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Predstavy o pôsobení vo vedeckej rade Historického ústavu v.v.i 

 

Účasť vo vedeckej rade umožňuje jej členovi aktívne sa podieľať na vedeckej 

profilácii Historického ústavu. Z tohto dôvodu považujem za dôležité, aby  vo vedeckej rade 

bol aj zástupca „starších“ dejín, teda stredoveku či ranného novoveku, ktoré bývajú občas 

trochu v pozadí.  

Zásadnú úlohu vedeckej rady vidím v udržaní vysokej úrovne vedeckej činnosti 

Historického ústavu, teda v kontinuálnom pokračovaní súčasného trendu. K tomu je 

potrebné  vyhľadávať prípadne si vychovávať mladých šikovných pracovníkov, tak, aby pri 

generačnej výmene nevznikali biele miesta vo výskume.  Vyžaduje  si to úzku spoluprácu 

s vysokými školami pri získavaní nových talentovaných a pracovitých doktorandov. Pre 

oblasť starších dejín sa môžem podieľať na výbere a následnom vedení perspektívnych 

mladých vedcov a vedkýň. Účasť vo vedeckej rade mi umožní do istej miery vplývať na 

oblasti výskumu a smerovanie historickej vedy. Za dôležité považujem zatraktívnenie tém 

historického výskumu, jeho zosúladenie s témami, ktoré rezonujú v zahraničí, oprostenie od 

úzkych lokálnych problémov či od čisto pozitivistického prístupu k historickému výskumu, 

o ktorý verejnosť nemá veľký záujem. 

Tým sa dostávam k hlavnej náplni môjho prípadného pôsobenia vo vedeckej rade 

a tou je „zviditeľnenie“ historického bádania v očiach širokej verejnosti. Historický ústav by 

mal v oveľa väčšej miere propagovať výsledky svojej činnosti. Dôležitý je predovšetkým 

prienik do verejnoprávnych médií, do RTVS, do významných tlačových aj internetových 

novín a časopisov a pod. Komunikácia s verejnosťou, informovanie o našej činnosti, 

propagácia našich prác, hľadanie účinných nástrojov ako zvyšovať povedomie o činnosti 

Historického ústavu  – to všetko sú oblasti, ktorým by som sa rada venovala v rámci 

pôsobenia vo vedeckej rade. Vďaka spolupráci s RTVS a inými médiami  mám v tejto oblasti 

pomerne bohaté skúsenosti a takto by som hádam mohla byť pre našu inštitúciu užitočná. 
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