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Etický kódex uchádzača o vedeckú hodnosť „DrSc.“ 

 

V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní         

pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška           

o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, je osobnosť uchádzača o vedeckú hodnosť „DrSc.“ 

definovaná len z hľadiska jeho profesionálnej kvalifikácie v danom odbore vedy a techniky.  

 

Jeho znenie je takéto: „Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu 

preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom 

vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.“.  

 

Z uvedeného vyplýva, že vedecká hodnosť doktora vied je znakom vyspelej vedeckej osobnosti. 

Veda je neohraničená v rozmanitosti objektov a oblastí štúdia a napokon nie je ohraničená ani                 

so zreteľom na vplyv výsledkov bádania na spoločnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že vedecká hodnosť 

doktora vied je najvyššou hodnosťou v oblasti výskumu a vývoja, na nositeľa tejto hodnosti spoločnosť 

kladie nároky nielen úzko odborné. Neoddeliteľnou súčasťou osobnostného profilu doktora vied sú 

okrem jeho vysokej odbornosti aj vysoké etické a morálne charakteristiky. Touto požiadavkou sa 

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti zaoberala a prijala nasledujúci etický kódex uchádzača 

o vedeckú hodnosť doktora vied. 

 

Uchádzač o vedeckú hodnosť doktora vied a jeho vedecké dielo musia spĺňať nasledujúce zásady: 
 
1. Uchádzač a tvorba diela, ktoré predkladá príslušnej komisii, musia mať zabezpečenú slobodu 

vedeckého skúmania. Vedecké skúmanie je nezávislé od politických, náboženských                   
a ideologických presvedčení. Rovnako je neprípustné akékoľvek potláčanie vedeckého 
skúmania z pozície autority. 

 
2. Uchádzač musí preukázať, že predkladané výsledky vedeckého výskumu alebo vývoja boli 

získané výhradne použitím vedeckej metodológie. Výsledky sú otvorené kritike opierajúcej sa 
o vecné a racionálne argumenty. 

 
3. Sloboda vedeckého skúmania musí v sebe niesť aj vedomie zodpovednosti za jeho kvalitu 

a morálnu akceptovateľnosť. Uchádzač si musí byť vedomý jeho možných pozitívnych 
a negatívnych dôsledkov. 

 
4. Predložená doktorská dizertačná práca v žiadnej svojej časti nesmie narúšať ľudskú 

dôstojnosť. 
 

5. Uchádzač vo svojej dizertačnej práci uvádza len výsledky dosiahnuté vlastným bádaním alebo 
bádaním v spoluautorstve, ktoré je možné doložiť vyhlásením spoluautorov. 

 
6. Uchádzač musí mať na vedecké publikácie, patenty alebo iné diela, ktoré sú súčasťou 

dizertačnej práce, autorské práva alebo povolenie od spoluautorov tieto diela v dizertácii 
uviesť. 
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7. Uchádzač musí dodržiavať základné etické a morálne princípy, ako aj spoločenské normy 
správania. Vo svojom konaní a životných postojoch si musí byť vedomý osobnej 
zodpovednosti voči vedeckej komunite a spoločnosti. 

 
 
Oboznámil som sa s obsahom tohto dokumentu a potvrdzujem, že ako uchádzač o vedeckú 

hodnosť „DrSc.“ spolu so svojím vedeckým dielom dodržiavam zásady etického kódexu. 
 
 
Dátum:                                                                               Podpis: 


