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1 Základy vedeckovýskumnej práce 

 
Ivan Čižnár 

 

Úvod 

 
 „....zaujímate sa o oné posvätné sídla, ktoré označujeme 

výstižným názvom – laboratória. Požadujte aby ich počet 

vzrastal a ich zariadenie sa zlepšovalo, lebo sú to chrámy  

budúcnosti, bohatstva a blaha. Sú to miesta, kde ľudstvo 

rastie, silnie a stáva sa lepším.“  

          Louis Pasteur 

 

      Veda a výskum tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrneho bohatstva človeka a sú dôležitým 

nástrojom výchovy, vzdelávania a poznávania pravdy. V akademických inštitúciách majú veda a 

výskum nezastupiteľné miesto a v jednote s pedagogickými činnosťami sú hnacou silou rozvoja 

a zušľachťovania spoločnosti.  

V prvom rade treba zdôrazniť, že nie je potrebné vytvárať predstavu o vede a výskume 

ako o niečom, čo nás uzatvorí do “vlastného sveta” vzdialeného od reality, od problémov, ktoré 

nás všetkých tlačia a žiadajú si riešenia. Naopak, veda a výskum nás všetkých stavajú tvárou 

v tvár životu a jeho problémom, a to najmä takým, ktoré sú zdanlivo zahalené rúškom tajomstva. 

A práve tieto problémy sú tým inšpirujúcim momentom, ktorý v nás vzbudzuje túžbu po poznaní 

a túžbu po odhaľovaní príčin a príčinných vzťahov, ktoré nás obklopujú. Už starogrécky filozof 

Aristoteles /384 – 332 pr. Kr./ povedal, “ veda je isté poznávanie na základe príčin”. A poznanie 

je požehnaním, nie prekliatím.  

Vo vede ide predovšetkým o objektívne poznávanie skutočností, zákonitostí, 

mechanizmov procesov, ich vzájomných vzťahov, ktoré sa stávajú základom ďalšieho 

racionálneho konania, nech už má podobu rozhodnutia, usmernenia, opatrenia, postupu 

(terapeutického, diagnostického, preventívneho) alebo ďalšieho experimentu. Takýto proces je aj 

základom medicíny, verejného zdravotníctva, alebo ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, 

ktoré sa v súčasnosti stávajú hybnou pákou v systémoch starostlivosti o zdravie človeka, s 

jednoznačným poslaním vedy a výskumu, t.j. produkovať dôkazy. 

Predstava, že vedecká metóda je vo svojej podstate induktívna, je len mýtus. Vedecká 

metóda je hypoteticko-deduktívna. Teoretické vysvetlenie fenoménu, mechanizmu alebo situácie 

sa nám v myšlienkach neobjaví ako produkt chaotickej zmesi informácií, ktoré sme nazbierali. 

Hypotéza, predstava riešenia určitého problému sa rodí v nadväznosti (ktorú si niekedy ani 
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neuvedomujeme) na predchádzajúce poznatky, skúsenosti. Takto to vyjadril aj veľký vedec 19. 

storočia, zakladateľ modernej mikrobiológie a vakcinológie L. Pasteur svojou známou 

myšlienkou “ Náhoda praje duchu pripravenému”. Pripravenosť ducha znamená, že je naplnený 

bohatstvom poznatkov, skúseností a vedomostí. Tým nepopierame, že hypotéza nemá v sebe 

silný prvok predstavivosti. Hypotéza sa rodí za pomoci predstavivosti a stáva sa základom výberu 

vhodnej metódy alebo metód s výraznou spätnou väzbou. Tvorba hypotéz je preto neoddeliteľnou 

súčasťou vedeckého práce. 

Veda je obdarená jedinečným autoregulačným potenciálom. Prostredníctvom vedeckej 

metódy nielen prináša nové poznatky ale koriguje už jestvujúci stav poznania v danej oblasti, 

vyvracia hypotézy, prináša ekonomické spoločenské alternatívy s vyššou úrovňou efektivity, 

kultúry a ušľachtilosti. Môžeme teda prijať nasledovné definície: 

 Veda je sústava poznatkov o zákonitostiach objektívnej skutočnosti a  

je jedna z foriem osvojovania si poznatkov o svete. Veda produkuje objektívne poznatky 

získané pozorovaním alebo experimentom. Tieto musia byť opakovateľné a voľne 

prístupné. 

 Základným nástrojom, ktorým veda napĺňa svoje poslanie zušľachťovať človeka je 

vedecká metóda. Vedecká metóda – pozostáva zo súboru postupov, ktorými skúmame 

fenomény, javy, deje, získavame nové poznatky prípadne korigujeme už existujúce 

poznatky. Vedecká metóda je založená na získavaní pozorovateľných, empirických a 

merateľných dôkazov. Vedecká metóda pomáha vede prepracovať sa k originálnym poznatkom. 

Originalita informácií, dôkazov zaručuje, že vieme pri riešení daného problému odpovedať na 

otázku „Prečo ?“ Aby sme ale vedeli na túto otázku dať relevantnú odpoveď musí mať vedecká 

činnosť vo svojom programe ako integrálnu komponentu analytickú zložku. 

 Častým problémom, aj v akademických kruhoch, je identifikácia metód a aktivít, ktoré 

napĺňajú vedecký obsah ktoréhokoľvek diela, či už je to záverečná diplomová práca, dizertačná 

práca ale aj inauguračný alebo habilitačný spis. Neraz sa v týchto vedeckých dokumentoch 

objavujú výsledky, ktoré autor získal niektorou z týchto činností: 

- prieskum, 

- monitoring, 

- skríning, 

- kazuistika, 
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- tvorba biologických zdrojových centier (biobanky), 

- tvorba legislatívnych nástrojov, 

- tvorba databáz a registrov. 

Všetky tieto činnosti patria medzi podporné aktivity, ktoré sú dôležité pre vedeckú prácu, ale 

samotné nenapĺňajú svojim metodickým postupom kritériá vedeckej činnosti a teda nemôžu byť 

podstatou vedeckej štúdie ani diplomovej alebo dizertačnej práce. Hlavný dôvodom je absencia 

analýzy, ktorej závery sú relevantné pre potvrdenie resp. vylúčenie hypotézy. 

 

 

2 Databázy vedeckých informácií, vyhľadávanie vo vedeckej 

literatúre a ďalších informačných zdrojoch 
 

        Zuzana Onderová 

 

    V dnešnej dobe sa kladie veľký dôraz na rozvoj znalostnej spoločnosti a tá sa nemôže zaobísť 

bez používania odborných a vedeckých informácií. K štúdiu, vedeckému výskumu, či 

publikovaniu výsledkov výskumu a rozvoja sú potrebné najnovšie informácie, ktoré zabezpečujú 

prístupy do databáz. 

Databáza je súbor dát, ktorý slúži na vyhľadávanie potrebných údajov, poznatkov či 

komplexných informácií. Je to štruktúrovaná kolekcia dát alebo informácií uložených v systéme 

takým spôsobom, že použitím opytovacieho jazyka získame potrebné informácie.  

Databázy obsahujú obrovské množstvo informácií v podobe celých textov, abstraktov, kníh, 

bibliografií alebo citácií. Umožňujú pohodlné vyhľadávanie a čítanie priamo v počítači, či 

možnosť ich vytlačenia alebo zaslania textov e-mailom.  

   Databáza je nástroj na zbieranie a usporiadanie informácií týkajúcich sa určitého predmetu či 

problému.  

   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave predpláca prístup v rámci IP adresy SZU do 

databáz: ScienceDirect, SCOPUS, ProQuest Hospital Collection, Web of Knowledge - Current 

Contents Conect, LWW EM Collection, BMJ Journals On-line Collection, Česká národní 

bibliografie a k 3d atlasu Primal Picture s. Nastavený je aj prístup do bezplatných databáz ako 

SpringerLink, EBSCO Research Databases, Free Medical Journals, OECD Factbook (aktuálny 

rok), ProQuest Dissertations & Theses (Abstracts). V študovni Univerzitnej knižnice SZU je na 
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ploche počítačov nastavený prístup do jednotlivých databáz. Na webovom rozhraní 

www.infozdroje.sk z IP adresy SZU je nastavený v strede webovej stránky zoznam databáz, do 

ktorých má SZU povolený prístup (ZDROJE DOSTUPNÉ ON-LINE). Uvedený je prístup do 

bezplatných databáz ako aj databáz, ktoré si SZU hradí z vlastných prostriedkov. Pod názvom 

databázy stačí kliknúť na PRIPOJIŤ. Pri každej konkrétnej databáze je možnosť kliknúť aj na 

informácie o danom produkte, či na pomôcky, kde nájdete stručné príručky či licenčné 

podmienky (zväčša v anglickom jazyku). 

www. infozdroje.sk 

 

ZDROJE DOSTUPNÉ ON-LINE: 

BioMed Central  
[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

BMJ Journals Online Collection  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

CRC Periodic Table Online  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

Česká národní bibliografie  
[Pripojiť] [O produkte]  

EBSCO Research Databases  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

Free Medical Journals 

[Pripojiť] [O produkte]  

LWW EM Collection  
[Pripojiť]  

OECD Factbook (aktuálny rok)  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

Primal Pictures  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

ProQuest Dissertations & Theses (Abstracts)  
[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

ProQuest Hospital Collection  

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

ScienceDirect 

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

http://www.biomedcentral.com/
http://www.biomedcentral.com/info/
http://www.biomedcentral.com/support/
http://journals.bmj.com/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3474
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=700
http://www.chemnetbase.com/periodic_table/per_table.html
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2343
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=569
http://aip.nkp.cz/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2524
http://search.epnet.com/
http://www.eifl.net/services/services_EBSCO.html
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=288
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/htm/about.htm
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&PAGE=main&D=yrovft
http://titania.sourceoecd.org/vl=647399/cl=22/nw=1/rpsv/factbook/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2960
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=533
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=pplp
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3110
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=567
http://search.proquest.com/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=1979
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=241
http://search.proquest.com/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3876
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=773
http://www.sciencedirect.com/
http://www.stk.cz/info_elsevier.html
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=147
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SCOPUS 

[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

SpringerLink  
[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

Web of Knowledge  
[Pripojiť] [O produkte] [Pomôcky]  

 

   Každá z databáz má rôzne vyhľadávače a umožňuje prístup k iným informáciám či zdrojom 

informácií. 

   Univerzitná knižnica SZU každý rok organizuje bezplatné školenie pre študentov a 

zamestnancov na oboznámenie sa s prácou jednotlivých databáz.  

   Efektívnym riešením zorientovania sa v práci s veľkým množstvom informácií je stručný 

prehľad databáz a práce s nimi. 

ScienceDirect 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede ScienceDirect, pripojiť 

    http://www.sciencedirect.com 

Vydavateľ:   Elsevier B.V. 

Dodávateľ:   Suweco CZ, spol. s r.o. 

Tematické zameranie: multidisciplinárne 

Členenie:   plno textová a abstraktová databáza 

Spracovanie od roku:  1995 

Dostupnosť plných textov vo formáte PDF a HTML 

   Zameranie databáze je určené pre odborných, vedeckých, výskumných a vývojových 

pracovníkov a študentova pedagogických pracovníkov vysokých škôl. 

ScienceDirect je rozsiahla plno textová databáza, ktorá prináša vyše 2000 titulov vedeckých e-

časopisov z produkcie vydavateľstva Elsevier z oblasti prírodných vied, medicíny a zdravotníctva 

a spoločenských vied. Mnohé spracované časopisy majú vysoký impact faktor, čo zvyšuje kvalitu 

poskytovaných informácií. V databáze sú spracované plné texty z vedeckých a odborných 

časopisov, abstrakty z e-kníh, bibliografické informácie a citácie prelinkované do citačnej 

databázy SCOPUS. 

 

 

 

http://www.scopus.com/
http://info.scopus.com/overview/what/
http://info.scopus.com/detail/how/
http://www.springerlink.de/
http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=2940
http://www.infozdroje.sk/pomucky.php?produkt=102
http://isiknowledge.com/
http://wok.uniba.sk/
http://vili.uniba.sk/wos/wos-pr.html
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ScienceDirect umožňuje: 

1. jednoduché vyhľadávanie (zadanie vyhľadávacieho dotazu do jedného alebo viacerých 

polí) 

2. pokročilé vyhľadávanie (vyhľadávacie dotazy v dvoch rôznych poliach a tie sa  

  môžu kombinovať) 

3. prehľadávanie (v zozname všetkých časopisov - zoradené sú podľa abecedy alebo v 

zoznamoch tematických oblastí) 

4. výsledky vyhľadávania 

SCOPUS 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede SCOPUS, pripojiť 

    http://www.scopus.com 

Vydavateľ:   Elsevier B.V. 

Dodávateľ:   Suweco CZ, spol. s r.o. 

Tematické zameranie: multidisciplinárne 

Členenie:   abstraktová, citačná scientometrická databáza 

Spracovanie od roku:  1960 

SCOPUS patrí k najmladším produktom, ale je jednou z najväčších abstraktových a citačných 

databáz. Jej obsah sa porovnáva s obsahom Web of Science. Zameranie databázy je určené pre 

odborných a vedeckých pracovníkov výskumných a vývojových organizácií a študentom a 

pedagogickým pracovníkom vysokých škôl z oblasti chémie, fyziky, techniky, lekárskych, 

spoločenských prírodných vied.  

SCOPUS spracováva cca 1650 titulov od vyše 4000 vydavateľov, z toho 1200 časopisov má 

prístup k plným textom. Abstrakty sú okrem článkov aj z konferenčných materiálov, firemných 

publikácií, knižných sérií, webových zdrojov, patentov. 

SCOPUS umožňuje: 

1. jednoduché vyhľadávanie (priamo z vyhľadávacieho okna domovskej stránky) 

2. pokročilé vyhľadávanie (s možnosťou použiť Booleovské operátory) 

3. autorské vyhľadávanie (zadaním mena autora) 

4. vyhľadávania podľa pracoviska 

5. vyhľadávanie citácií (citovanosť autora, celkový počet citácií v jednotlivých rokoch  

  s možnosťou vylúčenia autocitácií a získaním aj celého údaju citácie) 
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 6. vyhľadávanie h-indexu (od roku 1996) 

Current Contents Conect (CCC) 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede Web of Knowledge, pripojiť 

    http://www.webofknowledge.com 

Vydavateľ:   Thomson Reuters 

Dodávateľ:   Suweco CZ, spol. s r.o. 

Tematické zameranie: multidisciplinárne 

Členenie:   SZU len prístup do 3 oblastí  

Spracovanie od roku:  1958 

CCC je súčasťou sú databázy Web of Knowledge. Je to multidisciplinárna abstraktová a 

bibliografická databáza poskytuje prístup ku kompletným bibliografickým informáciám z viac 

ako 8.800 svetových vedeckých časopisov a viac ako 2.000 kníh. Sleduje vyše 7.000 webových 

stránok. Pre SZU sú zabezpečený prístup do 3 edícií:  

1. Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES) 

Zahŕňa viac ako 1040 periodík a kníh z problematiky agrikultúry, biológii a  

environmentálnych vied. 

2. Current Contents® / Clinical Medicine (CM) 

Zahŕňa viac ako 1120 vybraných periodík a kníh z oblasti prieskumu v klinickej medicíne: 

  anestéziológia a intenzívna medicína, chirurgia a kardiovaskulárne a respiračné problémy 

3. Current Contents® / Life Sciences (LS) 

Obsahuje viac ako 1370 vybraných periodík a kníh z oblasti prírodných vied. 

Databáza CCCje určená pre tých, ktorí chcú poznať karentované časopisy z jednotlivých 

vedných odborov. Výsledkom vyhľadávania je možnosť prečítať si abstrakt a prečítať si 

bibliografické o článku, či autorovi. Výraz karentovaný časopis je zaužívaný na označenie 

vedeckých časopisov, ktoré sú registrované a spracovávané službou Current Contents. Current 

Contents vydáva od roku 1958 Institute for Scientific Information (ISI, USA). 

Zoznamy karentovaných časopisov možno nájsť na stránke ISI, cez linku Journal Lists alebo 

priamo na adrese http://www.isinet.com/journals/. 

Každý záznam o časopise obsahuje názov, periodicitu, ISSN. 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi/portal.cgi?SID=Z1OiALjn6D9m9acig2e
http://www.isinet.com/
http://www.isinet.com/journals/
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ProQuest Hospital Collection 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede ProQuest Hospital Collection, 

    http://search.proquest.com/index 

Vydavateľ:   ProQuest 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: databáza z lekárskych a príbuzných vied 

Členenie:   plnotextová a abstraktová databáza 

 Dostupnosť plných textov vo formáte PDF a HTML 

   Databáza je určená pre odborných a vedeckých pracovníkov výskumných a vývojových 

organizácií a študentom a pedagogickým pracovníkom vysokých škôl z lekárskych, a príbuzných 

vied. Spracováva vyše 2100 časopisov, z toho 1800 recenzovaných, bibliografické záznamy 

prevzaté z MEDLINE, plné texty týkajúce sa ošetrovateľstva, ktoré sú založené na dôkazoch a 

viac ako 19000 dizertácií.  

