumiteľná, bez
odborných termínov, a keď už sa nejaký
objaví, tak je potrebné náležite ho
vysvetliť.
Stretli ste sa už s tým, keď vedci
vzhľadom na okolnosti nezvolili
najšťastnejší spôsob popularizácie
svojho vedného odboru?
Áno, občas sa to stane. A súvisí to práve
s používaním odborných termínov
v rámci prednášok, ktoré sú určené
laickej verejnosti. Skvelý odborník,
úžasná práca, ale počas prezentácie
odznie toľko odborných výrazov,
že účastníci prednášky jednoducho
nemôžu problematiku pochopiť.
Našťastie, vedci si zväčša veľmi dobre
uvedomujú, že majú pred sebou laické
publikum, takže sa to stane naozaj
len občas, a aj to najmä preto, že
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vedci v „zápale boja“ sem-tam akosi
pozabudnú, ktoré výrazy už môžu byť
pre laika neznáme.
Ako je v tomto smere vedcom
nápomocné Národné centrum pre
popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti? Priblížte nám jeho
činnosť.
Naše Národné centrum pre
popularizáciu vedy a techniky
v spoločnosti vzniklo v roku 2007
uznesením vlády SR. Za 13 rokov
sme si vybudovali silné partnerstvá
s univerzitami, Slovenskou akadémiou
vied a mnohými ďalšími inštitúciami
zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom.
Iniciovali sme vznik množstva aktivít,
prostredníctvom ktorých otvárame
priestor vedeckej komunite na
prezentáciu výsledkov jej práce. Skúsim
vymenovať aspoň niektoré.
Už 12 rokov organizujeme cyklus
vedeckých kaviarní pod názvom Veda
v centre. Vždy v posledný štvrtok
v mesiaci sa u nás v Centre vedecko-technických informácií SR stretnú

vedecké osobnosti z rôznych vedeckých
a technických oblastí s laickou
verejnosťou. Rovnako funguje Vedecká
cukráreň, ale s tým rozdielom, že sa raz
do mesiaca stretnú vedecké osobnosti
so stredoškolákmi. Spoločne diskutujú
o zaujímavých témach. Je úžasné, že
návštevníci sa okrem získania množstva
informácií môžu osobne zoznámiť aj
s našimi vedeckými kapacitami.
Vydávame Quark, popularizačný časopis
o vede a technike, ktorý v tomto
roku oslávi už 25. výročie vzniku.
Každý mesiac si v ňom čitatelia nájdu
množstvo zaujímavých informácií
o prírode, nových technológiách,
objavoch a práci našich vedcov.
Vytvorili sme a prevádzkujeme
popularizačný portál Veda na dosah
(vedanadosah.cvtisr.sk), ktorý ponúka
množstvo noviniek, informácií, ale
i zábavy zo sveta vedy a techniky. Na
jednom mieste môžu čitatelia objaviť
všetko o vede, výskume, podujatiach
a iných zaujímavých aktivitách, ktoré sa
dejú v tejto oblasti na Slovensku.
Našich vedcov a ich prácu propagujeme

aj prostredníctvom množstva
audiovizuálnych diel, ktoré vytvárame.
Práve pred pár dňami, počas Týždňa
vedy a techniky na Slovensku, mal
premiéru film z našej dielne s názvom
Vo svetle noci, ktorého témou je
svetelný smog a jeho vplyv na prírodu.
Spolu s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR každoročne
organizujeme už spomínaný Týždeň
vedy a techniky na Slovensku, do
ktorého sa zapájajú univerzity a vysoké
školy, SAV, vedeckovýskumné inštitúcie
a neziskové organizácie.
Taktiež sme spoluorganizátormi
Európskej noci výskumníkov, vydávame
popularizačné publikácie, každoročne
organizujeme oceňovanie najlepších
vedcov na Slovensku (Vedec roka SR)
a prevádzkujeme Zážitkové centrum
vedy Aurelium, kde sa návštevníci
môžu takpovediac priamo dotknúť
vedy prostredníctvom jednotlivých
exponátov. Je to miesto, kde sa prelína
zábava s učením, kde je škola hrou.
Okrem týchto aktivít naše centrum
prevádzkuje aj informačný systém
pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS
(CRIS = Current Research Information
System), kde je možné nájsť informácie
o projektoch financovaných z verejných
zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj
register organizácií výskumu a vývoja
a personálnu databázu výskumníkov.
Jeho súčasťou je aj administrácia
hodnotenia spôsobilosti vykonávať
výskum a vývoj a štatistické zisťovanie
výskumno-vývojového potenciálu.
A nesmiem opomenúť ani
implementáciu národného projektu
zameraného na popularizáciu vedy
a techniky s názvom PopVaT II.
Toto sú naše nosné a pravidelné
aktivity, ale okrem nich, samozrejme,
pripravujeme aj množstvo ďalších

aktivít realizovaných v spolupráci
s univerzitami, ústavmi SAV či
neziskovými organizáciami.
Môžu sa na vás obrátiť aj jednotlivci
z radov vedcov, ktorí by chceli
priblížiť svoju oblasť vedy širokej
verejnosti, ale nevedia, ako na to?
Organizujete napríklad aj nejaké
školenia, ktoré by vedcom pri
popularizácii vedy pomohli?
Áno, môžu sa na nás obrátiť aj
jednotlivci. Snažíme sa vytvárať priestor
pre všetky vedné odbory. Školenia
zatiaľ nerobíme, ale pripravujeme
Stratégiu popularizácie vedy a techniky
na Slovensku na roky 2021 – 2027.
Práve v rámci nej plánujeme ako jednu
z našich nových aktivít pripraviť systém
školení pre popularizátorov vedy
v spolupráci s univerzitami.
Čo ďalšie vízie centra? Sú nejaké
projekty, ktoré plánujete v dohľadnej
dobe rozbehnúť?
Okrem pokračovania v našich
pravidelných aktivitách, ktoré
som už spomenula, máme v rámci
pripravovanej stratégie ďalšie
veľké plány. Jednak by sme veľmi
radi robili pravidelné hodnotenie
popularizácie vedy a techniky na
Slovensku, a to aj v porovnaní so
zahraničím. Toto porovnanie nám tu
naozaj chýba. A jednak by sme radi
v spolupráci s ministerstvom školstva
vytvorili grantový systém podpory
popularizačných projektov, do
ktorých by sa mohli zapájať neziskové
organizácie a vedeckovýskumné
inštitúcie. Rovnako pracujeme na
vytvorení siete kontaktných bodov
v rámci celého Slovenska, ktoré by
rozvíjali popularizačné aktivity priamo
v regiónoch. Radi by sme tiež vybudovali

sieť tzv. centier vedy. K zážitkovému
centru vedy Aurelium plánujeme
vybudovať na Slovensku ešte tri centrá,
samozrejme, každé zamerané na inú
vednú oblasť. Centrá vedy sú v zahraničí
samozrejmosťou a sú veľmi obľúbené.
Je skvelé, že ste ani po 13 rokoch
a množstve rozbehnutých aktivít
v centre, na ktorého čele stojíte od
jeho vzniku, nerezignovali na ďalší
vývoj, práve naopak. Čo táto práca
znamená pre vás osobne?
Táto práca mi umožňuje spojiť dve
veci, ktoré naozaj milujem, a to
prácu s ľuďmi a vášeň k objavovaniu
a získavaniu nových poznatkov. Ako ste
naznačili, centrum som vybudovala,
je to také moje štvrté dieťa, rástlo
spolu s mojimi troma. Samozrejme,
nedokázala by som to bez ľudí, ktorých
mám vo svojom tíme. Som na nich
nesmierne hrdá, sú pre mňa inšpiráciou
a majú môj hlboký obdiv. Práca pre
nich nie je povinnosťou, ale poslaním.
A to je úžasné. Je pre mňa naozaj cťou
s nimi pracovať a spoločnými silami
tak prispievať k šíreniu dobrého mena
vedy a techniky v našej spoločnosti.
Súčasnosť, keď sa sociálnymi sieťami
masovo šíria nebezpečné nezmysly
a dezinformácie, je dôkazom, že
primeraná komunikácia vedeckých
poznatkov širokej verejnosti je jednou
z najúčinnejších zbraní nielen v boji
s pandémiou nového koronavírusu, ale
i infodémiou, ďalšou ničivou nákazou,
na ktorú však, našťastie, už vakcínu
máme – celoživotné vzdelávanie
spojené s kritickým myslením. Aj to
pre mňa znamená popularizácia vedy.
Teším sa, že toho môžem byť súčasťou.

Mgr. Andrea Putalová
V r. 1991 úspešne ukončila štúdium
molekulárnej biológie a genetiky na
Prírodovedeckej fakulte UK. V r. 2007 stála pri
založení Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti, nového
organizačného celku v rámci Centra vedecko-technických informácií SR. Odvtedy vykonáva
funkciu jeho riaditeľky. V r. 2014 jej v rámci
Cien za vedu a techniku bolo udelené ocenenie
v kategórii popularizátor vedy.
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VÝNIMOČNOU
OSOBNOSŤOU
SLOVENSKEJ VEDY
SA STAL
FEDOR ŠIMKOVIC
Nadácia ESET ocenila po
druhýkrát špičkových
slovenských vedcov.
Odovzdávanie cien ESET
Science Award sa konalo
14. októbra 2020 v bratislavskej
Starej tržnici za prísnych
hygienických opatrení, pričom
verejnosť spoznala víťazov
prostredníctvom online
vysielania. Nechýbal medzi nimi
ani prof. RNDr. Fedor Šimkovic,
CSc., z Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky UK. Práve
jemu sa medzinárodná odborná
komisia, ktorej predsedal
nositeľ Nobelovej ceny za fyziku
Kip Thorne, rozhodla udeliť cenu
v kategórii výnimočná osobnosť
slovenskej vedy 2020 za jeho
výskum neutrín.
Na stope k pochopeniu evolúcie
vesmíru
Neutrína patria medzi najrozšírenejšie
elementárne častice vo vesmíre.
Vznikli v prvej sekunde veľkého tresku
a odvtedy sa neustále kreujú všade vo
vesmíre – v jadrových reakciách na Slnku
(vo hviezdach), pri zrážkach kozmického
žiarenia s našou atmosférou, pri
rozpade ťažkých jadier vo vnútri
Zeme, ale aj v našom tele. „Neutrína sú
záhadou a súčasne kľúčom k pochopeniu
evolúcie vesmíru a v ňom prebiehajúcich
procesov,“ hovorí ocenený vedec. Môžu
nám poodhaliť, ako vznikol vesmír, čo

je to tmavá hmota, prečo vo vesmíre
dominuje hmota nad antihmotou a čo
sa deje pri zrážkach neutrónových
hviezd či čiernych dier. Profesor
Šimkovic vo výskume využíva atómové
jadrá ako laboratórium na štúdium
fundamentálnych vlastností neutrín.
Svojimi aktivitami pokrýva oblasti
atómovej fyziky, jadrovej fyziky a fyziky
častíc s expanziou do astrofyziky. Jeho
vedecký tím vytvára tiež potrebný
softvér na spracovanie a interpretáciu
dát k neutrínovým experimentom.
„Ten pocit z ocenenia ESET Science Award
je fantastický. A veľmi rád sa k nemu
vraciam. Som nesmierne poctený, že
rozhodnutie prišlo od renomovanej
komisie vedenej nobelovským
laureátom Kipom Thorneom, ktorý je
nespochybniteľnou vedeckou autoritou.
Gratulácie doposiaľ prichádzajú od mojich
kolegov a priateľov zo Slovenska i z celého
sveta. Veľmi si ich vážim a ďakujem za ne,“
povedal nám ocenený.

Jeho entuziazmus mu nedovolí
byť priemerným
Podľa profesora Šimkovica je vo
vedeckej profesii dôležitá chuť po
poznaní, vedec sa musí na problém
vedieť pozrieť z rôznych strán
a neúspechy ho musia motivovať,
nie odradiť. Tiež je zástancom
toho, aby slovenské vedecké
tímy ešte viac spolupracovali
s medzinárodnými inštitúciami, ktoré
majú prístup k významným vedeckým
infraštruktúram a technológiám.
„Myslím si, že slovenská veda je stále príliš
zahľadená do seba. Sme malá komunita
a chýba nám väčšie medzinárodné

IVAN VARGA
EXCELOVAL
V KATEGÓRII
VYSOKOŠKOLSKÝCH
PEDAGÓGOV
prepojenie a odozva. Otvorenie sa
medzinárodnému priestoru by mohlo
priniesť slovenskej vede viac úspechov,“
myslí si laureát z UK, ktorého portfólio
sa hmýri množstvom medzinárodných
spoluprác.
A čím by bol profesor Šimkovic, keby
nebol vedcom a nevenoval sa fyzike?
Podľa profesora Stanislava Tokára,
kolegu z katedry jadrovej fyziky
a biofyziky, by bol určite dobrým
športovcom, veď v mladosti sa
zaoberal plávaním a súťažil napríklad aj
s Miloslavom Roľkom, majstrom Európy
z roku 1977 v disciplíne 100 m znak.
„Ale aj keby sa dal na niečo iné, určite
by sa vypracoval na vysokú úroveň. Jeho
zápal pre zvolenú aktivitu by mu totiž
nedovolil byť priemerným,“ domnieva sa.
Profesora Fedora Šimkovica si však
jeho kolegovia a študenti vážia nielen
pre jeho špičkovú vedeckovýskumnú
prácu, ale najmä pre jeho ľudský prístup,
ktorý uplatňuje aj vo výučbe. „Keď
počas prednášky či seminára vidí, že sú
študentom niektoré veci nejasné, snaží
sa ich vysvetliť znova, pričom dokáže
pohotovo prísť s novým uhlom pohľadu.
Nestráca svoj príslovečný entuziazmus
a aplikuje ho pri každom jednom
študentovi,“ hovorí doktor Rastislav
Dvornický, jeho bývalý študent a dnes
už kolega. Okrem toho sa podľa jeho
slov Fedor Šimkovic, asi ako každý
výnimočný vedec, zvykne tak pohrúžiť
do úvah o neutrínach, že niekedy nie je
duchom úplne prítomný. „Dôsledkom
toho sú rôzne komické situácie, napríklad
keď raz netrpezlivo očakával študentovu
odpoveď na svoj e-mail, ktorý mu, ako
neskôr vysvitlo, ešte ani neodoslal,“
dodáva s úsmevom.

Ocenenie ESET Science Award
si tento rok odniesol aj prof.
RNDr. Ivan Varga, PhD., z Ústavu
histológie a embryológie
Lekárskej fakulty UK. Stal sa
víťazom v kategórii výnimočný
vysokoškolský pedagóg,
o ktorej rozhodovali zástupcovia
slovenských vedeckých
univerzít. Jeho výskumný
tím ako jeden z prvých na
svete opísal široké lymfatické
priestory v stene vajíčkovodov
a výskyt špecializovaných
buniek imunitného systému
potláčajúcich obranné reakcie
vo výstelke vajíčkovodov.

Vo vede neexistuje banálny
problém
Na tieto základné výskumy teraz
nadväzuje a zisťuje, ako by sa dali
nové poznatky využiť pri liečbe
neplodnosti žien. Jeho tímu sa
podarilo tiež potvrdiť súvislosť medzi
niektorými vrodenými chybami srdca
a zmenenou mikroskopickou stavbou
detskej žľazy. Fascinuje ho študovať
stavbu ľudského tela na úrovni, ktorú

oko nevidí. „Vo vede všeobecne platí,
že ak sa nejaký problém javí ako malý
a banálny, zväčša sme ho len dostatočne
nepreskúmali,“ zdôrazňuje profesor
Ivan Varga. „Preto sa neobávam, že by
sa raz výskum v anatómii skončil. Každá
nová informácia prináša nové otázky
a hľadanie odpovedí je pre mňa hnacím
motorom.“ V posledných rokoch sa
intenzívne venuje aj inovácii názvoslovia
používaného v mikroskopickej anatómii.
Označuje to za svoju srdcovú záležitosť.
V rámci medzinárodného expertného
programu FIPAT (Federative
International Programme for
Anatomical Terminology) sa s vedcami
z iných krajín usilujú celosvetovo
zjednotiť anatomickú terminológiu,
aby sa odborníci bez ohľadu na svoje
zameranie či štátnu príslušnosť vedeli
vždy exaktne dohovoriť.
A ako profesor Varga vníma úspech
v ESET Science Award? „Toto ocenenie
som dostal vo veľmi neľahkom období, keď
už druhý semester vyučujeme dištančne.
Preto ho vnímam ako ocenenie všetkých
pedagógov Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorí sa presunuli zo svojich
prednáškových miestností a učební do
online virtuálneho priestoru. Lebo všetci
tí učitelia, ktorí naďalej vyučujú svojich
študentov aj za takýchto neštandardných
podmienok, sú skutočne výnimoční!“
odkazuje oduševnene.

Prepojenie s praxou považuje
za kľúčové
Laureát sa stotožňuje so životným
krédom svojho otca, že by bolo
tragédiou, ak by raz žiaci neboli
múdrejší od svojho učiteľa. Ako
pedagóg tiež razí teóriu, že dobrý
učiteľ musí z obrovského množstva
poznatkov vedieť zvýrazniť najmä
tie, ktoré študent v praxi využije. To,
že sa mu to darí, potvrdzuje okrem
ocenenia ESET Science Award aj medik
Ján Chvála: „Jeho prednášky neboli
len zaujímavé a interaktívne, ale vždy
prepájali teoretické znalosti s klinickou
praxou. Hoci sa medici s histológiou
a embryológiou stretávajú na začiatku
svojho štúdia, vďaka prístupu pána
profesora Vargu sme sa so spolužiakmi už
vtedy cítili ako riadni ašpiranti na lekársky
titul. Nevynechali sme ani jednu jeho
prednášku.“
Docent Jozef Záhumenský, Vargov
kolega, na jeho adresu povedal:
„Každý, kto s ním mal tú česť diskutovať
o medicíne a jej príbuzných odboroch,
nebude prekvapený, že sa stal jedným
z víťazov tohtoročnej ESET Science
Award. Rozhovor s ním ma vždy nabije
energiou a chuťou do práce, pretože
patrí k nepočetnej skupine ľudí, ktorí
si nové fakty študujú na dennej báze
a svoje argumenty majú vždy podložené
poznaním.“
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Slovenské redakcie len zriedka
dávajú väčší priestor vede a ešte
zriedkavejšie majú na vedu
vyčlenených redaktorov, ktorí sa
venujú výlučne popularizovaniu
vedeckých poznatkov.
Vedeckých novinárov tak u nás
nie je veľa. Svetlou výnimkou
je redakcia Denníka N, kde sa
vede venuje novinár Otakar
Horák. Dokonca má od tohto
roka posilu – redaktorku Zuzanu
Vitkovú. Áno, veda nie je čítaná
ako bulvár alebo politika. Ale
čo by sme vedeli napríklad
o novom koronavíruse, nebyť
vedcov a vedkýň, hovorí Otakar
Horák. Jeho vedecké texty sa
na sprofanovanú frázu z titulku
rozhodne neobmedzujú.

ROZHOVOR

AMERICKÍ VEDCI ZISTILI...

Päť rokov sa venujete písaniu o vede,
tematicky ste pokrývali oblasti od
medicíny, biológie, fyziky, životného
prostredia až po psychológiu a ďalšie
vedné oblasti. Ako sa to dá, keď ich
človek neštudoval?
Stále mám obavy, že napíšem nezmysly,
a nerobí mi to dobre. Chyby som spravil
a aj ich spravím. Rozumný spôsob, ako
písať o vede, je pýtať sa priamo vedcov
a vedkýň, čítať recenzované časopisy
a pýtať sa odborníkov na spätnú väzbu.
Riziko omylu je aj tak nenulové, ale
predsa len je nižšie. Vytáča ma, ak sa
veda „popularizuje“ spôsobom, že
sa niečo odpíše z BBC alebo tlačovej
správy. Nielenže to nie je popularizácia
vedy, ale odpisovanie, navyše hrozia
chyby. Spomínam si, ako pred štyrmi
rokmi vydala ČTK správu, že „štvorica
fyzikov“ v „uznávanom časopise“ vydala
„nové zistenia“, ktoré spochybňujú
oficiálnu verziu o páde dvojičiek v New
Yorku 11. septembra 2001. Viaceré
slovenské denníky aj televízie správu
nekriticky prebrali, pričom pravda
bola taká, že článok nevydala štvorica
fyzikov, nevyšiel v uznávanom časopise
a neobsahoval ani „nové“ zistenia
o páde budov. Podarilo sa mi spojiť
s poprednými inžiniermi, ktorí veci
uviedli na pravú mieru. V Denníku N
mám luxus, že za deň nemusím vychrliť
dva či tri články a na niektorých veciach
môžem robiť dlhšie, čo bol aj tento
prípad.

