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Úvod 

Už v antickej filozofii by sme mohli nájsť snahy o pochopenie a definovanie tvorivosti 
prostredníctvom formovania prvých evolučných myšlienok. Teórie obsahovali koncepty, 
ako tvorivosť prispieva k rozvoju osobnosti a spoločnosti. To sa uskutočňuje prostredníc-
tvom sebakultivácie človeka a jeho tvorivej aktivity, ktorou mení, modifikuje a obohacuje 
univerzálnu skutočnosť. Snahy o pochopenie pojmu kreativita však nezostali len vo filozo-
fických vedách. Postupne sa z neho stala komplexná a interdisciplinárna problematika,  
o ktorej teoretický výklad sa pokúšajú rôzne vedné disciplíny. Kreativita je a bola i v minu-
losti predmetom mnohých výskumov. Napriek tomu nepoznáme všetky aspekty a atribúty 
tohto pojmu. Doba je charakteristická rýchlym progresom viditeľným v rôznych oblastiach 
ľudskej činnosti. Spoločnosť a poznanie by sa nemohli rozširovať, skvalitňovať a modifiko-
vať bez toho, že by kreativita nebola spojená s odbornými a vedeckými disciplínami. Defi-
novanie vedeckej kreativity môže predstavovať problém z hľadiska jej špecifických atribú-
tov odlišných od tradičných definícií kreativity. Vo vede sa aj pri mimoriadne inovatívnych 
metódach výskumu nemôžu celkom porušovať základy vedeckých doktrín. Preto definova-
nie vedeckej kreativity nemusí predstavovať jednoduchú úlohu. 

Cieľom príspevku je priniesť najdôležitejšie závery kvantitatívnej a kvalitatívnej formy 
výskumu v rámci rigoróznej práce zameranej na vedeckú kreativitu. Výskum bol orientova-
ný na zistenie názorov, ako vedci vnímajú problematiku kreativity vo vede na slovenských 
vedeckovýskumných pracoviskách. Každý vedec pre svoju prácu potrebuje dostatok infor-
mačných zdrojov ako teoretický podklad všetkých výskumov. Preto v príspevku budú spo-
menuté aj niektoré aspekty problému vedeckej kreativity z hľadiska informačnej vedy.  

Aj keď kreativita predstavuje interdisciplinárny problém, pomocou snáh o jeho defino-
vanie sa môžeme priblížiť k pochopeniu, ako pri vedeckej činnosti vznikajú originálne kon-
cepty, ako sa menia, striedajú a dopĺňajú vedecké paradigmy a ako sa rozvíja poznanie da-
ného odboru.  
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1  Kreativita a informačná veda 

Súčasné postoje vedeckej komunity k získavaniu informačných zdrojov v rámci vedec-
kého výskumu sú novou výzvou v spracovaní a efektívnom sprístupňovaní informácií. Spo-
ločenské zmeny a markantný zásah informačno-komunikačných technológií do všetkých 
foriem ľudskej činnosti sú dôvodom, prečo sa vedecká komunikácia presúva do elektronic-
kého prostredia. Moderný vedecký výskum potrebuje rýchly a efektívny prístup ku kvalit-
ným informáciám. Znalosti a poznatky podporujúce tvorivú vedeckú činnosť predstavujú 
významný a strategický kapitál rozvoja odboru a spoločenského poznania. V súvislosti s kre-
ativitou je potrebné u ľudí zlepšovať a podporovať predovšetkým kognitívne osobnostné 
predpoklady. O získaných informáciách je nevyhnutné premýšľať, hodnotiť a konštruovať 
ich význam. Kreatívna činnosť znamená vytvorenie vhodného spojenia medzi predstavivos-
ťou, imagináciou, vizualizáciou a analytickými schopnosťami. Práve proces vizualizácie  
a imaginácie môže predstavovať kreatívnu výzvu v spracovaní informácií. V procese infor-
mačného prieskumu sa môžu objavovať aj prvky nejednoznačnosti a neistoty. 

