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Práca v oblasti vedy nadobúda v súčasnej dobe nesmierne na význame. Ovplyvňuje ako 
fenomén so širokým záberom náš pracovný svet a všetky podmienky života.  Jej  rozvoj patrí 
k najdynamickejším javom našej súčasnosti. Z toho dôvodu predložená publikácia : “Ako 
písať a komunikovať“,  s podnadpisom :“Vademecum začínajúcich vedeckých pracovníkov“ 
je dielo, ktoré môže v rozsiahlom počte súvislostí napomáhať k čo najefektívnejšej 
výskumníckej práci, ako aj k uplatňovaniu  najnovších poznatkov domácej i svetovej vedy vo 
vedeckých  pracoviskách ako aj vo vzdelávacom systéme hlavne na vysokých školách. 
 
 
                    prof. Ing. Imrich Beseda, DrSc. 
 
 
Publikácia určená začínajúcim vedeckým a pedagogickým pracovníkom je veľmi potrebná. 
Obsahuje veľa praktických a aktuálnych rád a odporúčaní, po ktorých radi siahnu aj starší 
a riadiaci pracovníci.  
Cenné sú najmä publikačné skúsenosti  autorov jednotlivých kapitol, ktoré dokresľujú  
teoretické postuláty a praktické rady. Sú to vzácne informácie pre formovanie mladých 
vedcov a pedagógov, pričom sú uvedené súborne v jednej publikácii. Pre ich zvládnutie by 
čitateľ musel preštudovať veľký objem inej literatúry. 
 
                      prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. 
 
 
Využitie publikácie nesmierne uľahčí prácu budúcich učiteľov všetkých stupňov nášho 
školstva. Inšpiráciu, poučenie a príklady v knihe môžu nachádzať aj študenti 
jednoodborových študijných programov. Obsah je spracovaný na odbornej úrovni svedčiacej 
o  profesionálnej spôsobilosti a  dlhodobej pedagogickej praxi členov autorského kolektívu. 
To sa premietlo do excelentnej didaktickej kvality. 
Odborná úroveň predkladanej publikácie je garanciou jej využívania študentmi 
vysokoškolského štúdia prvého, druhého i tretieho stupňa. Inšpirovať a osviežiť vedomosti si 
čítaním publikácie vhodne môžu aj začínajúci vedeckí, pedagogickí i odborní pracovníci.  
Využiteľnosť vidím aj v celoživotnom vzdelávaní, nadstavbových a rozširujúcich typoch  
štúdia. Rýchly exkurz v knihe odporúčam aj pracovníkom odborných a koncepčných  
pracovísk i manažérom predovšetkým v oblasti výchovy a  vzdelávania.  
 
                                                    
                                                                                  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
 

Ako písať a komunikovať  najmä v oblasti vedy, techniky, umenia a vzdelávania je veľmi 
aktuálne a potrebné pre súčasných čitateľov, najmä tých, ktorí sa zaoberajú vedeckým 
spracovaním problematiky, ktorej sa venujú. Publikácia je veľmi vhodná pre mladých vedcov 
a začínajúcich odborníkov vo svojej profesii. Taktiež ju môžu veľmi dobre využiť študenti 
vysokých škôl, ktorí svoje štúdia završujú napísaním a obhajobou bakalárskej, magisterskej či 
dizertačnej práce.  

 
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. 



Publikácia má všetky predpoklady  pre  dobrú  orientáciu  nastupujúcej  mladej generácie vo 
vedeckej práci.  Monografia dáva v mnohom odpoveď na to,  ako  sa vyrovnať 
s medzinárodne deklarovanou snahou o vytvorenie „vedomostnej spoločnosti“, čo okrem 
iného predpokladá systém permanentného celoživotného vzdelávania. Som preto 
presvedčený, že predkladaná monografia je vhodná a potrebná nielen pre začínajúcich 
adeptov vedeckého bádania v každom odbore, ale je prínosom aj pre tých, ktorí chcú byť „in“  
na začiatku 3. milénia.. V súčasnej vedeckej práci je rozhodne žiaduce, aby pedagogickí, 
vedeckí pracovníci a ďalší členovia akademickej a vedeckej komunity vedeli kvalitne 
a vhodnou formou predniesť vedeckú prednášku, napísať kvalitnú odbornú, alebo vedeckú 
prácu, pripraviť, spracovať a napokon  prezentovať výsledky svojej vedeckej práce pred 
vedeckou komunitou.  
Rád konštatujem, že publikácia, určená začínajúcim vedeckým a pedagogickým pracovníkom, 
ale aj pracovníkom so skúsenosťami vo vedeckej práci, je jednoznačne  potrebná, prináša 
v stručnej forme aktuálne návody, rady a odporúčania, ktoré sú nevyhnutné pre odborný 
a vedecký rast pracovníkov školstva a vedy. Forma a štýl sú atraktívne s vysokým stupňom 
originálnosti. Obsahuje veľa praktických a aktuálnych rád a odporúčaní, po ktorých môžu 
siahnuť mladí aj starší vedeckí pracovníci.  
 