Čím vás baví veda? Kedy a prečo
ste sa rozhodli jej viac venovať ako
popularizátor?
Vyštudoval som filozofiu a novinárom
som sa stal zhodou okolností, keď
sa po odchode časti redakcie zo SME
zakladal na prelome rokov 2014 a 2015
nový Denník N. Písať v inej rubrike ako
Veda by som nechcel. V N-ku som od
februára 2015 a za ten čas som vydal cez
1400 článkov. Na Univerzite Palackého
v Olomouci som dostal dobré základy –
naučili ma, že ak ma baví myseľ či etika,
s Platónom a Descartom si nevystačím,
lebo potrebujem aj články z časopisov
ako Science a Nature. Ak som chcel
pochopiť ľudské správanie, musel som
si čítať o evolučnej biológii a psychológii
či o kognitívnej a morálnej psychológii.
Mám pocit, že filozof je najužitočnejší
hlavne vtedy, keď popularizuje vedu.
Líši sa snáď tým, že si kladie trochu
abstraktnejšie otázky než vedci.
Prečo je vôbec popularizácia vedy
dôležitá?
Dobre to vidno na súčasnej pandémii. Ak
by vedci a vedkyne na verejnosť kašľali,
čo by sme o novom koronavíruse vedeli?
Poznatky nás posúvajú ďalej. Navyše,
vedci a vedkyne nás učia myslieť istým
spôsobom – nie „zdá sa mi“ a „mám
taký pocit“, ale dáta a dôkazy. Takto nás
kultivujú. Samozrejme, aj medzi vedcami
– tak ako medzi lekármi, sudcami,
policajtmi, učiteľmi či novinármi – sa
nájdu lepší aj horší. Gaussova krivka
nepustí.
Akú čítanosť majú texty o vede
v porovnaní s inými témami?
V porovnaní s domácim spravodajstvom
rádovo nižšiu. Ale to je pochopiteľné.
Ľudí prirodzene zaujíma, kedy sa
dostavia diaľnica okolo ich obce,
aké budú dôchodky, čo sa stane
s objednávateľom vraždy Jána Kuciaka
a Martiny Kušnírovej alebo prečo sa
klčuje les v národnom parku. Článok
o hadoch z Libanonu, graféne, CERN-e,
predsudkoch či omyloch mysle je istým
spôsobom prepych, na ktorý si čitateľ
nemusí nájsť čas, lebo iné veci sú
dôležitejšie. Sú však témy, ktoré vystúpia
– napríklad nedávny let SpaceX na ISS.
Samostatnou kapitolou je korona – za
päť rokov písania mám v top desiatich
článkoch väčšinu práve o novom
koronavíruse.
Je nejaká oblasť vedy, ktorá je
populárnejšia, čítanejšia než iné?
Neviem to posúdiť. Popravde, nikdy som
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Otakar Horák s iluzionistom a skeptikom Jamesom
Randim (Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N)

sa neriadil tým, aby som písal o veciach,
ktoré sa najviac čítajú, lebo potom by
som mohol kalkulovať, aby som písal
hlavne o nich. V inej redakcii som nikdy
nepracoval, ale v N-ku mám ten luxus,
že môžem robiť aj na témach, ktoré
mám rád. Tak môžem písať o kognitívnej
religionistike, morálnej psychológii
či behaviorálnej ekonómii, o čom sa
predtým skoro nepísalo, ak vôbec.
Samostatnou kapitolou je korona – ľudí
zaujíma, či fungujú rúška alebo to,
ako sa nákaza šíri. Články o súčasnej
pandémii sa v priemere čítajú viac ako
iné vedecké témy, ale je to spôsobené
výnimočnosťou situácie.
Aké témy alebo vedné oblasti sa
ťažšie popularizujú? Je niečo, čo sa
popularizovať nedá?
Asi závisí od novinára. Ak by o vede
písal vyštudovaný stavebný inžinier,
o materiálových technológiách by sa
mu písalo ľahšie než mne. Záleží aj na
tom, ako veľmi nám vedci pomôžu.
Musia chápať, že nepíšeme heslo
do Wikipédie, ale príbehy. Možno je
samotný výskum „nuda“, ale čo ak

zistenia možno potenciálne využiť
v medicíne na liečbu závažného
ochorenia? Čo ak vedec robil na
výskume s nobelistom? Čo ak skoro
zošedivel, lebo mu grantová agentúra
robila problémy? Čo ak ho výskum
zaviedol na Sibír alebo do Pakistanu?
To všetko je zaujímavé a cez to sa dá
povedať oveľa viac ako „gén XY kóduje
to a ono“.
Prečo je vôbec potrebné prplať
sa v témach, ktorým „aj tak nikto
nerozumie“ alebo nemajú priamy
vplyv na náš život?
Práveže majú. „Nerdi“ v CERN-e objavili
web. Pôvodne si len chceli vymieňať
informácie a dnes ich nápad úplne
zmenil svet. Počítač, na ktorom píšem,
a telefón, ktorým volám, vymysleli
vedci. O zmene klímy, masovom
vymieraní či o živote Mayov vieme
iba vďaka vedcom. Koľko technológií
používame vďaka tomu, že sa ľudia
chceli vydať do vesmíru? Bez Einsteina
by nefungovala GPS. Komu by napadlo,
že záujem o bakteriálne procesy
povedie až k metóde CRISPR/Cas9, za

ktorú tento rok udelili nobelovku? Táto
technológia má obrovský potenciál
v biomedicíne, ale povedie aj k „vzniku
novej šľachty“ vylepšených ľudí? Nech
nám pomôžu vyznať sa v tom etici
a morálni psychológovia. Aj tých treba.
Ktoré témy vyvolávajú najväčšie
diskusie?
Tento rok píšem hlavne o korone,
a keďže nám na Slovensku pandémia
prerastá cez hlavu, tak aj čitatelia
reagujú všelijako. Ak vynechám koronu,
viac sa hovorilo o témach z morálky či
psychológie, keď som písal o slobodnej
vôli alebo depresii. Očakávam, že keď
pandémia pominie, do centra diania sa
dostane klimatická zmena. Ako Denníku N
povedal klimatológ Jozef Pecho zo
SHMÚ, koronakríza je „iba ‚light‘ verzia
klimatickej krízy, ktorá nás čaká“.
Na univerzite sa občas stretávame
s názorom, že články v populárnych
časopisoch nie sú dôležité, lebo
odoberajú čas vedcom, ktorí by
ho mali stráviť písaním vedeckých
článkov do impaktovaných časopisov.

Za tieto publikácie sú totiž
posudzovaní kolegami, ale aj širokou
komunitou vedcov. Na základe toho
je hodnotená v konečnom dôsledku
aj univerzita alebo vedecká inštitúcia
a je to významné kritérium pri
rozdeľovaní financií zo spoločného
balíka. Čo by ste odkázali vedcom
s takýmto názorom?
Niekto môže povedať, že čas, ktorý
venoval médiám, mohol namiesto toho
venovať zmysluplnej vedeckej práci,
z ktorej by vzišlo niečo zaujímavé.
Fajn. Ale médiá ho nebudú otravovať
365 dní v roku. Vedci sú platení
z peňazí nás všetkých, takže by mohli
pociťovať záväzok podeliť sa o svoj
výskum s verejnosťou. Pragmatický
prístup je, že ak sa o ich práci dozvie
stredoškolský študent, možno sa
prihlási na ich odbor, ktorý pre malý
záujem nezavrú. Alebo sa o ich práci
dozvie investor, ktorý podporí vznik
startupu. Katedry a ústavy by mali
vedcov finančne oceniť za popularizáciu,
čo u nás často chýba. Vznešená
odpoveď by bola, že vedci a vedkyne
sú elitou krajiny a posúvajú ju ďalej. Ak
sa o ich práci ľudia nedozvedia, upadá
krajina aj prestíž vedy. Vďaka korone
sa možno časť verejnosti spamätala,
že tu nejakí vedci aj sú. Kde by sme
boli, ak by si matematik Richard Kollár,
epidemiologička Alexandra Bražinová,
virológ Boris Klempa, imunológ Vladimír
Leksa, molekulárny biológ a genetik
Tomáš Szemes, molekulárny biológ
Peter Celec, biochemik Pavol Čekan či
epidemiologička Zuzana Krištúfková
povedali, že sa s nami o svoje cenné
poznatky nepodelia?
Predstavme si, že máte vedca, ktorý

chce popularizovať svoj výskum, ale
nevie ako. Čo by ste mu poradili?
Možnosti sú prakticky neobmedzené.
Môže písať blogy alebo byť aktívny na
sociálnych sieťach. Môže aj kontaktovať
novinárov. Skvele o vede píšu Ed Yong
(Atlantic) alebo Carl Zimmer (New York
Times). Od nich sa treba učiť – akú má
text štruktúru, aké slová volia, ako text
členia. Na YouTube sledujem napríklad
kanál Veritasium od Dereka Mullera
alebo Brain Scoop od Emily Graslie.
Nerobte len výpočet faktov – aj recept
na bábovku sa dá urobiť ako nudný
záznam ingrediencií alebo zábavná šou.
Samozrejme, nikto nehovorí, že cieľom
článku o vede je primárne pobaviť, lebo
potom môže uniknúť podstata. Ale ak
čitateľ pri prvej vete zaspí, článok bol
zbytočný. Všetko nadbytočné vyhoďte.
Prípadnú prvú vetu textu, v ktorej vedec
vymenuje dvadsať spoluautorov štúdie
so všetkými titulmi a afiliáciou, vymeňte
za „S kolegami sme zistili, že...“.
Na čo je potrebné sa zamerať pri
popularizácii výskumu?
Ako som už spomínal, popularizačný
vedecký článok nie je recept napísaný
v bodoch, nákupný zoznam ani krátke
heslo do slovníka – zomrelo toľko
druhov zvierat, žili tam a tam, živili sa
tým a oným a merali 30 centimetrov.
Pri písaní šetrite slovom. Vyhýbajte sa
dlhým súvetiam na niekoľko riadkov.
Skúste sa vžiť do roly čitateľa. Prečo
začínať text takto: „Pri príležitosti
Medzinárodného dňa XY v dňoch XY
zverejnil úrad AB, CD, EF v spolupráci
s vysokou školou XY zbierku 50
predmetov“, ktoré v odseku na 20
riadkov vymenujete? Možno máte pocit,
že na každom predmete a inštitúcii

záleží, no ani vy by ste si v novinách taký
neústretový text neprečítali. Z tých 50
predmetov si vyberte jeden, ním začnite
a vysvetlite, čím je zaujímavý.
Ktorá téma alebo ktorý vedec bol pre
vás najťažší oriešok?
Ide o témy, ktorým sa bežne nevenujem.
To sa však dá vyriešiť prípravou.
Niekedy sa ľudia čudujú, že sa o ich
prácu zaujímam. No nechcem vedcov
haniť, som s nimi v dennodennom
kontakte a vysoko prevažujú pozitívne
skúsenosti. S niektorými mám priateľské
vzťahy a tykáme si. Mnohí si ukroja zo
súkromného času, len aby mi vyhoveli
a čo najskôr odpovedali. Sú super.
Zažili ste nejaké výnimočné
stretnutia s vedcami, na ktoré rád
spomínate?
Spomeniem iluzionistu a skeptika
Jamesa Randiho, ktorý nedávno zomrel
vo veku 92 rokov. Pred tromi rokmi sme
sa rozprávali v hoteli na Václavskom
námestí v Prahe. Pôvodne sme mali
začať o jedenástej, no jeho program
sa natiahol, a keď sa o dvanástej
konečne uvoľnil, dostal hlad. Celý
rozhovor prebehol počas hodinového
obeda. Našťastie, Randi bol veľmi
milý a ústretový. Zabával ma vtipmi
a kúzlami. Keď 20. októbra zomrel,
napísal som text, ktorý som zakončil
týmito slovami: „Myslite ako James
Randi. Pamätajte, že ľudská myseľ je
omylná, preto buďte pokorní. Nasledujte
fakty bez ohľadu na svoje pocity a pri
mimoriadnych tvrdeniach vyžadujte
mimoriadne dôkazy. Ak už nie z iného
dôvodu, tak minimálne preto, aby ste
nenaleteli šarlatánom. V čase pandémie
na tom mimoriadne záleží.“

Mgr. Otakar Horák, PhD.
V r. 2010 úspešne ukončil štúdium filozofie na
Univerzite Palackého v Olomouci, kde
v r. 2014 získal aj doktorát z filozofie. Je novinár,
v Denníku N píše najmä o vede. Je autorom
námetov a scenárov relácie Experiment o vede
na Dvojke. V r. 2016 mu vyšla kniha Filozoﬁcké
poradenstvo – kritika. Na Fakulte sociálnych
a ekonomických vied UK v minulosti externe
prednášal o behaviorálnych vedách.
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Z VEDECKÝCH KULOÁROV
AŽ DO VAŠEJ OBÝVAČKY

Ak aj vás začne podozrivo štekliť
v bruchu, keď počujete výrazy
ako nové technológie, medicína,
hoaxy, filozofia, klimatická
zmena či zlatý rez, môže to
byť symptóm zápalu pre vedu.
Liekom, ktorý na to zaberá,
je pustiť si podcast do ucha,
prípadne si pozrieť video na
tému, pre ktorú máme slabosť.
Šikovných popularizátorov
vedy máme dokonca aj u nás na
univerzite, takže ak ste ich ešte
nezačali sledovať, teraz je ten
správny čas.
Keď sú logaritmy a dimenzie
„hot“
Vedecké novinky hádam ani nie je
možné sledovať a nevyužívať pritom
YouTube. Viete, ktorý univerzitný
kanál na Slovensku a v Česku je
najsledovanejší? Matfyz je in, ktorý
patrí práve našim vedcom z Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK.
Mesačne si ich videá pozrú nadšenci
vedy viac ako 150-tisíckrát, čo je
niekoľkonásobne viac ako v prípade
druhého najsledovanejšieho kanála –
Karlovej univerzity v Prahe s 20-tisíc
pozretiami mesačne.
Prirodzene, „matfyzácky“ kanál sa
venuje všetkým oblastiam vedy
a výskumu, ktorými sa zaoberajú vedci
jej fakulty a ktoré je možné na fakulte
študovať. Témy ako zlatý rez, vesmír,
uhly, logaritmy, dátová veda či teória

relativity nenechávajú chladnými tisíce
až desaťtisíce sledovateľov. Už len
mená ako Zbyněk Kubáček, Samuel
Kováčik, Juraj Tekel či František
Kundracik sú zárukou toho, že nech je
téma akákoľvek, svojho diváka do nej
dokážu vtiahnuť, ba čo viac, nadchnúť
a motivovať k hlbšiemu štúdiu.
„Najvyššiu sledovanosť majú prednášky
docenta Kubáčka, pretože jeho vtipné
a zároveň veľmi kvalitné prednášanie
si rýchlo získa srdce každého,“ hodnotí
Stanislav Griguš, ktorý stojí za týmto
veľmi úspešným projektom ako
videotvorca – dramaturg, kameraman
a strihač v jednom.
Samozrejme, to je len malá ukážka
širokého rozsahu odborníkov rôznych
oblastí fyziky vrátane astronómie,
matematiky a geometrie či informatiky
a kybernetiky. Nechýbajú ani zostrihy
podujatí, dní otvorených dverí alebo
športových šampionátov. Cieľovou
skupinou sú nielen nadšenci „zoširoka
a zďaleka“, ale aj najmladšia generácia
potenciálnych budúcich vedcov –
deti, uchádzači o štúdium z radov
stredoškolákov či vysokoškoláci. Za päť
rokov si fakultný kanál vybudoval slušnú
základňu 17-tisíc odberateľov, pričom
celková sledovanosť všetkých jeho videí
dosahuje takmer 5 miliónov pozretí.
„V súčasnosti sú trendom kratšie
videá, na ktoré ľudia kliknú s väčšou
pravdepodobnosťou. V piatich minútach
by mala byť vedecká zaujímavosť opísaná
čo najzrozumiteľnejšie aj pre laikov, t. j.
bez vzorcov, s animáciami a príkladmi
z reálneho života, aby video dokázalo
zaujať a pochopilo ho naozaj široké
publikum,“ vysvetľuje Stanislav Griguš,

ktorého taktika očividne funguje. Na
druhej strane, aj dlhé niekoľkohodinové
prednášky sú skvelé, pretože ak diváka
niektorá téma z krátkeho videa zaujme,
môže stráviť jej študovaním viac času.
Preto je vhodné, aby vedecký kanál
ponúkal krátke aj dlhé videá.
Samozrejmosťou sú dnes už aj titulky,
ktoré ocenia nielen nepočujúci, a to
tak v slovenskej, ako aj anglickej verzii.
„V blízkej budúcnosti plánujeme spustiť
nový matfyzácky YouTube kanál s čisto
anglickým obsahom,“ prezradil nám
Griguš.

Tabuľa
Univerzita Komenského spolu so
Slovenskou technickou univerzitou
a Slovenskou akadémiou vied sa spojili
s kultúrnym centrom Nová Cvernovka
a spoločne priniesli v roku 2020 nový
cyklus vedeckých prednášok TABUĽA.
Vedec, krieda a tabuľa. A k tomu
desiatky zvedavcov, ktorých baví
veda. Začiatkom roka rozbehli tri
najvýznamnejšie vedecké inštitúcie na
Slovensku spoločný projekt. Naživo
sa konala len prvá, ďalšie štyri sa pre
pandémiu koronavírusu uskutočnili
online. Všetky sú prístupné na YouTube.
Heslo aktivistky Grety Thunberg
„Počúvajme vedcov“ zmobilizovalo
milióny ľudí po celom svete v boji proti
klimatickej zmene. Aj koronakríza
posilnila postavenie vedy. Ľudia na
celom svete sa v čase pandémie
obracajú na vedcov s nádejou a médiá
zaplnili články o biochémii, virológii,
epidemiológii či matematickom
modelovaní.
Prednášky a diskusie pri TABULI sú

kombináciou klasického akademického
formátu prednášky a diskusie ako
metódy učenia. Píše sa klasicky po tabuli
a používajú sa pritom digitálne obrázky.
Hlavným cieľom je netechnickým
spôsobom, no zároveň poriadne
vysvetliť vedecké témy tak, aby tomu
porozumeli aj ľudia bez príslušného
vzdelania. A ide tiež o to zaplniť biele
miesta na mape verejných prednášok
a diskusií. O spoločenských či politických
témach je ich totiž ako maku, no hlas
inžinierov, technikov a výskumníkov
v „tvrdých“ vedách u nás ešte stále
neznie dostatočne.
Diváci mali možnosť vidieť prednášku
o tom, ako vznikli chemické prvky,
od doktora Martina Venharta zo
SAV. Biochemik doktor Pavol Čekan
zo spoločnosti MultiplexDX hovoril
o stručnej biochémii koronavírusu
SARS-CoV-2 a dizajne PCR testov.
Matematik docent Richard Kollár z UK
vysvetlil pojem SIR modelu a podrobne
opísal problematiku dynamického
modelovania šírenia pandémií. O tom,
ako bioinformatika pomáha skúmať
evolúciu, hovorila docentka Bronislava
Brejová z UK. Kopernikovský obrat
a vývoj predstáv o vesmíre v počiatkoch
novovekej vedy predstavil profesor
Peter Ballo zo STU.

Káva o deviatej
Sociálna izolácia počas prvej vlny
pandémie spojená s prechodom na
dištančné vzdelávanie a nedostatok
kontaktu boli motivátormi spustenia
diskusných štvrtkov z dielne
rektorátneho oddelenia pre vonkajšie

vzťahy. Každý štvrtok ráno o deviatej
prebieha cez Microsoft Teams online
diskusia s niektorým z vedcov či
študentov našej univerzity, výnimkou
nie sú ani známe tváre z rôznych oblastí,
s ktorými sa moderátorka Simona
Šintalová rozpráva o zaujímavých
témach.
Stačí sa pripojiť k facebookovej skupine
samoUK alebo na facebookovú stránku
Univerzity Komenského, kde diskusie
prebiehajú naživo. Do diskusie sa
pritom môže so svojou otázkou zapojiť
ktokoľvek. Ak sa nestíhate pripojiť,
záznam z Kávy o deviatej nájdete na
univerzitnom YouTube kanáli.

Verejne o politike
Témy spojené s verejným záujmom,
činnosťou verejného sektora a života
spoločnosti sa rozhodli popularizovať
pomocou podcastov aj na Ústave
verejnej politiky Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK.
Doteraz publikované diely podcastu
Verejne o politike sa venovali
modernému štátu, kvalitným verejným
službám, Rade pre štátnu službu,
regionálnej samospráve či otázke
verejnej hodnoty. Pri tvorbe sa
striedajú pedagógovia i doktorandi.
Formou dialógu medzi dvomi kolegami
predstavujú problematiku, čo zároveň
slúži študentom aj ako študijný materiál,
ktorý si môžu vypočuť napríklad cestou
do školy. Témy majú totiž prepojenie na
vyučované predmety, takže študenti si
samoštúdium môžu obohatiť aj touto
inovatívnou podobou diskusií. Nejde
len o sprostredkovanie informácií, ale
aj o vtiahnutie poslucháčov do procesu

poznávania.
Realizáciu má pod palcom doktorandka
Eva Pavlovičová a jednotlivé diely sú
prístupné na rôznych platformách.

Jessenius
Počas „koronových“ mesiacov sa
podarilo rozbehnúť podcast na
Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine. „Rozhodli sme sa preň preto,
lebo podcasty sú v dnešnej dobe čoraz
populárnejšie a počúvať ich možno
kdekoľvek a takmer pri akejkoľvek
činnosti. V blízkej budúcnosti ich však
budeme nahrávať aj formou videa
a zverejňovať na našom YouTube kanáli,“
hovorí Miloš Hrabovský, ktorý obsahovo
aj technicky podcast Jessenius
zastrešuje. Prechod na dištančnú
výučbu a protiepidemické opatrenia síce
túto aktivitu v súčasnosti utlmili, ale po
stabilizovaní situácie plánujú nahrávať
rozhovory s vedcami každé dva týždne.
Fakulta disponuje odborníkmi
v rôznych oblastiach, ktorí sú hlavným
potenciálom kvalitného vedeckého
obsahu. „Pomocou podcastov chceme
upriamiť pozornosť verejnosti na projekty,
na ktorých naši študenti, zamestnanci,
ale aj absolventi pracujú. Všetky odborné
informácie sa poslucháčom snažíme
interpretovať tak, aby boli zrozumiteľné
aj laickej verejnosti,“ dopĺňa Miloš
Hrabovský.
Fakulta prvú časť venovala problematike
prevencie a liečby močových kameňov,
ktorej sa venoval doktor Ján Švihra
ml. Vypočulo si ju viac ako 450 ľudí
prostredníctvom rôznych podcastových
aplikácií.
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Podobu Jána Amosa Komenského vieme rekonštruovať
z niekoľkých známych vyobrazení. Obraz Jürgena Ovensa
(1623 – 1678) slúžil ako podklad pre medailu Otakara
Španiela z roku 1924. Autorom druhej známej medaily
k 50. výročiu univerzity s vyobrazením J. A. Komenského
z profilu je Ján Kulich. Skutočnú podobu J. A. Komenského
už nezistíme, z dostupných vyobrazení však môžeme
predpokladať charakteristické črty ako brada, nos či vlasy.

AKO SA RODIL NOVÝ
NÁVRH UNIVERZITNÉHO
LOGA?
Keď cestujete po svete, na prvý pohľad zbadáte, že ste v univerzitnom meste. Stačí sledovať mladých ľudí
v univerzitných tričkách a mikinách a čoskoro vás privedú do areálu univerzitného kampusu. Keď však cudzinec
odlieta z výletu do Bratislavy a chce si v obchode so suvenírmi na letisku kúpiť malú pamiatku, nájde tam len
generické oblečenie s textom „University of Bratislava“. Čo by sme mali urobiť pre to, aby sa značka Univerzity
Komenského dostala na oblečenie študentov aj turistov a aby každému po príchode do nášho mesta bolo jasné,
že tu sídli veľká a silná akademická inštitúcia?

Najstaršie univerzity sveta sa pýšia
heraldickými znakmi, ktoré prežili
stáročia. Málokto vie, že naša univerzita
počas prvých 50 rokov svojej existencie
žiaden oficiálny vizuálny symbol
– znak ani logo – nemala. V roku
1969 vznikol znak s Jánom Amosom
Komenským podľa averzu medaily
akademického sochára Jána Kulicha.
V roku 2008 si zmeny v technológiách
vyžiadali redizajn tohto znaku a jeho
zjednodušenie. Zároveň vznikol ďalší
znak, na ktorom je Komenský z profilu
– ten vychádza z medaily akademického
sochára Otakara Španiela z roku 1924.
V roku 2012 univerzita vydala prvý
dizajnový manuál. Počas príprav na
oslavy storočnice v roku 2018 vznikol
nový manuál, ktorý kombinuje logo
z profilu s logom storočnice s priečelím
historickej budovy na Šafárikovom

námestí.
Výsledok? Na rôznych dokumentoch
dnes môžete vidieť štyri rôzne znaky
a logá univerzity, a to niekedy ešte
v kombinácii s logami fakúlt. A keby len
to – niektoré súčasti majú vlastné logá,
zatiaľ čo niektoré fakulty si vzhľadom na
technické limity súčasných znakov začali
iniciatívne vytvárať úplne nové vizuálne
symboly. Z niektorých z nich vôbec
nie je jasná príslušnosť k Univerzite
Komenského.