„Ak máme podporovať inováciu vo všetkých sektoroch našich životov (individuálne  
a kolektívne), musíme byť tolerantní k nejednoznačnosti a nejasnosti v našich životoch  
a v našej spoločnosti. Musíme byť schopní vidieť tvorivý potenciál rizika“ (Anderson 2010,  
s. 2). Neistota v získavaní informácií je paradoxne vhodným prostriedkom pre rozvoj tvori-
vého potenciálu človeka. Ak sú všetky informácie explicitne dané, zanikajú aj prirodzené 
možnosti na stimuláciu kreativity, objavovanie, skúmanie a tvorenie nových a originálnych 
asociácií. Theresa D. Anderson (2010) vo svojich teoretických konceptoch s neistotou po-
dobne ako s kreativitou umožňuje vidieť nové možnosti prehodnotenia vlastných postojov  
a hodnôt, ktoré vznikajú ako výzva voči prítomnej neistote. Neistota v informačnom proce-
se nemusí znamenať nedostatok vedomostí pri vyhľadávaní, selekcii a spracovávaní infor-
mácií. Týka sa možností, ktoré človek využíva vo vzťahu medzi kreativitou a reakciou na 
neistotu (Anderson 2010).  

Anderson vo svojom výskume (2008) tvrdí, že neistota a zvedavosť sú dve príbuzné 
entity, ktoré podporujú možnosti pre inováciu a podporu kreativity. Čím viac sa snažíme 
neistotu a riziká odstraňovať, tým viac sa vzďaľujeme od želaných tvorivých výsledkov.  

Vedecký prínos vo forme vytvárania nových originálnych a unikátnych výsledkov kre-
atívnej činnosti súvisí aj s kultúrou riskovania. Súčasťou vedeckej práce je nepredvídateľ-
nosť záverov výskumu. Åsa Boholm (2003) riziká rozdelil na objektívne a subjektívne. 
Objektívne vznikajú pri takom spracovaní informácií, keď sa kriticky analyzujú a hodnotia 
vedecké paradigmy. Subjektívne riziká sa formujú vtedy, keď človek začne pochybovať  
o pravdivosti objektívnych rizík.   

V tomto zmysle niektoré odborné názory (Anderson 2008; 2010; Boholm 2003) apelu-
jú na dôležitosť takého spracovania informácií, ktoré rešpektuje neistotu a nejednoznačnosť 
informácií. Tie môžu predstavovať prostriedok konštruovania neobvyklých asociácií, obja-
vovania, skúmania a tvorenia nových informácií, intuitívneho vyhľadávania a identifikova-
nia a odstraňovania anomálnych stavov v poznaní.   

Ako bude spomenuté nižšie v zisteniach a záveroch výskumu, komunita vedcov na 
Slovensku môže pociťovať nedostatok potrebných informácií pre svoj vedecký výskum.  
Súčasné obdobie exponenciálneho nárastu informácií definuje nevyhnutnosť rýchleho  
a efektívneho prístupu k informáciám ako jednu zo základných potrieb vedcov. Predmetom 
informačnej vedy je preto metodologické riešenie spracovania a sprístupňovania informácií, 
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ktoré podporuje sebarealizáciu, tvorivosť, zvyšuje motiváciu, poskytuje vhodný teoretický 
podklad výskumu a pomáha rozvíjať vedné disciplíny a odbory.  

Na základe predchádzajúcich preštudovaných zdrojov týkajúcich sa kreativity z rôznych 
hľadísk, je možno vytvoriť pojmovú mapu ako je na obr. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 

Pojmová mapa 

2  Výskum názorov vedcov na vedeckú kreativitu 

Okrem hlavného zámeru výskumu ako vedci charakterizujú problematiku vedeckej 
kreativity, bolo cieľom definovať aké sú možnosti rozvíjania kreatívneho potenciálu vzhľa-
dom na podporu vedy na Slovensku. Ďalej cieľom bolo identifikovanie externých a inter-
ných motivačných faktorov, sebarealizácie a prípadných bariér v kreatívnej činnosti vedcov. 
Prínosom výskumu by malo byť objasnenie kontextu kreativity vo vzťahu so slovenskou 
vedeckou produktivitou. Ak pochopíme aspekty vedeckej kreativity, je možné lepšie po-
chopiť podmienky, v akých sa vytvárajú nové poznatkové produkty a ako sa dosahuje 
vedecký progres na Slovensku.  