Vyhľadávanie: 

 

 

 

 Informácie o dostupných dokumentoch. 

 Prezeranie dostupných čísiel publikácie. 

 Vyhľadávanie v rámci jednej publikácie. 

 

 

 

 

 Vyberte si indexy/vyhľadávacie polia z rolovacích 

zoznamov na presné vyhľadávanie. 

 Na výber výrazov zo zoznamov kliknite na odkaz, ktorý 

sa zjaví vpravo od vybraného vyhľadávacieho poľa. 

 Zvoľte si časové rozpätie. 

 

 

 

 

 Urobte jednoduché vyhľadávanie kľúčových slov. 

 Vytvorte zložitejšie vyhľadávacie reťazce použitím 

kódov polí a zátvoriek (viď Search Field Syntax v Search 

Tips). 

 

 

 

 

 Vložte hľadaný výraz a ProQuest navrhne témy použijúc 

podrobné indexy. 

 Zúžte súvisiacimi výrazmi. 
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Práca s výsledkami a uloženie vyhľadávania: 

 

Results– s podporou 

ProQuest
®
 Smart Search 

 

 Jedinečná funkcia, ktorá analyzuje vaše vyhľadávanie 

a navrhne súvisiace témy a publikácie na spresnenie vášho 

vyhľadávania. 

 Zo stránky s výsledkami vyberte z navrhnutých odkazov v 

okne ProQuest
®Smart Search. 

 

 

 

Set Up Alert  
 

 

 Nastavte adresné zasielanie informácií k vyhľadávaniam, a 

dostávajte e-mailové oznamy o nových dokumentoch 

relevantných pre vaše vyhľadávanie. 

 Nastavte adresné zasielanie informácií k publikáciám 

a dostávajte e-mailové oznamy o nových dokumentoch 

dodaných k určitej publikácii. 

 

 

 

 
 

 

 Označte dokumenty na obrazovke s výsledkami alebo pri 

zobrazení úplného textu. 

 V rámci My Research tlačte, e-mailujte, exportujte 

záznamy alebo vytvorte bibliografie z vašich označených 

záznamov. 

 

Uloženie vášho vyhľadávania: 

 ProQuest automaticky uloží do 25 publikácií, ktoré ste 

otvorili cez záložku Publications, do 25 vyhľadávaní, ktoré 

ste urobili, a do 50 záznamov, ktoré ste označili. Tieto 

údaje sú uložené v My Research až do vášho odhlásenia. 

Kliknite na Create a webpagevMy Research na editovanie, 

e-mailovanie alebo stiahnutie vašich uložených 

vyhľadávaní ako webovej stránky. 

 

 

LWW EM Collection 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede LWW EM Collection, 

                        pripojiť 

    http://ovidsp.tx.ovid.com 

Vydavateľ:   Wolters Kluwer 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: databáza z lekárskych a príbuzných vied 

Členenie:   plnotextová databáza vybraných periodík 
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Databáza umožňuje prístup k plno textovým článkom vybraných časopisov.  

Vyhľadávanie: 

1. podľa časopisu 

2. podľa autora  

3. prepojenie cez Primal Pictures k 3D anatomickému atlasu. 

Dostupnosť plných textov vo formáte PDF a HTML 

BMJ Journals Online Collection 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede BMJ Journals Online Collection, 

    http://http://group.bmj.com/products/journals/ 

Vydavateľ:   BMJ 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: lekárske a príbuzné vedy 

Členenie:   plnotextová databáza vybraných periodík 

Dostupná retrospektíva: aktuálny ročník a archív 

Dostupnosť plných textov vo formáte PDF a HTML 

Primal Pictures 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede Primal Pictures,pripojiť 

    http://http://anatomy.tv/new_hom.aspx? 

Vydavateľ:   Wolters Kluwer 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: 3 D anatomický atlas 

Bezplatné databázy: 

SpringerLink(národná licencia) 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede SpringerLink,     

    http://springerlink.com 

Vydavateľ:   Springer (Kluwer) 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: multidisciplinárne  

Členenie: plnotextová databáza vybraných časopisov (2638), kníh (47747), 

knižných sérií (1493)  

Dostupná retrospektíva: 1997 
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   Databáza je určená odborným a vedeckým pracovníkom výskumných a vývojových organizácií 

a študentom a pedagogickým pracovníkom vysokých škôl. Spracováva 1664 časopisov s plnými 

textami článkov, takmer 200 elektronických príručiek a vyše 22500 ittulov protokolov.  

   SpringerLink umožňuje aj prelinkovanie do 2 špeciálnych knižníc:  

Chinese Library of Science (82 titulov čínskych vedeckých časopisov vydávaných v 

anglickom jazyku) 

Russian Library of Science (cca 200 titulov recenzovaných časopisov z Ruska a 

susediacich krajín vydávaných v anglickom jazyku) 

Vyhľadávanie: 

1. jednoduché (zadaním slova alebo frázy do vyhľadávacieho okna v hornej časti 

obrazovky 

2. pokročilé (v poliach plný text, názov a abstrakt alebo podľa autorov, podľa ISBN, 

ISSN, DOI, podľa názvu publikácie, ročníka a čísla, podľa rozhrania rokov) 

 3. prezeranie (zo zoznamu rozdelených podľa tematických skupín, podľa typu dokumentu 

alebo abecedného zoznamu publikácií) 

Výsledky vyhľadávania: 

 1. možnosť zasielania e-mailom 

 2. vytlačenie vybraného textu 

 3. uloženie vybraných textov do osobnej schránky 

Zoradenie výsledkov podľa: 

 1. relevancie 

 2. dátumu 

 3. abecedy 

 

Dostupnosť plných textov vo formáte PDF a HTML: 

Free Medical Journals 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede Free Medical Journals ,pripojiť 

    http://www.freemedicaljournals.com 

Vydavateľ:   Flying Publisher 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: multidisciplinárne  
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Členenie: plno textová a abstraktová databáza voľne prístupných časopisov  

Dostupná retrospektíva: rôzne 

Databáza umožňuje prístup do voľne prístupných časopisov rozdelených podľa odborov. 

Obsahuje aj niektoré karentované časopisy s vysokým impakt faktorom.  

Vyhľadávanie: 

 1. abecedné podľa názvu časopisov 

 2. podľa odboru 

 3. karentované časopisy podľa impakt faktoru 

 4. knihy (celé texty vybraných titulov kníh) 

 

EBSCO Research Databases (národná licencia) 

Prístup:    www.infozdroje.sk, v strede EBSCO Research Database , 

    http://www.search.ebscohost.com, EBSCOhost Web 

Vydavateľ:   EBSCO 

Dodávateľ:   Albertina Icome Bratislava 

Tematické zameranie: multidisciplinárne  

Členenie: plno textová a abstraktová databáza časopisov v rámci 

celoslovenskej národnej licencie 

Vyhľadávanie: 

 1. abecedné podľa názvu časopisov 

 2. podľa odboru 

 3. podľa kľúčových slov 

 4. podľa autora 

   Databáza sa používa na vypracovávanie rešerší zo zahraničnej literatúry, v prípade povolenia 

plných textov článkov databáza prelinkuje na ScienceDirect.  
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3 Grantové agentúry - veda, výskum, financovanie vedy 

 
Ľubica Palkovičová 

 

Veda a technológie sa v súčasnosti stali základom globálnej ekonómie a spoločnosti 

založenej na poznaní – tzv. knowledge-based society. "Produkcia“ nových vedeckých poznatkov 

vyžaduje pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov. Hlavný zdroj financovania vedy 

a výskumu predstavujú grantové agentúry.  

Grantová agentúra (GA) je inštitúcia, ktorá prostredníctvom súťaže o granty podporuje 

rôzne vedecké, technické, kultúrne, vzdelávacie a iné všeobecne prospešné projekty. Základné 

delenie GA je na štátne a súkromné. Štátne GA rozdeľujú verejné prostriedky zo štátneho 

rozpočtu; neštátne GA môžu byť súčasťou rôznych nadácií a iných verejných i súkromných 

inštitúcií.  

Proces získavania finančných prostriedkov na vedu a výskum prostredníctvom grantovej 

agentúry má svoju všeobecnú postupnosť, ktorá sa môže mierne odlišovať v závislosti od typu 

GA. Na začiatku agentúra vyhlási výzvu na podávanie vedeckých projektov a vypíše jej 

podmienky, kde stanoví odbor alebo tému, na ktorú je konkrétna výzva zameraná, stanoví rozsah 

finančnej podpory na danú tému, určí kto sa môže súťaže zúčastniť (tzv. spôsobilosť uchádzača 

o finančný grant), aké budú povinné náležitosti prihlášky a stanoví termín podania prihlášky a 

termín záverečného rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov. V závislosti od typu GA 

býva zvykom zverejniť aj informáciu o tom, čo sa na projektoch hodnotí, spôsob hodnotenia, 

poprípade iné podmienky, špecifické pre danú výzvu, alebo agentúru. 

 

Rozlišujeme nasledovné základné typy grantových agentúr:  

Medzinárodné grantové agentúry  

 Rámcové programy Európskej únie  

 European Science Foundation (ESF, Európska nadácia pre vedu) 

 National Institutes of Health (NIH, USA) 

 National Science Foundation (NSF, USA) 

Súkromné GA 

 Wellcome Trust (UK; mimovládna organizácia pre biomedicínsky výskum) 

 Volkswagen Stiftung (VW Foundation; SRN) 
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Národné GA  

 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)  

 Grantová agentúra Českej republiky (GA ČR) 

Rezortné GA v SR 

 VEGA 

 MZ SR 

Inštitucionálne GA (tzv. intramurálny výskum). 

 

            MEDZINÁRODNÉ GRANTOVÉ AGENTÚRY - EURÓPA 

 

Rámcové programy Európskej únie pre výskum a vývoj predstavujú hlavný nástroj 

EÚ na financovanie výskumu v Európe. Reprezentujú nadstavbovú vedecko-technickú politiku 

EÚ vo vzťahu k čiastkovým programom jednotlivých členských krajín, pričom vychádzajú 

z podrobných analýz stavu ekonomiky, spoločenských, ekologických podmienok a potrieb v EÚ 

s cieľom stanoviť také priority vo výskume a technologickom rozvoji, ktoré zabezpečia EÚ 

potrebnú konkurenčnú schopnosť v porovnaní s najvyspelejšími krajinami sveta.  

V súčasnosti prebieha realizácia 7.rámcového programu EÚ (7.RP EÚ), ktorý sa vzťahuje 

na roky 2007-2013 a je naň vyčlenených 53,2 miliárd eur. Možnosť zúčastniť sa na tomto 

programe majú univerzity, výskumné centrá, malé a stredné podniky, verejné inštitúcie a tiež 

jednotlivci z ktorejkoľvek časti sveta. Program zahŕňa špecifické programy Spolupráca, 

Myšlienky, Ľudia, Kapacity a Jadrový výskum (Euratom). 

Najväčšiu časť 7.RP predstavuje špecifický program Spolupráca, zameraný 

predovšetkým na pomoc pri rozvoji spolupráce medzi priemyslom a vysokoškolským výskumom 

a zvláštna pozornosť je upriamená na výskum multidisciplinárny. Program Spolupráca podporuje 

rozvoj spoločného výskumu v rámci Európy a iných partnerských krajín podľa viacerých 

kľúčových tematických oblastí: zdravie, potraviny, poľnohospodárstvo a rybolov, biotechnológia, 

informačné a komunikačné technológie, nanoveda a nanotechnológie, materiály a nové výrobné 

technológie, energetika, životné prostredie (vrátane klimatických zmien), doprava (vrátane 

vzdušnej dopravy), socioekonómia a spoločenské vedy, bezpečnosť a vesmír. 

Špecifický program Myšlienky podporuje hlavne základný investigatívny výskum na 

hraniciach vedy a technológií, nezávisle od tematických priorít. Špecifický program Ľudia je 
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zameraný na podpora mobility a profesijného rozvoja výskumníkov v rámci Európy i mimo nej. 

Program Kapacity poskytuje pomoc pri rozvoji kapacít, ktoré Európa potrebuje, aby sa stala 

vedúcou ekonomikou založenou na vedomostiach. Rozvoj možností jadrovej syntézy a štiepenia 

v rámci Európy prebieha v rámci špecifického programu 7.RP Jadrový výskum (Euratom).  

Európska nadácia pre vedu (European Science Foundation = ESF) podporuje 

predovšetkým základný výskum. Vznikla v roku 1974 a v súčasnosti je v nej zastúpených 72 

členských organizácií z 30 krajín Európy. Je to nezávislá mimovládna organizácia zameraná na 

celoeurópsky vedecký „networking“ a spoluprácu. Nevykonáva vlastný výskum, ale podporuje 

pan-európsku spoluprácu v oblasti vedy s dôrazom na interdisciplinárny výskum a nové smery vo 

výskume. Na rozdiel od cieleného prístupu Európskej komisie, ESF odpovedá na požiadavky 

vedeckej komunity a každoročne publikuje otvorené výzvy na projekty, čo znamená, že témy 

programu sú získané z výskumnej komunity (tzv. „bottom-up“ princíp). Aktivity Strategického 

plánu ESF na roky 2006-2010, ktorý je stále v platnosti, sú realizované v rámci 3-och pilierov - 

stratégia, synergia, manažment.  

Pilier Stratégia vedy vytvára kvalifikovanú predpoveď ďalšieho smerovania výskumu, 

infraštruktúry a vedeckej politiky pomocou aktivít ako sú napr. vedecké brífíngy, Exploratórne 

pracovné stretnutia (tzv. workshopy) a fóra členských organizácií.  

Pilier Synergia vo vede spája schopných vedcov na všetkých stupňoch vedeckej kariéry s 

cieľom posunúť hranice výskumu v rámci aktivít EUROCORES a vedeckých konferencií.  

Pilier Manažment vedy koordinuje niektoré projekty financované EC a poskytuje peer 

review hodnotenia a pomoc pri hodnotení vedy pre svoje členské organizácie.  

 

         MEDZINÁRODNÉ GRANTOVÉ AGENTÚRY - USA 

 

Národné ústavy zdravia (National Institutes of Health - NIH) sú Agentúrou vlády 

USA zameranou a zodpovednou za biomedicínsky výskum a výskum vo vzťahu ku zdraviu. NIH 

pozostáva z 27 ústavov (napr. National Cancer Institute, The National Institute of Environmental 

Health Sciences a pod.), centier a úradov a zahŕňa 2 hlavné časti výskumu: Extramurálny 

výskumný program mimo NIH a Intramurálny výskumný program (IRP), teda výskum interný v 

rámci NIH. IRP je najväčšia vedecká inštitúcia v oblasti biomedicínskeho výskumu na svete. 
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Hlavným cieľom NIH je získanie nových vedomosti za účelom prevencie, odhalenia, diagnózy a 

liečby širokej škály ochorení a poškodení.  

Národná vedecká agentúra (National Science Foudation -NSF) je nezávislá federálna 

agentúra vytvorená Kongresom USA v roku 1950 a zároveň jediná federálna agentúra , ktorá 

podporuje všetky oblasti základného výskumu a inžinierstva, okrem lekárskych vied. Predstavuje 

protipól NIH v oblasti nelekárskych vied a inžinierstva a tiež zdroj financovania pre 20% 

federálne podporovaného základného výskumu realizovaného na amerických VŠ. Cieľom NSF je 

„podporiť rozvoj vedy, zlepšiť zdravie národa a prosperitu, zabezpečiť národnú obranu .....“. NSF 

vypisuje súťaž na časovo obmedzené granty na základe špecifických návrhov vedeckej komunity 

a tieto výzvy na projekty sú uverejňované na NSF web stránke. Ďalšou možnosťou získať 

finančnú podporu z NSF je možnosť zaslať nevyžiadané projekty v oblasti vedy a vzdelávania.  

 

            SÚKROMNÉ GRANTOVÉ AGENTÚRY 

 

Klasickým príkladom súkromnej GA podporujúcej vedu a výskum je Wellcome Trust, 

čo je mimovládna organizácia vo Veľkej Británii pre biomedicínsky výskum. Wellcome Trust 

založil v roku 1936 farmaceutický magnát Sir Henry Wellcome ako nezávislú organizáciu 

financujúcu výskum. Je to najväčší mimovládny zdroj financií v UK pre biomedicínsky výskum 

s cieľom „...dosiahnuť výrazné zlepšenie zdravia podporou najlepších mozgov...„. Táto GA 

zároveň výrazne podporuje vzťah medzi vedou a verejnosťou a popularizáciu vedy. 

 

        NÁRODNÉ GRANTOVÉ AGENTÚRY V SR A V ČR 

 

Grantová agentúra Českej republiky (GA ČR) predstavuje samostatnú inštitúciu ČR 

pre účelové financovanie základného vedeckého výskumu prostredníctvom finančných grantov v 

trvaní 1 až 5 rokov. Témy grantov si volia žiadatelia. GAČR dáva 5 typov grantov: štandardný 

grant, postdoktorandský grant (do 35 rokov), granty pre doktorské tímy, medzinárodné granty 

a bilaterálne projekty. Spracúva ročne cca. 2000 prihlášok a delí čiastku takmer 2 miliardy Kč zo 

štátneho rozpočtu. Úspešnosť prihlášok v GAČR sa pohybuje okolo 30 %  
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Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) bola zriadená v roku 2005 zákonom 

č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov. Je to rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové 

vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej 

spoločnosti na Slovensku.  