Akoby nás jedna alma mater
mala: cesta k jednotnosti
Jednou z priorít nového vedenia bolo
urobiť v tom poriadok a nastaviť jasný
a konzistentný systém pre vizuálnu
časť našej značky. Na jar roku 2019 sme
požiadali tím agentúry Strateggo, aby

vypracoval predbežnú analýzu, ako
identitu univerzity vníma akademická
obec. Na to nadviazali študenti Ústavu
aplikovanej psychológie FSEV UK, ktorí
urobili desiatky fókusových skupín
a individuálnych rozhovorov na všetkých
fakultách UK. A potom nastúpil
kreatívny tím agentúry GoBigname,
ktorý na základe všetkých týchto dát
a v spolupráci s členmi Vedenia UK
a Správnej rady UK vytvoril návrh loga
univerzity a v spolupráci s dekanmi
fakúlt zase návrh fakultných log.
„Náš cieľ sa dá vyjadriť jedným slovom:
konzistentnosť. Po krátkom pohľade
na náš vizuálny materiál, od vizitky po
konferenčnú pozvánku, musí byť jasné –
toto je Univerzita Komenského,“ povedal
nám Radomír Masaryk, prorektor pre
vonkajšie vzťahy, ktorý celý projekt
koordinuje. „Logo univerzity by malo
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Ján Amos Komenský bude naďalej súčasťou vizuálnej
komunikácie univerzity, aj keď nebude priamo v logu.
V týchto dňoch pracujeme na dôstojnom a pútavom vizuáli,
ktorý bude reﬂektovať jeho charakteristické črty.

prezentovať naše hodnoty, zároveň by
malo byť jednoduché a minimalistické.
Malo by dobre vyzerať na hlavičkovom
papieri aj na mikine, ako ikonka
v operačnom systéme smartfónu, ale aj
na doskách obalu s promočným prejavom,
s ktorým vstupuje rektor do auly.“
Úloha teda znela jasne: zjednotiť
vizuálnu reprezentáciu univerzity tak,
aby sa odstránila nejednoznačnosť
a používanie plejády rôznych symbolov.
Systém symbolov musí mať pritom jasný
vizuálny jazyk.
Ďalej to boli najmä technické dôvody.
Naše súčasné univerzitné znaky v tvare
pečate s latinským textom, ktoré
vznikli transformáciou z trojrozmernej
medaily, obsahujú množstvo detailov
a línií rôznej hrúbky, a preto sú
v digitálnych médiách ťažko použiteľné.
Na marketingových predmetoch typu
ceruzka či pero symboly zanikajú. Ich
súčasná podoba tiež bráni kombinácii
znaku s inými grafickými prvkami, ako sú
napríklad štruktúrované či fotografické
pozadia, a sťažuje využitie v online
prostredí.

Koniec doterajších symbolov?
Znamená to, že sa ako univerzita
vzdáme doterajších vizuálnych
symbolov? „Určite nie. Doterajšie
znaky fakúlt a znaky s Jánom Amosom
Komenským chceme zachovať ako
historické znaky. Nebudú však prítomné
v každodennej vizuálnej komunikácii,
budeme ich používať pri výnimočných
príležitostiach. Podobne ako sa magistrát
hlavného mesta nevzdal historického erbu
či pečate Bratislavy, ktoré stále nájdeme
na insígniách primátora či významných
listinách, aj doterajšie univerzitné
symboly sa budú naďalej používať
na diplomoch, pamätných listoch,
grafikách či medailách,“ ubezpečil nás
prorektor. Zmeny sa nedotknú ani
akademických žeziel, ani kolán, ktoré
nosia akademickí hodnostári okolo krku
počas promócií. Promócia v aule či iné
slávnostné podujatia si tak zachovajú
svoj tradičný vizuálny ráz. „Nové logo
univerzity a logá jednotlivých fakúlt
nahradia pôvodné znaky v každodennej
komunikácii univerzity,“ dodal, „insígnie
však vnímame ako nedotknuteľné.“

Na počiatku boli fókusové
skupiny
Akokoľvek graficky dokonalé logo by
sa minulo účinku, ak by nereflektovalo
reálnu spojitosť s hodnotami značky.
Preto sa hneď v prvej fáze realizoval
zber dát formou deviatich hĺbkových
rozhovorov s členmi vedenia univerzity
a dvanástich fókusových skupín, do
ktorých sa zapojilo jedenásť fakúlt
a osemdesiat študentov. Otázky
smerovali k tomu, čo si jednotlivci
spájajú s našou univerzitou, aké
hodnoty pre nich reprezentuje, nakoľko
sa s ňou cítia spätí či ako vnímajú jej
komunikáciu dovnútra i navonok.
Výsledky týchto stretnutí priniesli
zaujímavé zistenia. Z pohľadu vizuálnej
reprezentácie sa ako jednoznačne prvá
asociácia ukázala historická budova
na Šafárikovom námestí. Študenti tiež
potvrdili, že pociťujú hlavne spätosť
so svojou fakultou, ale výrazne nižšiu
s univerzitou ako celkom. Veľmi by
však chceli, a preto by ocenili snahu
univerzity viac ich zapájať do tohto
procesu. V tomto smere sa jednoznačne

Finálny návrh loga univerzity sa opiera o zjednodušenú
lineárnu štylizáciu polvalcovej vstupnej dvorany historickej
budovy UK. Tá je reﬂexiou vizuálneho jazyka architekta
Františka Krupku, autora architektonického projektu
ikonickej budovy na Šafárikovom námestí.

postavili za atraktívnu ponuku
marketingových predmetov v podobe
tričiek alebo mikín s univerzitným
logom, ktoré pre nich predstavujú
prirodzený spôsob, ako sa verejne
prihlásiť k svojej alma mater. Súčasné
vzory však väčšinou nepokladajú
za zaujímavé, ocenili by vizuálny
minimalizmus a čistý štýl.
Vďaka rýchlemu nazhromaždeniu týchto
dát sa ešte v priebehu uplynulého roka
začal proces spolupráce s grafikmi
a špecialistami z agentúry GoBigname.
Tím Michala Pastiera univerzita
oslovila z jednoduchého dôvodu –
absolvent Filozofickej fakulty UK je
pravdepodobne najlepším expertom
na budovanie značky v našej krajine,
okrem toho sa môže pochváliť aj
medzinárodnými úspechmi. Zistenia
z prieskumov a fókusových skupín
univerzite pomohol pretaviť do
vizuálnej podoby.

Evolučná, nie revolučná zmena
V prípade nového univerzitného loga
boli v hre dve možnosti: v nadväznosti

na existujúce znaky rozpracovať buď
podobizeň Jána Amosa Komenského,
alebo priečelie historickej budovy
UK na Šafárikovom námestí. Návrhy
s podobizňou Komenského sa nakoniec
v rámci prípravných prác vylúčili, keďže
v monolineárnom prevedení je náročné
dosiahnuť splnenie kritérií dostatočnej
rozpoznateľnosti a zároveň dôstojnosti.
Prílišné zjednodušenie nákresu by totiž
mohlo pôsobiť dehonestujúco. Grafici
nám odporúčali nechať podobizeň
Komenského len v historickom
znaku a pracovať s ním vo vizuálnej
komunikácii inak, nielen cez logo.
Napokon, grafické možnosti sa od roku
1969 výrazne rozšírili. Preto nakoniec
padlo rozhodnutie nadviazať na logo
storočnice a pracovať s vyobrazením
ikonického priečelia historickej budovy
Univerzity Komenského.
Finálny návrh sa v nadväznosti na
logo storočnice primárne opiera
o zjednodušenú lineárnu štylizáciu
polvalcovej vstupnej dvorany historickej
budovy UK. Tá je reflexiou vizuálneho
jazyka architekta Františka Krupku,
autora architektonického projektu

ikonickej budovy na Šafárikovom
námestí. Snahou tohto návrhu je
efektívne zadefinovať vizuálnu kotvu
– odkaz na hlavnú budovu univerzity.
Návrh je zasadený do dvojkruhu, ktorý
sa objavuje aj pri logách fakúlt. Väčšina
návrhov nových log fakúlt pritom
vychádza z prekreslenia a zjednodušenia
doterajších fakultných znakov.
V čase písania tohto textu prerokovalo
návrh 12 z 13 akademických senátov. Po
prerokovaní na pôde celouniverzitného
Akademického senátu Univerzity
Komenského už nebude nič stáť v ceste
tomu, aby sa od septembra 2021 začali
nové logá objavovať na dokumentoch
či mikinách, čím naša univerzita získa
jednotnú a rozpoznateľnú vizuálnu
identitu.
Nová vizuálna identita univerzity však
nie je len o logu. Na čo všetko sa v rámci
pripravovaných zmien môžete tešiť,
prezradia už Michal Pastier, Rudolf
Letko a Ondrej Jób z GoBigname
v rozhovore na nasledujúcich stranách.

Hlavní tvorcovia novej vizuálnej identity našej univerzity – zľava:
Ondrej Jób, Michal Pastier, Rudolf Letko. Okrem nich sú súčasťou
realizačného tímu aj projektový manažér Tomáš Petrek a grafickí
dizajnéri Jakub Oleš a Lukáš Smiešny.
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foto: Tomáš Madeja

S viac než 100 cenami za kreativitu a efektivitu patrí
k najoceňovanejším tvorcom reklamných kampaní
v regióne. A hoci sa tým už niekoľko rokov úspešne
živí, darmo by ste od neho čakali vyjadrenia typu, že
dobrý názov firmy alebo nápadité logo je základným
predpokladom úspešného biznisu. Prečo je proces
rebrandingu veľmi jednoduchý a zároveň extrémne zložitý
a čo od neho vlastne čakať, nám vysvetlil Michal Pastier,
spolumajiteľ a kreatívny riaditeľ agentúry GoBigname,
ale i Rudolf Letko a Ondrej Jób, uznávaní odborníci na
typografiu a grafický dizajn, ktorí stoja za pripravovanou
novou vizuálnou identitou našej univerzity.
Čo ste si spájali s Univerzitou Komenského vo chvíli, keď ste
dostali ponuku, že máte pre ňu vytvoriť novú vizuálnu identitu?
Neľutujete spätne, že ste do toho išli?
MP: Ako absolvent Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej
fakulty UK som bol veľmi rád, že taký dôležitý projekt, ktorý sa
dotkne všetkých študentov, odbornej aj laickej verejnosti, ostane
v rukách univerzity a môžu na ňom robiť jej niekdajší študenti.
Keďže sme národom odborníkov na hokej, vírusy, vizualitu značiek
a vlastne všetkého, tak sme tušili, že väčšia časť práce nebude ani tak
o samotných návrhoch, ale skôr o diplomacii a komunikácii. Ale to
k tomu patrí.
Kdesi som čítala, že hľadanie novej vizuálnej identity je spočiatku
najmä hľadaním, resp. minimálne ujasnením si identity danej
značky vo všeobecnosti. Narazili ste na tento problém pri práci
pre UK? Alebo inak: mala v tomto smere naša univerzita jasno, t. j.
vedela hneď od začiatku, komu a čo chce navonok komunikovať?
MP: Obrovským prínosom bol profesionálny prístup univerzity už od
začiatku, ktorý jej môžu závidieť aj mnohé komerčné inštitúcie. Už
v úvode sme získali výstup z dvanástich fókusových skupín pod vedením
agentúry Strateggo, zhrnutie odpovedí osemdesiatich študentov
z jedenástich fakúlt, ako i deviatich hĺbkových rozhovorov s členmi
vedenia, nechýbala analýza komunikačnej stratégie konkurenčných
univerzít z Českej republiky.

ROZHOVOR

DOBRÁ VIZUÁLNA
IDENTITA SA NEHRÁ
NA VEĽKÉ SLOVÁ

Ako vlastne vyzerá celý ten tvorivý proces vášho tímu?
MP: Proces rebrandingu je veľmi jednoduchý a pritom extrémne
zložitý. Vychádza z toho, že musíte potlačiť svoje ego a počúvať.
Skutočne počúvať. Ukázalo sa, že pre študentov je extrémne dôležité,
aby sa univerzita vyjadrovala k verejnému dianiu a reprezentovala
demokratické hodnoty. Prekvapila nízka spolupatričnosť študentov
s univerzitou, prevláda spolupatričnosť s fakultami. Teraz sa treba
zamyslieť, prečo to tak je, a uvedomiť si, že nehľadáme svätý grál.
„Logo“ ani kampaň toto nevyrieši. Uvedomiť si, čo vlastne riešime
a čo dokáže rebranding ovplyvniť, je extrémne dôležité, lebo naše
očakávania formujú naše rozhodnutia. Ak máme nesprávne očakávania,
robíme nesprávne rozhodnutia. Najvtipnejšie je sledovať, čo je
však skutočne dôležité pre študentov. Študenti by ocenili kvalitný
merchandising – najmä tričká, mikiny a iné oblečenie. Na druhej strane
sa to dá pochopiť, lebo to je pre nich symbolom spolupatričnosti a toho,
že patria do rovnakého „kmeňa“. Práve to dokáže identita naplniť
a priniesť univerzitu do skutočného života študentov. Poviem príklad.
Odborníci dostali za úlohu vymyslieť kampaň, aby ľudia išli darovať krv.
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Najprv komunikovali „daruj krv, zachrániš život“, potom „daruj
krv, dostaneš odmenu“, neskôr „daruj krv, niekto ju daruje potom
tebe“ atď. Viete, čo fungovalo najlepšie a prehovorilo najviac
ľudí? Mapa na plagáte, kam tú krv ísť darovať. A o tom je dobrá
identita. Nešpekuluje, nehrá sa hry na veľké slová a veľké činy,
ale funguje. Toto si uvedomiť je asi na celom procese naozaj to
najťažšie.
Prečo je vlastne také dôležité, aby univerzita mala vizuálnu
identitu? Nehovoria za ňu skôr výsledky práce jej vedcov
a pedagógov než grafika, dizajn či marketing?
MP: V dobe, keď sú ľudia paralyzovaní z množstva obsahu
v klasických aj sociálnych médiách, je stále drahšie tie výsledky
práce vašej univerzity medzi nich dostať. Univerzita nemá
milióny na komunikáciu, a tak potrebuje, aby bola v záplave
obsahu „odčítateľná“, neprehliadnuteľná, aby sme si ju všimli
a počúvali.
Debaty o vizuálnej identite sa často zvrtnú na súboj
vkusov a „nepriestrelné“ argumenty typu „páči/nepáči sa
mi“. Nebojíte sa toho? Keď naša partnerská Masarykova
univerzita v Brne ukázala svetu svoje nové logo pred
dvomi rokmi, tie ohlasy boli pomerne divoké a málokomu
sa páčilo. Dnes si všetci pochvaľujú, aká je ich komunikácia
výrazná a nezameniteľná.
MP: Preto je dôležité, že viete, čo robíte a prečo to robíte.
A uvedomiť si, že ani výskumné agentúry nikdy neriešia tzv.
„páčivosť“, lebo tá je subjektívna, mozog bojuje s novosťou a je
asociatívny. Preto riešia objektívne kritériá ako odlišnosť od
konkurencie, registrovateľnosť ochrannej známky, odhaľujú
negatívne asociácie v historickom a kultúrnom kontexte atď. Ak
dáte von novú identitu a nič sa nestane, tak máte problém. Asi
ste vytvorili niečo priemerné a očakávané a tak i komunikačne
drahé a neefektívne.
Do akej miery sa majú ľudia vlastne upínať k logu? Čo je
jeho účelom?
MP: Kúpite si Audi, lebo má krajšie logo než BMW? Prestanete
používať Google, lebo má hravé a farebné logo a vy ste predsa
sofistikovaný človek? Existuje množstvo vtipov o šéfoch, ktorí
existenčné problémy firmy „riešia“ vyhlásením, že to chce
nové logo. (smiech) Úlohou loga je jasne označiť toho, kto
ku mne hovorí, odlíšiť ho od ostatných a právne ho chrániť.
To je všetko. Tým, že je však stále na očiach, tak funguje ako
celebrita. O celebritách sa bavíte a poznáte ich, aj keď vás
vlastne nezaujímajú a diskusia o nich vo vašom ani ich živote nič
nezmení. Je to trik pre mozog. Namiesto toho, aby ste riešili
systém a kvalitu, riešite tak to, čo sa najľahšie komentuje, a nie
to, čo je podstatné.
Na čo sa okrem nového loga univerzity a fakúlt v rámci
novej vizuálnej identity vlastne môžeme tešiť?
RL: Pracujeme na detailnom dokumente, ktorého úlohou je
jednak zabezpečiť konzistentnú vizuálnu komunikáciu nielen
univerzity, ale aj jej trinástich fakúlt, jednak uľahčiť život
každému, kto bude s novou identitou pracovať. Jeho obsahom
bude systém tvorby tlačovín, ale aj pravidlá používania novej
identity v online priestore. Kvôli zachovaniu kontinuity aj
v budúcnosti budú slúžiť pravidlá log pre všetky fakulty, farebný
systém a vzory, písmo na mieru a jeho používanie. Na úroveň
svetových univerzít sa dostane aj univerzitný „merch“. Nové
dizajny pre oblečenie a doplnky potešia najmä študentov
a ešte výraznejšie ich spoja s univerzitou. Teší nás, že moderný
a nadčasový prístup sa spája s historickým odkazom na J. A.
Komenského. Tento komplexný „balík“ je dôkazom, že branding
skutočne už nie je len o logu, ale v podstate ním zasiahnete
všetko, čo by malo tvoriť tvár modernej univerzity.
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Čím je výnimočné nové univerzitné písmo?
OJ: Výnimočnosť písma UK Sans spočíva práve v tom, že bolo
vytvorené na mieru. To znamená, že vychádza z rovnakého
zadania a spĺňa rovnaké požiadavky a nároky tak, aby spolu
s logom, farbami a všetkými ostatnými prvkami vizuálnej
identity vytváralo funkčný a harmonický celok.
V koncepčnej rovine dizajn písma UK Sans zhmotňuje ideu
spájania tradičného s moderným, čo je tematicky viac než
príznačné pre vzdelávacie inštitúcie. Jeho dizajn je postavený na
kombinácii viacerých historických a súčasných vplyvov, z ktorých
najdôležitejším je Capitalis Monumentalis – rímska kapitála,
ktorá sa používala aj v doterajšej identite univerzity. UK Sans
preberá jej konštrukciu a tieňovanie, pridáva však aj kaligrafický
kontrast a niekoľko moderných prvkov, ako napríklad kolmé
zrezanie diagonálnych a vertikálne zrezanie oblých ťahov.
Keďže Capitalis Monumentalis neobsahovala písmená malej
abecedy, v písme UK Sans sme ich vytvorili na mieru tak, aby
svojou konštrukciou a charakterom s kapitálkami prirodzene
spolupracovali a v sadzbe spolu pôsobili harmonicky.
Písmo okrem toho spĺňa funkčné a estetické nároky, ktoré
nie sú pri bežne dostupných komerčných písmach vždy
samozrejmosťou. Dôležitou požiadavkou napríklad bolo, aby
konštrukcia a proporcie znakov I, l, 1 a O, 0 boli upravené tak,
aby bola zabezpečená ich jednoduchá čitateľnosť a odlíšiteľnosť.
Špecialitou je charakteristické rozširujúce sa veľké písmeno U.
Vďaka všetkým týmto atribútom je písmo Univerzity
Komenského na jednej strane výborným funkčným nástrojom,
zároveň však aj výrazným nositeľom jej novej vizuálnej identity.
Aké sú špecifiká práce pre univerzitu? Ako ste napríklad
pristupovali k problému, kde na jednej strane stojí potreba
zjednotenia roztrieštenej identity a na druhej zachovanie
jedinečnosti každej z našich fakúlt?
MP: Úspech akéhokoľvek riešenia závisí od jeho používania a tak
i zapojenia tých, ktorí ho budú aj skutočne používať, nielen tých,
čo „rozhodujú“. A pritom neustále obom stranám pripomínať, čo
je cieľom a pre koho to vlastne robíme.
Ide to bez výhrad? Nakoľko si do toho vlastne akademikmi
necháte „rozprávať“?
MP: Máme za sebou cez 300+ projektov. Komunikovali sme
s miliardármi aj s jednotlivcami, ktorí si na biznis požičali
od rodičov. S korporáciami, kde rozhodovali desiatky ľudí,
aj s investormi, kde sa ich „riaditelia“ báli akéhokoľvek
rozhodnutia. Naša filozofia je jednoduchá. Počúvame, a keď
vidíme skutočný problém, trikrát naň upozorníme rôznymi
argumentmi. Ak neuspejeme, akceptujeme rozhodnutie klienta,
ktorý však musí poznať problém a dôsledky. Rozhodnutie je na
ňom. Transparentnosť a priamosť mnohých prekvapí, ale nám
nejde o to, aby sme niekoho potešili, ale aby sme mu pomohli.
Predpokladám, že vytvorením novej vizuálnej identity a jej
predstavením akademickej obci sa práca na budovaní našej
vynovenej značky nekončí. Ako s tým bude treba pracovať?
A prečo je rešpekt k vytvorenému systému dôležitý?
MP: Tu treba hneď spomenúť, že logo, identita a podobné
prejavy značky by nemali byť hlavnou témou. Ak sú hlavnou
témou, tak je niekde problém. Majú sa vždy komunikovať
ako súčasť niečoho väčšieho a konkrétneho. Čo sa vo firme
alebo inštitúcii mení? Aký úžitok z týchto opatrení má naša
cieľová skupina? Na Univerzite Komenského je to hlavne
snaha o konzistentnejšiu a sebavedomejšiu komunikáciu, aby
študenti, zamestnanci aj verejnosť vnímali univerzitu ako jednu
silnú entitu s obrovským dosahom na spoločnosť a nielen ako
voľné zoskupenie rôznych právnikov, lekárov, matematikov,
psychológov, farmaceutov či geografov. Logo je symbolom
týchto zmien.

Mgr. Michal Pastier
Spolumajiteľ a kreatívny riaditeľ reklamných agentúr Zaraguza
Bratislava, Zaraguza Praha a branding štúdia GoBigname.
Google a Financial Times ho zaradili medzi top 100 európskych
inovátorov. Dostal sa aj na titulku magazínu Forbes Slovensko ako
víťaz kategórie biznis 30pod30. Patrí medzi najmladších držiteľov
prestížneho ocenenia FILIP za výnimočný prínos do slovenskej
reklamy a bol prvým slovenským reklamným profesionálom,
ktorý získal ocenenie Cyber Young Lion z najprestížnejšieho
festivalu reklamy na svete – Cannes Lions. V r. 2008 úspešne
ukončil štúdium marketingovej komunikácie na Filozofickej
fakulte UK.