Charakter rigoróznej práce, v rámci ktorej výskum vznikal, dovoľoval použiť kvantita-
tívnu a kvalitatívnu formu získania informácií. Kvantitatívna forma ako dopytovanie na 
základe anonymného dotazníka a kvalitatívna forma ako osobné rozhovory s vybranými 
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vedeckými pracovníkmi ústavov Slovenskej akadémie vied umožňujú získať rôznorodú 
vzorku informácií. Ide o subjektívne a flexibilné informácie (kvalitatívna forma), pretože  
sa získavajú na základe osobných výpovedí, ktoré sú ovplyvnené hodnotami, názormi a em-
pirickými poznatkami respondenta. Zároveň hovoríme o možnosti získania objektívnych  
a nezávislých informácií (kvantitatívna forma), pretože anonymný dotazník má svoju fixnú 
štruktúru prostredníctvom škálovania, zatvorených otázok a váženého priemeru vo fáze 
analýz a štatistických výpočtov. 

Aby sme mohli hovoriť o základnej reprezentatívnosti výskumnej vzorky, dotazník bol 
rozposlaný ľuďom pôsobiacim na rôznych vedeckovýskumných pracoviskách na šiestich 
slovenských univerzitách, jednej akadémii umení a na všetkých ústavoch Slovenskej akadé-
mie vied.  Dotazník bol poslaný na 4561 emailových adries v pomere 2443 adries pracov-
níkov Slovenskej akadémie vied a 2118 adries pracovníkov univerzít. Vrátených bolo 499 
vyplnených dotazníkov. Celková návratnosť bola 10,94 %. Širšia verejnosť, vedeckých 
pracovníkov na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách nevynímajúc, môže mať 
istú nedôveru voči kvantitatívnym metódam výskumu. Dôvody môžu byť rôzne, či už skres-
lená štatistika, skepsa voči tabuľkovým výsledkom, nedostatok vedeckej objektívnosti alebo 
„prílišný“ pozitivizmus dotazníkovej metódy výskumu. Tieto a predchádzajúce faktory sú 
možným dôvodom, prečo návratnosť bola len necelých 11 % a prečo niektorí dopytovaní 
respondenti vyjadrili nevôľu zúčastniť sa na výskume.  Dotazník bol rozdelený na niekoľko 
častí, ktorých cieľom bolo definovanie, ako vnímajú samotní vedci problematiku vedeckej 
kreativity. Jeho súčasťou boli aj otázky orientované na zistenie rôznych vonkajších a vnú-
torných aspektov, ktoré do určitej miery ovplyvňujú charakter a intenzitu kreativity na ve-
deckom pracovisku. V neposlednom rade zisťoval ďalšie možné aspekty vedeckej kreativi-
ty, ktoré respondenti vo výskume definovali ako dôležité. 

Kvalitatívna forma výskumu umožňovala uskutočniť 11 osobných rozhovorov na rôz-
nych vedeckovýskumných pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Rozhovor mal osem 
otvorených otázok, ktoré nevylučovali možné doplnenie ďalších otázok v závislosti od in-
dividuality respondenta a kvality rozhovoru. 

3  Výsledky výskumu 

Analýza kvantitatívnej formy výskumu priniesla nasledujúce výsledky: z celkového 
počtu 499 odpovedí dotazník vyplnilo 240 žien (48,09 %) a 259 mužov (51,80 %). Najväč-
šie množstvo respondentov bolo vo vekovej skupine 20 – 35 rokov, v ktorej bolo získaných 
213 odpovedí, čo predstavuje 42,69 %. V rámci vekovej skupiny 36 – 50 rokov bolo získa-
ných 131 odpovedí (26,25 %), v skupine 51 – 65 rokov bolo 128 odpovedí (25,65 %) a naj-
menej odpovedí prišlo od respondentov vo vekovej skupine 66 rokov a viac – 27 odpovedí 
(5,41 %).  

V rámci analýz výsledkov výskumu boli vek, pohlavie a pracovná afiliácia skúmané 
ako možné premenné poukazujúce na rozdiely v získaných odpovediach. Výsledky však 
podľa týchto premenných  nepotvrdili markantné rozdiely vo vyjadreniach vedcov na danú 
problematiku. Možno tak predpokladať, že vedci nezávisle od veku, pohlavia a pracovného 
zaradenia vnímajú vedeckú kreativitu rovnako. 

Vedecká kreativita pre vedcov znamená predovšetkým originalitu (84 % responden-
tov) a nazeranie novým spôsobom na staré veci (81 % respondentov). Väčšina vedcov ju 
chápe aj ako viacero alternatív k riešeniu výskumnej problematiky (73 % respondentov) 
a ako nekonvenčné (divergentné) myslenie (71 % respondentov). Tvorivosť vo vede je pre 
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nich motivácia k myšlienkovej abstrakcii, ktorá podmieňuje vznik nových poznatkov a pod-
poruje proces vedeckej komunikácie. 
 