Hlavným účelom APVV je podpora výskumu a vývoja (základného a aplikovaného 

výskumu a experimentálneho vývoja) poskytovaním finančných prostriedkov na riešenie 

projektov výskumu a vývoja vo všetkých odboroch vedy a techniky, v rámci programov agentúry 

a v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci a projektov v rámci 

medzinárodných programov a iniciatív v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich 

prípravu. Agentúra podporuje nasledovné grantové schémy: 

 Všeobecné výzvy – podpora projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov 

vedy a techniky (VV)  

 Program LPP – podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia 

vedy (LPP)  

 Program VMSP – podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP)  

 Program VVCE – podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier 

excelentnosti (VVCE)  

 Program SUSPP – podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím 

(SUSPP)  

 Program PP7RP – podpora prípravy projektov 7. Rámcového programu výskumu a vývoja 

(PP7RP)  

 Bilaterálna spolupráca  

 Multilaterálna spolupráca  

 

             REZORTNÉ FINANCOVANIE VEDY V SR  

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) je grantový systém pre 

rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení 
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projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov 

SAV. Predstavuje teda spoločný poradný orgán ministra a pomocný orgán predsedníctva SAV na 

výber výskumných projektov na ďalšie financovanie. Finančná podpora je realizovaná jednak z 

inštitucionálnych finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtovom podprograme kapitoly 

ministerstva - Vysokoškolská veda a technika VVŠ, ak ide o projekty VEGA (ďalej len 

„projekt“) z pracovísk VVŠ, a tiež z osobitne vyčlenených inštitucionálnych finančných 

prostriedkov z rozpočtu SAV, ak ide o projekty z pracovísk jej vedeckých a špecializovaných 

organizácií, a to na základe výsledkov hodnotenia v rámci výzvy vyhlásenej VEGA pre verejné 

vysoké školy a pre vedecké a špecializované organizácie akadémie. 

Vstupné hodnotenie projektov sa vykonáva v rámci dvoch kôl výberu. V prvom kole 

výberu komisia VEGA posúdi projekt z formálnej stránky, posúdi, či sa jedná o projekt 

základného výskumu, resp. vedecký projekt a či projekt odborne patrí do náplne K VEGA 

uvádzanej v žiadosti. Projekty, ktoré splnia uvedené podmienky postupujú do druhého kola 

výberu, kde komisia VEGA určí na posúdenie každého projektu troch posudzovateľov, ktorí nie 

sú členmi komisie VEGA v ktorej sa projekt hodnotí, z toho najmenej jedného zo zahraničia.  

VEGA zabezpečuje výber na základe hodnotenia nasledovných typov projektov:  

 projektov základného výskumu, pri ktorých si tému projektu volí navrhovateľ – žiadateľ o 

dotáciu/finančný príspevok, projekty základného výskumu môžu mať charakter odborového 

alebo medziodborového projektu a riešenie môže byť rozvrhnuté na dva až štyri roky,  

 projektov základného výskumu cieľovo orientovaných na riešenie konkrétnych problémov 

spoločenskej alebo hospodárskej praxe, pri ktorých si tému projektu volí navrhovateľ – 

žiadateľ o dotáciu/finančný príspevok, riešenie môže byť rozvrhnuté na dobu dva až štyri 

roky.  

 

ŠTÁTNE PROGRAMY VÝSKUMU A VÝVOJA, ŠTÁTNE PROGRAMY 

ROZVOJA INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA  

 

Štátny program výskumu a vývoja rieši kľúčové problémy rozvoja a napĺňania potrieb 

spoločnosti. Zároveň špecifikuje oblasť vedy a techniky, v ktorej sa má sústrediť, prípadne 

zintenzívniť výskum a vývoj so zámerom dosiahnuť zvýšenie jej ekonomickej a spoločenskej 

prospešnosti a prispieť k dosiahnutiu jej vysokej úrovne a medzinárodného uznania.  
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Štátny program rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja sa uskutočňuje formou 

riešenia rozvojových projektov a je zameraný na vytváranie a zlepšovanie podmienok na riešenie 

projektov výskumu a vývoja.  

 

Použité zdroje: 

www.ec.europa.eu/research  

www.esf.gov  

www.nih.gov 

www.nsf.gov 

www.gacr.cz 

www.apvv.sk 

www.minedu.sk  

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity: Z čoho žije slovenská veda - Analýza 

financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v akademickom sektore Slovenskej 

republiky. Bratislava, marec 2008, 45 strán.  

 

 

 

 

 

 

   

http://www.ec.europa.eu/research
http://www.esf.gov/
http://www.nih.gov/
http://www.nsf.gov/
http://www.gacr.cz/
http://www.apvv.sk/
http://www.minedu.sk/


 22 

4 Príprava návrhu projektu pre grantovú agentúru. 
     

Praktické rady. 

 

      Ivan Čižnár  

 

 Každá grantová agentúra používa ako dôležitý prvok komunikácie s vedeckými, 

akademickými inštitúciami, výskumnými kolektívmi a celou vedeckou komunitou tzv. výzvu 

(call). Výzvou poskytuje záujemcom informáciu, pre ktoré vedné oblasti a zvolené témy prijíma 

návrhy projektov a tiež termíny pre prijímanie takýchto návrhov. Súčasne poskytuje adresy 

vrátane elektronických, na ktorých možno získať formuláre a pokyny pre ich vyplnenie. 

 Pre výskumných pracovníkov, ktorí sa rozhodnú pripraviť návrh projektu pre zvolenú 

grantovú agentúru je dôležité pravidlo: Preštudujte si dôkladne výzvu grantovej agentúry a 

len v prípade, že výzva je kompatibilná s identifikovaným problémom, ktorý navrhujete 

v projekte vedecky riešiť, začnite s prípravou projektu. 

 Nie menej dôležitým krokom, ktorý využívajú skúsenejší vedeckí pracovníci, je získanie 

čo najväčšieho množstva informácii o grantovej agentúre. Medzi takéto patria, počet žiadostí 

o financovanie projektov, ktoré dostáva agentúra na danú výzvu, aké percento žiadostí bolo 

úspešných pri minulých výzvach, prípadne aké percento žiadaného rozpočtu agentúra schváli pre 

dané projekty. Veľmi cenné informácie môžu poskytnúť už úspešní riešitelia a preto je užitočné 

pre zodpovedného riešiteľa aby diskutoval s nimi a získal čo najviac poznatkov o tvorbe projektu. 

Môže požiadať úspešného zodpovedného riešiteľa z minulej výzvy grantovej agentúry, či by si 

mohol preštudovať návrh jeho projektu a získať tak cenné informácie pre tvorbu svojho projektu. 

 Ďalším dôležitým krokom pri príprave projektu je tvorba riešiteľského kolektívu. 

Zodpovedný riešiteĺ musí rešpektovať niektoré zásady, ktoré majú vplyv na úspešnosť 

predkladaného projektu v grantovej agentúre. Predovšetkým projekt, ktorého riešiteľský kolektív 

má medzi sebou skúsených vedeckých pracovníkov so solídnym záznamom publikačnej 

aktivity má väčšiu šancu získať finančnú podporu ako projekt zložený z menej skúsených 

a produktívnych pracovníkov. Preto by do riešiteľského kolektívu mal zodpovený riešiteľ 

vyhľadať takýchto pracovníkov. Zodpovedný riešiteľ musí tiež vziať do úvahy, že 

multidisciplínový prístup k riešeniu projektu má väčšiu šancu byť úspešným v grantovej 
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agentúre ako projekt, na ktorom sa zúčastňuje úzko špecializovaný výskumný tím. To isté platí aj 

pre multiinštitucionálne zloženie riešiteľského tímu. Spolupráca dvoch a viac inštitúcii je 

zárukou úspešnejšieho hodnotenia projektu.  

 Ak má výskumný kolektív vyriešené otázky uvedené vyššie, môže pristúpiť k ďalšiemu 

kroku a to je príprava dôkladnej literárnej rešerše k danej téme. Výsledkom tohto úsilia musí 

byť v návrhu projektu viditeľná veda najvyšších kvalít alebo odpoveď na požiadavku urgentnej 

potreby vedy a praxe Do prípravy rešerše sa má zapojiť celý riešiteľský kolektív s jediným 

cieľom, aby posudzovateľ projektu nedostal možnosť konštatovať: „tieto experimenty neprinesú 

nič nového, takáto štúdia už bola uskutočnená iným výskumným tímom a pod.“ Aj tu platí 

pravidlo pre riešiteľský kolektív a to „nechajte si na rozmýšľanie o projekte najmej dva razy 

toľko času ako na jeho písanie“. 

 Ak sa zodpovený riešiteľ a celý riešiteľský kolektív rozhodol pripraviť projekt, nech tak 

urobí s maximálnym nasadením obsahovým aj časovým. Veľkou chybou je častý argument 

„ešte je dosť času do termínu odovzdania návrhu projektu“. Obvykle, čím viac sa termín 

odovzdania projektu blíži, tým viac narastá nervozita a počet chýb v návrhu projektu, ktoré ho už 

vopred odsudzujú k zamietnutiu. Dôležité je aj v záverečnej fáze prípravy projektu počítať 

s časovou rezervou, v ktorej môže prebehnúť konečná revízia návrhu projektu pred jeho odslaním 

do agentúry.  

Potom môže pristúpiť riešiteľský kolektív k písaniu návrhu projektu do formulárov 

grantovej agentúry. Tu sa treba pridŕžať pravidiel: pište jasne, pridŕžajte sa čo najviac 

terminológie výzvy a podajte výklad súčasného stavu poznatkov k danej téme. Uveďte 

zrozumiteľne, pre ktoré oblasti nemáme jasné odpovede a ktoré môže nvrhovaný projekt priniesť 

a obohatiť tak súčasný stav poznania. Zdôraznite vedecký prínos projektu takým jazykovým 

štýlom akoby to písal posudzovateľ projektu. Uľahčíte mu tak úlohu pri písaní posudku, čo sa 

vždy pozitívne hodnotí.  

 Dôležitou súčasťou návrhu projektu je aj jeho rozpočet. Tu sa zdôrazňuje pravidlo. Buďte 

čestný a nenadsadzujte rozpočet. Často sa prehnaná výška rozpočtu pripravuje pod vplyvom 

predstavy „ nadsadený rozpočet agentúra zredukuje a dostaneme sa na požadovanú výšku“. 

Častejšie však pri zistení neúmerne nadsadeného rozpočtu utrpí celkové hodnotenie projektu 

a projekt môže byť zamietnutý.    

  



 24 

5 Metodológia vedeckej práce 
 

Eva Šovčíková 

Príprava záverečnej, diplomovej a dizertačnej práce na všetkých troch stupňoch 

univerzitného vzdelávania, vyžaduje získanie teoretických a praktických poznatkov, ktoré sú 

založené na súčasnom stave vedy alebo umenia a posilňovanie rozvoja schopností ich tvorivého 

uplatňovania pri výkone povolania. 

Záverečná práca na I. stupni (Bc.) a diplomová práca na II. stupni (Mgr.) teda predstavuje 

overenie zvládnutia teórie, odbornej terminológie, aplikáciu vedeckých metód, ako aj úroveň 

vedomostí, znalostí a zručností, ktoré študent získal počas univerzitného štúdia.  

Preto je nevyhnutné, aby študent už dobre ovládal základné princípy vedeckej metodológie 

a uplatnil ich vo svojej výskumnej práci. 

Základné princípy metodológie výskumu  

Metodológia ako samostatná filozofická veda, je formálno-logická analýza 

vedeckého poznania. Metodológia vedy slúži ako teoreticko - metodologické východisko pri 

budovaní špeciálnych metodológií jednotlivých odborov. Metodológia výskumu je tiež 

samostatná vedná oblasť, ktorá sa zaoberá teoreticko-logickými problémami výskumných metód, 

princípmi výskumného procesu a aplikáciou vedeckých metód v ňom.  

Fázy vedeckého výskumu a zdroje vzniku vedeckého problému 

Vedecký výskum je v podstate realizácia vedeckej metódy na zistenie predpokladaných vzťahov 

medzi javmi, zistením nových faktov. Vedecký výskum je proces, zložený z niekoľko častí:  

a) voľba a vymedzenie vedeckého problému, 

b) tvorba vedeckej hypotézy, 

c) zbieranie údajov prostredníctvom využitia zvolených špeciálnych metód, 

d) analýza a syntéza zistení, vrátane interpretácie získaných výsledkov a vedeckých faktov, 

e) zovšeobecňovanie výsledkov.  
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Každá z uvedených častí vedeckého výskumu je dôležitá z hľadiska jeho cieľov a funkcie 

konkrétnej vedeckej práce. Jednotlivé fázy nemusia byť presne dodržané, v niektorých typoch 

výskumov môžu byť niektoré kroky prekryté (napr. cieľ a hypotéza) alebo niektorý krok môže 

z tohto dizajnu úplne vypadnúť (napr. zovšeobecnenie výsledkov). 

Identifikácia a charakterizácia vedeckého problému- je to jedna z najnáročnejších častí 

vedeckej tvorby, dotýka sa procesu tvorivého myslenia, schopnosti postrehnúť problém, 

zvládnutie hypoteticko-deduktívneho myslenia, pohotovosť, intuitívnosť. Prvým predpokladom 

pre riešenie vedeckého problému je znalosť danej problémovej oblasti, do ktorej príslušný 

problém patrí/zapadá. Tento krok poznania sa uskutočňuje štúdiom publikovaných prác z danej 

oblasti, diskusiami, konfrontáciou vlastných skúseností, názorov, a pod. Vytvára sa tak určitý 

pojmový rámec problému a zároveň, vyvíja sa teoretický rámec problému tzn., ide už o určité 

spracovanie získaných informácií a teoretického poznania. Výskumník (v tomto prípade aj PhD 

študent) získava teoretickú bázu pre voľbu vlastného problému a následne má základ pre 

formulovanie hypotézy. 

 

Postup zbierania a spracovávania informácií - je tiež ešte prípravnou fázou a preto by mala 

byť extenzívnejšia t.j., mal by sa voliť širší záber teoretických poznatkov a zbierania informácií 

o probléme, ktorý je v centre pozornosti. Táto fáza môže mať dva prístupy: 

-  zbieranie údajov faktovej povahy (výsledkov doterajších výskumných prác), 

-  získavanie údajov vysvetľovacej /teoretickej/ povahy , názorov, mechanizmov, ktoré sú 

pravdepodobne zodpovedné za výskyt empiricky overených vzťahov (môže ísť o názory expertov 

o sledovaných javoch, a pod). 

Najvýznamnejším zdrojom informácií sú samozrejme odborné publikácie: štúdium 

relevantnej vedeckej literatúry, zachytenie významných aktuálnych výsledkov (umožňuje to 

zároveň selektovať tzv. opotrebované problémy). V súčasnosti sú známym zdrojom aj review 

práce, štúdie meta – analýz a pod., čo vedie k spracovaniu informácií formou vytvorenia si 

určitého celistvého pohľadu na určitú problémovú oblasť, s najvýstižnejšími znakmi.  

 

Vymedzenie a formulácia problému  

Zložitosť študovaných javov, ale aj obmedzenosť výskumných možností, vedú 

výskumníka (PhD študenta) postupne k zužovaniu špecifického problému, čo v podstate pre neho 
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znamená určité kritérium spôsobilosti pre vedeckú prácu. Je to už náročná práca, pre ktorú je 

zdatný len taký výskumník, ktorý vie študovať odbornú literatúru, odborným štúdiom množstva 

prác sa naučí vystihnúť podstatu.  

Formulácia problému má byť jednoduchá a vyčerpávajúca, čo je tiež náročná úloha, znamená, 

jasné pochopenie podstaty problému. Podľa viacerých metodológov je vhodné formulovať 

problém vo forme otázky, ktorou sa pýtame, aký vzťah je medzi dvoma alebo viacerými javmi. 

Fáza formulovania výskumných otázok je vo výskume nevyhnutná, bez nej sú ďalšie kroky 

nemožné.  

 

Vytváranie hypotézy 

Hypotéza je významný nástroj vysvetľovania nových poznatkov a zásadne usmerňuje 

postup riešenia výskumnej práce; znamená vytvorenie predpokladanej odpovede na hlavnú 

otázku problému, inými slovami, je to zmysluplné tvrdenie o určitom vzťahu medzi javmi, čo je 

možné doložiť empirickými výsledkami. Aby bol vedecký problém riešiteľný, musí byť možné 

ho postaviť do formy hypotézy, ktorú môžeme overiť, či je pravdivá alebo pravdepodobne 

falošná. Podľa viacerých autorov sa hypotézy vytvárajú najčastejšie formou analógie: poznatky 

získané riešením jedného problému sa využijú na získanie poznatkov pri riešení nového 

problému. Tento postup je najčastejšie využiteľný práve pri písaní výskumných prác 

začiatočníkov, resp. aj študentov II. stupňa univerzitného štúdia pri písaní diplomových prác 

(Mgr.) a v III. stupni pri písaní dizertačných(PhD) prác. Hypotéza je vždy konkrétna a obyčajne 

sa vyjadruje jednou vetou.  