Mgr. Rudolf Letko
Grafický dizajnér a kaligraf, spoločník v branding štúdiu
GoBigname, kde šéfuje oddeleniu vizuálnej komunikácie.
S tímom vytvára vizuálne a komunikačné identity pre klientov
z celého sveta, kladúc dôraz najmä na ich funkčnosť. Študoval
dizajn skla na Škole úžitkového výtvarníctva v Lednických
Rovniach v ateliéri Ladislava Pagáča, počas štúdia na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre pracoval pod vedením Ľubomíra
Longauera. Je autorom obálky špeciálneho vydania magazínu
Forbes Slovensko „Made in Slovakia“, ktoré propagovalo
slovenské podnikateľské príbehy vo viac ako 80 krajinách sveta.
Stál pri zrode identity rýchlorastúcej spoločnosti Exponea či
medzinárodnej coworkingovej siete HubHub. Pre slovenskú
technologickú firmu Slido, ktorá v tomto roku oslávila míľnik
milióna podujatí, nakreslil ikonické písmo Slido Sans.

Mgr. art. Ondrej Jób
Uznávaný odborník na typografiu. V r. 2008 absolvoval
štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave a v r. 2009 ročné štúdium dizajnu písma
(v rámci programu Type and Media) na Kráľovskej akadémii
umení v holandskom Haagu. V r. 2009 založil slovenské štúdio
písmového a grafického dizajnu pod názvom Setup. Venuje sa
najmä tvorbe komerčných písem, písem na mieru, brandingu
a letteringu, ale aj výskumným projektom a vývoju softvéru
v oblasti dizajnu písma a typografie. Za svoje písma získal
viacero prestížnych ocenení, medzi inými aj TDC Certificate of
Typographic Excellence v New Yorku.
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Tisíce ľudí vďaka nim
objavujú stratenú a možno
i dovtedy nenájdenú vášeň
k histórii, fyzike, matematike,
astronómii či vedeckým
poznatkom ako takým.
Pravdepodobne nebudeme
preháňať, ak povieme, že patria
k najznámejším popularizátorom
vedy na Slovensku. Aké je
to popularizovať vedu na
sociálnych sieťach a aký vplyv
môžu mať novodobé formáty
vzdelávania na vedu samotnú?
Aj o tom sme sa porozprávali
s youtuberkou Sandrou
Svitekovou z projektu Dejepis
Inak a Samuelom Kováčikom
z projektu Vedátor, ktorí
napriek tomu, že reprezentujú
dve (laickou, ale i odbornou
verejnosťou často oddeľované)
tváre vedy, našli cestu
k spolupráci. Obaja sú našimi
absolventmi – Sandra študovala
na filozofickej fakulte učiteľstvo
filozofie a histórie, Samuel na
fakulte matematiky, fyziky
a informatiky teoretickú fyziku,
ktorú počas doktorandského
štúdia obohatil aj o matematickú
fyziku.

ABSOLVENTI

KEĎ SOCIÁLNE SIETE
SLÚŽIA ŠÍRENIU
POZNANIA

Čo vás vlastne priviedlo k tomu,
aby ste sa začali venovať projektom
Dejepis Inak a Vedátor?
Sandra: Dejepis Inak som založila
v auguste 2016. Motivácií bolo
niekoľko. Jednak som pokračovala
na doktorandské štúdium s témou
„Elektronické médiá vo výučbe
dejepisu“ a tento projekt som chcela
použiť ako materiál do dizertačnej
práce. A jednak som vždy inklinovala
k digitalizácii vzdelávania a ku
gamifikácii, teda technike, ktorá využíva
herné prvky a herný dizajn v nehernom
kontexte. Bola som presvedčená,
že ak sa mladšej generácii poznatky
prezentujú stráviteľným spôsobom,
v prostredí, ktoré veľmi dobre poznajú,
bude sa im lepšie učiť a vzbudí to
u nich intelektuálny hlad. Rovnako som
túžila popularizovať humanitné vedy.
Z mnohých strán som totiž počúvala,
že z hľadiska zvyšovania HDP nie sú
rentabilné. Ja ich však považujem

za extrémne dôležité. Všetky
humanitné vedy z nás dokážu spraviť
kompetentnejších občanov, majú totiž
potenciál vyformovať z nás kriticky
zmýšľajúcich jedincov, ktorí sú potom
rezistentní aj voči rôznym ideologickým
lákadlám a dezinformáciám.
Samuel: Vedátora robím, ak dobre
počítam, vyše štyroch rokov. Keď
som s ním začínal, už som mal čo-to
odpopularizované, písal som blogy
o fyzike, mal som za sebou prednášku
TEDx. Jeho spusteniu pomohlo i to, že
som sa vtedy sťahoval do Dublinu, kde
som na tamojšom výskumnom inštitúte
nastúpil na miesto postdoktoranda.
Chýbalo mi tam prednášanie, lebo na
inštitúte neboli študenti, a zároveň
som mal pocit, že mi iba blogovanie
na cudzej stránke nevyhovuje. Proti
blogom Denníka N som nemal nič, ale
chcel som platformu, kde by sa dalo
budovať stabilnejšie publikum a kde
by som mohol skúšať aj iné formy
príspevkov. Tak som si založil špeciálny
facebookový účet, ku ktorému pribudol
Instagram, web vedator.space a pred
rokom aj Vedátorský podcast.
Viete povedať, kto alebo čo vo vás
vlastne zažal/o nadšenie pre vedu?
Samuel: Asi neviem ukázať prstom
na jeden konkrétny moment, keď mi
niekto ukázal zaujímavý jav a ja som
si povedal: „Wow, to chcem skúmať!“
Asi ako každý vážny vzťah aj tento sa
budoval postupne. Spoľahlivo viem
však identifikovať dve významné
zistenia, ktoré k tomu prispeli: keď som
si uvedomil, že fyziku budem môcť
študovať na vysokej škole, a keď som
zistil, že sa ňou dokonca môžem aj živiť.
Vo všeobecnosti ma však stále fascinuje
hľadať netriviálne odpovede na triviálne
otázky, stále veľa čítam a v rôznych
podobách zbieram informácie
o prírode, vesmíre a svete okolo nás.
Sandra: V mojom prípade na tom majú
zásluhu najmä skvelí stredoškolskí
učitelia dejepisu, ako i vysokoškolskí
pedagógovia filozofie a didaktiky
dejepisu. Zhodou okolností sú dvaja
z nich tiež absolventmi Filozofickej
fakulty UK – doktori Tomáš Slezák
a Ján Machaj. Ďalší na fakulte ešte
učí – docent Viliam Kratochvíl. Pod
ich vedením ma učenie sa neskutočne
bavilo, chcela som (a ešte stále chcem)
sa im podobať schopnosťami a zároveň
ovplyvňovať ďalšie generácie tak, ako
oni ovplyvnili mňa.
Prečo si myslíte, že je dôležité
popularizovať vedu aj mimo školy?

A v čom vidíte najväčšiu výzvu
v popularizovaní vedy?
Sandra: Učíme sa pre život a vedomosti
si tak stále potrebujeme aktualizovať
a dopĺňať. V tomto prípade naozaj
platí, že čím viac platforiem, ktoré
vedu popularizujú, tým lepšie. Niekto
sa lepšie učí, keď číta, iný, keď počúva
prednášku, pozerá dokument alebo
počúva podcast. Naše školstvo
v súčasnom stave nedokáže pokrývať
všetko. Preto mu musíme trochu
pomôcť. Poznám kopec skvelých
učiteľov, ktorí sú, pri všetkej úcte, sami
lepšími popularizátormi vedy než my
dvaja so Samom dokopy. Ich dosah však
možno nie je taký viditeľný, pretože
si nezaložili instagramový účet alebo
YouTube kanál. A v čom vidím najväčšiu
výzvu v popularizovaní vedy? Asi v tom,
že niektorým ľuďom prestalo záležať na
faktoch a približovaní sa k pravde.
Samuel: Jeden z problémov so školami
je taký, že do nich chodia ľudia vo
veku, keď im po rozume behá milión
iných vecí. Zároveň, priznajme si, naše
školstvo nie je v mnohých ohľadoch
veľmi uspokojivé, a tak je čo dobiehať.
Najväčšia výzva je očividná. Veda hľadá
komplexné vysvetlenia na otázky
o fungovaní sveta, ľudia však majú chuť
na jednoduché pravdy. Je vždy veľkou
výzvou, ako tému „osekať“ tak, aby bola
stráviteľná pre široké publikum, ale
zároveň nezanechala klamlivý dojem.
V čom vidíte prínos popularizovania
vedy na sociálnych sieťach?
Samuel: Po prvé, dokážeme sa tak
dostať k publiku, ktoré by si vedecké
témy vedome nevyhľadalo, no veda ich
dokáže chytiť. Nespočetne veľa ľudí mi
písalo, že ich veda, matematika či fyzika
až doteraz nezaujímali. Po druhé, je to
výzva pre nás, popularizátorov, vykročiť
zo svojej komfortnej zóny a hrať sa
s rôznymi formami obsahu.
Sandra: Pre mňa je to najmä veľkosť
publika, rýchlosť šírenia prezentovaných
informácií, ako i ponuka digitálnych
nástrojov, vďaka ktorým dokážem ľahko
a rýchlo vytvoriť materiál, ktorý by
sa v offline priestore realizoval oveľa
komplikovanejšie.
Nedemotivuje vás trochu, že posty
s ľahko vyvrátiteľnými hoaxmi
zdieľajú tisíce, kým reakcií na
posty k tej istej problematike
s adekvátnym vedeckým vysvetlením
je rádovo menej?
Samuel: Nedemotivuje, aj keď sa
mi to, samozrejme, nepáči. Kým
si pravda stihne obuť topánky, lož
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obehne celý svet. Na druhej strane,
vyvracanie takýchto nezmyslov často
patrí medzi najzdieľanejšie príspevky
Vedátora, takže to asi nebude také
zlé. Myslím si totiž, že existuje niečo
ako hlučná menšina, teda skupina ľudí,
ktorí na sociálnych sieťach zdieľajú
každý nezmysel, no nejde práve
o najreprezentatívnejšiu vzorku celej
spoločnosti.
Sandra: Vidím to podobne. Ak na
internete natrafím na hoax z mne
príbuznej oblasti, snažím sa ihneď
reagovať príspevkom, ktorým ho na
základe faktov vyvraciam. A zvyčajne
je oň vysoký záujem. Musím sa
však priznať, že ma dezinformácie,
nemúdrosť, agresivita a grobianstvo
v internetovom priestore veľmi
rozčuľujú. Už ikskrát som sa rozohnila
nielen nad hoaxmi, ale aj výstupmi
celebrít s obrovským množstvom
sledovateľov, ktorým chýba pokora
rozumu a nevedia si priznať, že existujú
otázky, na ktoré nevedia odpovedať,
v dôsledku čoho niekedy šíria aj totálne
klamstvá.
Stalo sa vám, že na vaše príspevky
agresívne reagoval niekto
z dezinformačnej scény? A ak áno,
podarilo sa vám ho argumentačne
presvedčiť, že ním vyznávaný pohľad
na vec nemusí byť z vedeckého
hľadiska práve korektný?
Samuel: Áno, mal som aj, ehm,
vášnivejšie reakcie, často z prostredia
odporcov očkovania. Mne osobne
však ani tak nejde o to presvedčiť tých
zarytých zástancov konšpirácií, skôr sa
snažím o ľudí v šedej zóne. Tých sa mi
argumentačne darí presvedčiť. Svet
je plný informácií a ľudia sú z toho
právom zmätení. Preto ocenia, keď im
v tom všetkom niekto pomôže spraviť
poriadok.
Sandra: Mne osobne sa to ešte
nestalo, ale na YouTube sa to deje
pomerne bežne. Spočiatku som mala
snahu diskutovať, ale nikdy sme sa
nikam zásadne neposunuli. Ako však
povedal Samo, aj mňa pri takýchto
slovných „prestrelkách“ zaujímajú
viac tí pozorovatelia, ktorí si to iba
čítajú a často nič nenapíšu, poprípade
iba rozdajú „páčiky“. Ak si teda aj
nájdem čas na diskusiu s niekým
z dezinformačnej scény, robím to zväčša
len kvôli iným ľuďom, ktorí sú prístupní
argumentácii. Spomínam si však, že
ma raz pozvali vystúpiť v Kulturblogu,
pretože sa im nepáčila moja recenzia
ich dokumentu o slovenskom
štáte z čias druhej svetovej vojny
Zavrhnuté svedectvá. Na to som však
z ideologických a politických dôvodov
nepristúpila.
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Samuel, viete porovnať, či sú
obľúbenejšie vaše texty alebo sa vám
osvedčili skôr podcasty? A tvorbu
čoho si užívate viac vy?
Samuel: To je, ako keby ste sa opýtali
remeselníka, či mu viac vyhovuje
kladivo alebo skrutkovač, každé slúži
na niečo iné. Texty sa ľahko dostanú
k širokému publiku, na sociálnych
sieťach musia byť kratšie a dostatočne
zrozumiteľné, aby im rozumel aj človek
neznalý problematiky. Text má svoje
veľké výhody, dá sa v ňom vytvoriť jasná
štruktúra, použiť veľa externých zdrojov,
videí či grafík a dá sa opakovane
upravovať. Podcast vždy nahrávame
na jedenkrát, čiže človek si musí dávať
pozor, aby sa nezamotal. Na druhej
strane, podcasty počúvajú ľudia, ktorých
veda zaujíma, aktívne vyhľadávajú nové
poznatky, publikum je teda stabilnejšie
a človek má lepšiu predstavu, komu
sa prihovára. Pri podcastoch je
výzvou zvoliť správnu kadenciu, t. j.
uvedomiť si, kedy je vhodné sústrediť
sa na vysvetľovanie hlavnej témy, kedy
vytvoriť priestor na možno nezáväznejší
dialóg a kedy situácia dokonca pripúšťa
aj možnosť menšej odbočky.

ale niekedy aj emócie. Občas spracujem
aj divácke podnety a aktuálne javy, pri
ktorých vidím koreláciu.

Odkiaľ vlastne čerpáte nápady na
nové príspevky? A koľko a akej práce
je za každým z nich?
Samuel: Čítam veľa kníh a článkov,
počúvam prednášky, podcasty
a audioknihy. Zároveň sa snažím
sledovať, čo hýbe verejnou mienkou,
a zachytiť, či nie je priestor ponúknuť
vedecký názor na nejakú problematiku.
Často ma zaujme nejaká drobnosť
či detail, v ktorej sa začnem špárať
a z ktorej vznikne neskôr pekná veľká
téma. Sú témy, ktorým sa postupne
venujem aj týždne, napríklad naša séria
podcastov o hľadaní mimozemského
života. No a niekedy zas dostanem
nápad, ktorého realizácia trvá
s napísaním textu a spravením obrázka
aj menej ako hodinu.
Sandra: U mňa je východiskovým
bodom anglická Wikipédia, ale aj
digitálna knižnica JSTOR a rôzne
relevantné a najmä hodnoverné weby.
Inšpirujem sa a čerpám námety aj od
zahraničných youtuberov, ktorých
vzdelávacie kanály aktívne sledujem.
Takým je napríklad aj kanál The Great
War. Z čias vysokej školy si odnášam
etalón odbornej literatúry z dielne
SAV i pedagógov, ktorí ma učili. Video
vzniká približne týždeň. Okrem prípravy
scenára musím nahrať na kameru
videozáznam, ktorý je potrebné
zostrihať a dodatočne obohatiť
o animácie, obrazové a písomné
pramene, ilustračné zábery a o hudbu,
ktorá dokáže videu dodať dynamickosť,

Máte v pláne svoje aktivity rozšíriť aj
mimo virtuálneho sveta?
Sandra: Naposledy som bola na
bratislavskej SOŠ obchodu a služieb
Samuela Jurkoviča. Mali deň prevencie
a ja som im prišla porozprávať o tom,
čo spôsobuje extrémizmus a aké mal
podoby v minulosti. Momentálne je to
pre koronakrízu zložitejšie, niektoré
prednášky sa zrušili. Avšak rada by som
v tom pokračovala a vybrala sa aj do
odľahlejších častí Slovenska, do ktorých
ma učitelia tiež pozývajú.
Samuel: Robievali sme živé akcie
Vedatour, t. j. prednášky troch až
štyroch vedcov a vedkýň pre širokú
verejnosť. Podujatia boli veľmi
populárne, no teraz sme ich pre
koronu presunuli do online priestoru
– vysielame ich raz mesačne na našom
Facebooku a YouTube kanáli FMFI UK
Matfyz je in.

Sandra, mnohí si históriu spájajú
s nezáživnými hodinami dejepisu,
kde sa bifľovali dátumy a mená. Vy
ste dôkazom, že história je plná
zaujímavých príbehov, ktoré sa
netýkajú len veľkej politiky, ale
i bežných vecí okolo nás, napríklad
čokolády či rúžu. Akou optikou by ste
sa napríklad pozreli na Komenského,
ktorého 350. výročie smrti sme si
v novembri pripomenuli?
Sandra: S určitosťou viem povedať len
jedno – nevybrala by som sa cestou:
„Ján Amos Komenský bol pedagóg,
jazykovedec, filozof...“ Ak sa história
alebo aj akákoľvek iná téma podáva
ako suchá faktografia, tak nielenže
bude pôsobiť nudne a nikoho neosloví,
ale zabije aj tú zostatkovú zvedavosť,
ktorú jednotlivec v sebe má. Snažila by
som sa tému priblížiť niečím príbuzným
zo súčasnosti, čo dnes využívame, on
sa o to zaslúžil a ani o tom nevieme.
Poprípade by som spravila filozofické
video o jeho prístupe k výchove.

Akými žiakmi v škole ste boli vlastne
vy dvaja? Tí vzorní v prvom rade
s rukou večne hore?
Samuel: Ja som sedával
v predposlednom rade, na lavici sme
mali prilepený veľký papier a po ňom
som si väčšinu času kreslil. Počas
prvých rokov na strednej ma lákali
skôr humanitné predmety. Napríklad
dejepis, a to aj pre knihy z edície
Hrôzostrašná história. Potom som
chvíľu tápal, až neskôr nastal moment,
keď som si uvedomil, že matematika
a fyzika vlastne dávajú zmysel, keď

sa nad tým človek trochu zamyslí,
a odvtedy to už išlo. Väčšinu strednej
školy som mal priemerné známky,
dokonca mi občas hrozila aj štvorka,
zmaturoval som však na samé jednotky.
Sandra: Pre svoju výšku som dlhé
roky sedávala v predných laviciach.
Z matiky a fyziky mi na druhom stupni
základnej školy vždy hrozila „troječka“
a nebudem klamať – väčšinou sa aj
ocitla na vysvedčení. Od druhého
ročníka na strednej som však bola
stále vyznamenaná a zmaturovala som
tiež na samé jednotky. Veľmi ma bavili
humanitné i prírodovedné predmety,
ale aj angličtina a informatika. Pôvodne
som sa nevedela rozhodnúť, či chcem
byť vývojárkou počítačových hier,
lekárkou alebo sa venovať niečomu,
kde budem v priamom kontakte so
spoločenskými vedami. Nakoniec
som zistila, že to, čo ma baví najviac,
je vysvetľovanie, a tak som išla na
učiteľstvo.
Obaja pôsobíte v rôznych vedeckých
disciplínach. Zatiaľ čo Sandra je
predstaviteľkou spoločenských vied,
Samuel reprezentuje „tvrdé“ vedy.
Vo svojom spoločnom videu ste našli
cestu k tomu, ako sa spojiť. O čo išlo
a odkiaľ prišiel nápad? A čo si myslíte
o večných sporoch o tom, ktoré
z týchto vied sú dôležitejšie?
Samuel: Sandra sa mi ozvala, že chystá
video k blížiacemu sa výročiu zhodenia

bômb na Nagasaki a Hirošimu, čo mi
prišlo veľmi vhod, lebo ja tieto veci
vôbec nesledujem a vždy mi to utečie.
Poprosila ma, či by som jej nenahral
krátke video s pár informáciami o fyzike
výbuchu. Základné veci som poznal,
za pár hodín som si doštudoval niečo
navyše a na ďalší deň jej nahral video
v parku cestou do práce. Okrem toho,
že sa moje publikum dozvedelo niečo
o dejepise a Sandrino zas o fyzike, tak
sme podľa mňa ukázali niečo dôležité –
aké zaujímavé a dôležité je pozerať sa
na veci z rôznych perspektív.
Sandra: Myslím si, že by sme sa mali viac
snažiť o to, aby bola multidisciplinarita
základným stavebným kameňom nášho
vzdelávacieho systému. Humanitné
a prírodné vedy nie sú dva oddelené
organizmy. Existujú popri sebe
a prelínajú sa. Pokiaľ ide o tú večnú
hádku, jediný, kto by mal právo sa takto
povyšovať, je filozofia. Tá predsa „dala
život“ obom vetvám a jej samotnej
už toho veľa neostalo. (úsmev) Pri
tvorbe videí sa často dostanem aj
k témam, ktoré spadajú do dejín
vedy a techniky. Pri smutnom výročí
zhodenia atómových bômb na Hirošimu
a Nagasaki mi prišlo ako dobrý nápad
osloviť Samka. Chcela som otestovať,
ako to „vypáli“. Keďže to malo úspech,
medzi mnou a Samkom už prebiehajú
diskusie o ďalšej téme.
Myslíte si, že popularizáciou môže

veda aj utrpieť?
Samuel: Isteže, hlavne, ak sa robí zle.
Žijeme v čase šťavnatých nadpisov,
stránky potrebujú nahnať čitateľov,
a tak každý mesiac avizujú liek na
rakovinu, zásadný technologický objav
či prekopanie základov fyziky. Takmer
vždy sa ukáže, že to bolo nafúknuté,
a reputácia vedy tým vždy utrpí. Na
toto si treba dávať veľký pozor.
Sandra: Musím sa priznať, že sama som
v minulosti spravila pri videách mnoho
chýb a niektoré z nich by som najradšej
prerobila nanovo. Či už z mojej strany
došlo k neprimeranému zjednodušeniu,
alebo jednoducho k preklepu.
V jednom videu som napríklad podľa
fotografie určila nesprávny typ tanku.
Kontrolným mechanizmom sú mi
v takomto prípade sledovatelia a iní
pedagógovia či odborníci z fachu. Vždy
sa to tak snažím dodatočne uviesť na
pravú mieru, objasniť svoje konanie
a ospravedlniť sa. Ak sa však mám
priznať, otázku, či môže nezvládnutá
popularizácia niekedy vede skôr uškodiť
než pomôcť, si kladiem často. Ale pokiaľ
popularizáciu robí človek úprimne,
cieľom jeho konania je vzbudenie
záujmu u širokej verejnosti a nemá
nejaké postranné úmysly, pričom je
otvorený konštruktívnej kritike z radov
odborníkov, veda by predsa nemala
utrpieť, či?

naša univerzita 35
text: Erika Hubčíková

INSPIRATION FROM ABROAD
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THE MAN WHO TAUGHT
THE SCIENTISTS ALL OVER
THE WORLD TO DANCE
“I have a PhD in molecular
biology and I still barely
understand what most
scientists are talking about,”
US scientist John Bohannon
admits with a smirk during
his 2011 TEDxBrussels Talk.
In it, he satirizes Jonathan
Swift's A Modest Proposal
by modestly proposing to
have PowerPoint replaced
by live dancers. Have you
ever struggled to explain
your scientific experiment
to the public? Well, then
you should pay attention
to his ideas. As a former
contributing correspondent of
Science Magazine – one of the
world's top academic journals
– he definitely knows what he
is talking about. Perhaps you'll
agree with his point that to
really capture the essence of
your research, the fewer words
you use, the better. In fact,
maybe use no words at all...
We are honoured that John
Bohannon, the man who taught
the scientists to dance, fooled
millions into thinking that
chocolate helps weight loss and
is currently teaching machines
to read and write, agreed to
an interview for our university
magazine.
Science must remain objective,
but talking about it need not be
He is from the US but he decided to

follow a girl to Oxford University. The
result of that experiment? He broke up
with the girl but got a PhD in molecular
biology. That is just one of the many
interesting facts you encounter on
his personal website. He became
a correspondent for Science Magazine,
explored the world and wrote many
stories. Besides covering various topics
like medical research, mathematics,
marine ecology, nanomaterials, climate
change, archaeology and social sciences
for years as a journalist he launched
his “Gonzo Scientist” online series. No
need to feel ashamed if you have no
idea what “gonzo” means, we had to
google it too. The word describes an
unconventional style of journalism that
is written without claims of objectivity
and relies on the reporter’s personal
involvement in the story. Sounds great
but you have to admit that it is – at
least in our geographic location – quite
an unusual way of introducing science
and knowledge to the public. Why
did he decide to go gonzo? “Science is
a social activity. It’s an activity shared
by people seeking truth together, not
alone. So it felt natural to report on
science in an honest way, showing my
own involvement, personal thoughts and
feelings. Doing so was more enjoyable
for me, and that comes through in the
storytelling. People enjoy reading it
more,” John said for our university
magazine.