 

         Prof. MUDr. Daniel Bartko, DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FASA, FESO 
 
 
Práca plní cieľ ako prispieť k aktualizácii riešených poznatkov a má snahu pomôcť 
zorientovať sa v tomto jave. Práca z uvedených cieľov poukazuje a rieši stanovené úlohy. 
Neopomína spoluprácu s rôznymi subjektmi a správne vníma úlohu nárokov na vedu 
vysokých škôl a univerzít. Oceňujem najmä systematické reflexie ku samotnej interpretácií.  
Dôležitým a podstatným v práci je osobný vklad autorov, vhodne prezentujú výber a spôsob 
uplatnenia princípov písania prác. Práca je rečou faktov a myšlienkových dedukcií, ktoré 
z témy logicky vyplývajú a ktoré autori nepodcenili. Rieši postoje k stanovenej téme 
a zaujíma postoj k pravým hodnotám. 
 
 

                              prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD., CM 
 
 

Som presvedčený, že predkladaná monografia je vhodná a potrebná nielen pre začínajúcich 
adeptov vedeckého bádania, skúmania procesov a javov v danom odbore jedinca, ale je 
prínosom aj pre tých, ktorí chcú byť „in“ – na úrovni doby 21. storočia v ktorej  žijeme. 
Publikácia je typu odbornej monografie, ktorá svojim obsahom, rozsahom a odbornou 
úrovňou je vysoko aktuálna najmä pre potreby vzdelávania  v  druhom a treťom  stupni  
vysokoškolského štúdia,  pre začínajúcich  adeptov vedecko–pedagogickej komunity ale aj 
pre riadiacich a koncepčných pracovníkov v odbore výchovy a vzdelávania. Má súčasne aj 
vysoký popularizačný charakter s vysokým stupňom originálnosti. Koncentráciou vlastných i 
 prevzatých informácií, ich hodnotením, zhustením a vhodným utriedením vytvára novú 
kvalitu a má vysoký motivačný náboj. 

 
                 Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc. 

 



Táto monografia zorientuje, napomôže a prispeje ku kreovaniu ďalších generácií, vedeckej 
inteligencie tak potrebných pre riešenie čoraz náročnejších problémov ľudskej spoločnosti 
našich čias. 
 
                                                                                                  † doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. 
 
 
Vademecum je nejenom průvodcem techniky vědecké tvorby. Je také průvodcem, jak naplnit 
vědecké ambice čistými metodami. Poctivým úsilím o nalezení pravdy o našem rozporuplném 
světě. Každý vědecký a pedagogický  pracovník má v tomto úsilí své místo. Pokud 
nešvindluje. A v tom, aby na to neměl ani pomyšlení, mu může napomoci tato knížka. 
 
 

                                                               doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. 
 