 

Graf 1 

Grafické znázornenie odpovedí vnímania problematiky rozvoja kreativity  
vzhľadom na podporu vedy 

Dotazník umožňoval respondentom vyjadriť sa aj k otázke možnosti podpory vedy na 
Slovensku a s tým súvisiacimi možnosťami pre individuálny rozvoj kreativity. Graf 1 pou-
kazuje na fakt, že až 56 % zúčastnených vedeckých pracovníkov na dotazníkovom priesku-
me vyjadruje svoj názor, že vzhľadom na nedostatočnú podporu vedy nemôžu vedci uplat-
ňovať svoju kreativitu. 25 % respondentov sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť a zvyšných 
19 % respondentov uviedlo, že podpora vedy na Slovensku je dostatočná. Medzi najčastej-
šie odpovede respondentov, prečo si myslia, že celý systém riadenia a podpory vedy je na-
stavený proti kreativite, ide najmä o prílišnú byrokraciu a rastúcu administratívu, rigiditu 
očakávaných pracovných výstupov, poddimenzované financovanie, nedostatočné podmien-
ky pre uplatnenie mladých vedcov, demotiváciu, ale aj neprajnosť, presadzovanie záujmov 
nadriadených a o nedostatočnú tvorivú atmosféru na pracovisku. V odpovediach responden-
tov, ktorí uviedli podporu vedy na Slovensku a možnosti pre uplatnenie kreatívneho poten-
ciálu ako dostačujúce, bol najčastejší dôvod to, že kreativita nie je závislá od externých 
zdrojov a možností, ale súvisí s charakterovými vlastnosťami výskumníka. Kreativita a jej 
osobný rozvoj nie je viazaný na podmienky, ktorým sa vedec musí prispôsobovať. Jeho 
kreatívnosť je prítomná bez podpory, pričom veda a s ňou súvisiaci tvorivý potenciál je slo-
bodná. Viacero respondentov sa taktiež vyjadrilo, že práve zlé materiálové, finančné a exis-
tenčné podmienky nútia vedcov byť kreatívnymi. 

Za najdôležitejšie faktory, ktoré vplývajú na mieru a intenzitu kreativity vedci považu-
jú najmä zvedavosť (65 % respondentov), komunikáciu vo vnútri výskumnej skupiny (63 % 
respondentov) a podporu nových myšlienok a postupov na pracovisku (59 % respondentov).  

V rámci dotazníka sme použili škálovanie, keď: 1 – úplne nesúhlasím, 2 – skôr nesú-
hlasím, 3 – neviem, 4 – skôr súhlasím, 5 – úplne súhlasím a následným výpočtom priemeru. 
Pri analýze a výpočte váženého priemeru pri otázkach zameraných na motiváciu na kreatív-
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ny prejav sa použil nasledujúci vzorec: počet odpovedí pre 1 x 1 + počet odpovedí pre 2 x 2 
+ počet odpovedí pre 3 x 3 + počet odpovedí pre 4 x 4 +počet odpovedí pre 5 x 5 / celkový 
počet odpovedí. To, čo vedcov motivuje, aby pri svojej práci boli kreatívni, je najmä vlast-
né potešenie a záujem o skúmanú problematiku (vážený priemer 4,61). Ďalej kreativitu 
vidia ako jednu z možností, ako vo vede dosiahnuť zaujímavé a nové poznatky (vážený 
priemer 4,52). 

Rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom môže byť v rozdielnosti 
prístupu analýzy získaných dát. Zatiaľ čo pri kvantitatívnom výskume sa analyzujú skôr 
čísla, percentá a vážené priemery, kvalitatívnym výskumom sa hodnotia skôr empirické 
osobné poznatky o danej problematike.  

Jednou z otázok rozhovoru bolo identifikovanie spojenia kreativity a vedeckej produk-
cie. Kreativitu respondenti chápu ako prítomnú a podstatnú vo vede, ktorá umožňuje pro-
dukovať alternatívne postupy, metódy, konštruovať neobvyklé asociácie a skúšať rôzne 
mechanizmy práce, bez ktorých by veda nemohla smerovať ďalej. Napriek tomu, že krea-
tivita je vo vede veľmi potrebná, respondenti nepredpokladajú, že by všetci vedci v jednej 
pracovnej skupine mali rovnaký kreatívny potenciál. Preto vyzdvihujú dôležitosť kolaborá-
cie a zdieľania cieľov a vízií vedeckej práce.  