Slaying monsters for science
The success of the Gonzo Scientist
stories definitely got a boost from
the fact that John was not afraid to
introduce top scientists as people with
a sense of humour. Do you want an
example? “At one point, a croc charged
toward an undergraduate student on
our fringe. I drew my bow and squeezed
off three arrows, killing it before it could

reach her. The stragglers were not so
lucky. Lutters, a computer scientist at the
University of Maryland, Baltimore County,
tried to reach the rock-art site on his own.
He drifted off the road somewhere near
the mountains. A pack of hyenas found
him and tore him apart. That's a horrible
way to die...” No, this is not the opening
of a eulogy to a deceased colleague but
an excerpt from John's article Slaying
Monsters for Science which reports on
the “first scientific conference held in
Azeroth, the online universe inhabited
by millions of people playing World of
Warcraft”. John told us that it might
well have been a dry report on current
research into online game worlds.
“Instead, I joined scientists to create
a conference inside a game world – where
everyone got killed. That’s fun. But you
still learn a lot of science reading it,” he
summed up. (By the way, don't worry
about Lutters – the article goes on to
inform you that Lutters actually enjoyed
the conference in spite of his many
deaths. He was in the front row at the
next evening's entertainment event,
a banshee concert in an underground
throne room.)

Replacing PowerPoint by
artists
That was one way of making science
sound cool for the public. Or, one of
many. But beware of bad PowerPoint
presentations! In his TEDx talk John
Bohannon called them – with comedic
exaggeration – a serious threat to
the global economy. Why? Just try to
remember all those bad presentations
you had to watch during scientific
conferences – with their endless
slides full of statistics and historical
digressions hardly relevant to the main
topic. Now multiply that number by
the millions of people who are forced
to waste their time by watching bad
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PowerPoint presentations every day.
“PowerPoint is a tool, and like any tool it
can, and will be abused,” he says in his
TED talk. How? According to John, it
helps you to soften up your audience, it
distracts them with pretty pictures and
irrelevant data, it allows you to create
an illusion of competence, an illusion
of simplicity and most destructively,
an illusion of understanding. “But
presenting your science should be theatre.
Good theatre is all about connecting with
your audience on a deep level. A halfhearted presenting of a pre-canned
PowerPoint presentation is the worst way
to connect,” he adds.
And he does not stop there. He created
the “Dance Your Ph.D.” contest. What is
that about? Instead of explaining their
research with words, scientists have
to explain it, especially the complex
problems, through interpretive dance.
I know it sounds crazy at first but give
it a chance. You can find many videos
of dancing scientists on YouTube and
once you watch some of them you
might admit that it actually works –
and you will be surprised how it helps
you understand the key outcomes of
their research while really enjoying
this process of learning. What was
his inspiration for this brilliant idea?
“Honestly, I just wanted a good dance
party. But we filmed that live event, and
then the internet took over!” says the
author of the idea modestly about the
competition which has been running
for 12 years straight. (By the way, if you
want to participate in the 13th edition,
you have still time until 29 January,
2021 to join – for more information
about joining the contest and its
rules, go to: www.sciencemag.org/
projects/dance-your-phd. Don't forget,
though, that you will be required to
comply with any local COVID-19 rules
like an obligation to wear a face-mask
or a restriction of the size of the
gathering. Safety before Salsa!)
The contest is popular all over the
world but that is not its only claim for
success. Because of the contest, some
scientists are now working on their
research directly with dancers. It is
no longer “only” about changing the
perspective on transmitting scientific
results to other people through art;
the art-science connection has the
potential for a greater collaboration
between artists and scientists during
the research process.

Science reporting can be
investigative
John Bohannon is also known for
investigative science reporting. In 2013
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he submitted a fake and very flawed
scientific article to a large number of
fee-charging open-access publishers,
revealing that less than 40% were
living up to their promise of rigorously
peer-reviewing what is published. The
spoof paper was accepted by 157 of
those 255 open-access journals (61.6%)
and they claimed they would review
it. This, on its own, is a very disturbing
result. Expecting that open-access
journals learnt their lesson from this
would be naive, I suppose, so I asked
John, what he suggests: what necessary
steps should be taken to stop this? “We
should re-invest in nonprofit scientific
societies and exclusively publish in their
journals. Large for-profit corporate
academic publishing has been destructive
to science. We should publish fewer
peer-reviewed papers at higher quality,
all open access, and the rest should be
preprints,” he thinks.
Two years later he fooled millions into
believing that chocolate helps with
weight loss. Under the pseudonym
of Johannes Bohannon he wrote
a deliberately bad study that he had
designed and run to see how the
media would report the “meaningless”
findings. He even fabricated a press
release which was swallowed, hook,
line and sinker, by numerous major
media outlets all over the world.
According to John, this experiment
showed that reporters need to be
more sceptical, they have to learn how
to read a scientific paper properly
and most importantly, they actually
need to bother to do it. When I asked
him if there was anything the science
community can do to help reporters
and prevent this from happening, he
pointed me to a website he is a big
fan of, www.sciline.org. SciLine is an
independent, freely available service
providing timely access to trustworthy,
articulate experts for journalists and
other communicators producing print,
broadcast, or digital stories about

text: Lenka Miller
foto: AMOS

science-related issues. It also oﬀers
accessible summaries explaining the
methods and experimental evidence
behind newsworthy scientific
advances, as well as insightful, on-therecord comments and context from
researchers and scholars. Check it out –
it is definitely worth your while.

Focused on natural language
processing
These days John is back to being
a scientist – he is the Director of Science
at Primer, an artificial intelligence
company headquartered in San
Francisco which wants to “accelerate
our understanding of the world”. What
exactly is he working on, and how can it
be useful for scientists? “My focus now
is on natural language processing. I want
to teach machines how to read and
write,” he clarifies. In his opinion, one
of the most challenging and valuable
commercial applications of natural
language processing is automatic text
summarization. “If we can summarize
scientific papers, for example by
automatically generating review papers,
that could help scientists,” he gives an
example. The good news is that the
start-up already created a machine
learning system called BLANC which
uses a deep learning language model
to directly measure how helpful
a summary is for the understanding
of the target document. “With further
refinement, we expect BLANC to achieve
superhuman skill at judging the quality
of document summaries. That will help
us train machine writers which, finally,
will spare humans from having to read
everything themselves. That will free
humans to have more time to do what
we do best: be creative,” he says. So if
the videos of the science-loving PhD
students did not get your feet moving,
this news certainly will.

John Bohannon & Black Label Movement
(www.johnbohannon.org)

AMOS NA HAVAJI
POZOROVAL ROZPAD
ČÍNSKEJ RAKETY

V noci z 24. na 25. októbra ožiaril
oblohu nad Havajskými ostrovmi
zaujímavý úkaz. Zachytili
ho kamery systému AMOS
vytvoreného vedcami Univerzity
Komenského a umiestneného na
observatóriách práve na Havaji.
Išlo o pozostatky neaktívnej nosnej
rakety CZ-3B R/B (2008-055B), ktorá
vyniesla do vesmíru čínsku raketu
v roku 2008. Po 12 rokoch obiehania
okolo Zeme sa rozpadla a jej fragmenty
zhoreli v našej atmosfére.
Celý jav trval relatívne dlho. Najprv sa
vo vrchných častiach atmosféry raketa
rozpadla na viacero častí. O minútu
nato už zhluk fragmentov prelietaval
ponad ostrov Maui a jeho taviace sa
časti jasne svietili na oblohe takmer
ďalšiu minútu. Dôvod, prečo obyvatelia
mohli o 22.01 h miestneho času toto
veľkolepé divadlo pozorovať aj voľným
okom, je ten, že umelé telesá sa
pohybujú pomerne pomaly. Dosahujú
rýchlosť menej ako 8 km/s. „Meteory sa
pohybujú 11 až 60 km/s a celý jav preletu
meteora trvá často len zlomok sekundy,
takže ani neviete, či ste niečo videli, alebo
sa vám to len zdalo,“ vysvetľuje docent
Juraj Tóth, astronóm UK a spoluautor
systému AMOS. „Ale v tomto prípade išlo
o nápadný pomaly sa pohybujúci svetelný
úkaz. Jednoducho zážitok,“ dodáva.
Horiace fragmenty boli navyše jasnejšie

než najjasnejšie hviezdy na oblohe či
Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) pri
preletoch.
Táto udalosť bola výnimočná aj niečím
iným. „Spomínaný raketový nosič možno
považovať za relatívne veľké teleso
v porovnaní s tým, čo bežne vniká do
atmosféry. Pôvodne malo 12 x 3 m.
Vďaka tomu bolo aj ľahko rozlíšiteľné
od meteorov,“ hovorí doktor Jíří Šilha,
Tóthov kolega z katedry astronómie,
fyziky Zeme a meteorológie. Nezvyčajný
jav pokrývali aj miestne médiá a rovnako
Havajská univerzita, ktorá použila
videozáznamy a snímky z AMOS-u.
Kamery AMOS-u pracujú
v automatickom režime a informácie
posielajú cez internet na opačnú stranu
zemegule okamžite. Vedci teda vedeli
o úkaze prakticky hneď, a to aj vďaka
bývalému kolegovi doktorovi Petrovi
Verešovi, ktorý momentálne pôsobí
v Harvardovom-Smithsonovom centre
pre astrofyziku v Bostone. Možné
vstupy do atmosféry však sleduje aj
americké letectvo či Európska vesmírna
agentúra.

Pozorovania
AMOS-u prispievajú do
európskej databázy
Systém AMOS bol pôvodne vyvinutý
na sledovanie meteorov. Za 10 rokov
nazbieral informácie z celého sveta
o prítoku hmoty z vesmíru na Zem,

o ich zdrojoch, dynamickej a fyzikálnej
premene počas miliónov rokov. Medzi
nimi sú košický meteorit (2010),
meteorit Žďár nad Sázavou (2014) alebo
meteority pri Bánovciach nad Bebravou
(2020). Jeho kamery však vedia získať
veľmi cenné informácie aj o umelých
telesách zanikajúcich v atmosfére. Toto
pozorovanie bolo napríklad príspevkom
Slovenska do Európskej vesmírnej
agentúry.
Za mesiac podobným spôsobom
zaniknú v atmosfére 3 – 4 nefunkčné
satelity, raketové nosiče a iné umelé
telesá. V prípade menších telies sa to
však deje aj niekoľkokrát za týždeň.
Závisí to od premávky na obežnej dráhe
Zeme, resp. od počtu štartov v danom
období. Monitorovaním objektov
v blízkosti Zeme a predpoveďami
možných dopadov na povrch sa
zaoberajú vesmírne agentúry, ale
aj služba Európskej únie nazvaná
„vesmírny odpad“, ktorej súčasťou
je prostredníctvom Univerzity
Komenského aj Slovensko.
Obaja astronómovia zhodne tvrdia,
že rozpad čínskej rakety patrí
k najzaujímavejším javom, ktoré sa
systému AMOS doteraz podarilo
zachytiť. „Môže viesť k plnohodnotnému
prepojeniu výskumu meteorov
s výskumom kozmického odpadu a jeho
rizík pre populáciu na Zemi. Takáto
symbióza dvoch vedeckých oblastí nie je
vo svete bežná,“ uzatvára Jiří Šilha.
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„Ak učíme deti dnes tak, ako
sme ich učili včera, oberáme
ich o zajtrajšok.“ Tento výrok
Johna Deweyho, amerického
filozofa a predstaviteľa
reformnej pedagogiky, nájdete
na webovej stránke Inkubátora
inovatívnych učiteľov Microsoft
(IIUM), ktorý od roku 2014 sídli
na Prírodovedeckej fakulte UK.
Od začiatku ho vedie docentka
Beáta Brestenská, ktorá sa už
35 rokov angažuje v oblasti
digitalizácie vzdelávania. Práve
s ňou sme sa porozprávali o tom,
ako môže učiteľ nadchnúť
deti pre vedu, ale i uspať ich
zvedavosť a chuť po poznaní.

Akú úlohu v popularizácii vedy
zohráva podľa vás učiteľ či škola ako
taká?
Je veľmi dôležité viesť k vede deti už od
najútlejšieho veku. Deti sú prirodzene
zvedavé a radi všeličo skúšajú,
experimentujú a v tom by ich škola mala
podporovať. Nie zabíjať ich zvedavosť
diktovaním poznatkov a následným
memorovaním. Vzdelávanie má byť
orientované na žiaka, ktorý sám
aktívne poznáva a objavuje. Učiteľ by
mal byť „len“ stratég, ktorý manažuje
kognitívny proces učenia sa žiaka. Dobrý
učiteľ sa môže stať osobným vzorom.
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať,
že čaro prírodných vied som spoznala
vďaka pani učiteľke chémie a fyziky na
základnej škole.

ROZHOVOR

V ŠKOLE BY MALI
EXPERIMENTOVAŤ DETI,
NIE UČITEĽ

Súhlasím, no aby v tomto smere škola
uspela, chce to dobrého učiteľa.
Jednoznačne. Dobrý učiteľ dokáže
divy, ale žiada sa mi dodať, že oveľa
viac by dokázal, ak by mal oporu
v systéme, ktorý by reflektoval potreby
žiakov a vzdelával ich (naozaj, nielen
na papieri) pre život v digitálnej
spoločnosti a budúcnosť, čo ich čaká.
A opäť sa tak dostávame k inováciám
vo vzdelávaní, ktoré naše školstvo
nevyhnutne potrebuje.
Bez toho by náš rozhovor o inovatívnych
učiteľoch totiž nebol úplný. Len takí
vedia nadchnúť deti pre vedu. Dovolím
si však podotknúť, že slovo inovácie
nedostatočne vystihuje skutočné
potreby nášho školstva. To totiž musí

prejsť transformáciou vzdelávania na
všetkých stupňoch škôl. Potrebujeme
víziu, koncepciu a dlhodobý kontinuálny
realizačný plán.
A trochu bližšie?
Potrebujeme predovšetkým vytvoriť
novú atmosféru vzdelávania na školách
spojenú s prehodnotením vnímania
jeho hodnoty pre človeka a spoločnosť.
Aby sa vzdelávanie nevnímalo len
ako niečo, čo sa nás týka len dovtedy,
kým chodíme do školy, alebo ako
niečo, čomu sa nedá vyhnúť na ceste
k diplomu.
Potrebujeme tiež viac prepojiť
tradičnú (kamennú) školu a e-školu
(on-line vzdelávanie), ako i formálne
a neformálne vzdelávanie.
Nemali by sme zanedbať ani vytvorenie
motivačného prostredia na všetkých
stupňoch škôl pre aktívne učenie sa
študenta a jeho hodnotenie – napríklad
zaviesť e-portfólio študenta (komplexné
prostredie zberu dát a hodnotenia
progresu študenta od jeho vstupu do
školy až po ukončenie pregraduálneho
vzdelávania), ale i e-portfólio
celoživotného vzdelávania.
Potrebujeme tiež identifikovať vedeckú
a odbornú elitu inovatívnych učiteľov
na všetkých stupňoch škôl. Tu vidím
veľkú možnosť našej univerzity ako
vzdelávacej autority, ktorá by mala byť
etalónom kvality učiteľského štúdia, ako
aj centrom celoživotného vzdelávania
učiteľov z praxe.
Skúsme uviesť konkrétny príklad
žiadaného výsledku transformácie
vzdelávania, ktorý by ľahko
odsledoval žiak aj rodič. Povedzme,
že ako inovatívna učiteľka biológie,
túžiaca nadchnúť deti pre vedu,
chcem žiakom priblížiť tému
fotosyntézy. Aká by mala byť moja
hodina, aby som neučila „staré po
novom“?
Vybrali ste výbornú tému na porovnanie
tradičného a inovatívneho pohľadu
na učenie. Fotosyntéza je totiž úžasná
širokospektrálna, medzipredmetová
téma. Na základe prístupu tradičnej
výučby ju však máme na SŠ len v učive
chémie a biológie. Učiteľ prezentuje
študentom základné pojmy, fakty
a proces fotosyntézy separátne
z hľadiska chemickej a biologickej vedy.
Študent sa naučí základnú rovnicu
fotosyntézy, vie, že bez fotosyntézy
by sme nemali podmienky na život
na Zemi. Ale skúsme sa opýtať, ako
súvisí skleníkový efekt a otepľovanie
našej planéty s fotosyntézou. To sú,
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dištančné vzdelávanie. Hneď v marci
sme spolu s Centrom informačných
technológií UK vytvorili manuály na
prácu v Oﬃce 365 a pomáhali pri
zvládnutí online štátnych skúšok a pri
online testovaní v rámci prijímacieho
konania na štúdium na UK.
Ako v IIUM prebieha príprava
budúcich učiteľov?
Realizujú sa tu hlavne semináre
a cvičenia z odborových didaktík.
Študentov motivujeme pozrieť sa
na proces vzdelávania inak, ako
boli doteraz zvyknutí. Chceme, aby
analyzovali a chápali meniaci sa svet
učenia s nástupom digitalizácie,
mobility, virtuálnosti a personalizácie
vzdelávania. Učíme ich poznať pridanú
hodnotu digitálnych technológií pre
kognitívny proces študenta; pracujeme
s revidovanou Bloomovou taxonómiou
v prepojení s digitálnymi technológiami.
Zameriavame sa aj na osobný rast
učiteľa (webináre, online kurzy).
Prezentujeme nové možnosti mobilných
experimentov s využitím bezdrôtových
meracích senzorov. Ukazujeme nové
stratégie mobilného učenia v škole aj
mimo školy s digitálnymi technológiami.
V IIUM učia naši didaktici a učitelia
z odborných katedier, ale aj inovatívni
učitelia z praxe a odborníci z IT sektoru
(Microsoft, Pasco, Profimedia, Little
Line).

mimochodom, úlohy z testov PISA
z oblasti prírodovednej gramotnosti;
áno, z tých, kde sa každým rokom
prepadávame nižšie. Žiaci na takúto
otázku buď nevedia odpovedať, alebo
nevedia odpoveď odôvodniť.
Počas inovatívneho vzdelávania
s podporou digitálnych technológií
študenti dostávajú problémy, úlohy,
majú experimentálne objavovať
proces fotosyntézy. A to ideálne tak,
aby prepájali vedomosti z viacerých
predmetov. Na ich riešenie majú
k dispozícii vstupné informačné
zdroje, okrem toho sú však „nútení“
aktívne získavať a študovať i ďalšie
zdroje. V Planéte vedomostí nájdete
napríklad video, prostredníctvom
ktorého študent môže „vstúpiť do
listu“ a sledovať proces fotosyntézy
pri rôznych podmienkach svetla, tepla
atď. Môže experimentovať a zistiť, ako
súvisí proces fotosyntézy so životom na
Zemi a ekologickými problémami. Ďalšie
ukážkové úlohy by mohli znieť napríklad
takto: Zisti, koľko kyslíka produkuje
zelená rastlina postavená v obývačke
na slnečnom mieste a koľko iná rastlina
postavená v tieni. Zisti, prečo rastliny na
jar rastú v skleníku rýchlejšie než vonku

v záhrade. Zhodnoť, kedy je lepšie
oberať rajčiny v skleníku: ráno alebo
večer. Zdôvodni svoje tvrdenie.
Študenti sa tak aktívne zapájajú
do procesu učenia sa, pričom si
rozvíjajú vyššie kognitívne funkcie
(analyzuj, zhodnoť, vytvor) a získavajú
komplexnejší (multidisciplinárny) pohľad
na daný dej a chápu zmysluplnosť
učenia sa. A presne o tom by mala byť
transformácia vzdelávania.
To sa dosť líši od toho, ako si na
stredoškolskú biológiu spomínam
ja. Učitelia to však nemajú ľahké. Je
preto skvelé, že ste – okrem mnohých
iných aktivít – založili Inkubátor
inovatívnych učiteľov Microsoft
s cieľom pomáhať učiteľom. Aký je
vlastne príbeh jeho vzniku?
V rokoch 2012 – 2015 sme v rámci
projektu KEGA „Inkubátor inovatívnych
učiteľov prírodovedných predmetov“
vytvorili databázu 108 inovatívnych
učiteľov prírodovedných predmetov
na Slovensku a s niekoľkými z nich
zorganizovali štyri inovatívne semestre
pre študentov učiteľského štúdia na PriF
UK. Projekt mal veľký ohlas u študentov
a pedagógov na fakulte. V roku

2014 sme potom od firmy Microsoft
Slovensko dostali ponuku na spoluprácu
a vybudovanie pracoviska, ktoré bude
slúžiť na prípravu študentov učiteľstva
na vzdelávanie pre budúcnosť a ako
centrum inovácií pre učiteľov z praxe.
To sme nemohli odmietnuť. A Inkubátor
inovatívnych učiteľov Microsoft bol na
svete.
Ktorí študenti navštevujú inkubátor?
IIUM využívame hlavne na inovatívnu
prezenčnú výučbu študentov z piatich
fakúlt UK: prírodovedeckej, filozofickej,
pedagogickej, fakulty matematiky,
fyziky a informatiky a fakulty telesnej
výchovy a športu. Momentálne sú
medzi nimi budúci učitelia chémie,
biológie, fyziky, informatiky, geografie,
anglického, nemeckého, francúzskeho
a slovenského jazyka, hudobnej výchovy
a psychológie.
Inkubátor však slúži aj na vzdelávanie
učiteľov, realizáciu pedagogického
výskumu v oblasti implementácie
digitálnych technológií v spolupráci
so školami a v neposlednom rade aj
na popularizáciu vedy pre žiakov ZŠ
a SŠ. Okrem toho sme tento rok boli
nápomocní pri zvládnutí prechodu na