 
Žijeme vo svete úžasných príležitostí uplatniť svoj tvorivý potenciál, ale zároveň aj 
obrovského množstva formalít a pravidiel. Spoločnosť, aby mohla efektívne fungovať má 
svoju hierarchiu, vnútorný poriadok, špecifickú hodnotovú orientáciu. Dnes už v ľudskej 
spoločnosti snáď neexistuje žiadna  oblasť, žiadne zákutie, ktoré by nebolo zaplnené  
množstvom najrozmanitejších noriem a pravidiel, bez rešpektovania ktorých uplatnenie sa je 
veľmi obťažné, ak je vôbec možné. Myslieť na ne a dodržiavať ich s únosnou mierou 
tolerancie, pohlcuje množstvo energie i času talentovaného jedinca. Dívam sa do obsahu diela 
a vidím autorov, skúsených a významných vysokoškolských pedagógov, ktorí chcú pomôcť 
prekonať túto bariéru  všetkým, po vysokoškolskom vzdelaní túžiacim študentom, tým 
nadpriemerne inteligentným ľuďom s vysokým potenciálom invencie, začínajúcim vedeckým 
a tvorivým pracovníkom, ktorým rady koncentrované v knihe umožnia s menším výdajom 
energie, prekonať nevyhnutné formality a dosiahnuť svoj cieľ, či oficiálne nastoliť svoje 
predstavy o fungovaní nepoznaných zákutí reality. Dielo umožní záujemcom rýchlo, pri tom 
nespochybniteľne a bezkonfliktne,  naplniť spoločenskú  požiadavku kľúčových noriem, bez 
nadmernej spotreby času ich štúdiom a venovať ušetrené v prospech uplatnenia vlastnej 
tvorivosti. V tomto počine vidím veľký prínos a významnosť hodnoty diela, ktorým jeho 
tvorcovia nezištne ponúkajú svoje rady a skúsenosti nastupujúcej generácii. 
                                                                                                          
                                                                                              Genmjr. v.v. Ing.  Emil Vestenický 
 
 
V ostatných storočiach má slovo „veda“ magický zvuk. Všetok úspech, rozvoj  a šťastie na 
zemi sa očakáva od vedy. Pritom aj oná má svoje limity. Predkladaná publikácia pomáha 
presne rozlišovať čo veda je a čo veda nie je, čo je vedecké, a čo vedecké nie je, čo sa od nej 
má, alebo nemá očakávať.   
Zložitosť vedeckého výskumu vyžaduje aj znalosť foriem publikácie výsledkov prác vedecko-
výskumných pracovníkov. Preto monografia „Ako písať“ je nielen veľmi aktuálna, ale aj 
aktualizujúca súčasné legislatívne rámce, normy a zásady písania, publikovania a prezentácie 
kvalifikačných, odborných a vedeckých prác. Som presvedčený, že bude užitočná nielen pre 
študentov bakalárskych, magisterských i doktorandských stupňov študijných programov, ale 
aj pre všetkých akademických pracovníkov, ktorí sú často konfrontovaní s otázkou: ako písať  
to alebo ono ? Pre slovenskú odbornú literatúru bude novým obohatením.    
 

       Mons. Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 



Informačná doba od nás vyžaduje spracovať čoraz viac informácií v kratšom čase. Preto 
myšlienka autorov spracovať a publikovať svoje dielo „Ako písať a komunikovať“ je veľmi 
aktuálna. Spôsob a formy našej vzájomnej komunikácie sa aj vplyvom zavádzania moderných 
komunikačných technológií menia.  Pri snahe o budovanie „vedomostnej spoločnosti“ je 
nevyhnutné, aby začínajúci vedeckí a pedagogickí pracovníci boli oboznámení s týmito 
možnosťami. Práca autorov umožňuje poznanie, ktoré dobre poslúži  aj skúsenejším vedecko-
pedagogickým pracovníkom. 
     
         doc. Ing. Igor Černák, PhD. 
 
 
 
Predkladaná publikácia je autormi vhodne  rozčlenená do siedmich kapitol. Je prezentovaná 
na približne  250 stranách textu. Účelne a prehľadne poskytuje všetkým budúcim vedeckým 
a pedagogickým pracovníkom, ale aj iným odborníkom z oblasti výskumu a vedy, potrebný 
základ pre osvojenie si vedeckého prístupu k napísaniu a zverejňovaniu svojich poznatkov. 
Všetky veľmi cenné, až vzácne rady a informácie ponúknuté v publikácii nielen uľahčia, ale 
hlavne zefektívnia budúcim výskumníkom a vedátorom prenikať do sféry písania záverov ich 
výskumu a bádania. Publikácia ma oslovila svojou originalitou, prehľadnosťou, 
orientáciou, hlbokou informačnou hodnotou, ale najmä odbornou kvalitou. 
Vítam vydanie tejto publikácie a očakávam, že prinesie pozitívny ohlas najmä u mladej 
začínajúcej odbornej  vedeckej generácie na prospech  rozvoja slovenskej a svetovej vedy. 
 
 
 Generál major  Ing. Marian ÁČ,  PhD.  
 
 Náčelník vojenskej kancelárie   
 Prezidenta slovenskej republiky.      
 
 