 

Principiálne znaky vedeckej hypotézy: 

- vychádza z faktov a obsahuje nové vzťahy, doteraz neznáme, ktoré naznačujú, že hypotéza  

  má vysvetľujúcu funkciu; 

- musí mať deduktívne spracovanie, nakoľko má všeobecný charakter, jej overovanie teda  

  prebieha deduktívnym spôsobom; 

- musí byť prediktívna (dôsledková, predpovedateľná), čím má viac možných predikcií, tým  

  lepšie zisťuje daný jav; mala byť mať veľa dôsledkov, aby poskytla veľa nových poznatkov, 

- hypotéza musí byť taká, aby ju bolo možné empirický verifikovať. 
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Podmienky pre prijatie hypotézy:  

-hypotéza musí byť zmysluplná (musí dávať možnosť preskúšania, aká je jej  

  pravdepodobnosť, resp. falošnosť); 

- musí súhlasiť s jestvujúcimi poznatkami, musí byť podoprená empirickým materiálom, aby   

  bolo možné aj revidovať doterajšie zistenia; 

 

Výber populácie  

 Populácia je štatistický pojem a všeobecne ňou nazývame výber nejakého, dobre 

definovaného súboru (môže ním byť: dej, ľudia, bunky, živočíchy,.. a iné fakty), na ktorom by sa 

zvolený výskum mal vykonať. Pojem výberu znamená prácu len s obmedzeným počtom týchto 

javov, ktorý sa volí na základe určitých kritérií (ktoré by mali byť zodpovedne dodržiavané), aby 

bol súbor reprezentatívny, teda aby čo najviac charakterizoval danú populáciu, na ktorú by mali 

byť výsledky výskumu zovšeobecnené. Táto časť prípravy výskumu je do istej miery úlohou 

štatistika, ktorý disponuje metódami pre vytváranie reprezentatívneho výberu. Je však 

zodpovednou úlohou výskumníka, aby vedel adekvátne komunikovať so štatistikom a  vysvetlil 

svoje požiadavky, ktoré by mal výber akceptovať.  

Veľkosť výberu –vo výskume je pravidlom, používať radšej viac pokusných jedincov, znakov, 

a pod., než menej (štatistici navrhujú minimálne 30 členov v skupine; ak sú len dve skupiny, 

potom radšej 60). Iba v laboratórnom experimente je odporúčané používať menšie skupiny, ktoré 

musia byť homogénne vo všetkých znakoch, okrem skúmaného. 

Stratégie reprezentatívneho výberu  

- náhodný výber - každý člen skúmanej populácie má šancu výberu do vzorky (napr.  

losovaním, pol/pol, generovaním čísel... a pod); 

- stratifikovaný výber -výber na základe malého počtu diferencujúcich premenných;                 

- klastrovaný výber - náhodne vybratá vzorka podľa určitého znaku a v nej (klaster) je  

robený ešte náhodný výber;  

- kôtny výber -  výber vzorky podľa určitého znaku (kôtu). 

- párový výber - s ohľadom na určité kritérium vytvárame páry. 
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Externá validita  

Výskumník by mal dosiahnuť svojim skúmaním také výsledky, ktoré by boli 

zovšeobecniteľné na danom výbere populácie pre celú príslušnú populáciu javov (ktoré by 

teoretický mohli byť predmetom výskumu); táto požiadavka sa označuje ako externá validita, 

resp. vonkajšia platnosť výsledkov. Údaje, ktoré poskytuje skúmaný výber, sú označované ako 

štatistické charakteristiky a údaje, ktoré by mohla poskytnúť celá populácia, sa označujú ako 

parametre, ktoré je možné zisťovať pomocou štatistických charakteristík (závisí teda od použitej 

štatistiky, aký bude odhad parametra).  

Premenné a ich klasifikácia 

Pojem premenná vyjadruje to, čo sa mení ako číselná hodnota; vyjadruje teda 

kvantifikovateľnú zmenu (materiálu, osôb, vonkajšieho prostredia.. a pod), ktorá môže mať dve 

podoby: kontinuitnú - môže sa meniť v hocakom množstve (vek, váha..),       

diskrétnu (diskontinuitnú) – hodnoty sa odlišujú jasnými krokmi, bez plynulých 

prechodov (farba vlasov, pohlavie..). 

Experimentálne premenné - ide o výskumné premenné, na ktorých sa vykonáva korelačný 

výskum (aj mimo experimentu); rozdeľujeme ich na: 

- nezávislé premenné (NP),sú to predpokladané príčiny zmeny závisle premennej (ZP);  

- závisle premenné,sú dôsledkom zmeny v NP; 

Vo výskume NP vystupuje vždy ako začiatočná príčina, ZP ako následný účinok; táto klasifikácia 

nemusí vždy platiť, častejšie je vytváraná výskumná situácia zo súbežného postavenia oboch 

premenných. Je podstatnou úlohou výskumníka, aby vedel vo výskumnej situácii definovať, čo je 

pre neho ZP a čo je NP, ktorú často nazývame aj ako manipulatívna, nakoľko ju výskumník môže 

ovládať, meniť jej hodnoty (manipulovať s ňou).  

- Vonkajšie premenné (nežiaduce) - ako potenciálne NP by mohli ovplyvniť sledovaný 

vzťah, nie sú však predmetom skúmania, je nutné kontrolovať ich vplyv; 

- systematické nežiaduce premenné: majú konštantné účinky na výsledky výskumu, 

ide o tzv. konštantné chyby,  (konečný efekt v ZP je nimi ovplyvniteľný, napr. výskumné 

podmienky, osoba výskumníka...); 

- nesystematické nežiaduce premenné (chyby):ovplyvňujú výskum, nepravidelným 

pôsobením;     
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- mätúce premenné (confounders) – ich vplyv je nie je sledovaný ale, je prítomný a treba 

ho nutne brať do úvahy pri hodnotení sledovaných zmien v ZP.  

Meranie 

Vo výskume je to možnosť presného vyjadrenia kvantitatívneho hodnotenia premenných. 

Je to prisudzovanie čísel predmetom alebo javom podľa určitých pravidiel, tj. používanie rôznych 

druhov stupníc merania (medzi najznámejšie patria: nominálna, poradová, intervalová, 

a pomerová stupnica merania). 

 Spoľahlivosť merania (reliabilita) - vyjadruje úroveň presnosti t,j., nakoľko je daný 

merací prostriedok (metóda merania) spoľahlivý pri opakovanom meraní, za rovnakých 

podmienok. Vo výskumnej praxi sa využívajú viaceré postupy zisťovania reliability danej 

metódy (test-retest, split-half reliabilita, inter-rater reliabilta); vyhodnoteniekaždej z uvedených 

metód je štatisticko-matematické, ale výskumník musí rozhodnúť, ktorý postup pre výpočet 

reliability použije (výpočet reliability je nutný predovšetkým vo výskumoch v s ľuďmi, 

v sociálno-behaviorálnych a medicínskych výskumoch).   

Validita merania  - vyjadruje platnosť merania, teda, metódu považujeme za validnú vtedy, ak 

meria to, čo má merať; to že e platná znamená jej zovšeobecniteľnosť jej výsledkov. Je to 

nevyhnutná požiadavka každej metódy, použiteľnej tak vo výskume, ale aj v klinickej praxi;  

rozlišujeme teda niekoľko typov validity:  

- empirická:základné kritérium každej metódy, či je to ozaj vhodná metóda, 

- kriteriálna: je prísnejšia validita a delíme ju na: 

prospektívnu (prediktívnu),do akej miery nám toto meranie predpovedá daný jav aj 

budúcnosti, 

- konkurenčná: do akej miery metóda obstojí v konkurencii iných metód, 

- konštruktová: metóda je prepojená s teóriou, overuje určitý jav. 

- interná: týka sa všetkých uvedených, vo výskumnom zameraní musia všetky platiť, 

- ekologická: mnohé metódy aj keď sú platné v mnohých výskumoch, nemusia platiť 

v ekologickom prostredí (ekologické je chápane širšie, než environment, aj napr. sociálne 

podmienky), 

- populačná: výsledky merania musia platiť na celú populáciu, 

- externá validita znamená, že ide ekologickú aj populačnú.  
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Plán výskumu (dizajnvýskumu, projekt) 

Zvolený postup skúmania začína vždy definovaním výskumného problému 

a konštrukciou otázok, na ktoré chce výskumník formou výskumu odpovedať; to znamená 

predovšetkým si stanoviť, aký typ výskumného plánu/projektu bude zvolený: 

a) kvantitatívny - forma výskumu, v ktorom si treba stanoviť a testovaťvýskumné  

hypotézy; má obmedzený rozsah informácií o veľkom počte javov, rep.  

                členov súborov; využíva deduktívnu logiku, má dobrú, merateľnú  

                validitu pre zovšeobecnenia;  

b) kvalitatívny  - je skôr zameraný na vytváranie teórií, získava veľa informácií o malom počte 

členov súborov, zovšeobecnenia na populáciu sú väčšinou nereálne, využíva induktívnu logiku. 

Výskumný plán v procese realizácie výskumu je teda nevyhnutný náčrt postupu na získanie 

požadovaných informácií, ktoré sú predmetom výskumu a rozdeľuj sa podľa:  

-časového kritéria:  

 * jednorazové, prierezové (tranzverzálne), ich výhodou je okamžité získanie  

výsledkov, ale aj určitých nových otázok, ktoré bude nutné skúmať v ďalšom výskume; 

 * dlhodobé (longitudinálne), výskum prebieha dlhodobo, s tým istým výberom populácie;  

* retrospektívne - vychádzajú z následkov a overujú zistenia z minulosti; 

- zamerania na výstup ich výsledkov: 

* klinické - týkajú sa priamo riešenia zmeny v danom subjekte (najčastejšie sú realizované 

s ľuďmi, napr. priamo sa aplikujú niektoré liečebné zásahy). Tento typ výskumných dizajnov je 

rozdelený ešte na:  prípadové epidemiologické, 

                             intervenčno-terapeutické; 

  * výskumné (korelačné) - závisle a nezávisle premenné sú definované, sledujeme v nich, 

súvislosti oboch premenných; delia sa na: 

 Experimentálne-prísne homogénne podmienky a definované premenné; 

Epidemiologické - sledujú výskyt zmien, ich súvislosti, rozdiely; spremennými sa nemanipuluje 

systematickým spôsobom,závery sú na základe stálepokračujúceho skúmania;najčastejšie typy 

týchto štúdií:skúmanie výskytu určitých problémov v definovanej populácii;zdrojom sú údaje 

získané na väčších vzorkách populácie.  

-prípadové (case-control) - v prípadovej štúdii sa nepodáva analýza teoretických predpokladov 

a analýza rôznych udalostí, ktoré štúdia opisuje. Pre prax je dôležitá ako príklad, ktorý sa dá 
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indukciou zovšeobecniť a zovšeobecnenie opäť dedukciou použiť pre nový prípad. 

- prospektívne (kohortové štúdie)- sledujú skupiny jedincov, ktoré majú niektoré spoločné 

charakteristiky a asociácie medzi zmenami v nejakej funkcii,vplyvom nejakého účinku 

(expozície);sledovanie v týchto štúdiách prebieha počas niekoľkých rokov (napr. možnosť 

zachytiť kritickéfázy expozície, vysvetlenia deficitov, ich možná zvratnosť). Patria sem tiež:- 

prierezové (jednorázové) 

- longitudinálne (dlhodobé)  

Hodnotenie dát v epidemiologických štúdiách. 

Základom je štatistická analýza, ktorej podstatnou úlohou je určiť veľkosť rizika, prijať 

predpoklad, že k dosiahnutým výsledkom nedošlo náhodne (zabezpečiť intervaly spoľahlivosti, 

štatistickej významnosti); 

- štatistická deskripcia (explorácia)- slúži na sprehľadnenie získaných údajov (vyjadruje sa 

v absolútnych číslach, priemeroch, percentách, mediánoch, modusoch); prezentácia sa využíva 

formou grafov, tabuliek, a pod.; 

 - štatistická inferencia - využíva testy štatistickej signifikancie: 

   pre hodnotenie normálne rozdelených dát sa používajú - tzv. parametrické testy; pre 

nenormálne rozdelené dáta (zošikmené) sa využívajú tzv. neparametrické testy a iné štatistické 

metódy. 

Metaanalýza - je relatívne nová metóda vo výskumných štúdiách; jedná sa o analýzu väčšieho 

počtu existujúcich, publikovaných štúdií, ktoré sa zaoberajú rovnakými javmi. Je možné takto 

nájsť to, čo v malých výskumoch často nie je vidieť. 

Kvalita výsledkov v epidemiologických štúdiách 

Kvalita výsledkov v epidemiologických štúdiách sa hodnotí všetkými doteraz uvedenými 

metodickými postupmi. Najdôležitejšie z nich predstavuje hodnotenie: 

Systematických chýb (bias) - vznikajú medzi skutočnou hodnotou (v populácii) a nameranou (v 

štúdii); 

Náhodné chyby (randomizované) – kolísanie pravdivosti hodnôt; 

Validita štúdie –zabezpečíplatnosť výsledkov (stupeň podchytenia systematických chýb), musí 

byť jasne definovaná tiež interná validita štúdie (konzistentnosť metodického a štatistického 

postupu), nakoľko od nej závisí externá validita, štúdie, tedageneralizácia zistení na danú 

populáciu. 
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Reliabilita štúdie– spoľahlivosť metodického postupu (dosiahnutie tých istých výsledkov pri 

opakovaní toho istého postupu, r = ≥ .85). 

Pilotná štúdia (predvýskum) -  v mnohých šúdiách, projektovaných na veľkých súboroch je 

nutné robiť pred-výskum, teda celý dizajn štúdie sa zrealizuje len na malom počte jedincov, 

ktorých výber sa urobí niektorým typom náhodného výberu; ide v podstate o preskúšanie 

vybraných metód výskumu. 

Mätúce faktory- zistený efektsledovanej expozície je zmarený/zmixovaný s aktuálnym efektom 

expozície alebo iného vplyvu. V epidemiologických štúdiách sú to: 

 - rizikové faktory pre závery, 

 - asociované so  

 - stabilné kroky medzi zistenou poruchou a sledovaným vplyvom (pôsobením, 

expozíciou).Pramene mätúcich faktorov (pozitívnych, negatívnych) 

 - rozdiely medzi skupinami, 

 - faktory asociované sosledovaným vplyvom (pôsobením, expozíciou..). 

Odhad mätúcich faktorov 

  - Vypočítať hrubé skóre účinku (výpočet odds ratio), 

 - Prispôsobiť zúčastnené dáta (adjustovať), 

  - Štatistické hodnotenie týchto vplyvov: regresnou analýzou. 

 

6. Základné charakteristiky terénnej štúdie 
 

Ľubica Palkovičová a Tomáš Trnovec 

                           

Úvod 

Všeobecná definícia terénneho výskumu, resp. štúdie, charakterizuje terénnu štúdiu ako 

zber surových dát priamo v teréne, teda v prírodných podmienkach, umožňujúci odhaliť 

správanie sa a habitat rôznych organizmov, vrátane človeka, v ich prirodzenom prostredí.  

Pôvod pojmu terénna štúdia spadá do 19.storočia a je spojený s výskumom rozdielnych 

kultúr v oblasti sociálnej antropológie. Tento termín sa v súčasnosti používa v prírodných a 

sociálnych vedách, ako sú antropológia, folkloristika, archeológia, biológia, medicína, ekológia, 

environmentálne vedy, etnomuzikológia, zemepis, geológia, geofyzika, lingvistika, paleontológa 



 33 

a sociológia. Pojem terénny výskum zároveň používa mnoho priemyselných subjektov pri 

nešpecifickom poukázaní na zber a vytváranie nových informácií mimo laboratória. V biológii 

zahŕňa terénny výskum štúdium voľne žijúcich zvierat, ktoré sú skúmané v ich prirodzenom 

prostredí, bez toho, aby sme menili, resp. ovplyvňovali prostredie, alebo správanie zvierat, ktoré 

študujeme.  

Medzi výhody terénneho výskumu patrí predovšetkým „priblíženie sa“ reálnym 

podmienkam a flexibilita; jeho nevýhodou je náročnosť na čas a finančné náklady a tiež možnosť 

subjektívneho skreslenia výsledkov a následného spochybnenia validity a reliability získaných 

dát – úlohou výskumného tímu je preto minimalizovať skreslenie dát. 

