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ÚVOD
„Väþšina Đudí si myslí,
že intelekt robí veĐkého vedca.
Nemajú pravdu.
Robí to charakter.“
Albert Einstein

Vedecká a výskumná práca si dnes vyžaduje vysoké osobné aj tímové nasadenie,
kladie enormné nároky na vedecké inštitúcie a zodpovedné správanie sa vedcov
a vedeckých inštitúcií. Všetci oþakávajú, že vedecká komunita a všetci aktéri vedy
sú dôveryhodné subjekty, rešpektujú humánne princípy, budú sa správaĢ þestne a
zodpovedne k Đućom aj budúcnosti.
Táto vysoká dôvera kladie na nás, vedcov, vysoké morálne nároky a vyžaduje si
rešpektovaĢ najvyššie etické zásady. Kto iní ako vedci si musia uvedomiĢ svoju
participujúcu úlohu na skvalitĖovaní života, podporovaĢ dobrý život a podporovaĢ
prospešné veci pre Đudí dneška aj budúcnosti. Dynamika vedy nás núti k tomu, aby
sme boli opatrní a eliminovali morálne riziká, ktoré vznikajú pod vplyvom nielen
nových technológií, ale aj rôznych záujmových skupín alebo úþelového správania
sa vedcov. Osobná a profesionálna etika vedcov preto neoslabuje ich význam, ale
naopak, v kontexte týchto rýchlych zmien ho skôr posilĖuje. Preto nás nemôže
prekvapiĢ, že sa prijímajú medzinárodné etické štandardy, vznikajú etické komisie,
ktoré formulujú regulatívne dokumenty o dodržiavaní striktnejších pravidiel v tejto
oblasti. Tieto aktivity prenikajú aj do profesionálnej socializácie mladých vedcov.
Je preto prirodzené, že otázka dobrej vedeckej praxe by mala byĢ spoloþenskou
prioritou a centrom pozornosti inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vedou, výskumom a ich
implementáciou. Tento záujem sa zhoduje s etickým úsilím kreovaĢ lepší (dobrý)
život a podporovaĢ strategické zámery trvalo udržateĐného života. Etické riziko
spojené s prácou vedca a vedeckých inštitúcií je nutné minimalizovaĢ, pretože
etické riziká sa v súþasnej informaþnej ére, globalizovanej spoloþnosti, silnejúcom
vplyve ekonomicky silných záujmových skupín ešte umocĖujú. Preto musí byĢ
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posilĖovanie etickej kultúry, spoloþenskej dôvery a vedeckej reputácie v súþasnosti
podporované nielen etickou sebareguláciou (osvojovaním si etických požiadaviek
a etických rizík), ale zároveĖ aj uplatĖovaním prostriedkov inštitucionálnej etickej
povahy. Podobne ako v inej oblasti, aj vo vede a výskume vedie neetická prax k
strate dôvery vedca, poškodeniu dobrého mena alebo reputácie inštitúcie. Neraz
môže viesĢ až k ohrozeniu þloveka, prípadne poškodeniu základných Đudských
práv.
Akceptovanie etických štandardov vedy je niekedy problematické. Vedecké
postupy a rôzne praktiky vo vede majú neraz hlbšie kultúrno-hodnotové alebo
inštitucionálne korene, a preto nie je Đahké zaujaĢ k nim jednoznaþné morálne
hodnotiace stanovisko. Obyþajne je spojené s komerþnými

úmyslami, hlbšími

štátnymi záujmami alebo vojenskými ambíciami. Morálny kredit vedy þasto
znižujú zle nastavené inštitucionálne mechanizmy ako napr. posudzovanie
vedeckého výkonu podĐa kvantitatívnych kritérií, formálne redakþné a recenzné
postupy, neprimerané využívanie finanþných prostriedkov a pod. Ako príklad môže
poslúžiĢ problém publikovania v predátorských þasopisoch, publikovanie
v renomovaných svetových þasopisoch s nízkym H-indexom, nedoceĖovanie
vedeckého dialógu a úrovne národného diskurzu, nízka podpora pri organizovaní
vedeckých podujatí, tvorba tzv. „regálových“ zborníkov a publikácií, nízka
recenzná kvalita, spôsoby posudzovania výskumných projektov, finanþné
ohodnotenie expertíznej þinnosti a pod.
Touto publikáciou chceme osloviĢ mladých ako aj skúsených vedeckých
pracovníkov s tým cieĐom, aby si uvedomili dôležitosĢ etického rozmeru vedy
a výskumnej práce, prijali etiku ako dôležitú súþasĢ zvyšovania kvality vedeckej
práce a aby sme spoloþne vyvíjali úsilie zamerané na elimináciu etických rizík vo
vedeckej práci. Takto chceme posilniĢ morálne sebavedomie všetkých, ktorým
záleží na korektnej a eticky akceptovateĐnej vedeckej práci. Veríme, že takýmto
posilĖovaním „morálneho svalstva“ a osvojením si zásad korektnej vedeckej práce
sa zaradíme medzi lídrov dobrej vedeckej praxe doma aj v zahraniþí.
Nadobudneme tak nielen vyššie profesionálne uznanie, ale aj vedeckú sebaúctu.
Máme záujem poskytnúĢ poznatky, ktoré sú dôležité pri voĐbe medzi þestnou
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a morálne pochybnou vedou, ale aj to, ako sa „nastaviĢ“ pri praktizovaní dobrej
vedeckej praxe a odolávaĢ nekalým postupom, s ktorými sme neraz vo svojej práci
konfrontovaní. Etické porozumenie umožĖuje zaujaĢ kritický postoj k nežiaducim
praktikám. V koneþnom dôsledku nám ide o spoloþné úsilie budovaĢ si morálne
rešpektovanú vedeckú reputáciu. Preto je dôležité zoznámiĢ sa so štandardami
dobrej vedeckej praxe doma aj v zahraniþí, spôsobmi riešenia eticky sporných
otázok a aj s možnosĢou, ako si vybudovaĢ rešpektovanú profesionálnu pozíciu.
Publikácia je urþená nielen doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom, ale
všetkým, ktorí sa usilujú udržiavaĢ morálnu kredibilitu vedy a výskumu.
Ponúkneme nielen teoretický pohĐad na problém etiky vedy, ale aj inštitucionálne
mechanizmy na jej ovplyvĖovanie, nástroje predchádzania neetickým praktikám.
Veríme, že etickú kultúru mladého vedca môžu podporiĢ aj poznatky a metodické
postupy prezentované v jednotlivých þastiach publikácie, ktoré slúžia zároveĖ ako
metóda etického precviþovania, posilĖovania etickej erudície a rozpoznávania
vlastnej etickej línie správania sa vo vedeckej praxi.
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