S akými reakciami u študentov
sa stretávate? A ako zvládajú tú
transformáciu z učiteľa „nalievača“
vedomostí na učiteľa manažéra
procesu vzdelávania?
Pokiaľ ide o používanie digitálnych
technológií, dnešní študenti učiteľstva
s tým nemajú žiadne problémy.
Je to generácia Y – sú to „digitálni
domorodci“. Oveľa náročnejšie je ich
pripraviť na to, aby boli inovátormi
a realizátormi transformácie
vzdelávania. Budúci učitelia sú však
veľmi flexibilní a chcú robiť veci inak.
Priestory inkubátora však otvárate aj
žiakom zo ZŠ a SŠ.
Áno, kontakt s nimi pre nás predstavujte
veľmi obohacujúcu spätnú väzbu,
veď práve oni sú cieľovým adresátom
väčšiny našich aktivít. Zo starších aktivít
spomeniem Virtuálnu hodinu kódu, do
ktorej sa zapojili žiaci zo 47 škôl. V rámci
jedného doobedia sme deťom priblížili
programovanie a ukázali im, že jeho
základy sa môže naučiť každý.
Ešte pred začiatkom prvej vlny
pandémie sme stihli zrealizovať Týždeň
mobilného laboratória pre 117 žiakov
a ôsmich učiteľov Spojenej školy na
Tilgnerovej ulici v Bratislave. Žiaci

u nás dostali tablet, už spomínané
bezdrôtové meracie senzory na meranie
pH, CO2, vodivosti a k tomu bádateľské
problémy na riešenie, napr.: ako zistíme
kvalitu mlieka, prečo nás niekedy páli
záha, ako funguje chémia kože, čo
obsahuje voda, ktorú pijeme a pod. Od
žiakov i učiteľov sme na to mali skvelé
ohlasy.
Ste v kontakte aj s bývalými
študentmi, dnes už absolventmi,
ktorí navštevovali IIUM a dnes už
učia na škole?
Áno, s mnohými si dodnes vymieňame
skúsenosti a nové podnety. Zväčša cez
e-mail, ale často aj osobne prídu do IIUM
a chcú vidieť nové technológie a už aj
hneď zisťujú, ako by ich mohli získať pre
svoju školu. Pravidelne sa zúčastňujú aj
na webinároch, ktoré pre nich robíme
v spolupráci s Microsoftom v rámci
programu „Vzdelávame pre budúcnosť“.
Veľmi sa teším, že učitelia ZŠ a SŠ majú
záujem vzdelávať sa.
Okrem toho sme na fakulte minulý
rok založili alumni klub absolventov
učiteľského štúdia. Bolo by skvelé, ak by
takýto klub fungoval pod záštitou celej
UK. Pre učiteľov z praxe je to veľká česť
spolupracovať s UK a učitelia z UK by
tak zas získali priamy a veľmi potrebný
kontakt s pozitívne sa transformujúcou
praxou.
Aké ďalšie konkrétne kroky by
v tomto smere mala naša univerzita
podniknúť?
Začala by som zdôraznením vnútornej
pozitívnej motivácie. To si vyžaduje
vytvoriť na univerzite podmienky pre
trvalý rozvoj kreatívnych digitálnych
kompetencií. Tento rok sme na UK
s veľkým nasadením kolegov z CIT UK
a Microsoftu dobre rozbehli vnútorné
vzdelávanie, treba ho však ďalej rozvíjať.
Ďalšou pomocou v tomto smere by
mohli byť aj dve učebnice Inovatívne
učenie s podporou digitálnych technológií
a Kreatívne digitálne kompetencie
učiteľa, ktoré vďaka spolupráci IIUM
s PriF a FMFI UK tento rok vyšli v rámci
rozvojového projektu UK „Vzdelávanie
pre informačnú spoločnosť“.
To ma privádza k ďalšiemu bodu.
Na našich siedmich fakultách, ktoré
pripravujú do praxe budúcich učiteľov,
by sme konečne mali zrealizovať
odbornú rozpravu o kvalite prípravy
študentov učiteľského štúdia. Bez
zbytočného separovania a obviňovania
si totiž potrebujeme kriticky uvedomiť
rozdielnosť a nedostatočnú kvalitu
v pripravenosti absolventov učiteľského
štúdia na jednotlivých fakultách pre
vzdelávanie v informačnej spoločnosti.

doc. RNDr.
Beáta
Brestenská,
PhD.
V r. 1979 úspešne ukončila
štúdium učiteľstva chémie
a fyziky na PriF UK.
V r. 1989 získala titul PhD.
z pedagogických vied: teórie
vyučovania. Habilitovala sa
z teórie vyučovania chémie
v r. 1995. Od r. 1980 pôsobí na
Katedre didaktiky prírodných
vied, psychológie a pedagogiky
PriF UK. Už pred Nežnou
revolúciou bola spoluriešiteľkou
prvého štátneho projektu
elektronizácie školstva na
Slovensku. S kolegami z FMFI
a PriF UK v r. 1999 vytvorila
a úspešne realizovala národný
projekt Infovek Slovensko.
Je riešiteľkou 17 národných
a medzinárodných projektov
a autorkou dvoch monografií,
piatich učebníc, 18 skrípt
a študijných materiálov.
Od r. 2014 stojí na čele
Inkubátora inovatívnych
učiteľov Microsoft, ktorý
v r. 2018 získal medzinárodný
štatút Microsoft Showcase
School, t. j. vzorového
pracoviska s pozitívnymi
výstupmi, a disponuje
certifikátom Microsoft
Innovative Educator Expert.
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OCENENÍ ZA
VEDECKÉ ÚSPECHY
I BOJ S PANDÉMIOU
Ani počas pandémie nezabúda najväčšia slovenská univerzita na svoje výnimočné osobnosti, práve naopak.
Hoci sa tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva v aule neuskutočnilo slávnostné
oceňovanie, pochvalu a poďakovanie za prácu v uplynulom akademickom roku si od Univerzity Komenského
odnieslo 31 študentov a 31 učiteľov.
Univerzita na čele s rektorom
Marekom Števčekom tradične ocenila
študentov za mimoriadne študijné
výsledky, vedeckú činnosť, pôsobenie
v orgánoch akademickej samosprávy,
ako i organizovanie študentských
aktivít alebo pozitívnu reprezentáciu na
rôznych súťažiach. Medzi ocenených tak
patrí napríklad aj študent kondičného
trénerstva a učiteľstva telesnej výchovy
Julián Enrik Smoliga, ktorý je ako
reprezentant Slovenska v karate nositeľom
medailí z majstrovstiev Európy, svetového
pohára v Japonsku a akademických
majstrovstiev Európy EUSA.

Netradičná situácia, do ktorej nás vo
februári uvrhla pandémia nového
koronavírusu, však repertoár dedikácií
obohatila aj o aktivity spojené s pomocou
v boji proti COVID-19 či pri organizovaní
a hodnotení dištančnej výučby.
Akademickú pochvalu rektora UK tak
získal napríklad aj medik Ján Chvála,
ktorý už počas prvej vlny pandémie
odoberal vzorky potenciálnym pacientom
v tzv. filtroch a v súčasnosti pomáha
pri koordinácii medikov v call centre
Národného centra zdravotníckych
informácií.
Výnimoční pedagógovia, ktorí sa zaslúžili

o vedecké, umelecké či odborné úspechy
svojich študentov, získali od rektora
UK ďakovný list. Medzi ocenenými sú
napríklad epidemiologička docentka
Alexandra Bražinová, historik profesor
Roman Holec, bratia Daniel a Samuel
Furkovci, ktorí vyvinuli prístroj Q-vent ako
alternatívu umelých pľúcnych ventilátorov,
či molekulárny genetik doktor Tomáš
Szemes.
Niekoľko ocenených z radov študentov
i pedagógov sme sa rozhodli osloviť, aby
nám priblížili oblasť, za ktorú ocenenie
dostali.

OCENENÍ ŠTUDENTI:

OCENENÍ PEDAGÓGOVIA:

Matúš Čentéš, LF UK
Ján Chvála, LF UK
Cecília Marčišová, LF UK
Barbora Mesárošová, LF UK
Mgr. Petra Dražová, PraF UK
Bc. Erik Tóth, PraF UK
Adriána Henčeková, FiF UK
Mgr. Ivana Labancová, FiF UK
Elena Popova, FiF UK
Mgr. Jana Výškrabková, FiF UK
Bc. Adriana Jariabková, PriF UK
Bc. Dominik Juračka, PriF UK
Ján Šutý, PriF UK
Bc. Lucia Hradská, PdF UK
PaedDr. Roman Krebes, PdF UK
Bc. Lucia Mešková, PdF UK
Laura Adamkovičová, FaF UK
Mgr. Michal Hanko, FaF UK
Bc. Genc Berisha, FTVŠ UK
Bc. Julián Enrik Smoliga, FTVŠ UK
Jana Dudášiková, JLF UK
Bc. František Volf, JLF UK
Mgr. Ján Ďurian, FMFI UK
RNDr. Patrik Mihala, FMFI UK
Bc. Martin Pašen, FMFI UK
Ing. Michal Rudinec, RKCMBF UK
Patrícia Sára Šimková, EBF UK
Bc. Ester Federlová, FM UK
Mgr. Kitty Klacsánová, FM UK
Matúš Kovár, FM UK
Ines Herćan, FSEV U

doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, LF UK
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., LF UK
doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc., LF UK
Mgr. Vincent Bujňák, PhD., PraF UK
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD., PraF UK
PhDr. Michal Hajdúk, PhD., FiF UK
prof. PhDr. Roman Holec, DrSc., FiF UK
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., FiF UK
doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., FiF UK
doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., PriF UK
Mgr. Daniel Furka a Mgr. Samuel Furka, PriF UK
RNDr. Tomáš Szemes, PhD., PriF UK
prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD., PdF UK
prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, akad. soch., PhD., PdF UK
PaedDr. Martina Šipošová, PhD., PdF UK
PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD., FaF UK
Mgr. Dalibor Ludvig, PhD., FaF UK
doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD., FTVŠ UK
doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., FTVŠ UK
prof. MUDr. Ján Danko, CSc., JLF UK
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., JLF UK
doc. RNDr. Peter Guba, PhD., FMFI UK
doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., FMFI UK
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., FMFI UK
ThDr. Tibor Reimer, PhD., RKCMBF UK
prof. Mgr. František Ábel, PhD., EBF UK
Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD., FM UK
doc. Ing. Ján Papula, PhD., FM UK
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., FM UK
doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., FSEV UK

POMÁHA PRI
PREKLADE BIBLIE
DO POSUNKOVÉHO
JAZYKA
Patrícia Sára Šimková je
predsedníčkou Spolku Jozefa
Miloslava Hurbana, členkou
fakultného i celouniverzitného
akademického senátu, spolupracuje
tiež s internetovým portálom
www.ludialudom.sk, okrem toho
v uplynulých rokoch iniciovala
vznik zoskupenia Dobručko, ktoré
sa venuje príprave záujemcov na
prijímacie skúšky na Evanjelické
lýceum v Bratislave. Ako to popri
štúdiu evanjelickej teológie všetko
stíha? A ako sa k týmto aktivitám
vlastne dostala?
PSŠ: Počas štúdia na Evanjelickom
lýceu som bola súčasťou študentskej
rady, ako aj seminára aplikovanej
ekonómie. Práve tam vznikali nápady,

ako v škole zlepšiť podmienky. Už
v štvrtom ročníku sme zorganizovali
doučovania (Dobručko) pre uchádzačov
na našu školu, kde študentov
doučovali študenti. Tak to funguje
dodnes. Aj vďaka Dobručku sme mohli
neskôr finančne podporiť Elvík, čo je
teambuilding pre prvákov. Tieto aktivity
mi dali mnoho praktických zručností,
ktoré som sa rozhodla využiť aj na
EBF UK. V druhom ročníku som bola
zvolená za predsedníčku Hurbanovho
spolku, kde organizujeme rôzne
podujatia ako majáles, Lutherfest
či konferencie. Neskôr som sa stala
členkou fakultného a univerzitného
senátu. Aj napriek tomu, že štúdium
teológie nepatrí k najľahším, je pre mňa
dôležité mať viacero aktivít, kde môžem
osobnostne rásť, učiť sa nové veci,
ale aj prispieť k budovaniu komunity.
Verím tomu, že všetky tieto aktivity mi
pomôžu v mojej budúcej službe.
Okrem toho pod odbornou
gesciou Slovenskej biblickej
spoločnosti pomáha pri preklade
Biblie do posunkového jazyka pre

nepočujúcich. Ako to funguje?
PSŠ: Božie slovo pre slovenských
nepočujúcich je projekt, ktorý už od
roku 2017 funguje v rôznych krajinách.
V slovenskom tíme je zapojená
komunita nepočujúcich, katolícki
a evanjelickí kňazi, prekladateľka,
ale aj zahraničný mentor, ktorý nám
pomáha napredovať a efektívnejšie
pracovať. Celý proces prekladu je veľmi
náročný – najprv vyberieme biblický
text, ktorý prekladáme z pôvodných
jazykov (hebrejčiny a gréčtiny), a robíme
si k nemu poznámky. Keď sa následne
s nepočujúcimi stretneme, snažíme sa
im vysvetliť kontext, význam slov, ale aj
hlavnú myšlienku príbehov. Neskôr sa
tieto príbehy nahrávajú a sprístupňujú
celej komunite nepočujúcich. Ja sama
zatiaľ posunkový jazyk neovládam,
no mojou úlohou je pomáhať pri
vysvetľovaní a štúdiu biblického textu.
Taktiež mám na starosti hľadanie
priestorov, preklad z angličtiny do
slovenčiny a všetko, čo nepočujúci
potrebujú. Je to krásny projekt a som
vďačná, že môžem byť jeho súčasťou.
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HLAS ŠTUDENTOV
MUSÍ BYŤ VYPOČUTÝ
Laura Adamkovičová je od roku 2019
prezidentkou Slovenského spolku
študentov farmácie (SSŠF), ktorý
pre budúcich lekárnikov organizuje
rôznorodé aktivity. Ktoré z nich patria
k jej favoritom a prečo?
LA: Mojou srdcovkou, možno aj preto, že
som v rámci SSŠF pôsobila najprv v tejto
oblasti, sú zahraničné možnosti. Výmenné
pobyty či študentské stáže,
ktoré nám umožňuje členstvo
v medzinárodných asociáciách, sú spolu
s každoročnými kongresmi udalosťami,
bez ktorých si svoje vysokoškolské
štúdium naozaj neviem predstaviť. No
každá aktivita, ktorú pripravujeme pre
študentov, je jedinečná a jej prípravou
trávime dlhé hodiny. Práve tú neustálu
snahu veci zlepšovať a posúvať na vyššiu
úroveň mám na spolku najradšej. V tejto
súvislosti mi nedá nespomenúť naše
tohtoročné Kariérne dni farmaceutov,
ktoré nabrali v online svete úplne nové
rozmery a dostali sa aj medzi absolventov
fakulty a širokú verejnosť.

ÚSTAVNÁ OCHRANA
PATRÍ KAŽDÉMU
ČLOVEKU
Doktor Vincent Bujňák sa okrem
vedeckej práce v oblasti ústavného
práva venuje i popularizačným
aktivitám – širokej verejnosti
prostredníctvom blogov, rozhovorov
i vyjadrení pre médiá neúnavne
vysvetľuje fungovanie slovenského
právneho poriadku. Už len posledné
týždne v spojení s núdzovým stavom
priniesli právne nejasných situácií
neúrekom. Nehovoriac o vyvracaní
rôznych právnych „mýtov“, ktoré
v súvislosti s pandémiou kolujú
po internete. Ktoré z nich sú
podľa neho zvlášť v tejto situácii
najnebezpečnejšie?
VB: Bol som prekvapený, s akou ľahkosťou
sa na sociálnych sieťach dokázal šíriť
právny mýtus o tom, že ústava vôbec
neumožňuje vláde obmedziť uplatňovanie
práva pokojne sa zhromažďovať. Autori
tohto tvrdenia zrejme nepostrehli, že
v podmienkach Slovenskej republiky
má ústava polylegálny charakter, a aby
ste mohli urobiť záver, potrebujete
sa oboznámiť aj s textom osobitných
ústavných zákonov, v tomto prípade
s ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.
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Zapojila sa aj do projektu EWAAB
(Encouraging Women Across All
Borders). O čo ide?
LA: Ide o medzinárodný mentoringový
program vodcovstva, zameraný na
podporu dievčat a žien v prvých ročníkoch
univerzity. Jeho cieľom je nielen zdieľať so
študentkami naše doterajšie skúsenosti
s vodcovstvom, prácou v tíme alebo
kariérnymi možnosťami popri štúdiu, ale
aj vytvoriť sieť mladých ambicióznych
žien po celom svete. Som naozaj vďačná
za to, že som mohla stáť pri zrode tejto
aktivity, ktorá u nás ešte nemá svoje
stabilné miesto, o to viac však Slovensko
takéto projekty potrebuje. Preto ma veľmi
potešilo, ako promptne a s nadšením
univerzita podporila moje zapojenie sa do
projektu.
Počas prvej vlny pandémie sa
angažovala v iniciatíve Študenti
farmácie pomáhajú lekárňam. Čo jej
dala táto skúsenosť?
LA: Najprv som sa venovala najmä
koordinácii projektu. Keď však o pomoc
požiadala lekáreň v meste blízko môjho
bydliska, prihlásila som sa aj na aktívnu
výpomoc. Okrem dobrého pocitu si z toho
odnášam najmä neoceniteľné praktické
Iným právnym mýtom bolo nosenie
rúšok ako forma mučenia. Aj povinný
bezpečnostný pás v aute môže byť
nepríjemný, nepohodlný a obmedzuje
človeka v jeho slobode, to však zďaleka
nestačí na to, aby sme ho mohli
kvalifikovať ako formu mučenia.
Boli sme svedkami aj rôznych bizarností,
ktorými ich autori demonštrovali svoju
nekonzistentnosť. Istý človek dokázal
tvrdiť, že opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR boli protiústavné, ba až
nulitné, a neskôr od tohto úradu žiadal,
aby na podklade „nulitného“ opatrenia
pokutoval za nenosenie rúška osobu,
ktorú nemá rád.
Rozlišoval by som však medzi šírením
právnych mýtov a medzi obyčajným
pomýlením sa. Napríklad ešte počas prvej
vlny odznelo, že pre pandémiu musíme
vyhlásiť výnimočný stav. No výnimočný
stav sa vyhlasuje pri hromadnom násilnom
protiprávnom konaní. Autor výroku použil
termín „výnimočný stav“ nie v právnom
význame, ale v hovorovej reči, a to bolo
neskôr potrebné upresniť.
Svojimi článkami však i upriamuje
pozornosť na témy, čo by si zaslúžili
verejnú diskusiu, ktorá by mohla
prispieť k potrebným zmenám. Ak
by v súčasnom slovenskom právnom
poriadku mohol zmeniť dve veci, ktoré
by to boli a prečo?

skúsenosti. Naučila som sa veľa o tom, ako
lekáreň funguje v sťažených podmienkach,
ale aj to, aký je v takýchto chvíľach dôležitý
tímový duch.
Aktívna je aj v študentskej časti
fakultného akademického senátu.
S akými víziami tam išla? A ako sa
zmenil jej pohľad na fungovanie fakulty
po tejto skúsenosti?
LA: Do senátu som kandidovala po roku
strávenom na mobilite v Španielsku
cez Erasmus+, lebo som mala pocit, že
do vzdelávacieho systému na fakulte
môžem priniesť iný pohľad, možno trochu
progresívnejšie myslenie. Mojou víziou
bolo byť hlasom študentov a prinášať ich
otázky a názory na miesta, kde prebiehajú
dôležité rozhodnutia. I keď po roku a pol
vidím, že nie všetko funguje tak, ako som si
predstavovala, môj pohľad sa diametrálne
nezmenil. Stále si myslím, že na to, aby
bola diskusia prínosná, musia diskutujúci
zastávať rôzne názory a vidieť veci z iných
perspektív. A senát by mal byť presne
o tom. O diskusii pre blaho celej fakulty.
Pre mňa to je skvelá skúsenosť, ktorú
odporúčam aj ostatným kolegom. Hlas
študentov musí byť vypočutý.

VB: Podľa našej ústavy sú ľudia slobodní
a rovní v dôstojnosti i v právach. Aj dnes
môžeme identifikovať prípady, keď
zákonná úprava ústavný imperatív v plnej
miere nerešpektuje, a to pri tých členoch
našej spoločnosti, ktorí sú najslabší
a nevedia sa brániť, ktorých hlas nie je
počuť a sú preto bezmocní. Slovami môjho
najobľúbenejšieho sudcu Ústavného
súdu, ústavná ochrana – i keď realizovaná
prostredníctvom rozdielnych nástrojov
a za rozdielnych okolností – patrí každému
človeku. Táto ľudskoprávna téma by preto
bola prvou vecou.
Druhá vec môže mať pre niekoho
technokratický a inštitucionálny charakter,
ale veľmi by pomohla ochrane verejného
záujmu. Na jeho ochranu bol prijatý
ústavný zákon týkajúci sa verejných
funkcionárov pri výkone ich funkcií. Často
sa stáva, že napriek zjavnému porušeniu
ústavného zákona sa verejný funkcionár
vyhne uloženiu pokuty napriek nesúhlasu
menšiny členov dohľadového orgánu.
Ak by sa preto táto menšina (napríklad
jedna tretina členov dohľadového orgánu,
medzi ktoré patrí výbor pre nezlučiteľnosť
funkcií či obecné, mestské alebo krajské
zastupiteľstvá) mohla v danej veci obrátiť
na Ústavný súd, veľmi by to pomohlo,
lebo cez zrušenie rozhodnutia o zastavení
konania (neuloženie sankcie) by v ďalšej
fáze mohlo dôjsť k náprave a k rovnakému
metru pre všetkých.