 

Terénna práca vo výskume sa vykonáva in situ na rozdiel od toho, čo nazývame 

laboratórny výskum a laboratórna štúdia, ktorá sa robí vo viac-menej kontrolovanom prostredí 

v laboratóriu a na čo najviac rovnorodých subjektoch. Realizácia štúdie v teréne na jednej strane 

umožňuje lepšie „priblíženie sa“ k reálnemu stavu veci a k reálnemu životu, na strane druhej ale 

minimálna možnosť manipulácie/kontroly podmienok v teréne a prítomnosť veľkého množstva 

nekontrolovateľných faktorov sťažujú záverečné hodnotenie takto získaných výsledkov.  

Pri vedeckej štúdii má obvykle len jej časť charakter terénnej práce. Ako metóda sa 

používa napr. osobné alebo telefonické interview, pozorovanie účastníka štúdie a pod. Ak sú 

predmetom štúdie ľudia, tak protokoly musia byť navrhnuté tak, aby sa znížilo riziko 

ovplyvnenia pozorovateľom a nezískali sa príliš teoretické, resp. idealizované vysvetlenia 

skutočne fungujúcej reality.  

Podobne ako u laboratórnych štúdií, na začiatku terénneho výskumu je nevyhnutné 

stanovenie hypotézy – teda návrh vysvetlenia problému, ktorý nás zaujíma a ktorý chceme 

študovať. Následne zvolíme postup testovania hypotézy, resp. dizajn štúdie, dáme ho do 

časového a technického rámca (rozvrhnutie štúdie v čase a potrebné technické a personálne 

zabezpečenie) a vytvoríme návrh projektu, v ktorom budeme hypotézu zvolenými vedeckými 

postupmi testovať. Získané výsledky na konci štúdie zhodnotíme – aj vo vzťahu k vylúčeniu 

náhodných výsledkov, možného skreslenia výsledkov, resp. možnej chyby napr. pri meraniach – 

a spíšeme záverečnú správu za projekt, v ktorej výsledky zhrnieme, zovšeobecníme a stanovíme 

ďalšie smerovanie výskumu.   
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Terénny výskum vo verejnom zdravotníctve: 

Vo verejnom zdravotníctve sa terénny výskum využíva napr. k zberu dát o zdravotných 

charakteristikách obyvateľstva a k získaniu údajov o epidémii (napr. informácie o patogéne, 

vektore ochorenia, sociálnych a sexuálnych kontaktoch podieľajúcich sa na prenose ochorenia a 

pod.). Terénni epidemiológovia realizujú štúdie v teréne s cieľom pochopiť šírenie a získať pod 

kontrolu infekčné ochorenia, spoznať zákonitosti a charakteristiky výskytu chronických ochorení, 

zmapovať zdravotné dopady prírodných katastrof a skúmať problematiku environmentálneho 

zdravia. Dáta získané zo štúdie sú následne hodnotené štatistickými metódami, sprostredkované 

verejnosti a médiám a publikované vo vedeckých časopisoch.  

 

Osobitnú kapitolu terénnych štúdií predstavujú epidemiologické štúdie zamerané na 

hodnotenie vybraných faktorov (biologických, fyzikálnych, chemických, genetických, socio-

ekonomických a pod.) vo vzťahu k zdravotnému stavu ľudskej populácie. Výsledky týchto štúdií 

následne slúžia na zavedenie preventívnych opatrení, výchovu obyvateľstva, skorú detekciu 

niektorých chronických ochorení, ale tiež na plánovanie zdravotnej politiky štátu a hodnotenie 

zdravotného rizika vybraných rizikových faktorov (napr. toxických látok v životnom prostredí).  

Základné členenie epidemiologických štúdií je na observačné (=založené na pozorovaní) 

a intervenčné (=založené na intervencii, experimente).  

Observačné štúdie sa ďalej členia na deskriptívne, ktorými epidemiológ pozoruje 

a zaznamenáva a štúdie analytické, sústreďujúce sa na analýzu vzťahu medzi expozíciou 

určitému faktoru a zdravotným stavom človeka. Na testovanie hypotéz slúžia predovšetkým 

analytické štúdie typu prípad-kontrola a štúdie kohortové. Ekologické a prierezové štúdie síce 

tiež patria medzi analytické prístupy v epidemiológii, ale ich pomocou sa hypotézy predovšetkým 

generujú. Ako hovorí už názov, observačné štúdie nezasahujú do prirodzeného deja, len 

pozorujú, poprípade analyzujú. Ako metódy používajú napr. dotazníky a klinické vyšetrenia 

vzorky populácie. 

Medzi intervenčné/experimentálne štúdie v epidemiológii patria klinické kontrolované 

štúdie, terénne kontrolované štúdie a populačné intervenčné pokusy. Ich podstatou je aktívny 

zásah do prirodzeného deja, cieľom napr. lepšia diagnostika, racionálnejšia terapia, zavedenie 

preventívneho opatrenia a pod.  
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Epidemiologické štúdie založené na účasti jednotlivcov (netýka sa napr. ekologických 

štúdií, kde pracujeme s dátami za celú populáciu, alebo časti populácie) kladú prísne etické 

nároky na riešiteľov a musia byť odsúhlasené príslušnou Etickou komisiou. Každý jednotlivec 

zahrnutý do štúdie musí byť podrobne informovaný o priebehu štúdie (či už ide o observačnú, 

alebo intervenčnú štúdiu), musí vedieť, že jeho účasť je dobrovoľná a nie povinná a musí byť 

oboznámený so svojím právom kedykoľvek zo štúdie odstúpiť. Podmienkou účasti subjektu 

v štúdii je podpísaný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení vykonávateľom štúdie.  

 

Terénne štúdie a správna laboratórna prax: 

Správna laboratórna prax (SLP; medzinárodne dohodnutý systém zabezpečenia a 

kontroly kvality práce laboratórií, ktorý sa overuje a jeho splnenie sa potvrdzuje vydaním 

osvedčenia) sa obvykle spája s prácou v laboratóriu, ale je aplikovateľná aj na vybrané terénne 

štúdie. Podľa SLP je terénnou štúdiou neklinická štúdia zdravotnej a environmentálnej 

bezpečnosti, ktorá zahŕňa experimentálne činnosti vykonávané mimo zvyčajných laboratórnych 

priestorov, ako sú napríklad poľné pokusy, pokusy v rybníkoch alebo v skleníkoch, často spojené 

aj s činnosťami vykonávanými v laboratóriu. Využívajú sa napr. na určovanie množstva rezíduí 

testovanej látky a jej metabolizmu v pôde, schopnosti bioakumuláce a podobne. Priestory pre 

vykonávanie terénnych štúdií spravidla pozostávajú napr. z poľnohospodárskej alebo 

chovateľskej jednotky, lesného porastu, mesocosmu (skúmanie pohybu a akumulácie látky v 

systéme voda, pôda, živý organizmus), alebo iných vonkajších priestorov na vykonanie štúdie, 

kde je zvyčajne oveľa menšia alebo žiadna regulácia environmentálnych podmienok, v porovnaní 

s podmienkami, ktoré sú dosiahnuteľné v uzavretom laboratóriu alebo v skleníku.  

Testovací systém je biologický, fyzikálny alebo chemický systém alebo ich kombinácia 

použitá v štúdii. Testovací systém môže zahŕňať aj komplex ekologických systémov.  

Dokument SLP, ktorý definuje ciele a plánovanie skúšok na vykonávanie štúdie, vrátane 

jeho zmien a doplnkov sa nazýva plán štúdie. Neklinické štúdie v teréne na jednom alebo 

viacerých miestach môžu zahŕňať aj fázu terénnu aj laboratórnu, definované v jednom pláne 

štúdie. Plány štúdie určené pre väčšinu terénnych štúdií musia uvažovať s väčšou flexibilitou ako 

pri tradičných laboratórnych štúdiách, vzhľadom na nepredvídateľné prírodné podmienky, 

osobitné opatrenia na ochranu, skladovanie a transport vzoriek testovacích systémov (rastlinných) 
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alebo iné osobitné okolnosti. Vo všeobecnosti ale charakteristika plánu štúdie pre laboratórne 

pokusy platí aj pre štúdie terénne.  

Výstupom štúdie je publikácia, alebo záverečná správa, ktorá obsahuje popis štúdie, 

použité postupy, analýzu výsledkov a vyvodzuje závery.  

 

7 Základné charakteristiky laboratórnej štúdie 

 
Dagmar Zeljenková a Eva Rollerová 

 

Úvod 

 

Laboratórna medicína predstavuje svojou náplňou veľmi heterogénnu oblasť v 

jednotlivých krajinách Európskej únie a Spojených štátov. V poslednej dobe procesy integrácie a 

konsolidácie vedú k tomu, že laboratórna medicína sa začína v niektorých krajinách chápať ako 

odbor pokrývajúci spoločnú vedomostnú podmnožinu doteraz samostatných odborov, akými sú 

klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia a virológia, 

parazitológia, klinická imunológia, klinická genetika, nukleárna medicína a histopatológia. 

Najprv treba charakterizovať laboratórnu štúdiu. Vo všeobecnosti v biomedicínskych 

vedách využívame laboratórnu štúdiu ak chceme skúmať rôzne deje prebiehajúce v ľudskom tele. 

Je treba dobre uvážiť prečo použijeme laboratórnu štúdiu nakoľko bez znalosti 

základných charakteristík laboratórnej štúdie nie je možné jej optimálne využitie. Ako príklad 

uvediem dve otázky pre porozumenie teoretickej štúdii. Po prvé – aký druh nepresnosti môže 

laboratórna štúdia vykazovať 

Po druhé – aké výhody a oproti tomu nevýhody má laboratórna štúdia pri analýze 

ochorenia? 

Laboratórne metódy musia vykazovať vysoký stupeň presnosti. Napriek tomu vždy 

vykazuje určitý stupeň nepresnosti. Medicínsky výskum ale musí publikovať výsledky 

s maximálne možnou presnosťou. To je predsa dôvodom prečo volíme laboratórne metódy pre 

štúdium ľudského teľa. 

Napríklad medicínsky výskum používa laboratórne zvieratá pre výskum stanovenia efektu 

nového liečiva. Výskumník vyvolá skúmané ochorenie u laboratórneho zvieraťa, potom zvieraťu 

podáva nové liečivo a následne sleduje vplyv nového liečiva na zviera a z toho vyvodzuje závery. 
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Laboratórna štúdia je definovaná ako výskum vykonávaný v laboratóriu. Tieto štúdie môžu byť 

vykonávané in vitro alebo in vivo za účelom stanovenia vhodnosti liečiva, metodických postupov 

alebo liečby. Laboratórne štúdie vždy predchádzajú akémukoľvek testovaniu u človeka. 

 

POKUS 

Základnou výskumnou metódou prírodných vied vo všeobecnosti je pokus. 

Je to výskumný postup, ktorým zisťujeme následky vyvolané na skúmanom objekte pôsobením 

komplexu faktorov, alebo pôsobením nového faktora.  

Hypotéza  

Vedecký pokus vychádza z pracovnej hypotézy. Pokus overuje správnosť predpovede 

sformulovanej v hypotéze. Výsledok pokusu buď potvrdí správnosť predpovede - prijímame 

hypotézu, v opačnom prípade hypotézu zamietame, alebo ju pozmeníme. 

Formulácia hypotézy závisí od súčasného stavu poznania riešeného problému, ako aj od 

skúseností experimentátora 

 

Biologický experiment: 

PLÁNOVANIE POKUSU 

sleduje niekoľko pravidiel: 

1) Jednoznačná a konkrétna formulácia otázky, ktorú chceme riešiť experimentálne 

2) Voľba metódy vykonania pokusu, metódy dokumentácie získaných výsledkov a štatistického 

spracovania výsledkov 

3) Materiálové a technické podmienky (chemikálie, prístroje, pokusné objekty) 

4) Personálne zabezpečenie pokusu (odborná spolupráca, pomocní pracovníci, ošetrovatelia) 

5) Časový rozvrh pokusu (začiatok, ukončenie, program pokusu, harmonogram kontrol 

čiastkových etáp) 

 

PRAVIDLÁ EXPERIMENTOVANIA 

1) Každý pokus musí byť opakovateľný, podmienky sú stále, kontrolovateľné, 

zaznamenané a môže ho ktokoľvek zopakovať a overiť jeho výsledok. 

      2) Pravidlo jednej premennej – meníme iba jednu premennú, ktorej pôsobenie na objekt 

chceme zistiť. To nám uľahčuje interpretáciu výsledkov a ich zhodnotenie. 
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    3) Kontrolný pokus – na pokusný objekt nepôsobíme faktorom, ktorého účinok zisťujeme 

experimentálne. Porovnaním výsledku pokusu s výsledkom kontrolného pokusu usudzujeme na 

účinok sledovaného faktora (kontrola - vehikulum, absolútna kontrola, pozitívna kontrola).  

    4) Vedecké závery vyvodzujeme z viackrát opakovaných pokusov, nakoľko biologický 

objekt sa vyznačuje prirodzenou variabilitou (rôzny genotyp, vek, pohlavie, fyziologický stav). 

    5) Pokusné objekty musia byť čo najrovnorodejšie.  

    Napr. potkany v pokuse musia byť rovnakého kmeňa, veku, pohlavia, rovnakej priemernej 

hmotnosti, bunky sa synchronizujú v rovnakej fáze bunkového cyklu rozptyl experimentálnych 

údajov sa zmenší, presnosť záverov sa zvýši (stochastické/náhodné biologické procesy, ktorých 

výsledky sa hodnotia štatisticky) 

    6) Štatistické hodnotenie pokusov –  z viackrát opakovaných pokusov dostávame výsledky, 

ktoré sa líšia. Tieto rozdiely sa vyhodnocujú vhodnou štatistikou metódou, štatistická 

významnost (signifikancia) rozdielov medzi pokusnými a kontrolnými skupinami 

    7) Protokol – všetky údaje sa zapisujú do protokolu prehľadne a podrobne, slúžia ako 

podkladový materiál pre vyhodnocovanie výsledkov a prípravu publikácie. 

    8) Bezpečnosť pri práci – biomedicínske pokusy sú spojené s rizikom nákazy, otravy 

chemickými látkami, rizikom ožiarenia atď. 

 

METÓDY VYKONANIA POKUSU: 

 modelové systémy – in vivo, in vitro,  

 spôsob podávania testovanej látky: per os (p.o.), subkutánne (s.c.),  

      intraperitoneálne (i.p.), intravenózne ( i.v.), intramuskulárne (i.m) 

 mikroskopické metódy 

 metódy molekulárnej biológie a biochémie 

 rádioizotopové metódy 

 histologické a imunohistochemické metódy 

 zobrazovacie metódy 

Neklinická laboratórna štúdia značí in vivo alebo in vitro experimenty, pomocou ktorých 

prospektívne študujeme testované podmienky alebo predmety v testovacom systéme za 

laboratórnych podmienok za účelom stanovenia ich bezpečnosti 
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Zásady správnej laboratórnej praxe - tvorí systém kvality vzťahujúci sa na proces organizácie 

a podmienky, za ktorých sa neklinické štúdie plánujú, vykonávajú, overujú, zaznamenávajú, 

ukladajú a oznamujú. 

 

Správné praxe 

V ostatnom čase sa ako pri výskumnej tak aj rutínnej laboratórnej práci kladie veľký 

dôraz na dodržiavanie podmienok správnej laboratórnej praxe. Podľa typu experimentálnej práce 

je potrebné sa riadiť niektorým z nižšie uvedených systémov kvality, ktoré zaručujú už 

spomenutú reprodukovateľnosť získaných výsledkov. 

   Akreditácia 

SLP = Správna laboratórna prax ( GLP = good laboratory practice) 

SKP = Správna klinická prax    (GCP = good clinical practice) 

   SVP = Správna výrobná prax    (GMP = good manufacturing practice)  

 

a) Akreditácia 

je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou 

autoritou (to je u nás Slovenská národná akreditačná služba -SNAS) o tom, že subjekt je 

spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti 

určené príslušným normatívnym dokumentom. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a 

dôveryhodne sa preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17 025:2005. 

Zákon č. 578/2004 a355/2007 Z.z. uvádza podmienky pre jednotlivé systémy kvality  

Napr. Národné referenčné centrá (NRC) - ktoré musia podľa §8 zákona č. 355/2007 Z.z. vlastniť 

platné osvedčenie o SLP alebo osvedčenie o akreditácií laboratórií ako poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. 

Na SZU ako príklad možno uviesť tieto pracoviská, využívajúce systém akreditácie: 

L. IMUNOLÓGIE 

L. EXPERIMENTÁLNEJ A KLINICKEJ BIOCHÉMIE 

            Slovenské centrum orgánových transplantácií ( SCOT)  

b) Správna laboratórna prax 

sa vzťahuje na testovanie bezpečnosti látok obsiahnutých v humánnych liekoch, v prípravkoch na 

ochranu rastlín, v kozmetických výrobkoch, veterinárnych liekoch, potravinových a 



 40 

krmovinových doplnkoch a v priemyselných chemických látkach a prípravkoch a biocídnych 

výrobkoch.  

O požiadavkách hovorí Zákon č. 67/2010 Z.z. chemický zákon.  