Ďalšie otázky v rámci rozhovoru boli zameraná na zistenie, či od vedcov na pracovisku 
očakávajú, že budú kreatívni. Vedenie každého vedeckovýskumného pracoviska od svojich 
zamestnancov očakáva, že budú kreatívni a iniciatívni. Avšak niektorí respondenti vyjadrili 
názor, že tieto očakávania sú v rozpore s pracovným tlakom, ktorý je na nich vyvíjaný. 
Tento tlak charakterizovali ako príčinu, prečo je aj vlastná motivácia byť kreatívnym osla-
bená.  

Keďže v preštudovaných odborných zdrojoch, ktoré tvorili teoretický podklad tohto 
výskumu, rezonovali názory, že vedecká kreativita nemusí nutne znamenať len vytváranie 
progresívnych a inovatívnych výstupov, ďalšou otázkou bolo zistenie, ako respondenti vní-
majú túto problematiku. Respondenti sa mali vyjadriť, či kreativitu vo vede chápu ako nie-
čo veľmi progresívne, alebo to je len akési nazeranie neobvyklým spôsobom na staré veci. 
Podobne ako pri prvej otázke respondenti sa jednoznačne vyjadrili, že oba spôsoby sú legi-
tímne a vo vede prítomné.  

Pri rozhovoroch nás zaujímalo aj to, či kreativitu chápu ako proces, ktorý sa skladá 
z niekoľkých fáz. Respondenti uviedli, že akákoľvek práca ma akési etapy. Rozdiel možno 
badať, keď ide o vedeckú tvorivosť, najmä ak sa vedec snaží vytvoriť niečo nové a originál-
ne. Činnosti vedúce k vedeckej revolúcii chápu ako niečo, čo nemá presne stanovené fázy 
alebo etapy, ale ako proces, pri ktorom človek opakuje fázy výskumu. Samozrejme je dôle-
žitá koncentrácia – podobne ako pri akejkoľvek činnosti. Postupy zahŕňajú nápad alebo 
vnuknutie, koncentráciu, prípravu a samotnú fázu tvorenia. V procesoch kreatívnej vedec-
kej činnosti sú pre nich najdôležitejšie motivácia a vlastný záujem.  

Cieľom rozhovorov bolo aj zistenie, či respondenti v priebehu rokov zaznamenali ne-
jaký vývoj ich kreatívnych kompetencií. Jedna skupina respondentov vyjadrila názor, že 
individuálny vývoj kreativity je nevyhnutý a postupom času sa mení podobne, ako sa s ve-
kom mení genetický kód človeka. Druhá skupina respondentov nepredpokladá, že by krea-
tivita bola merateľná veličina. Chápu ju ako statickú vlastnosť, nemennú v čase, môže sa 
len meniť štýl práce a spôsob myslenia. Nakoniec však všetci respondenti súhlasia s tvrde-
ním, že ak má byť podporovaná vedecká kreativita, treba začať už na školách, ktoré by mali 
rešpektovať osobnostnú individualitu žiaka a študenta, naučiť ho kriticky myslieť, nie iba 
mechanicky memorovať poučky a definície. Aj s tým rizikom, že to môže predstavovať 
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akýsi tlak vyvíjaný na študentov, pretože v dnešnom svete je ťažšie udržať si myšlienkovú 
autonómiu, ako sa zaradiť do davu. 

4  Zhrnutie výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej časti 
výskumu 

Vyššie prezentované výsledky analýzy údajov získaných prostredníctvom dotazníka 
a osobných rozhovorov sú zhrnutím niektorých najdôležitejších zistení. Podrobná analýza 
všetkých zhromaždených dát spolu s ich vizuálnym a grafickým zobrazením sú uvedené 
v rigoróznej práci, v rámci ktorej bol výskum uskutočnený. Výsledky by sa pomocou mo-
delu dali vyjadriť nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 

Model kreativity vedeckých pracovníkov 

Podľa výsledkov výskumu by sme medzi pozitívne činitele podporujúce vedeckú kre-
ativitu mohli zaradiť najmä záujem a motiváciu o vedeckú činnosť, ktorá by slúžila na vy-
tváranie nových poznatkov a posúvanie hraníc poznaného. Ďalej to boli sebadôvera, slobo-
da prejavu a myslenia, kolegialita, rešpekt a dostatočné informačné a materiálne vybavenie, 
ktoré hrajú pri kreativite dôležitú úlohu.  