DOKTORANDSKÉ
V USA JU
INŠPIROVALO
K VYBUDOVANIU
PODPORNÉHO
CENTRA
Hoci zabezpečuje výučbu
matematických predmetov pre
študijný program aplikovaná
informatika, napriek ich náročnosti
má docentka Tatiana Jajcayová
dlhodobo veľmi dobré hodnotenia
v študentskej ankete. V čom spočíva
jej tajomstvo úspechu?
TJ: Neviem, či mám nejaké špeciálne
tajomstvo. Určite však funguje mať
nadšenie pre samotný predmet, ako aj
ozajstný záujem o študentov v kurze,
ich konkrétnu situáciu, predpoklady,
s ktorými do kurzu prichádzajú, či
individuálny prístup, ako ich motivovať
k práci a úspechu. Je pravda, že naše
teoretické matematické kurzy študenti
považujú za náročné, ale je im aj jasné,
že sú užitočné. Absolventi nášho
študijného programu sú po skončení
expertmi praktikmi, ale vďaka tomu, že
študujú na univerzite, sú aj odborníkmi
s veľmi solídnymi teoretickými
základmi, porozumením veci a súvislostí
a nadhľadom. A k tomu vo veľkej miere
prispievajú práve aj matematické

a teoretické predmety. Predmety však,
samozrejme, nemôžu byť len suchá
teória. Vždy sa usilujem vo výučbe
prepájať výsledky klasickej teórie, ktorú
preberáme, s modernými vedeckými
výsledkami, s inými predmetmi či
aplikáciami v informatike, ako napríklad
šifrovaním, kódovaním či počítačovou
grafikou. Mojou výhodou je aj to, že
oblasť môjho vlastného vedeckého
výskumu je príbuzná predmetom,
ktoré učím. Pokiaľ ide o formu výučby,
s kolegami si veľmi zakladáme na
tom, že sme k študentom otvorení
a prístupní. Študenti vedia, že nás môžu
kedykoľvek osloviť, zastaviť, prerušiť,
opýtať sa, prísť požiadať o pomoc,
diskutovať, konzultovať a že sa im
budeme venovať.
Na fakulte tiež koordinuje
Akademické podporné centrum
(APC), ktoré vzniklo s cieľom pomôcť
študentom pri prechode zo strednej
školy na vysokú. Ako to v praxi
vyzerá a ako tento nápad vznikol?
TJ: Prvotná inšpirácia pochádza
z môjho doktorandského štúdia na
univerzite v USA, kde fungovalo
podobné centrum. Tam som videla,
aký jasný pozitívny vplyv mala táto
služba na jednotlivých študentov, ako
aj na celkovú atmosféru v kurzoch.
Po návrate na Slovensko, keď som
začala pôsobiť na katedre aplikovanej
informatiky, sme práve riešili otázku
veľmi rôznorodej úrovne študentov
prichádzajúcich na náš odbor
z rôznych typov stredných škôl. APC

ako priestor na „zosúladenie“ znalostí
a zručností prichádzajúcich študentov
sa javilo ako dobré riešenie. Idea
bola odsunúť „doberanie medzier“
z regulárnej výučby, aby sa šikovní
a dobre pripravení študenti nemuseli
zdržiavať či nudiť a aby sa preberanie
učiva nespomaľovalo, ale zároveň
aby sa vytvoril priateľský priestor pre
študentov, ktorí majú predpoklady
na úspešné zvládnutie štúdia, ale
majú isté „vstupné hendikepy“, a teda
potrebujú pomoc. Pôsobnosť centra sa
od jeho vzniku rozšírila nielen na pomoc
pri prechode zo strednej školy, ale
celkove ako konzultačné centrum pre
všetky profilové bakalárske predmety.
Centrum funguje v poobedňajších
hodinách, mimo výučby, momentálne
online. Konzultácie poskytujú
doktorandi katedry, ktorých v prípade
potreby usmernia vyučujúci daných
predmetov.
Študenti si centrum obľúbili a jeho
služby vyhľadávajú. Platí zásada, že
neexistuje hlúpa otázka. Na naše
centrum sa už dokonca začali obracať aj
študenti iných odborov a iné katedry by
sa chceli ním inšpirovať a zaviesť niečo
podobné.
Okrem toho nám APC dáva veľmi
užitočnú spätnú väzbu na našu výučbu.
Robíme si presné štatistiky, koľkí
študenti, z akých predmetov a na aké
problémy sa pýtajú, a vďaka tomu vieme
vyhodnotiť a doladiť, čo sa deje na
predmetoch. Často potom nasleduje
živá diskusia s kolegami.

46 naša univerzita
text: Erika Hubčíková
foto: Tomáš Madeja

naša univerzita 47

PREDSTAVUJEME PRACOVISKO

KATEDRA NOVEJ
ZMLUVY EBF UK
Teológia musí pristupovať
k vieroučnej tradícii kriticky
Mysleli ste si, že teológia, ktorá celé stáročia venuje pozornosť
rovnakému korpusu textov, už pri ich interpretácii predsa nemôže
prísť s prevratným zistením, nanajvýš tak s presnejšou formuláciou
v preklade biblických statí? Tak sa podržte, zavítali sme na pracovisko,
kde sa v súlade so smerovaním medzinárodného výskumu v tejto oblasti
neboja spochybniť veci, ktoré výrazne menia pohľad na doterajšiu
vierouku cirkvi. Na Katedre Novej zmluvy Evanjelickej bohosloveckej
fakulty UK nás privítal profesor František Ábel.
Fotiť pracovisko spoločenských vied je
vždy trochu výzva. Chýbajú mikroskopy
či neznáme stroje, ktorých sofistikovaná
konštrukcia by vzbudila rešpekt u laika,
pracovňu zaberajú akurát stohy
kníh rôznych hrúbok a väzieb. To je
ten najviditeľnejší hlavný pracovný
nástroj bádateľa humanitného smeru.
Našťastie, fakulta disponuje veľmi
fotogenickou kaplnkou. Hoci by ste na
jej dverách márne hľadali pribité tézy
(i keď by to v rámci tematickej dekorácie
určite mali aspoň zvážiť, pousmejem sa
v duchu), jej interiéru dominuje oltárny
stôl a obraz insitného maliara, ktorý
nám na fotenie poslúži ako farebne
zaujímavá kulisa.
Tam od profesora Ábela zároveň
vyzvedám podrobnosti o jeho osobnom
príbehu, ktorý je nanajvýš inšpiratívny.
Hoci pochádza z katolíckej rodiny, nebol
v detstve vychovávaný ako praktizujúci
katolík, skôr bol vedený k sekulárnym
hodnotám, k láske k filozofii a ku
globálnemu pohľadu na život vo svete.
Aj s prispením svojej manželky sa však
postupne dostal k evanjelickej tradícii.
A keďže ho k tomu lákali aj starobylé
jazyky, rozhodol sa podať si prihlášku
na štúdium evanjelickej teológie. Na
tom by nič nebolo, keby sa evanjelická
teológia dala študovať externe
a keby v tom čase nemal už 32 rokov,

založenú rodinu a dve deti, dokonca
rozbehnutú kariéru (bol vedúcim
správy Átriových domkov v Mlynskej
doline). Hoci zladiť denné štúdium
s ostatnými povinnosťami bolo podľa
jeho vlastných slov veľmi náročné,
malo to aj svoje výhody. K štúdiu ho
jednak viedla hlboká osobná motivácia,
jednak mal ako starší študent na veci
iný, vyzretejší pohľad. To si všimli aj jeho
vyučujúci, od ktorých neskôr dostal
ponuku pokračovať v doktorandskom
štúdiu. A už to išlo. V roku 2013 prišla
docentúra, o päť rokov nato profesúra.
„A napokon som sa stal aj vedúcim
katedry,“ uzatvára.

Na kňazskú službu len úprimná
zbožnosť nestačí
To už máme za sebou fotenie v kaplnke
a vraciame sa do pracovne ku knihám.
Keď sme už načali tému náročného
štúdia, zvrtnem rozhovor na výučbu.
Aké predmety katedra Novej zmluvy
pokrýva? „V obsahu ponúkaných
predmetov sa zameriavame na hĺbkové
štúdium primárnych teologických
disciplín, ktoré súvisia s Novou zmluvou.
Vyučujeme napríklad úvod do štúdia
Biblie, dejiny novozmluvnej doby, exegézu,
teológiu, etiku Novej zmluvy, ako i dva

predmety v anglickom jazyku zamerané
na zvesť apoštola Pavla,“ približuje
profesor Ábel. Na to, že katedrový
tím v súčasnosti tvorí okrem nášho
hostiteľa už iba profesor Imrich Peres
a doktorandka Michaela Prihracki, je
toho viac než dosť. Nehovoriac o tom,
že ide o veľmi dôležité predmety,
a to nielen preto, lebo ich potrebujú
absolvovať študenti všetkých študijných
programov na fakulte. V protestantskej
tradícii je totiž vzťah k biblickým spisom,
teda k autorite Biblie, založený na
vieroučnom princípe sola scriptura,
podľa ktorého je Písmo sväté jediným
zdrojom autority kresťanskej viery
a spôsobu života.
Na to je nevyhnutné, aby študenti
vedeli odborne pracovať s pôvodným
biblickým textom, t. j. v jazyku, v ktorom
vznikol – v prípade Novej zmluvy ide
o tzv. koinē gréčtinu. „Štúdium u nás na
fakulte je výnimočné v tom, že študentov
vedieme k zvládnutiu gréčtiny už od
prvého ročníka. V zahraničí sa gréčtina
vyučuje takto intenzívne zväčša až neskôr,
v rámci pokračujúceho štúdia,“ objasňuje.
Samozrejme, nestačí len vedieť text
preložiť. „Potrebné je predovšetkým
porozumieť jeho pôvodnému, autorom
zamýšľanému významu v istej konkrétnej,
špecifickej situácii, a tým sa vyhnúť
anachronistickým, prípadne v inom zmysle

mylným záverom,“ upozorňuje, pričom
dodá, že až po dôkladnej historicko-kritickej analýze a interpretácii sa môžu
so študentmi zamýšľať nad tým, ako sa
dá daná stať relevantne aplikovať pre
súčasnosť, či už v cirkevno-zborovej
praxi, alebo v celospoločenskom
kontexte.
Niekoľkokrát mi tiež zdôrazní, že na
zvládnutie štúdia teológie a prípravy do
kňazskej služby len úprimná zbožnosť či
túžba stať sa farárom/farárkou nestačí.
Úlohou každej teologickej fakulty je
klásť dôraz na rozvíjanie kritického
myslenia, a to ideálne vo forme
celoživotného vzdelávania. „Pretože len
vzdelaný človek je skutočne pokorný,“
približuje svoju celoživotnú filozofiu.
„Uvedomuje si totiž, že napriek mnohým
získaným poznatkom je násobne viac
tých, ktoré nepozná. Práve táto pokora ho
vedie k tomu, aby svoje vzdelanie neustále
rozširoval a zaujímal sa o iné disciplíny.
A o tom to je. Pretože teológia
v 21. storočí sa nevyhnutne musí ďalej
rozvíjať interdisciplinárne, teda v spojení
s ďalšími vedeckými disciplínami –
históriou, antropológiou, sociológiou,
psychológiou a mnohými ďalšími, pričom
do úvahy musí brať aj poznatky vied
exaktných.“ To je podľa neho niečo,
čo potrebuje vo výskume zohľadniť
nielen biblista, ale čo priamo v praxi

využije farár či farárka, ktorí môžu
ľuďom v ťažkých situáciách pomôcť
práve tým, že si ich vypočujú a začnú
s nimi otvorene hovoriť o živote v širších
súvislostiach. „To je neuveriteľne dôležité.
A k tomu všetkému sa snažíme viesť aj
našich študentov,“ dodáva profesor Ábel,
ktorý je zároveň i kazateľom evanjelickej
cirkvi v cirkevnom zbore Bratislava-Staré
Mesto.

Výskum v kontexte dobového
judaizmu
„A čo výskum?“ odškrtávam si ďalšiu
otázku zo zoznamu. „Primárne sa
venujeme výskumu intertestamentárneho
židovstva a neskorého helenizmu, teda
judaizmu obdobia druhého chrámu,
vrátane výskumu Ježišovho života, pričom
ja osobne sa zameriavam najmä na
výskum života a zvesti apoštola národov
Pavla v jej historickom, teda židovskom
kontexte,“ spustí, až ho musím zastaviť.
Čo presne si mám predstaviť pod
obdobím druhého chrámu? „V dejinách
judaizmu sa tým označuje helenisticko-rímske obdobie od obsadenia Palestíny
Alexandrom Veľkým v roku 332 pred
n. l. až do prvého židovského povstania,
ktoré Rimania definitívne potlačili jednak
dobytím Jeruzalema v roku 70 n. l.,
pričom zničili i tzv. druhý chrám, jednak

eliminovaním posledných zvyškov odporu
v roku 73 n. l.,“ odpovie mi trpezlivo.
To, že sa na katedre Novej zmluvy
venujú práve tomuto obdobiu, ktoré
si laicky nazvem dejinami prvotného
kresťanstva, až tak neprekvapí. Prečo
sa však protestantskí teológovia
tak intenzívne zaoberajú skúmaním
vtedajšieho judaizmu? Napriek tomu,
že túto otázku kladiem s malou
dušičkou, zisťujem, že nie je úplne
od veci. „Aktuálne poznatky z oblasti
biblickej teológie totiž jednoznačne
preukazujú, že hnutie nasledovníkov
Ježiša Krista v 1. storočí bolo a ostalo
súčasťou vnútrožidovskej diskusie.
Prvotná cirkev teda nebola samostatným,
novým náboženským hnutím, ale stále
pevnou súčasťou judaizmu, a tak sa na
ňu aj nazeralo, či už zo strany ostatných
židovských náboženských frakcií, ale
predovšetkým zo strany nežidovského
obyvateľstva. Takto široko koncipovaný
židovský fenomén bol pevnou súčasťou
kultúrno-spoločenskej dynamiky grécko-rímskeho sveta 1. storočia,“ vysvetlí mi.
Ideálnym príkladom je podľa neho
samotný Pavol. Hoci ako „apoštol
pohanov“ svojou činnosťou zásadným
spôsobom prispel k vytvoreniu
kresťanskej cirkvi, v skutočnosti to
vôbec nebolo jeho zámerom. „Hoci
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sme my kresťania z neho urobili svätého
Pavla, konvertitu, Pavol bol Žid – Židom
sa narodil a zostal ním až do smrti. Sám
o sebe tvrdil, že pokiaľ ide o jeho vzťah
k zákonu (Tóre), bol farizej,“ objasňuje.
„Áno, Pavlove vyjadrenia boli na svoju
dobu novátorské, ale treba si uvedomiť,
že judaizmus sa vždy a zvlášť v tých
časoch vyznačoval širokou rozmanitosťou
židovského spôsobu života, tradícií
a názorov.“
„Ak teda Pavla v kontexte teologického
výskumu nazývam kresťanom, dopúšťam
sa anachronizmu,“ vystríha. Pojem
christianoi, ktorý používa Lukáš
v Skutkoch apoštolov, v tom čase
totiž ešte neoznačoval príslušníkov
novej, od židovstva oddelenej viery,
ale mesianistickej skupiny v rámci
židovstva, teda Židov a Nežidov, ktorí
verili, že Ježiš je židovský mesiáš. Zo
spoločenstva Kristových nasledovníkov
sa stáva samostatné a svojím obsahom
nové náboženstvo – kresťanstvo – až
neskôr a postupne, pričom sa tento
proces začína v 2. storočí.
To len podčiarkuje význam a dôležitosť
objektívneho poznania všetkých
kultúrno-spoločenských špecifík
každodenného života, v ktorých vznikali
rozhodujúce texty kresťanskej cirkvi.
„A je to zároveň imperatív prehodnotiť
teologickú vedu v jej tradičných
postulátoch a interpretáciách vo vzťahu
k biblickým textom,“ tvrdí, zdôrazňujúc,
že tento proces sa významne dotýka
aj príspevku teológie k odstraňovaniu
napätia pri stretávaní sa rozdielnych
kultúr a náboženstiev, zvlášť vo vzťahu
k judaizmu. „Práve z tohto nepochopenia
totiž vychádza aj problematika xenofóbie
a antisemitizmu v súčasnom európskom
kontexte,“ dodáva.
Čo tým presne myslí? „Evidentné je
to už v delení Biblie na Starú a Novú
zmluvu. Stará zmluva je z pohľadu
tradičnej kresťanskej interpretácie totiž
príbehom biblického Izraela, ktorý bol
neposlušný voči Božej vôli, čím stratil
zmluvné postavenie Božieho ľudu, a my
kresťania sme ho ako keby nahradili.
Nikde však nie je napísané, že by Boh
povedal, že príde čas, keď zmluvu
s Izraelom zruší. Napríklad Pavol v gréckej
(originálnej) verzii Listu Rimanom
hovorí, že Božie dary milosti a jeho
povolanie sú neodvolateľné. Táto pasáž,
ak čítame list kontextuálne, sa vzťahuje
v prvom rade na vyvolenie Izraela, to
znamená, že Božie vyvolenie Izraela
a dary jeho milosti sú neodvolateľné.
V slovenskom evanjelickom preklade
to však je preložené ako ,Boh neľutuje
dary milosti a povolanie‘, čím sa to úplne
neutralizovalo,“ upozorní.
Ako mi profesor Ábel objasní, nejde len
o akési nedorozumenie, ale o účelovú,
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politickými udalosťami a ich dôsledkami
motivovanú dezinterpretáciu, ktorou
kresťanstvo vytvorilo model chápania
judaizmu ako antitézy voči kresťanstvu
a tak i voči Bohu: „Nehovoriac o tom,
že vytváraním takýchto štruktúr, teda
vyznávaním predstavy, že si Boh na istý
čas vyvolí jedno spoločenstvo, potom
prejde pár tisícročí a vyberie si niekoho
iného, vlastne latentne popierame
monoteizmus. Ak totiž veríme, že Boh je
jeden, pričom mu prisudzujeme všetky
atribúty absolútnej dokonalosti, ako
napríklad to, že je všemohúci, vševediaci
a podobne, tak aj jeho vyvolenie Izraela
musíme brať vážne. Boh sa nemýli ani
s ľudstvom nehrá nejakú zvláštnu hru.“

Keď nesprávna interpretácia
nevedie len k mylným záverom
„Na základe týchto zistení získavame nový
hermeneutický kľúč aj na interpretáciu
a pochopenie Pavlovej zvesti a jeho
teológie,“ pokračuje. To chce konkrétny
príklad. „Radikálny rozdiel v interpretácii
starej a novej perspektívy na Pavla veľmi
pekne vidno na ,skutkoch zákona‘,“
obracia sa na mňa s nádejou. Márne.
Nechytám sa. „Pavlove listy (najmä
List Rimanom a Galaťanom) obsahujú
kritiku ,skutkov zákona‘. Pavol doslova
píše, že človeku neosožia skutky
zákona, len viera v Krista,“ pustí sa do
vysvetľovania. Luther a s ním aj väčšina
reformačnej protestantskej tradície
tieto slová – okrem iného – pochopili
ako Pavlovu kritiku židovstva, ktoré
on sám považoval za legalistické
náboženstvo, teda náboženstvo
založené predovšetkým na dosahovaní
výkonov či dodržiavaní pravidiel
v zmysle „na to, aby som bol spasený,
mi stačí, keď budem konať dobré skutky
a dodržiavať prikázania“. Tento prístup
a názory boli dôsledkom tradičnej
stredovekej cirkevnej interpretácie,
ktorá kresťanstvo považovala za jedinú
pravú a univerzálnu vieru, ktorá ako
duchovný Izrael nahrádza ten etnický
biblický Izrael.
„Dnes však vieme, že tie skutky zákona
znamenajú niečo iné,“ objasňuje mi
zanietene profesor. „Vedie nás k tomu
jednak uvedomenie si, že Pavol nikdy
neopustil judaizmus ani nezavrhol
Tóru, jednak vieme, že primárnymi
adresátmi Pavlovej zvesti sú Nežidia,
ktorým sa Pavol zvestovaním evanjelia
snažil sprostredkovať Božiu ponuku
spásy. To im sa Pavol snaží vysvetliť,
že do Božieho ľudu môžu byť prijatí
a začlenení len skrze vieru v Ježiša
Krista, Božieho Syna, teda bez toho,
aby museli dodržiavať tie zákony, ktoré
charakterizujú ľud Izraela: obriezku,
stravovacie predpisy či sabat,“ uvádza

veci na pravú mieru. Pavlove slová tak
neznamenajú, že Židia majú prestať
plniť svoje náboženské povinnosti
voči Bohu, ktoré im predpisuje Tóra,
ale že Nežidia, ktorí uverili v Krista, sa
nemusia, vlastne nesmú stať Židmi, ak
už prijali evanjelium. „Nie preto, lebo
židovstvo je zlé, ale preto, lebo by to
vlastne znamenalo odmietnuť Kristovu
obeť na kríži ako nepotrebnú,“ ozrejmuje.
Pavlovým hlavným zámerom bolo
teda to, aby si Nežidia zachovali svoju
etnickú odlišnosť, keďže (a pretože)
v Kristovi sú si rovní s Izraelom. „Lebo
zachovať rôznosť, diverzitu je súčasťou
Božieho stvoriteľského zámeru, veď
tak náš svet stvoril. To by sme mali
mať na mysli aj pri všetkých zložitých
morálno-etických otázkach, napr. vo
vzťahu k problematike homosexuality.
Len tak sa vyhneme náboženskému
formalizmu, dogmatizovaniu viery a s nimi
spojeným negatívnym prejavom, ktoré
vedú k intolerancii, diskriminácii a, žiaľ,
často k náboženskému fanatizmu, ktorý
považujem za najnebezpečnejší prejav
akejkoľvek ideológie, lebo znásilňuje iného
človeka, a to dokonca pod dojmom, že šíri
lásku a ponúka spásu,“ vyjadrí sa.
„Keby si toto mohol uvedomiť Martin
Luther vo svojej dobe, keby mohol mať
aspoň časť poznatkov, ktoré máme
k dispozícii dnes my, domnievam sa,
že by určite nenapísal svoj neslávne
známy protižidovský pamflet,“ hovorí
profesor Ábel. Naráža na spis O Židoch
a ich klamstvách, kde Luther menuje
sedem „odporúčaní“ prístupu k Židom,
ktoré – na zdesenie zvyšku sveta –
o štyri storočia neskôr takmer do
bodky zrealizovali nacisti v holokauste.
„To sú témy, ktoré sú u nás stále silne
tabuizované, ale mali by sme o nich
hovoriť. Nemecko sa s tým vysporiadalo
už dávno a veľmi dobre. U nás je Luther
stále veľmi idealizovaný, vnímame ho
ako niekoho, kto všetko napravil. Takéto
mytologizovanie dejín však hrozí vždy, keď
sa pre nás človek stáva cestou k Bohu.
Mali by sme mať na pamäti, že každá
– akokoľvek významná – osoba je od
začiatku do konca iba ľudskou bytosťou, so
všetkými kladmi i zápormi, aj s tendenciou
mýliť sa. Áno, luteránska tradícia má svoje
pevné miesto v histórii ľudstva, priniesla
mnoho pozitívneho, preto musí zostať
trvalou súčasťou kultúrneho dedičstva,
ale s tým kráča ruka v ruke aj povinnosť
kritického zhodnotenia,“ dodáva veľmi
otvorene na margo neľahkej témy.