Na SZU ako príklad možno uviesť tieto pracoviská: 

 LABORATÓRIUM TOXIKOLÓGIE 

 LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE 

 EXPERIMENTÁLNE ZVERINCE 

 NRC PRE DEZINFEKCIU A STERILIZACIU  

c) Správna klinická prax 

je súbor požiadaviek, ktoré zabezpečujú, že klinické skúšanie sa uskutočňuje v súlade s 

požiadavkami na ochranu a zachovanie práv osôb a na ochranu zvierat zúčastnených na 

klinickom skúšaní; súčasne vymedzuje rozsah a spôsob vedenia dokumentácie o klinickom 

skúšaní. Pracoviská, na ktorých sa klinické skúšanie vykonáva, schvaľuje ŠUKL. 

O požiadavkách na klinické skúšanie a SKP hovorí zákon č. 239/2004 Z.z. 

 

Na SZU ako príklad možno uviesť pracovisko: 

JEDNOTKA  KLINICKÉHO  SKÚŠANIA  LIEČIV. 

Jednotka vykonáva bioekvivalenčné, farmakokinetické a farmakodynamické klinické testy  

 

d) Správna výrobná prax 

je súbor požiadaviek na zabezpečenie výroby a kontroly kvality liekov v súlade s účelom použitia 

a s príslušnou dokumentáciou. Povolenie udeľuje ŠUKL( Štátny ústav pre kontrolu liečiv).  

O požiadavkách hovorí 

Vyhláška č. 274/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a 

Zákon č. 140/1998 Z.z, o liekoch .. 

V tomto systéme pracuje 

LABORATÓRIUM IMUNOTOXIKOLÓGIE 

ktoré ako kontrolné laboratórium testuje biologickú účinnosť humánneho liečiva a musí byť 

držiteľom povolenie o SVP a na farmaceutické skúšanie. .  

http://www.szu.sk/obsah.html?cast=1-4342
http://www.szu.sk/obsah.html?cast=1-4344
http://www.szu.sk/obsah.html?cast=1-4346
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Významným parametrom v kontrole kvality je aj a autorizácia – je to udelenie oprávnenia 

podnikateľovi alebo inej právnickej osobe na výkon overovania určených meradiel alebo 

úradného merania. Rozhodnutie o autorizácií udeľuje ÚNMS SR. 

Napr. NRC pre radónové veličiny ako metrologické stredisko sa zaoberá uchovávaním a 

rozvojom sekundárnych etalónov objemovej aktivity radónu a jeho dcérskych produktov a 

ekvivalentnou objemovou aktivitou radónu.  

Pre úplnosť uvádzam aj Systém kvality podľa ISO 9000 

Problematiku systému kvality upravuje zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti. Týka sa to Neštátnych zdravotníckych zariadení (NZZ) – ambulancie.  

V laboratórnej štúdii medicínskeho charakteru v prvom rade využijeme prácu v systéme Správnej 

laboratórnej praxe , ktorý je definovaný  

Programom zabezpečenia kvality: je to definovaný systém, zahŕňajúci zamestnancov, ktorý je 

nezávislý od vykonávania štúdie a slúži na zabezpečenie súladu postupu prác v testovacom 

pracovisku so zásadami správnej laboratórnej praxe.  

Požiadavky SLP na priestory a vybavenie laboratórií 

Laboratórne testy sa vykonávajú v laboratóriu ktoré má primerané prístrojové a materiálové 

vybavenie a predovšetkým kvalifikovaný personál. 

   S touto problematikou je možné sa oboznámiť v nasledujúcich materiáloch:  

Directive 2004/10/EC , Annex 1,Section II, bod 8 Performance of the Study  

OECD Publication ENV/MV/CHEM(98)17 No. 1 Good Laboratory Practice, Section II, point 8 

Performance of the Study 

Nariadenie vlády SR zo 6.6.2007, časť II. bod 8.2, Vykonanie neklinickej štúdie. 

 

PLÁN ŠTÚDIE 

Kľúčovým  dokumentom  pre GLP štúdie je Plán štúdie, ktorý definuje základné informácie:   

účel štúdie, základné metódy, dôležité parametre, jednotlivé dôležité kroky, zodpovednosti, 

časové údaje, „Master schedule“ 

   Plán štúdie pokrýva organizačné a vedecké aspekty, špecifikuje všetky aktivity, ktoré súvisia 

so štúdiou :  zodpovednosti, zdroje a inštrukcie 

Pre každú štúdiu musí byť vypracovaný plán pred jej začiatkom 
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Každý plán štúdie musí byť schválený vedúcim štúdie a verifikovaný pracovníkom 

zodpovedným za kvalitu 

Pre každú štúdiu musí byť menovaný pracovník zodpovedný za jej realizáciu 

zodpovednosť manažmentu,  

stanovenie podmienok pre pozíciu vedúceho štúdie, 

stanovenie podmienok pre kvalifikáciu vedúceho štúdie pre každú individuálnu štúdiu, 

plán štúdie musí byť schválený vedúcim testovacieho zariadenia,  

 

CIEĽ / ÚČEL ŠTÚDIE  

Zdôvodnenie, za akým účelom sa bude štúdia vykonávať. (definuje sa povaha a účel štúdie, či je 

určená pre regulačné účely a pod.).  

 

PRACOVNÍCI PODIEĽAJÚCI SA NA ŠTÚDII  

MIESTO VYKONÁVANIA ŠTÚDIE  

Termíny 

Harmonogram 

Zdôvodnenie výberu testovacieho systému, pokiaľ nie je striktne určený metódou testovania 

Používané analytické metódy,  

Prístroje a zariadenia,  

Jednoznačná identifikácia prístrojov,  

Počítačové vybavenie, programy využívané pri spracovaní údajov, 

Použité chemikálie, 

Príprava roztokov, médií, živných pôd, za akých podmienok, 

TESTOVACIE METÓDY  

Použitá metodika – v prípade, že je použitá OECD metóda alebo iná medzinárodne uznávaná 

metóda, uvedie sa stručný opis metódy s odkazom postupu na príslušné ŠPP.  

V iných prípadoch je potrebné metódu podrobne opísať, vrátane odkazu na validáciu metódy 
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VYKONÁVANIE ŠTÚDIE  

Spôsob označovania záznamov, materiálov (Označenie štúdie kódom, všetky látky v štúdii 

musia mať rovnaké označenie, vzorky označené tak, aby bolo možné potvrdiť ich pôvod a 

skutočnosť, že boli odobrané z danej štúdie).  

Chronologický pracovný postup – príprava, dávkovanie, kontroly…, vrátane všetkých 

požadovaných ŠPP. Pre biologické testovacie systémy aj dávkovanie, klinické pozorovania, 

hmotnosti, kontrola spotreby krmiva...  

Spôsob získavania záznamov, čo a akým spôsobom sa bude zaznamenávať, stupnice alebo 

spôsob hodnotenia, atď...  

Frekvencia zberu záznamov a podobné relevantné údaje.  

Kde budú záznamy počas štúdie ukladané.  

VYHODNOTENIE 

Spôsob vyhodnotenia výsledkov pozorovania (údaje zaznamenávané, ktoré údaje a akým 

spôsobom sa vyhodnotia, použité vzorce pri výpočtoch a pod.).  

Ak je to potrebné, uvedú sa aj kritériá, ktoré musia byť splnené, aby mohol byť pokus 

pokladaný za platný.  

Použitá metóda štatistického vyhodnotenia. a/alebo použitý štatistický program  

 

Vždy musí byť uvedená POUŽITÁ LITERATÚRA  

 

Výsledkom štúdie podľa jej povahy je vedecká publikácia alebo záverečná správa . 

Záverečná správa  

je podrobný vedecký dokument, ktorý uvádza účel štúdie, opisuje použité metódy a materiál, 

sumarizuje a analyzuje údaje a vyvodzuje závery. 

Rovnako ako plán štúdie, je to jediný dokument z celej štúdie, ktorý uvádza kto, prečo, kedy, 

ako kde, pomocou koho, čoho vykonal štúdiu. 

Záverom znova zdôrazňujeme, že laboratórne štúdie predstavujú postupy vykonávané v 

laboratóriu a ich úlohou je detekovať, identifikovať alebo kvantifikovať jednu alebo viacero 

signifikantných substancií, vyhodnotiť funkciu orgánu, alebo stanoviť charakter určitých 

podmienok alebo typu ochorenia. Laboratórny test a štúdia siaha od celkom jednoduchých až po 

vysoko sofistikované . 
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8 Základné charakteristiky klinickej štúdie 
 

Jozef Glasa
1,2

, Helena Glasová
1
, Terézia Krčméryová

2
 

 

1
Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie Lekárskej fakulty a 

2
Ústav 

zdravotníckej etiky Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave  

 

              Biomedicínsky výskum a klinická štúdia  

Klinická štúdia (syn. klinické sledovanie, klinický výskum) sa najčastejšie uskutočňuje v širšom 

metodologickom, právnom a etickom rámci biomedicínskeho výskumu (viď nižšie). Mohli by 

sme ju definovať ako odborný vedecko-výskumný postup, ktorého prvoradým cieľom je získanie 

nových poznatkov o zdraví človeka v celom priebehu jeho života (od počatia až po jeho 

prirodzenú smrť); o poruchách ľudského zdravia (chorobách a zdravotných postihnutiach, či už 

vrodených alebo získaných), ich príčinách, mechanizmoch vzniku a priebehu, možnostiach ich 

prevencie, včasného skríningu a depistáže, spoľahlivej diagnostiky, účinnej a bezpečnej liečby, 

ako aj urýchlenej rekonvalescencie a rehabilitácie.  

Vo všeobecnosti v každej klinickej štúdii kladieme racionálnym spôsobom „matke prírode“ 

konkrétne otázky týkajúce sa ľudského zdravia, choroby alebo zdravotného postihnutia 

(formulujeme a testujeme pracovné hypotézy) a získavame, hodnotíme a interpretujeme 

odpovede, ktoré sme takýmto spôsobom dostali (potvrdzujeme alebo zamietame vopred 

stanovené hypotézy).    

Z metodologického hľadiska môže mať každá klinická štúdia charakter: 

a) pozorovania – zaznamenávame údaje a poznatky o prebiehajúcich dejoch a udalostiach 

u účastníkov klinickej štúdie bez toho, že by sme kontrolovali podmienky priebehu týchto 

dejov alebo vzniku daných udalostí (ide o tzv. neintervenčné alebo observačné klinické 

štúdie, ktoré je však potrebné dôsledne odlíšiť od štúdií neintervenčného klinického skúšania 

liekov – pozri nižšie), alebo 
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b) experimentu – skúmame pôsobenie vybraného faktora (alebo viacerých faktorov) na 

konkrétne deje alebo udalosti u účastníkov klinickej štúdie, pričom sa snažíme čo 

najdôslednejšie kontrolovať podmienky priebehu pozorovaných dejov alebo vzniku daných 

udalostí (ide o tzv. intervenčné klinické štúdie (intervencia = zásah)).  

Klinická štúdia sa môže uskutočniť v uzavretom prostredí nemocnice alebo iného lôžkového 

zdravotníckeho zariadenia alebo výskumného ústavu (gr. kliné = lôžko), keď sú účastníci štúdie 

počas jej trvania hospitalizovaní. Dôvodom je nielen zabezpečenie tzv. štandardných podmienok 

pre priebeh daného klinického sledovania (teplota, stravovanie, pohybový režim, atď.), ale 

v prípade klinickej štúdie s určitým zdravotným rizikom (napr. klinické skúšanie nového liečiva) 

aj zabezpečenie potrebného kontinuálneho monitorovania zdravotného stavu účastníkov štúdie 

s včasným zistením a riešením možných nežiaducich udalostí (vrátane možných, i 

neočakávaných nežiaducich účinkov nového liečiva).  

Klinická štúdia môže veľmi často prebiehať aj ambulantným spôsobom, kedy jej účastníci nie 

sú hospitalizovaní. Výhodou ambulantného spôsobu je, že životný režim účastníkov sa viac 

približuje podmienkam ich „normálneho/bežného života“. Nevýhodou menšia možnosť 

dosiahnuť „štandardné podmienky“ sledovania a kontinuálne monitorovanie účastníkov štúdie 

(možno dosiahnuť monitorovaním s využitím vhodných prostriedkov tele-medicíny, napr. 24-

hodinové monitorovanie EKG podľa Holtera ai.).       

Biomedicínsky výskum
1
 sa najčastejšie definuje ako široká oblasť výskumu, ktorému sa priamo 

alebo nepriamo podrobujú (ktorého sa zúčastňujú) ľudské osoby. Všíma si ľudský organizmus 

v zdraví a v chorobe a študuje široké spektrum faktorov, ktoré môžu vplývať na zdravie 

jednotlivca, spoločenstiev a celej spoločnosti, ako aj spôsob, akým možno tieto činitele využiť na 

upevnenie a prinavrátenie zdravia, predchádzanie chorobám a invalidite, záchranu a predĺženie 

ľudského života, prípadne na zlepšenie jeho kvality v zdraví aj v chorobe. Zahŕňa aj výskum 

liečiv, zdravotných pomôcok, medicínskych prístrojov, medicínskeho využitia ionizujúceho 

žiarenia a zobrazovacích metód, chirurgických výkonov, údajov v zdravotnej dokumentácii, 

biologického materiálu ľudského pôvodu, ako aj epidemiologické, sociologické a psychologické 

výskumy.  

Biomedicínsky výskum sa niekedy, podobne ako iné druhy výskumu, rozdeľuje na tzv. základný 

výskum (hlavným cieľom je získanie nových poznatkov ako takých) a aplikovaný výskum 
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(cieľom je využitím nových poznatkov docieliť zachovanie, upevnenie alebo zlepšenie zdravia 

jednotlivca alebo skupiny osôb (ba celej populácie), ako aj zlepšenie prevencie, včasného 

skríningu/depistáže, diagnostiky, liečby a rehabilitácie porúch zdravia – chorôb alebo 

zdravotných postihnutí).  

Z hľadiska hlavného cieľa, ktoré pri svojej realizácii sledujú, a očakávaného priameho 

zdravotného prínosu pre účastníka sa klinické štúdie rozdeľujú na: 

a) klinické štúdie neterapeutického výskumu („výskum bez zdravotnej indikácie“ podľa 

zákona 576/2004 Z.z.) – neočakáva sa žiaden zdravotný prínos (benefit) pre účastníka štúdie, 

hlavným cieľom je získanie nových poznatkov,  

b) klinické štúdie terapeutického výskumu („výskum zo zdravotnej indikácie“ podľa zákona 

576/2004 Z.z.) – popri získaní nových poznatkov sa očakáva aj konkrétny zdravotný prínos 

(benefit) pre účastníka štúdie, či už v zmysle zlepšenia prevencie, včasného 

skríningu/depistáže, diagnostiky alebo účinnejšej alebo bezpečnejšej liečby a rehabilitácie 

danej poruchy jeho zdravia (choroby alebo zdravotného postihnutia).  

Toto rozdelenie klinických štúdií (podobne ako nasledujúce) má dôležitý význam aj pre 

hodnotenie ich právnej a etickej akceptovateľnosti
2
, ktoré vykonávajú predpísaným postupom 

podľa platných zákonných predpisov príslušné inštitúcie biomedicínskeho výskumu (grantové 

agentúry, vedecké/projektové rady, vedenia vedecko-výskumných inštitúcií a nemocníc, Štátny 

ústav pre kontrolu liečiv a i.) a etické komisie pre biomedicínsky výskum.
3
   

Podľa zásahu do fyzickej integrity účastníka výskumu sa ďalej klinické štúdie rozdeľujú na: 

a) klinické štúdie neinvazívne – pri týchto neprichádza k narušeniu fyzickej integrity účastníka 

výskumu – k porušeniu kože alebo slizníc jeho tela (napr. pri odbere krvi, tkaniva alebo iného 

biologického materiálu, pri potrebných lekárskych alebo ošetrovateľských zákrokoch 

vykonávaných u účastníka v rámci protokolu štúdie), 

b) klinické štúdie invazívne – pri nich k spomínaným narušeniam fyzickej integrity účastníka 

prichádza. 
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Klinické skúšanie liečiv  

     Definícia rozdelenie  

Klinické skúšanie liečiv (produktov a liekov)
4
 (prípadne zdravotných pomôcok) predstavuje 

veľmi významnú časť aplikovaného biomedicínskeho výskumu. Jeho hlavným poslaním je 

zabezpečiť dostatok spoľahlivých údajov pre posúdenie účinnosti a bezpečnosti daného lieku 

vzhľadom na jeho liečebné použitie v určitej indikácii. 

Indikáciou lieku rozumieme klinickú diagnózu, pri ktorej sa daný liek terapeuticky používa alebo 

plánuje používať. 

Informácie o lieku, získané pri jeho klinickom skúšaní, zvyčajne slúžia ako podklad pre záväzné 

rozhodnutia príslušných štátnych (‘národných‘) alebo medzinárodných orgánov alebo inštitúcii o 

povolení používania daného lieku v klinickej praxi. V Slovenskej republike ide o rozhodnutia 

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv – jeho Komisie pre nové liečivá, o registrácii daného lieku.  

