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Medzi 2. marcom 2020 a 4. májom 2020 sme získali 396 záznamov. 
Polovica z Bratislavy (54.2%), polovica z ostatných krajov: Žilina 
(14.8%), Košice (11.7%), Trnava (6.0%), Prešov (4.9%), Nitra 
(4.2%), Banská Bystrica (3.9%), Trenčín (0.3%).

Tretina vzorky (37.8%) prírodné vedy, technické vedy (19.4%), 
lekárske a farmaceutické vedy (18.4%), spoločenské (12.3%), 
humanitné (7.1%) a pôdohospodárske vedy (5.0%).

Vysokoškolský sektor najčastejší (75.0%), nasleduje vládny sektor 
(20.3%), priemysel (4.2%), minimálny neziskový sektor (0.5%).

Demografické zloženie vyrovnané, výskumníčky (45.0%). 
Priemerný vek 43 rokov. Na aktuálnom pracovisku strávili 
posledných 15 rokov. Polovica vzorky mladšia ako medián 41 
rokov, polovica strávila na pracovisku menej ako medián 11 rokov.



Využitie pracovného času



Výskumná

Administratívna

Výučba

Iné

Technická
Finančná

Univerzita

Manažér

Odborná

Vzťahy medzi typmi činností. 
Vplyv typu pracoviska a 
manažérskej pozície. Štatisticky 
významné pozitívne efekty 
(OLS, p<0.05) plnou čiarou, 
negatívne prerušovanou.



Subjektívne vnímanie práce



Autonómia

Nadšenie

TvorivosťSloboda

Risk

Vzťahy medzi kvalitami 
subjektívneho vnímania 
výskumnej práce. Štatisticky 
významné sú len niektoré 
pozitívne efekty (OLS, p<0.05) 
plnou čiarou.



Kooperatívne modely výskumu



Manažér

Medziodb.

Ext. spolupráca

Int. spolupráca

Int. komunikácia

Porady

Vzťahy medzi komunikačnými a 
kooperatívnymi dimenziami vo 
výskume. Štatisticky významné 
sú len niektoré pozitívne efekty 
(OLS, p<0.05) plnou čiarou.



Objem a kvalita zdrojov
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Seniorita

Vek

Kariéra

Cesty

Technika

Vzdelávanie Plat

Status

Súvislosti zdrojov a kompenzácií 
z výskumnej práce. 
Demografické premenné 
zodpovedajú za jednosmerné 
efekty. Štatisticky významné len 
niektoré pozitívne efekty (OLS, 
p<0.05) plnou čiarou a negatívne 
efekty prerušovanou.



Riadenie pracoviska



Konflikty

Ciele

Lídri

Dopyt

Zdieľanie
nahor ↑

Príležitosti

Zdieľanie
nadol  ↓

Projekty Financie

Motivácia

Riadenie z hľadiska pracovníkov 
a manažérov spájajú väzby cez 
dve premenné, ktoré hodnotili 
obidve skupiny paralelne. 
Štatisticky významné pozitívne 
efekty (OLS, p<0.05) plnou 
čiarou, negatívny efekt 
prerušovanou.



Úroveň pracoviska a perspektíva



Žena

Seniorita

Reputácia

Dynamika
Úroveň

HľadámPlat

Štandard

Úroveň a perspektíva 
výskumného pracoviska z 
hľadiska respondentov. Aktuálna 
úroveň je v strede pozornosti, 
hľadanie novej práce signalizuje 
rezignáciu na tím. Štatisticky 
významné sú pozitívne efekty 
(OLS, p<0.05) plnou čiarou a 
negatívne prerušovanou.



Ďakujem za pozornosť!
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