
Z ohlasov účastníkov na Jarnú školu doktorandov 2022 

 

... prínos vidím v stretnutí s doktorandmi z iných odborov a možnosť vidieť a počuť, čomu sa venujú 

vo výskume, oceňujem veľmi aktuálne a zaujímavé témy pozvaných prednášok... prínos vidím aj v 

prvom kontakte s konferenciou, kde si môžu doktorandi vyskúšať, ako to asi vyzerá... 

 

... najväčším prínosom bola možnosť nadviazať kontakty s doktorandmi na ostatných fakultách, čo 

by mohlo prispieť k budúcej spolupráci, a zároveň odborné prednášky poslúžili aj ako veľká 

inšpirácia. No a túra bola za mňa super!... Nenapadá mi žiadne negatívum, bola som veľmi 

prekvapená, aké vydarené podujatie to bolo. Možno len pripomienka, že aj doktorandov z PF a LF 

zaujímajú prednášky z humanitných vied, tak sme niekedy aj za cenu neúčasti na našej sekcii 

odbiehali do sekcie humanitných vied, čo ma úprimne mrzí, ale zvedavosť bola veľká...  

 

... prednášky expertov boli veľkým plus, rada by som vyzdvihla interakciu s „publikom" na prednáške 

doc. Ráczovej. Zároveň interdisciplinárny charakter jednotlivých blokov prezentácií ponúkol pohľad 

do problematík iných ústavov/katedier v rámci LF/PF... škoda zrušenia plánovaných workshopov, 

hádam doktorandi nasledujúcich ročníkov budú mať možnosť ich absolvovať... 

 

... oceňujem možnosť prezentovať výsledky pred väčším množstvom ľudí, možnosť spoznať nových 

doktorandov, neformálnu atmosféru a lokalitu, v ktorej sa JŠD uskutočnila, oceňujem aj výlet na 

Poludnicu... 

 

... prednášky expertov boli rozhodne zaujímavé, oceňujem najmä tie praktické, zamerané na štúdium 

alebo vyrovnávanie sa so stresom, keďže tie boli prospešné pre všetkých, nielen pre lekársku a 

prírodovednú sekciu. Najväčšou výhodou JŠD je možnosť stretnúť sa s členmi ostatných katedier a 

fakúlt v relatívne neformálnom prostredí a vymeniť si skúsenosti aj znalosti. Oceňujem aj snahu o 

spoločný výlet, bola to veľmi pekná myšlienka, ale myslím, že trošku menej náročná túra by bola 

príjemnejšia a zapojili by sa viacerí študenti... odporúčam trvať na dodržiavaní presného času pri 

prezentovaní študentských prednášok, aby nedochádzalo k časovým sklzom a ostal čas na diskusiu 

pri každej téme... 

 

... našla som si kamarátov. Videla som, ako prednášajú iní doktorandi a čo môžem zlepšiť. Dostala 

som spätnú väzbu na môj prejav aj problematiku, ktorou sa zaoberám. Rozšírila som si obzory. Som 

rada, že som mala možnosť hlbšie porozumieť výskumom, ktoré bežia nielen na našej fakulte, ale aj 

na ostatných fakultách, a ako prebieha ich doktorandské štúdium. Veľmi si vážim účasť docentov, 

profesorov, prorektorov, a samozrejme, rektora, ktorého príhovor bol pre mňa veľmi prínosný... 

 

... komunikácia a tvorba nových vzťahov (nielen v odbore, ale aj medzi odbormi). Dostatok voľného 

času, ktorý umožňoval širokú besedu a spoznanie sa s ostatnými. Turistika po krásnom okolí. 

Spoločná preprava z univerzity. Technický pracovník prítomný celý čas na podujatí, ktorý hneď 

vyriešil akýkoľvek problém a nastavil/pripravil vždy všetko, aby bolo funkčné. Jednotné 

prihlasovanie a použitie portálu na to určeného (konečne sa stránka využíva, keď ju už máme...). 



Skvelé prostredie. Organizácia bola skvelá. Nestretol som sa so žiadnym problémom. Navrhol by som 

možnosť opakovanej účasti doktorandov na viacerých ročníkoch. Viem, že pravidelne každý rok pre 

všetkých doktorandov by to asi kapacitne nebolo možné, ale ja by som si to vedel predstaviť ako 

prezentáciu každoročných experimentálnych výsledkov... 

 

... skvelý výber plenárnych prednášok, možnosť vyskúšať si prednášať pred kolegami, krásna túra, ja 

by som privítala aj dve alebo možno dať na výber jednu menej náročnú „prechádzku", aby ju zvládli 

aj tí menej zdatní, vyhovujúca voľnosť programu, keďže nekonečne dlho sa obsedieť a vnímať nedá, 

celkovo hodnotím veľmi pozitívne, na mňa osobne to malo motivačný účinok... z môjho pohľadu bola 

škoda, že sa nedalo byť na dvoch miestach naraz, na jednej strane som chcela vedieť, aké výskumy 

sa robia na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte, ale na druhej strane prednášky doktorandov z 

Filozofickej a Právnickej fakulty vyzerali veľmi zaujímavo... 

 

... pre mňa osobne boli všetky plenárne prednášky veľmi zaujímavé. Oceňujem najmä prednášku 

pani docentky Ráczovej a pána profesora Hazuchu, pretože v týchto dňoch odovzdávam časť svojej 

záverečnej práce a cítim sa pod silným tlakom. Rovnako ma však zaujali aj témy prezentované 

doktorandmi. Pre pandemickú situáciu išlo o moje prvé osobné stretnutie s kolektívom ďalších 

doktorandov mimo našej katedry. Viem si zobrať príklad z odborného a profesionálneho prejavu 

starších kolegov a pretaviť získané skúsenosti do mojej prezentácie na dizertačnej skúške. 

Interdisciplinarita prezentovaných tém mi poskytla nové perspektívy nazerania na oblasť, ktorej sa 

aktuálne venujem... nevidím žiadne negatíva. Účasť na Jarnej škole doktorandov hodnotím ako 

veľmi prínosnú. Rada sa jej zúčastním aj budúci rok... 

 

... najväčším prínosom bolo stretnutie doktorandov z rôznych odborov (interdisciplinarita), výmena 

skúseností, vzájomné zdieľanie skúseností s doktorandským štúdiom na rôznych fakultách. Väčšina 

prednášok expertov bola pútavá aj vhodne odprezentovaná. Oceňujeme otvorenú komunikáciu s 

vedením. Príjemným osviežením JŠD bola túra... 

 

... oceňujem kolektív a profesionalitu prednášajúcich, besedu s vedením univerzity, variabilitu 

prednášok a rôznorodosť odborov, možnosti prepojenia jednotlivých vedných disciplín... 