Vzhľadom na význam údajov získavaných pri klinickom skúšaní liekov pre rozhodovanie o 

použití daného liečiva v klinickej praxi (právne a klinické aspekty), ako aj na potrebu zabezpečiť 

ochranu dôstojnosti, ľudských práv, bezpečnosti a iných oprávnených záujmov osôb, u ktorých sa 

klinické skúšanie liekov vykonáva, bola oblasť klinického skúšania liekov predmetom 

významných legislatívnych úprav, všeobecne záväzných nariadení zodpovedných štátnych a 

medzinárodných orgánov a inštitúcií, ako aj rozličných viac alebo menej podrobných smerníc a 

odporúčaní vypracovaných rôznymi medzinárodnými organizáciami.  

Tieto konkrétne úpravy, smernice a odporúčania aplikujú a precizujú vedecko-metodologické a 

etické požiadavky platné všeobecne pre oblasť biomedicínskeho výskumu na podmienky 

klinického skúšania liečiv. Pre súhrn týchto požiadaviek sa najčastejšie používa termín Správna 

klinická prax (viď nižšie – podkapitola 2.3).   

Klinické skúšanie liekov sa z metodologického, etického i právneho hľadiska rozčleňuje na 4 

odlišné etapy (fázy). Porovnanie týchto etáp a základné rozdiely medzi nimi sú uvedené 

v tabuľke 1. V súčasnosti nezriedka prichádza k určitému prekrývaniu jednotlivých fáz, prípadne 

liečivo vo vzťahu k rôznym diagnózam sa môže nachádzať v odlišných fázach svojho vývoja.  
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Tabuľka 1 Etapy vývoja lieku a klinické skúšanie 

Etapa Názov Cieľ Najčastejší typ 

klinických štúdií  

Účastníci  Počet 

účastníkov 

I. Prvé podanie liečiva človeku Overenie bezpečnosti, 

prvé poznatky          o 

farmakokinetike daného 

liečiva u človeka 

Otvorená štúdia Zdraví 

dobrovoľníci 

(Pacienti) 

10 – 30 

II. Podanie liečiva pacientom Farmakokinetika a 

farmakodynamika 

liečiva, dávkovanie, 

overenie bezpečnosti 

Otvorená štúdia Pacienti 

(Zdraví 

dobrovoľníci) 

100 – 300 

III. Kontrolované klinické štúdie Overenie účinnosti       a 

bezpečnosti liečiva 

v určitej indikácii, 

stanovenie optimálneho 

dávkovania a spôsobu 

použitia liečiva  

Kontrolovaná 

klinická štúdia 

(komparátor –

štandardný liek 

alebo placebo) 

Pacienti Stovky – 

tisíce 

a viac 

IV. ‘Post marketingové‘ štúdie Overenie bezpečnosti, 

monitoring nežiaducich 

účinkov (prípadne nové 

terapeutické účinky 

liečiva) 

Epidemiologické 

štúdie 

Pacienti Tisíce – 

desaťtisíce 

a viac 

 

Z hľadiska vedeckej metodológie sa pri klinickom skúšaní liečiv najčastejšie používajú tieto typy 

klinických štúdií: 

 otvorená klinická štúdia – predstavuje sledovanie predpokladaných účinkov podaného liečiva 

u vybranej skupiny osôb (pacientov alebo zdravých dobrovoľníkov), najčastejšie 

vyhodnocuje zmeny sledovaných parametrov pred podaním, počas podávania a prípadne aj 

v určitých intervaloch po ukončení podávania liečiva u jednotlivých účastníkov štúdie, nemá 

„kontrolnú skupinu“ sledovaných osôb; 

 kontrolovaná klinická štúdia – využíva porovnanie predpokladaných účinkov podaného 

liečiva u vybranej skupiny osôb (pacientov alebo zdravých dobrovoľníkov) a u kontrolnej 

skupiny osôb, ktorým – pri zachovaní rovnakých podmienok priebehu klinického sledovania 

– sa podáva tzv. komparátor (liek, voči ktorému sa skúšaný liek porovnáva); podľa povahy 

komparátora ďalej rozlišujeme: 

– placebom kontrolovanú štúdiu – komparátorom je placebo – t.j. prípravok, ktorý má 

zhodnú liekovú formu ako skúšaný liek, avšak bez obsahu aktívneho liečiva, 

– porovnanie voči štandardnému lieku/štandardu – komparátorom je liek, ktorý 

predstavuje štandardnú liečbu v danej indikácii; podľa najnovšej verzie Helsinskej 
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deklarácie (z roku 2008) sa požaduje, aby komparátorom bol liek, ktorý sa v danej 

indikácii považuje za najlepšiu liečebnú alternatívu. 

Kontrolované klinické štúdie, podľa miery, ktorou sa metodologicky snažia o elimináciu vplyvu 

placebového účinku a predpojatosti (angl. bias) vedeckých pracovníkov pri zaznamenávaní, 

interpretácii a hodnotení výsledkov klinického skúšania, rozdeľujeme na: 

– dvojito zaslepené štúdie (novšie “dvojito zašifrované”) – angl. double-blinded study: ani 

pacient, ani skúšajúci nevedia, či pacient užíva skúšaný liek alebo komparátor (štandardný 

liek alebo placebo); 

– zaslepené klinické štúdie (novšie „zašifrované“) – angl. blinded study: pacient alebo 

skúšajúci nevedia, či pacient užíva skúšaný liek alebo komparátor;  

– nezaslepené klinické štúdie (novšie sa presadzuje termín „nezašifrované“) – angl. non-

blinded study: pacient i skúšajúci vedia, či pacient užíva skúšaný liek alebo komparátor. 

Posledné dva typy štúdii sa považujú za metodologicky menej vhodné až nevhodné a používajú 

sa zriedkavejšie, v špecifických situáciách. V súčasnosti sa pri rozhodnutí o ich použití vyžaduje 

zvláštne zdôvodnenie – tak z vedecko-metodologického, ako aj z etického hľadiska.  

Z hľadiska zaradenia pacienta do jednotlivých skupín klinického skúšania, t.j. do skupiny liečenej 

skúšaným liekom – alebo do skupiny liečenej „štandardným“ liekom, či placebom rozoznávame: 

– klinické štúdie randomizované – pacient je zaradený do niektorej zo skupín štúdie 

náhodným spôsobom (proces náhodného výberu sa nazýva randomizácia 

(„znáhodňovanie“)),  

– klinické štúdie nerandomizované – zaraďovanie pacienta sa nekoná náhodným spôsobom. 

Napriek určitej (podľa nás oprávnenej) kritike na pôde Svetovej asociácie lekárov (angl. World 

Medical Association – WMA) a v súčasnosti prebiehajúcej diskusii v odborných kruhoch sa stále 

za tzv. „zlatý štandard“ z hľadiska metodológie klinického skúšania považujú randomizované, 

dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické štúdie. Oprávnenosť takýchto štúdii je t. č. 

do istej miery spochybňovaná z hľadiska etických otázok, súvisiacich s ochranou práv a 

oprávnených záujmov účastníkov týchto klinických skúšaní (pacientov alebo zdravých 

dobrovoľníkov). 

 



 50 

 Novšie metodologické aspekty klinického skúšania liečiv  

V posledných dvoch desaťročiach boli doterajšie metódy klinického skúšania, vrátane niektorých 

etických aspektov predmetom určitej kritiky. Medzi zaujímavé novšie trendy v tejto oblasti 

môžeme zaradiť: 

1. adaptívny dizajn klinických štúdií (skúšaní)
5
 – ide o dosiaľ skôr ojedinelý postup, ktorý 

umožňuje meniť mnohé „základné“ aspekty protokolu na základe priebežne 

vyhodnocovaných výsledkov za pomoci matematického modelovania a počítačom 

asistovaných rozhodovacích postupov už v priebehu samotnej realizácie výskumu (klinického 

skúšania) – napríklad dávkovanie liečiva, dávkovaciu schému, inklúzne a exlúzne kritériá 

a iné. Takéto zmeny už schváleného protokolu sú podľa aktuálne platnej legislatívy v zmysle 

požiadaviek Správnej klinickej praxe „zakázané“ (predstavovali by porušenie protokolu – 

angl. protocol violation). Dosiaľ boli predmetom tzv. zmien protokolu (angl. protocol 

amendment), ktoré podliehali schváleniu tak príslušnej etickej komisie, ako aj príslušnej 

štátnej inštitúcie (liekovej agentúry) – a boli preto pomerne pomalé. Zatiaľ však pre tento typ 

klinického skúšania nie je vytvorený potrebný etický ani legislatívny rámec.   

2. klinické skúšania v pediatrii – vyplývajú zo snahy o štandardizáciu racionálnej 

farmakoterapie v pediatrii a získanie potrebných údajov pre zabezpečenie podmienok na 

rozhodovanie v zmysle požiadaviek „Medicíny založenej na dôkazoch“ (angl. Evidence 

Based Medicine – EBM). Detskí pacienti boli totiž z dôvodu (nie celkom domyslených) 

striktných požiadaviek na ich zvýšenú ochranu do nedávna vylučovaní z účasti na klinickom 

skúšaní. Následkom toho má veľká časť súčasnej farmakoterapie v pediatrii naďalej 

empirický charakter – t. j. spôsob podania a dávkovanie liekov sa odvodzuje od poznatkov 

získaných v dospelej populácii. V poslednom desaťročí bola táto oblasť predmetom viacerých 

odborných a legislatívnych iniciatív na pôde kľúčových európskych štruktúr liekovej politiky 

a utilizácie liečiv.
6
 

3. klinické skúšania v geriatrii – podobne ako v predchádzajúcom prípade (bod 2) sa 

v posledných rokoch hromadia požiadavky na realizáciu klinických skúšaní špeciálne 

u pacientov vo vyššom veku (nad 65 rokov). Dôvodom je nielen aktuálny demografický 

vývoj v Európe a iných ekonomicky rozvinutých krajinách sveta súvisiaci s nízkou 

pôrodnosťou, ale aj skutočnosť, že farmakoterapia vo vyššom veku musí riešiť špecifické 
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medicínske, ekonomické a etické problémy. Predpokladá sa, že v tejto oblasti klinického 

skúšania bude podobný vývoj ako sa pozoroval v prípade klinických skúšaní v pediatrii.
7
 

4. klinické skúšania bioterapeutík – predstavujú novú, významnú metodologickú oblasť 

klinického skúšania, ktorá okrem iného je charakterizovaná (vzhľadom na druhovú 

a molekulovú špecificitu bioterapeutík) zvyčajne chýbaním vhodných zvieracích modelov 

a možnosťou neočakávaných, nepredvídateľných reakcií pri prvom podaní týchto látok 

človeku.
8
 Skúsenosti získané pri riešení liekovej katastrofy, ktorá sa objavila pri klinickom 

skúšaní – prvom podaní produktu u zdravých dobrovoľníkov vo Veľkej Británii v roku 2006
9
, 

viedli k zmene požiadaviek i legislatívnych predpisov pre klinické skúšania I. etapy 

a zavedeniu 0-ej etapy.  

 Správna klinická prax 

Správna klinická prax (SKP)
10

 je medzinárodný štandard na prípravu (dizajnovanie), vedenie, 

monitorovanie, audit, zaznamenávanie, analýzu a podávanie správ o klinickom skúšaní, ktorý má 

zabezpečiť, že údaje a výsledky, ktoré sa pri klinickom skúšaní získali, sú spoľahlivé a presné, a 

že sa chránia práva, integrita a dôvernosť informácií o účastníkoch skúšania
11

.  

Základné princípy a požiadavky SKP sú uvedené v tabuľke 2. 

Tabuľka 2 Základné princípy a požiadavky správnej klinickej praxe 

 
1. Klinické skúšanie sa musí vykonávať v súlade s etickými zásadami, ktoré vychádzajú z Helsinskej 

deklarácie a ktoré sú v súlade s požiadavkami správnej klinickej praxe a príslušných právnych 

predpisov. 

2. Pred začatím klinického skúšania sa musia zohľadniť predvídateľné riziká a nevýhody a porovnať 

ich s očakávaným prínosom pre každého účastníka skúšania a pre spoločnosť. Klinické skúšanie sa 

môže začať a môže sa v ňom pokračovať len vtedy, keď očakávaný prínos opodstatňuje riziká. 

3. Práva, bezpečnosť a dobro (zdravie) účastníkov skúšania sú najdôležitejšími hľadiskami a musia 

mať vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti. 

4. Dostupné informácie o predklinickom a prípadnom predchádzajúcom klinickom skúšaní daného 

skúšaného produktu musia byť dostatočné na to, aby sa odôvodnilo navrhované klinické skúšanie. 

5. Klinické skúšanie musí byť vedecky odôvodnené a zrozumiteľne a podrobne opísané v protokole 

klinického skúšania. 

6. Klinické skúšanie sa musí vykonať v súlade s protokolom klinického skúšania, ku ktorému sa kladne 

vyjadrila etická komisia. 

7. Za lekársku starostlivosť poskytovanú účastníkom skúšania a za lekárske rozhodnutia urobené v ich 

záujme vždy zodpovedá skúšajúci lekár s požadovanou kvalifikáciou. 

8. Každá osoba zapojená do vykonávania klinického skúšania má mať príslušnú kvalifikáciu získanú 

vzdelávaním, výchovou a skúsenosťami, aby mohla náležite plniť zverené úlohy. 

9. Každý účastník skúšania musí pred zaradením do klinického skúšania poskytnúť informovaný 

súhlas so svojou účasťou v danom klinickom skúšaní.  

10. Všetky informácie o klinickom skúšaní sa musia zaznamenávať, spracovávať a uchovávať takým 

spôsobom, aby sa umožnilo ich presné vykazovanie, výklad a overenie. 
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11. Záznamy, ktorými možno osobne identifikovať účastníka skúšania, sa považujú za dôverné a treba 

ich chrániť tak, aby sa dodržali pravidlá zachovania dôvernosti údajov a nezasahovania do súkromia 

osôb v súlade s platnými právnymi predpismi. 

12. Skúšané produkty sa musia vyrábať, distribuovať a uchovávať v súlade s požiadavkami správnej 

výrobnej praxe, správnej veľkodistribučnej praxe a správnej lekárenskej praxe. Musia sa použiť 

výhradne v súlade so schváleným protokolom klinického skúšania. 

13. Musí sa zaviesť systém obsahujúci postupy, ktoré zabezpečujú kvalitu každého aspektu klinického 

skúšania. 
 

Podľa smernice ICH o správnej klinickej praxi z roku 1996: Smernica o správnej klinickej praxi.  

[Note for Guidance on Good Clinical Practice.] CPMP/ICH/135/95, May 1, 1996. (Preložil J. Glasa) 
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9 Základy štatistiky v biomedicínskych vedách 
 

Ladislava Wsolová a Soňa Wimmerová 

 

       Pojem modelu 

 

Pri sledovaní javov a procesov reálneho sveta si uvedomujeme, že nie sme schopní ich 

celkom vysvetliť. Len ťažko postihujeme zákonitosti ich vzniku a ešte ťažšie prenikáme do ich 

väzieb a súvislostí. Obmedzenosť poznania je daná tým, že človek je súčasťou objektívnej reality. 

Modelovanie je tvorivá ľudská činnosť spočívajúca v idealizácii a zjednodušení dejov reálneho 

sveta (Hebák, Hustopecký, 1987). Model chápeme ako určitú formu zobrazenia skutočnosti. 

  Gnozeologická podstata modelovania vyplýva zo zákonov prírody a zo schopnosti 

abstrahovať zhodné vlastnosti rôznych objektov. Niektoré objekty môžeme nepriamo sledovať 

prostredníctvom iných objektov vďaka súvislostiam, ktoré medzi nimi existujú. Model môžeme 

charakterizovať ako zjednodušenú formu zobrazenia podstatných rysov skúmaného úseku 

objektívnej reality. Model je zostavený podľa určitých pravidiel, ktoré dovoľujú napodobňovať 

správanie a vlastnosti zobrazovanej reality. Model je nielen prostriedkom na získavanie 

poznatkov, ale pomocou modelu možno tiež rozvíjať teóriu niektorej oblasti. Štúdium modelu 

umožňuje odvodiť poznatky o zobrazovanej skutočnosti iba v prípade, keď medzi skutočnosťou 

a modelom existuje obdoba, ktorá je pre poznávanie skutočnosti nevyhnutná. 

  Činnosť zameranú na konštrukciu modelu nazveme modelovaním. Modelovaním môžeme 

dôjsť k matematickej teórii, ktorá umožňuje objavovať a vysvetľovať súvislosti a čiastočne ich 

zovšeobecňovať. 

  Východiskom pri triedení modelov môže byť modelovaná skutočnosť a prostriedky 

modelovania, ako aj charakter cieľov, ktorým konštrukcia modelu slúži. 

  Veľmi jednoduché je rozlíšenie materiálnych modelov a myšlienkových modelov. Kým 

materiálne modely zobrazujú reálne existujúce objekty, modely druhej skupiny majú skôr 

teoretický charakter a existujú iba vo vedomí. Myšlienkové modely môžeme ďalej triediť na 

predstavové modely, vytvárané hypotetickou konštrukciou alebo idealizáciou skutočnosti podľa 

predstáv a na symbolické modely, ktorých prvkami sú symboly. Modely tejto skupiny sú blízko 
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k modelom , u ktorých majú rozhodujúci význam logické a matematické štruktúry a útvary 

a nazývajú sa modely logické alebo formálne alebo matematické. 