Na medzinárodnej výskumnej
vlne
Hoci je Katedra Novej zmluvy EBF
UK v rámci Slovenska i susedného
Česka zrejme jediným pracoviskom,

ktoré sa venuje výskumu takzvaných
„nových perspektív na Pavla“, to
znamená výskumu Pavlovej zvesti v jej
historickom, židovskom kontexte,
v medzinárodnom prostredí takéto
debaty prebiehajú už viac ako štyri
dekády. „Práve úspešné začlenenie sa
do medzinárodného kontextu výskumu
a vytvorenie úspešnej medzinárodnej
spolupráce s najvýznamnejšími
odborníkmi a bádateľmi v tejto oblasti
preto pokladám za najväčší prínos
a súčasne aj úspech našej katedry,“ povie
so zadosťučinením jej vedúci.
Jeho slová potvrdzujú aj dve
medzinárodné konferencie, ktoré sa na
pôde fakulty konali v roku 2018 a 2019
v rámci projektu VEGA. Prvá z nich
sa zamerala na zvesť apoštola Pavla
v kontexte judaizmu obdobia druhého
chrámu, druhá na Pavlovu zvesť vo
vzťahu k židovským eschatologickým
predstavám o úlohe Izraela vo vzťahu
k národom (Nežidom). „Bolo to
výnimočné, lebo sa nám sem podarilo
priviesť doslova špičku pavlinistického
výskumu vo svete, vrátane odborníkov
na judaizmus obdobia druhého chrámu,
a to dva roky po sebe. Mená ako Kenneth
Atkinson, Daniel Boyarin, Michael
Bachmann, William S. Campbell, Kathy
Ehrensperger, Paula Fredriksen, Jörg
Frey, Joshua Garroway, Mark David
Nanos, Karl-Wilhelm Niebuhr, Matthew
V. Novenson, Markus Öhler, Anders
Runesson, Loren T. Stuckenbruck a ďalší
hovoria sami za seba,“ zdôrazní.
Okrem toho sa však katedra
v uplynulom období zapojila aj do
iných grantových projektov. Ich
témami boli napríklad Pavol ako
paradigma medzináboženského dialógu
v multikultúrnej spoločnosti, prevencia
xenofóbie a antisemitizmu v prostredí
cirkvi či Lutherove exegetické riešenia
vybraných Pavlových textov z pohľadu
súčasného výskumu.
Všetky spomenuté projekty majú
viaceré publikačné výstupy, ktoré
prezentujú najnovšie výsledky vedeckej
práce v uvedených oblastiach. „Primárne
nám záleží na publikovaní vo významných
vedeckých sériách v medzinárodných
vydavateľstvách vrátane časopisov.
V teológii to totiž nie je primárne
o karentoch ako v exaktných vedách,
ale práve o renomovaných periodikách
či vydavateľstvách, ktoré sú garantmi
kvality,“ objasňuje. Takým garantom
je napríklad nemecké vydavateľstvo
Mohr Siebeck v Tübingene, v ktorom
v rámci vedeckej série Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament
vyšli monografie profesorovi Ábelovi,
ako aj jeho kolegovi profesorovi
Imrichovi Peresovi, alebo americké
vydavateľstvo Lexington Books/

Fortress Academic, ktoré iniciatívne
prejavilo záujem o publikovanie oboch
konferenčných kníh uvedeného VEGA
projektu profesora Ábela.
A ak by vám to stále nestačilo ako
dostatočný dôkaz toho, že sa Katedre
Novej zmluvy EBF UK podarilo úspešne
etablovať na medzinárodnej úrovni,
dodám už len toľko, že profesor
Ábel a profesor Peres sú členmi
prestížnej medzinárodnej spoločnosti
novozmluvných bádateľov Studiorum
Novi Testamenti Societas, v ktorej
nominácia a následné členstvo sú
podmienené práve medzinárodne
akceptovanými výsledkami vedeckej
práce. „Nároky sú naozaj obrovské, je
za tým množstvo práce, ale som naozaj
poctený, že sa nám to podarilo. O tom
som ani nesníval,“ prezradí s úsmevom.

Na prvom mieste má byť vždy
život
O všetkých týchto medzinárodných
úspechoch sa počúva dobre, no kritické
prehodnotenie a reinterpretácia toho,
čo v kresťanskej teológii zdanlivo platí
ako nemenné, má aj svoju odvrátenú
tvár. „Nie vždy sa naša práca stretne
s pochopením. Najmä u zapálených
veriacich, ktorým sa ťažko počúva, že sa
cirkevné učenie v niečom môže mýliť,“
priznáva. „Snahy o reinterpretáciu
vierouky zároveň narážajú na súčasný
stav cirkví ako inštitúcií. Tie sa totiž
stali akýmisi nepriestrelnými baštami
nedotknuteľnej tradície, ktorú úpenlivo
chránia, lebo sa boja, že sa to inak
rozsype. Ale pozor, to sa rozsypávalo vždy.
Inak to ani nejde. Veď židovsko-kresťanská tradícia vychádza z predstavy
Boha ako dynamicky konajúcej entity, čo
znamená, že Božie stvoriteľské dielo sa
vyvíja, pokračuje, nie je staticky uzavreté
samo v sebe,“ vysvetľuje. Tento vývoj
možno podľa neho najlepšie pozorovať
práve v oblasti ľudských kognitívnych
schopností a poznatkov, ku ktorým
ľudstvo dospelo v priebehu celej
svojej histórie. Preto sa aj teológia ako
vedecká disciplína musí ďalej rozvíjať,
čo vidno predovšetkým v nevyhnutnosti
spolupráce a akceptovania poznatkov
iných vedeckých disciplín. „Iba týmto
spôsobom môže teológia porozumieť
lepšie samotnému predmetu svojho
výskumu.“
Správny biblista by tak podľa
profesora Ábela mal byť otvorený
pre budúcnosť, teológiu by mal robiť
v korelácii s inými vedami a nemal
by sa báť kriticky hodnotiť aj to, čo
je základom vieroučnej tradície. „To
znamená neopakovať naučené alebo si
vytýčiť hranicu, že a priori nebudeme
spochybňovať dogmy. Veda nemá

predsa vopred pripravené postuláty
a odpovede, veda je vedou práve tým,
že má hypotézu alebo otázku, ktorú sa
snaží vyriešiť kritickým myslením. Preto
aj s biblickými textami musíme pracovať
ako s prameňmi, nie ako so svätým,
magickým textom,“ apeluje. To, že sa
z biblických textov vytvoril postupom
času korpus textov, ktorým prikladáme
osobitú pozornosť a vážnosť, je podľa
neho síce v poriadku, ale teológ ich aj
tak musí študovať rovnakým spôsobom
a rovnakými vedeckými metódami, ako
je to aj v prípade ostatných starovekých
prameňov.
To si však vyžaduje zmenu pohľadu
cirkvi na skutočnú úlohu teologických
fakúlt. „Cirkev si nás prisvojuje ako svoje
učilište, ktoré pre ňu vychováva nových
farárov a farárky, a to je ten problém.
V rozvinutom svete, kde je akademická
pôda úplne oslobodená aj od vplyvu cirkví,
cirkvi vstupujú s teologickými fakultami
dobrovoľne do kritického dialógu,
snažiac sa pochopiť poznatky, ku ktorým
teológovia výskumom dospeli. Aby tak
spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako
sa tieto nové poznatky dajú aplikovať
do života cirkvi, aby bolo naplnené to
známe ,ecclesia semper reformanda est‘
(z lat. cirkev musí byť stále reformovaná),
ktorým by sa mali riadiť protestantské
cirkvi aj dnes,“ poukazuje na výzvy.
Reformy v podobe reinterpretácie
cirkevnej vierouky sa pritom podľa neho
netreba báť: „Veď ako teológovia sme tu
na to, aby sme cirkvi vysvetľovali: nebojte
sa, vždy bol, je a bude pre nás na prvom
mieste život ľudského spoločenstva,
o ktorom veríme, že je výsledkom Božieho
stvoriteľského diela.“ V tom podľa neho
spočíva pravá podstata teológie i viery
ako takej – v živote, nie vo vierouke.
„Nikde nie je napísané, že nás Boh
bude súdiť podľa toho, akú vierouku
vyznávame. Som presvedčený, že Boha
nebude zaujímať, či vieme zarecitovať
apoštolské vierovyznanie, ale to, či sme
boli ochotní pomôcť ľuďom okolo seba.
Nie nadarmo sa Bibliou ako pomyselná
červená niť vinie imperatív: milovať
Boha znamená milovať človeka. Našou
úlohou teda nie je zasahovať do jeho
kompetencie, do toho, čo je súčasťou
Božieho stvoriteľského diela. Našou
úlohou nie je nútiť iných prispôsobiť sa
väčšine. Našou úlohou je preukazovať
lásku, milosrdenstvo, toleranciu a zároveň
zodpovednosť za život.“ V lepšie
zakončenie článku, ktorý vychádza
v predvianočnom čísle, som ani nemohla
dúfať.

50 naša univerzita

naša univerzita 51
text: Nikoleta Janková
foto: Tomáš Madeja

PRÍBEH ŠTUDENTA

NAMIESTO
RIGIDNÝCH ZADANÍ
RIEŠIME REÁLNE
PROBLÉMY
Bakalársky titul získal z informatiky na Fakulte informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU).
Svoje IT vedomosti si však chcel obohatiť o tie z podnikateľského
prostredia, a tak sa rozhodol prestúpiť a absolvovať magisterský
stupeň štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského. Dnes
tu už pôsobí ako doktorand. Pri pohľade späť je presvedčený, že urobil
správny krok, a prístupom fakultu radí medzi fakulty 21. storočia.
Prečo, to nám povie už Karol Cagáň, ktorý nám okrem toho i pootvoril
dvere do sveta elektronického športu.
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Keď jeden odbor nestačí
Keď človek doštuduje bakalára, zvažuje
zvyčajne dve možnosti. Buď sa rozhodne
pokračovať v štúdiu, aby si rozšíril
znalosti z oblasti, ktorej sa na výške
venoval doteraz, alebo to vyhodnotí tak,
že nastal čas zakotviť v praxi. A potom je
tu Karol, ktorý si povedal, že rozširovať
svoje obzory a možnosti sa oplatí, takže
sa po absolvovaní náročného štúdia
na FIIT STU odhodlal obohatiť získané
vedomosti o znalosti z úplne iného
odboru. „Štúdium informatiky bolo síce
fajn, ale nevedel som si predstaviť, že by
som sa venoval celý život len tomu. Veľký
potenciál som však videl v spojení IT so
zručnosťami z podnikateľského prostredia,
preto som sa rozhodol pre štúdium
manažmentu na UK,“ vysvetľuje Karol
svoju voľbu spred troch rokov. Okrem
toho sa Karol už v tom čase venoval
popri škole viacerým aktivitám, ktorých
stále pribúdalo a boli čoraz menej
kompatibilné so štúdiom informatiky.
„V tejto rovine mi Fakulta managementu
UK ponúkla omnoho viac priestoru, ale
tiež aj relevantnejšie vzdelanie, keďže
vtedy išlo už viac o podnikateľské než IT
aktivity,“ dodáva.

Hranie, ktorým sa dá zarobiť
Vraví sa, že človek sa najlepšie učí
vtedy, keď má možnosť aplikovať
novonadobudnuté znalosti v praxi. Ale
nájsť si prax v odbore počas štúdia je
pre mnohých študentov úlohou hodnou
Herkula. To však nie je Karolov prípad,
ktorý už dlhé roky zbiera praktické
skúsenosti v oblasti elektronického
športu. Ani vy neviete, čo si pod týmto
pojmom predstaviť? „E-športom sa
myslí súťažné hranie počítačových hier,“
vysvetľuje mi. Ako je e-mail digitálnou
formou pošty, profesionálne hranie
online videohier na organizovaných
turnajoch alebo v ligách je ekvivalentom
fyzického športu. Aj keď to môže znieť
smiešne, e-športy (napr. futbalová FIFA
alebo ikonická strieľačka Counter-Strike)
náročnosťou konkurujú tradičným
športom. Ani v nich si neporadíte bez
(z)dravej dávky súťaživosti,
koordinovanej spolupráce v tíme či
vhodne zvolenej stratégie. Aj keď
e-športy hrajú zväčša mladšie ročníky, už
dávno nie sú zábavkou detí zatvorených
v detskej izbe. Profesionálni hráči
trénujú v moderných priestoroch
s najnovším vybavením a za výkony
dostávajú pravidelnú výplatu, pričom
ich odmeny za výhry na prestížnych
turnajoch prekonávajú dokonca aj
Wimbledon.
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Nedajte sa však pomýliť: Karol Cagáň
v tomto segmente nepôsobí ako hráč,
ale ako organizátor. Začalo sa to už
v roku 2014, keď spolu s kolegami
zo študentskej organizácie Ynet
zorganizovali v jedálni internátu
Mladosť v Mlynskej doline herný
turnaj Y-Games, ktorý rokmi dozrel do
uznávaného podujatia. „Nakopla nás
najmä spätná väzba návštevníkov, ktorí
nás motivovali, aby sme pokračovali
ďalej a organizovali viac a viac turnajov,“
hovorí Karol. V súčasnosti ide o najväčší
herno-technologický festival na
Slovensku, do ktorého sa pravidelne
zapája viac ako 600 hráčov a navštívi
ho viac ako 5000 divákov. Okrem
súťažného hrania hier však podujatie
na Slovensko prináša aj rôznych
zaujímavých hostí, počnúc slovenskými
a českými influencermi. „Naše pozvanie
prijal napríklad aj najsledovanejší Čech
Kazma Kazmitch, ako aj Vladimír Furdík,
herec a kaskadér, ktorý sa preslávil rolou
Nočného kráľa v seriáli Hra o tróny,“
vymenúva Karol zvučné mená, ktoré
poctili festival návštevou. Súčasťou
podujatia je aj výstava nových herných
a zábavných technológií od virtuálnej
reality cez herné počítače až po
najnovšie hry.
Festivalom Y-Games sa však Karolovo
angažovanie sa v danej oblasti
nekončí. Od roku 2018 je prezidentom
Slovenskej asociácie elektronických
športov. A nielen to. V lete mu
k povinnostiam, ak je možné nazvať
povinnosťou aj to, čo vás veľmi baví,
pribudla aj funkcia prezidenta Európskej
asociácie elektronických športov
(Esports Europe). Na jej čele sa aktuálne
snaží o celkový reštart projektu, ktorého
ústredným cieľom je nadviazanie
spolupráce s Európskym olympijským
výborom. „Okrem toho sa spolu
s naším ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu snažíme preniesť sídlo
tejto prestížnej inštitúcie z Bruselu na
Slovensko. Ak sa nám tento projekt podarí
dotiahnuť do úspešného konca, pôjde
o prvú medzinárodnú športovú inštitúciu,
ktorá bude mať svoje sídlo na Slovensku,“
približuje Karol.
Svoje skúsenosti s herným priemyslom
využíva aj v najväčšej e-športovej
agentúre na Slovensku – Yvents, ktorá
sa v organizovaní herných turnajov
a s tým súvisiacich aktivít radí medzi
„top hráčov na trhu“ a jej aktivity
presahujú aj do susedného Česka.
„Organizujeme však aj podujatia, ktoré
nesúvisia len s herným priemyslom, ako
napríklad beániu STU, ktorú pravidelne
navštevuje cca 2500 ľudí, či verejné
podujatia ,na mieru‘ podľa predstáv

klientov. Z tých najpopulárnejších je to
IBM Fest,“ hovorí.

Fakulta, kde sa učitelia
zaujímajú o skúsenosti
študentov
Práve vďaka všetkým týmto aktivitám,
ktorým by sa podľa vlastných slov
venoval, či by už na fakulte študoval,
alebo nie, zistil, aké ústretové
a flexibilné je nastavenie FM UK,
z ktorej by si iné fakulty mohli brať
príklad. „Učitelia tu k študentom naozaj
pristupujú individuálne. V tom zmysle,
že si uvedomujú jedinečnosť každého
študenta a snažia sa mu vyjsť v ústrety.
Nesnažia sa ho ,ohnúť‘ len preto, aby
spĺňal ich vlastné rigidné pravidlá.
Namiesto vymýšľania umelého projektu,
ktorý by síce formálne spĺňal zadanie,
ale okrem toho by bol jeho prínos nulový,
tak často môžete na predmete pracovať
na niečom, čo riešite v praxi. Akurát svoj
projekt uspôsobíte tak, aby ste sa pri práci
na ňom naučili to, čo máte. Tento aspekt
flexibility a orientácie do praxe, kde to je
o riešení reálnych problémov, považujem
za najväčšiu konkurenčnú výhodu FM UK,“
vymenúva pozitíva štúdia na fakulte.
Možno aj práve preto náročnosť štúdia
prirovnáva skôr k princípu „koľko do
toho dáš, toľko dostaneš“. Priznáva, že
ak je študent šikovný, dokáže štúdiom
aj pomerne jednoducho prekĺznuť,
ale vie sa aj zapotiť – v mnohom to
závisí práve od jeho prístupu. Napriek
tomu by však prístup učiteľov nenazval
benevolentným, no vracia sa k už
spomínanej flexibilite. „Ak sa v praxi
venujete danej problematike, učitelia
to vedia oceniť a nenútia vás zbytočne
memorovať prázdne poučky a frázy, ale
skôr sa orientujú na podporenie vami
získaných skúseností,“ konštatuje a s tým
usúvzťažňuje aj prístup a komunikáciu
učiteľov. „Oproti zaužívanému stereotypu
učiteľa, ktorý je niekedy až dogmaticky
zakotvený vo svojich názoroch a vlastné
skúsenosti alebo poznatky študentov skôr
trestá, panuje na FM UK diametrálne
odlišný svet. Učitelia sú ústretoví
a ochotní sa s vami baviť, radi počúvajú
a skutočne ich zaujímajú vaše názory
a skúsenosti. Prístupom učiteľov môžeme
FM UK naozaj zaradiť medzi fakulty
21. storočia,“ uzatvára túto tému Karol.

Učarovala mu behaviorálna
psychológia
Karol je dnes na fakulte študentom
druhého ročníka doktorandského
štúdia, pričom pôsobí na katedre
stratégie a podnikania. Jeho vášňou

je už nejaký ten čas behaviorálna
psychológia. Objavil ju v sebe pred pár
rokmi po prečítaní knihy Myslenie rýchle
a pomalé od Daniela Kahnemana. Asi
preto z neho tak ľahko nedostanete
odpoveď na otázku, za akého človeka
sa sám považuje. Príliš dobre vie, že by
jeho odpoveď nebola objektívna. Ak
by to však bola otázka života a smrti,
na vlastné riziko by sa opísal ako
človek, ktorého baví rozumieť veciam
okolo seba a nachádzať pochopenie
pre postoje ľudí, zvlášť vtedy, keď
zastávajú opačné názory. Ale tiež by
povedal, že sa vždy snaží zachovať si
otvorenú myseľ a nedávať veľkú váhu
vlastným názorom. „Viem, ako veľmi
vedia byť skreslené,“ vysvetľuje. Vášeň
k behaviorálnej psychológii postupne
prerástla do hobby a následne aj do
štúdia. Vo svojej vedeckej práci sa
totiž venuje rôznym chybám ľudského
myslenia a spoločenským javom,
ktoré vysvetľujú, prečo a kedy sa
ľudia správajú iracionálne. „Mnohým

sa dnešná spoločenská situácia zdá až
nevysvetliteľná, ale práve behaviorálne
vedy ukazujú, ako je možné, že sú ľudia
schopní veriť na čipovanie, vysvetľujú,
prečo sú facebookové diskusie také
toxické, a celkovo poodhaľujú mnohé
spoločenské fenomény. Väčšina z nich
je totiž založená práve na iracionalite
ľudského správania, ktorú sa behaviorálne
vedy snažia racionálne vysvetliť
a zdôvodniť,“ objasňuje. V rámci svojho
výskumu sa preto snaží navrhovať
miniexperimenty, ktoré účastníkom
umožnia lepšie spoznať vlastné
premýšľanie. Študenti si tak podľa neho
vedia následne uvedomiť chyby, ktorých
sa pri premýšľaní sami dopúšťajú, vďaka
čomu budú vedieť lepšie odolávať
manipulácii využívajúcej práve tieto ich
zraniteľné miesta a utvoriť si skutočne
vlastný názor či spraviť zodpovednejšie
rozhodnutie. „Práve tento rozmer ma
na celom procese najviac teší,“ dodáva
s úsmevom.
Ako doktorand sa tiež podieľa na

výučbe. „Popravde, to bol môj primárny
motív, prečo som sa na doktorandské
štúdium prihlásil,“ udáva na pravú
mieru svoje rozhodnutie pokračovať
v štúdiu na FM UK. Vyučuje predmet
strategické myslenie a stratégia, kde má
vo vlastnej réžii významnú časť osnov
samotného predmetu, čo vníma ako
ďalší skvelý príklad prístupu na fakulte.
„Neviem si predstaviť, kde inde by vám
ako doktorandovi dovolili priniesť vlastné,
nové a inovatívne prvky do výučby a učiť
ich študentov hneď od prvého ročníka.
Naozaj som natrafil na tím skvelých ľudí
a spolu sa nám podarilo priniesť množstvo
inovácií a najnovších vedeckých poznatkov
z odboru behaviorálnej psychológie
do obsahu teraz už nášho spoločného
predmetu. Ak sa na zmenu študijného
odboru pozriem spätne, bakalárske roky
na FIIT STU určite neľutujem, ale môžem
povedať, že FM UK splnilo väčšinu mojich
očakávaní, niektoré dokonca aj prekonalo,
a so svojím rozhodnutím som veľmi
spokojný,“ uzatvára Karol.
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NEROZUMIEM TOMU,
AKO TO NEMÔŽEŠ
CHÁPAŤ...

UNIVERZITA
V SIETI

V spontánnych ústnych prejavoch je bežné, že
používatelia slovenského jazyka často používajú
slová, ktoré sa zo syntakticko-štylistického hľadiska
klasifikujú ako jazykové chyby. Žiada sa poznamenať,
že nie vždy musí ísť o zámernú deformáciu danej
syntaktickej schémy, lež o neuvedomenie si
prehrešku na strane hovoriaceho. To môže byť
spôsobené jednak časovou tiesňou, slabšou
koncentrovanosťou, jednak intenzívnym emočným
či citovým vzplanutím.
K spomínaným chybám s určitosťou patria
nesystémové expresívne syntaktické konštrukcie,
ku ktorým zaraďujeme anakolút, zeugmu
i kontamináciu. Naším objektom záujmu
je kontaminácia, ktorú si spoločne bližšie
špecifikujeme.
Pod pojmom kontaminácia rozumieme kríženie
väzieb dvoch významovo blízkych, mnohokrát
synonymných slov. V kontaminácii ide o napätie
medzi obsahom a formou. To v praxi značí situáciu,
keď sa hovoriaci plne sústredí na obsahovú
náplň svojej výpovede a jej formálna stránka mu
z rozličných príčin uniká. Ako sme sa už vyššie
zmienili, príčinou kontaminácie nemusí byť len
používateľova nekoncentrovanosť, ale v menej
priaznivom prípade aj jeho nevedomosť či
nedisciplinovanosť.
Kontamináciu, ktorá je konštrukčne syntagmatickým
javom, si ilustrujeme na skutočne expanzívnom
príklade kríženia väzieb sémanticky totožných
slovies rozumieť a chápať. V bežnej reči sa zvykne
povedať (ne)chápem tomu/(ne)rozumiem to. Dané
syntagmy by sa však podľa platných kodifikačných
príručiek mali správne používať takto: Nechápem
učivo z matematiky. (nechápem čo – väzba
s akuzatívom); Nerozumiem učivu z matematiky.
(nerozumiem čomu – väzba s datívom). Už to
chápeš? Rozumieš tomu?
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