Negatívnym činiteľom, tlmiacim kreatívne schopnosti vo vede, bola najčastejšie ozna-
čovaná byrokracia a zaťažujúca administratíva. To, čo zabraňuje plne využívať kreatívny 
potenciál, bol aj nedostatočný záujem o vedeckú problematiku, rigidita pracovných postu-
pov, prílišná kontrola zo strany vedenia, nedostatočný funding, ale aj nedostatočný spolo-
čenský status vedy na Slovensku.  

Do modelu boli zahrnuté tiež vrodené a individuálne predispozície vedca, vplývajúce 
na kreativitu. V odpovediach respondentov boli aj názory, že vedecká kreativita nesúvisí 
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len s podmienkami, v ktorých musí pracovať. Ide o celkový prístup vedca, o jeho talent 
a snahu vyrovnať sa pri vedeckom výskume s akýmikoľvek podmienkami, na čo do istej 
miery vplýva aj osobnostný a individuálny predpoklad.  

Záver 

V príspevku sme sa pokúsili priblížiť niektoré najdôležitejšie zistenia analýzy kvanti-
tatívnej a kvalitatívnej časti výskumu názorov vedcov na vedeckú kreativitu v slovenskom 
kontexte. Aj keď súvislosť kreativity a vedeckej produkcie bola predmetom výskumov už  
v minulom storočí, stále ešte nepoznáme všetky aspekty tejto problematiky. Existujú len 
rôzne interdisciplinárne teórie a snahy o identifikovanie tvorivých kompetencií vo vede. 
Cieľom príspevku bolo priniesť nielen závery výskumu, ale aj podnietiť záujem o vedeckú 
kreativitu a jej skúmanie v slovenskom kontexte. Východiskom výskumu bola tiež analýza 
niektorých odborných názorov na danú problematiku z hľadiska informačnej vedy. Súčasná 
spoločnosť umožňuje otvorenú komunikáciu vedeckých poznatkov v elektronickom pro-
stredí. Tak sa predmetom skúmania tvorivých tendencií vo vede stali i možnosti rýchleho  
a efektívneho zabezpečenia informačných zdrojov potrebných pre vedecké bádanie. Hoci 
bol výskum zameraný na čo najširšiu vzorku respondentov, nemožno hovoriť o zovšeobec-
není a uplatňovaní výsledkov na celú akademickú obec. Keď chceme pochopiť súvislosti,  
v akých vznikajú vedecké poznatky, je potrebné naďalej viesť interdisciplinárne výskumy  
s cieľom identifikovať atribúty vedeckej kreativity.  
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Resumé 

VÝSLEDKY VÝSKUMU VNÍMANIA PROBLEMATIKY VEDECKEJ 
KREATIVITY V SLOVENSKOM KONTEXTE 

Jana Jakušová 

Príspevok sumarizuje najdôležitejšie závery a zistenia výskumu orientovaného na názory vedcov na 
problematiku vedeckej kreativity v slovenskom kontexte. Je orientovaný na výsledky kvalitatívnej  
a kvantitatívnej formy skúmania vzorky respondentov pôsobiacich na slovenských vedeckovýskum-
ných pracoviskách. Prináša analýzu niektorých odborných názorov na problematiku vedeckej kreati-
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vity z hľadiska informačnej vedy. Vyzdvihuje potrebu koncipovania interdisciplinárnych výskumov  
s cieľom identifikovania atribútov kreativity vo vede ako prostriedku na vytváranie nových poznatkov 
a dosiahnutie progresu vedeckého bádania.  

Summary 

RESEARCH RESULTS OF PERCEPTION OF SCIENTIFIC CREATIVITY  
IN THE SLOVAK CONDITIONS 

Jana Jakušová 

The paper brings the main conclusions and findings of research focused on the scientists’ opinions on 
the issue of scientific creativity in the Slovak conditions. It is a result-oriented summary of qualitative 
and quantitative forms of examining respondents working at the Slovak scientific and research institu-
tions. Also it provides an analysis of some scholar opinions on the issue of scientific creativity in terms 
of information science. It emphasizes the need to devise cross-disciplinary researches in order to iden-
tify the attributes of creativity in science as a way to create new knowledge and progress of scientific 
inquiry. 

  


