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RECENZIA

Úspešný projekt „Akademická príručka“ pokračuje
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Rozmach vysokého školstva na Slovensku v ostatných
rokoch, akreditované študijné programy v nových študij-
ných odboroch vyžadujú nové učebné texty. Okrem for-
málnej stránky sa mení vysoké školstvo aj vnútorne a to
v zhode s odporúčaniami Európskej únie. Tak sa stalo,
že aj na lekárskych fakultách sa začínajú písať diplomové
práce, rozširuje sa motivácia študentov k samostatnej ve-
deckej práci, zavádzajú sa nové predmety, kde je hlavným
cieľom priviesť študentov k tvorivej vede, naučiť ich nie-
len usporiadať experiment, ale ho aj vyhodnotiť a výsledky
spracovať a vhodne prezentovať. Ukázalo sa, že napriek dl-
horočným tradíciám odbornej a vedeckej činnosti chýbajú
vhodné učebné texty. Akademická príručka (1. vydanie),
ktorá sa dostala na pulty kníhkupectiev v roku 2004 ako
výsledok práce kolektívu skúsených vysokoškolských učite-
ľov pod vedením prof. MUDr. D. Meška, PhD., vystihla
trend doby a dá sa povedať, že bola okamžite rozobraná
študentami, učiteľmi a odbornými pracovníkmi v celom sys-
téme vysokého a stredného školstva. Možno povedať, že
Akademická príručka je z hľadiska rozsahu, obsahu a formy
ojedinelá nielen u nás, ale aj v širšom stredoeurópskom
priestore, čo sa potvrdilo aj rýchlym rozpredaním celého
nákladu 1.v̇ydania.
Je preto potešujúce, že autori dokázali v krátkom čase

dať na knižný trh 2. vydanie, ktoré je rozšírené a doplnené
o niektoré nové časti (napr. etické aspekty a iné). V jed-
notlivých kapitolách sú komplexne spracované odporúčania
týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác

z univerzitného prostredia s rešpektovaním našich a medzi-
národných noriem. I pre prezentovanie

”
nenormovaných“

prác (prednáška, poster a pod.) tu nájde čitateľ užitočné
odporúčania a rady s využitím skúseností autorov i me-
dzinárodných pravidiel. Osobitne významné sú informá-
cie o bibliografickom odkazovaní na zdroje informácií vrá-
tane elektronických, o ochrane duševného vlastníctva (co-
pyright), o publikovaní v elektronickom prostredí a o etic-
kých aspektoch publikovania a výskumnej práce. Zaují-
mavé, ale veľmi prospešné sú aj kapitoly týkajúce sa orga-
nizovania odborných podujatí či prípravy na profesionálny
život (profesijný životopis, pracovný pohovor).
Zárukou vynikajúcej úrovne z odborného hľadiska sú au-

tori z viacerých inštitúcií Slovenska, ktorí majú dlhoročné
osobné skúsenosti s prezentovaním informácií prakticky vo
všetkých formách u nás i vo svete. Na slovenský knižný trh
sa dostáva publikácia so širokým spektrom užitočných rád
a odporúčaní, ktorá umožní jej používateľom zvýšiť úroveň
osobnej, ale aj inštitucionálnej prezentácie v slovenskom
i v európskom priestore.
V Akademickej príručke čitateľ nájde odporúčania ako

pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedec-
ko-odborný článok, PowerPointovú prezentáciu, ako písať
seminárnu/ročníkovú prácu, prácu SOČ, ŠVČ, bakalár-
sku, diplomovú, rigoróznu, dizertačnú, atestačnú, habili-
tačnú prácu, ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať,
ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či
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k etickým otázkam pri prezentovaní, ako sa orientovať v in-
dexových časopisoch, indexových citáciách a impakt fak-
tore, ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác,
ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii, ako
vydávať knihu v zahraničí, ale napríklad aj to, ako organi-
zovať odborné podujatie, ako pripraviť životopis, či ako sa
pripraviť na pracovný pohovor.

Akademická príručka je určená stredoškolským a vyso-
koškolským študentom, ale aj pedagógom, školiteľom, kon-
zultantom a oponentom odborných a vedeckých prác. Uká-
zalo sa, že je vhodným doplnkom štúdia aj pre doktoran-
dov, vedeckých pracovníkov a odborníkov z praxe. Akade-
mická príručka je zaradená ako základná, resp. odporučená
literatúra na viacerých vysokých školách.
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