  Väčšinou sa matematickým modelom nazýva matematicky formalizovaná teória, niekedy 

aj jej matematická realizácia (performancia), ale často sa ako matematický model označuje 

akýkoľvek kvantifikovaný opis niektorých stránok skutočnosti (Duchoň, 1993). Úspech 

matematického modelovania závisí okrem iného od našich schopností formalizovať teoretické aj 

praktické poznatky o skúmanom úseku reality. 

  Matematický model musí rovnako ako každý iný model objektívnym spôsobom 

znázorňovať javy a procesy reálneho sveta. Matematické modely môžu pomôcť poznaniu tým, že 

naznačia alebo dokonca umožnia ukázať všeobecné výsledky, ktoré boli obsiahnuté v súboroch 

pozorovaní, ale neboli z týchto súborov zrejmé. Môžu dávať podnet a inšpiráciu k ďalšiemu 

skúmaniu. 

  Matematický model môžeme zjednodušene definovať ako určitú formu zobrazenia 

niektorých aspektov javov a procesov reálneho sveta matematickými prostriedkami. Takýmto 

prostriedkom môže byť povedzme sústava rovníc obsahujúca premenné (veličiny) a konštanty 

(parametre). 

 Matematické modely možno triediť z rôznych hľadísk. Za hlavné sa dá považovať odlíšenie 

deterministických modelov a stochastických modelov. 

  Deterministické modely majú povahu zákonitostí, ktoré pri dodržaní určitých 

predpokladov vždy platia. U deterministického modelu je známa nielen jeho štruktúra, ktorá 

môže byť opísaná napr. algebraickou alebo diferenciálnou rovnicou, ale nesporné sú aj hodnoty 

parametrov. Na rozdiel od deterministického modelu vyhovuje stochastický model konkrétnym 

situáciám len približne a s určitou pravdepodobnosťou. Stochastické modely bývajú tiež 

označované ako pravdepodobnostné. V reálnych úlohách existuje mnoho dôvodov, prečo 

získané pozorovania alebo merania majú skôr charakter náhodný ako deterministický. 

  Pre stochastické modely je charakteristické, že dovoľujú pomerne presnú matematickú 

manipuláciu so vzťahmi medzi premennými, aj keď v skutočnosti platia tieto vzťahy iba 

pravdepodobnostne. Stochastický model môžeme definovať ako rovnice alebo sústavy rovníc 

obsahujúcich náhodné veličiny, nenáhodné veličiny a parametre. Hodnoty náhodných veličín 

vopred nepoznáme, zistíme ich vykonaním pokusu alebo pozorovaním. Nenáhodné veličiny 
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(pevné) sú premenné, ktorých hodnoty určujeme. Parametre sú známe alebo častejšie neznáme 

konštanty. 

  Ťažkosti súvisiace s konštrukciou stochastického modelu: 

                 1)  neistota týkajúca sa odlíšenia podstatných a nepodstatných veličín, 

2) neistota pokiaľ ide o matematickú formu modelu, 

       3) neistota oprávnenosti niektorých predpokladov, 

 4) neistota presnosti merania, 

 5) neistota pokiaľ ide o vhodnosť metódy použitej na odhad parametrov. 

  Matematické modelovanie je nepretržitý proces porovnávania našich vedomostí, 

predpokladov a úvah s výsledkami zisťovania a s vhodnosťou modelu z hľadiska cieľov, pre 

ktoré bol zostavený. 

 

 Podmienky použitia metód štatistickej analýzy. 

 

       Matematická štatistika je veda o rozhodovaní v podmienkach neurčitosti.  

 Základným pojmom je štatistický (základný) súbor. Je to konečná množina osôb, na ktorých 

pozorujeme určitý znak. Štatistický súbor sa skladá zo štatistických jednotiek. Na štatistických 

jednotkách pozorujeme, meriame štatistické znaky. Znaky delíme na:  

a) nominálny znak (kvalitatívny), jeho hodnoty nie sú prirodzene usporiadané.  

b) ordinálny znak (usporiadaná kategorizácia) je nominálny znak, ktorého 

     hodnoty sú prirodzene usporiadané.  

c) kardinálny znak (kvantitatívny), ktorého hodnoty sú reálne čísla.    

Vlastnosti znakov a súvislosti medzi nimi obyčajne skúmame na štatistických súboroch. Tie však 

bývajú príliš rozsiahle a preto si z nich vyberieme určitý počet štatistických jednotiek, ktoré ho 

reprezentujú. Túto množinu vybraných jednotiek nazývame výberový súbor. Jednotka vybraná 

zo základného súboru sa volá výberová jednotka. Reprezentatívnosť dosiahneme tak, že zo 

základného súboru vyberáme štatistické jednotky náhodne.  

 Výberový súbor je náhodným výberom, ak iba náhoda rozhodne o tom, či jednotku zo 

štatistického súboru vyberieme alebo nie.  

 Jednoduchý náhodný výber je priamy výber jednotiek zo štatistického súboru, pričom 

každá jednotka má rovnakú pravdepodobnosť, že bude vybraná. Môže to byť výber bez vrátenia 
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vybranej jednotky do základného súboru alebo s jej vrátením. Vo verejnom zdravotníctve ide 

skoro vždy o výber bez vrátenia vybranej jednotky. Ak vyberáme relatívne malý súbor z veľkého 

základného súboru, môžeme tento problém zanedbať. Najjednoduchším spôsobom náhodného 

výberu je losovanie. Dnes väčšinou používame generátor náhodných čísel. 

 Štatistickú analýzu môžeme rozdeliť na štyri časti: 

1. Deskriptívna štatistika – opis sledovaných štatistických znakov. 

2. Sledovanie a testovanie jedného štatistického znaku. 

3. Vzťahy medzi dvomi štatistickými znakmi. 

4. Vzťahy medzi viac ako dvomi štatistickými znakmi. 

 

Deskriptívna štatistika 

 

 Obsahom deskriptívnej štatistiky je charakterizovať údaje a prípadne ich graficky 

znázorniť .  

 Ak máme hodnoty nominálneho alebo ordinálneho znaku, uvádzame absolútne 

početnosti a relatívne početnosti v percentách. U hodnôt ordinálnych znakov má význam aj 

kumulatívna početnosť v percentách. Graficky môžeme znázorniť získané údaje kruhovým 

diagramom. 

 Ak sa jedná o hodnoty kardinálneho (kvantitatívneho) znaku, uvádzame aspoň jednu 

charakteristiku polohy a jednu charakteristiku variability. Medzi charakteristiky polohy patrí 

aritmetický priemer. Veľmi používanou charakteristikou polohy je medián. 

 Najjednoduchšou charakteristikou variability je minimum a maximum. 

Charakteristikou variability je aj rozptyl. Častejšie sa však používa jeho odmocnina - 

smerodajná odchýlka. Na grafické znázornenie hodnôt kvantitatívnych znakov sa používa 

histogram, ktorý vyjadruje početnosti v jednotlivých intervaloch. 

         

          Sledovanie a testovanie jedného štatistického znaku 

 

 Výsledok pokusu alebo pozorovania môžeme nazvať udalosťou. Ak nevieme vopred, aký 

bude výsledok pokusu alebo pozorovania, hovoríme o náhodnej udalosti. Pravdepodobnosť 

náhodnej udalosti je mierou „početnosti“ jej výskytu. Pravdepodobnosť náhodnej udalosti 
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zisťujeme opakovaním pokusov alebo pozorovaní, ktorých výsledkom môže byť daná udalosť. 

Meriame ju relatívnou početnosťou tejto udalosti v rade opakovaných pokusov alebo pozorovaní. 

 Náhodná premenná X je predpis, ktorý priradí každému výsledku náhodného pokusu 

určité číslo. 

 Náhodné premenné, ktoré nadobúdajú ľubovoľné reálne hodnoty z určitého intervalu, sú 

spojité náhodné premenné.  

 Diskrétna náhodná premenná je náhodná premenná, ktorá nadobúda spočítateľný počet 

hodnôt, ktorých pravdepodobnosti sú kladné a ich súčet je rovný 1. 

 Najlepším opisom pravdepodobnostného správania sa náhodnej premennej X je 

distribučná funkcia F(x). 

 Distribučná funkcia je pravdepodobnosť, že náhodná premenná X nadobudne určitú 

hodnotu x alebo menšiu hodnotu: 

F(x) = P (X  x) 

Má nasledujúce vlastnosti: 

0  F(x)  1 

ak x  - , tak F(x)  0 

ak x , tak F(x)  1 

F(x) je neklesajúca funkcia. 

Distribučná funkcia je vlastne definovaná pre všetky reálne čísla. 

   Na obrázku 1 je distribučná funkcia spojitej náhodnej premennej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 
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 Výberovým ekvivalentom teoretickej distribučnej funkcie je výberovádistribučná 

funkcia, ktorá opisuje rozdelenie hodnôt výberu. 

Ak má F(x) pre všetky x deriváciu f(x), nazývame túto deriváciu hustotou pravdepodobnosti 

(alebo frekvenčnou funkciou) náhodnej premennej X.  

 Ak sa jedná o diskrétnu náhodnú premennú, používame pravdepodobnostnú funkciu 

p(x) = P(X = x). 

 Pomocou distribučnej funkcie, hustoty pravdepodobnosti alebo pravdepodobnostnej 

funkcie sú definované rozdelenia (distribúcie) náhodných premenných.  

 Na získanie informácie o náhodnej premennej sa používa charakteristika, ktorú nazývame 

stredná hodnota a označujeme EX. Stredná hodnota spojitej náhodnej premennej sa definuje 

nasledovne: 

 EX = )x(xdF  

A pre diskrétnu náhodnú premennú: 

 
k

1i

iixpEX  

 

 Normálne (Gaussovo) rozdelenie patrí v matematickej štatistike k najdôležitejším. Je 

určené strednou hodnotou označovanou , ktorá určuje polohu na osi x a smerodajnou 

odchýlkou označovanou , ktorá určuje variabilitu hodnôt okolo  (σ
2 

sa nazýva rozptyl). 

Grafom hustoty normálneho rozdelenia pravdepodobnosti je jednovrcholová symetrická krivka 

zvonovitého tvaru.  

 Štatistická hypotéza je výrok o štatistickom súbore. 

 Platnosť štatistických hypotéz sa preveruje na základe pozorovaných dát pomocou 

rôznych testov. Postup je taký, že test rozhoduje medzi testovanou nulovou hypotézou H0 a 

hypotézou alternatívnou H1, ktorá zahŕňa zostávajúce možnosti, ktoré neobsahuje nulová 

hypotéza. Rozhodovanie medzi nulovou a alternatívnou hypotézou sa vykonáva pomocou 

testovacieho kritéria, ktoré rozdeľuje výberový priestor na oblasť zamietnutia nulovej hypotézy 

a oblasť nezamietnutia nulovej hypotézy. Kritickými hodnotami nazývame hranice medzi 

oblasťou zamietnutia nulovej hypotézy a oblasťou nezamietnutia nulovej hypotézy.  

 

k

1i

ii xpEX
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Pri rozhodovaní môže nastať jeden z nasledujúcich prípadov: 

1. H0 platí a test ju nezamieta. Správne rozhodnutie. 

2. H0 neplatí a test ju zamieta. Správne rozhodnutie. 

3. H0 platí a test ju zamieta. To je chyba 1. druhu. 

4. H0 neplatí a test ju nezamieta. To je chyba 2. druhu. 

Pravdepodobnosť chyby 1. druhu označujeme  a nazývame ju hladina významnosti.  

Pravdepodobnosť chyby 2. druhu označujeme . Rozdiel 1 -  je sila testu. 

Postup pri testovaní štatistických hypotéz: 

1. Stanovíme nulovú a alternatívnu hypotézu. Zvolíme hladinu významnosti. Obvykle to býva 

0,05, ale môže byť aj 0,01 alebo 0,001.  

2. Vyberieme vhodný test. 

3. Overíme, či sú splnené podmienky použitia vybraného testu. 

4. Vypočítame hodnotu testovacieho kritéria. 

5. V tabuľkách vyhľadáme zodpovedajúce kritické hodnoty. 

Ak vypočítaná hodnota leží medzi kritickými hodnotami, nulovú hypotézu 

nezamietame, ak leží mimo, nulovú hypotézu zamietame. 

Interpretácia získaných výsledkov je veľmi náročná úloha, ktorá sa opiera hlavne o vedomosti 

z odboru, v ktorom výskum robíme a o pracovné skúsenosti. V našom prípade ide o vedomosti 

z medicíny a príbuzných odborov.  

Pri používaní štatistického softvéru musíme dodržať body 1 – 4. Počítač vypočíta hodnotu 

testovacieho kritéria a k nemu príslušnú hodnotu p (dosiahnutá hladina testu). Ak je p menšie 

alebo rovné zvolenej hladine významnosti, tak zamietame nulovú hypotézu.  

Interpretácia výsledkov štatistických testov: 

 Už sme uviedli, že výsledkom štatistického testu môže byť zamietnutie alebo 

nezamietnutie nulovej hypotézy, pričom obe rozhodnutia platia iba s určitou pravdepodobnosťou. 

 Ak zamietneme nulovú hypotézu, znamená to, že nejde o náhodný rozdiel. Ale toto 

zamietnutie robíme s rizikom, že rozdiel mohol byť spôsobený len samotnou náhodou (chyba 1. 

druhu). Taktiež veľkosť zisteného rozdielu môže byť taká, že nemá praktický význam. 

Ak nezamietneme nulovú hypotézu, znamená to, že zistené rozdiely môžeme považovať 

za náhodné. Ale neznamená to, že nulová hypotéza platí. Vlastne nevieme v tomto prípade nič 

o jej platnosti. Nezamietnutie nulovej hypotézy je tiež s rizikom omylu (chyba 2. druhu). 
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Treba si uvedomiť, že štatistické metódy môžu významne pomôcť pri objasňovaní 

zákonitostí, môžu ukázať zmysluplný smer výskumu, ale nemôžu nahradiť odborné vedomosti 

a skúsenosti výskumných pracovníkov. 

Testy delíme na parametrické a neparametrické. Parametrické testy využívajú 

predpoklady o type rozdelenia sledovanej premennej a testované hypotézy sa týkajú parametrov 

tohto rozdelenia. Neparametrické testy nešpecifikujú typ rozdelenia. Ich nevýhodou je, že majú 

obvykle nižšiu silu ako zodpovedajúce parametrické testy. Všetky neparametrické testy sú 

založené na jednoduchej úvahe, že číselné údaje možno vždy zoradiť podľa veľkosti a miesto 

pôvodných údajov pracovať s poradiami zoradených údajov. 

      Testovanie jedného štatistického znaku: 

Pri spracovaní nameraných údajov veľmi často potrebujeme vedieť, či skúmaný 

kvantitatívny znak má normálne rozdelenie pravdepodobnosti. Napr. od toho závisí, či použijeme 

parametrické alebo neparametrické testy.  

 Testov normality je viac. Ktorý z nich použijeme, to závisí od veľkosti nášho súboru.  

V štatistickom softvéri SPSS je k dispozícii Shapiro-Wilkov test a Kolmogorovov-Smironovov 

test. 

 Ak sledujeme na jednom výbere jeden kvantitatívny znak, môže nás zaujímať, či 

priemerná hodnota tohto znaku sa líši od nejakej danej hodnoty. 

Ak sú hodnoty kvantitatívneho znaku normálne rozdelené, môžeme použiť jednovýberový t test. 

 

Vzťahy medzi dvomi štatistickými znakmi 

Porovnávanie dvoch výberov: 

Sledujeme hodnoty kvantitatívneho znaku (realizácie spojitej náhodnej premennej) na dvoch 

nezávislých výberoch. Hodnoty sledovaného kvantitatívneho znaku musia byť normálne 

rozdelené v oboch výberoch, vtedy môžeme na porovnanie použiť dvojvýberový t test. 

   Ak hodnoty sledovaného znaku nie sú normálne rozdelené v oboch výberoch, mali by sme na 

porovnanie použiť neparametrický test, napr. Mannov-Whitneyov test (Wimmer, 1993). 

 Porovnávanie viacerých výberov: 

Niekedy potrebujeme porovnať hodnoty spojitej náhodnej premennej vo viacerých výberoch. 

Testovanie prebieha v dvoch etapách. V prvej otestujeme rovnosť stredných hodnôt vo všetkých 
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výberoch. Ak zamietneme nulovú hypotézu, nastáva druhá etapa, v ktorej zisťujeme, ktoré 

výbery sa od seba štatisticky významne odlišujú.   

   V prvej etape používame na testovanie jednoduchú analýzu rozptylu (Anděl, 1993). 

Predpokladom jej použitia je normálne rozdelenie hodnôt sledovanej náhodnej premennej 

v každom výbere.  

 V druhej etape použijeme niektorý z testov na viacnásobné porovnávanie. Ktorý test 

použijeme, závisí predovšetkým od toho, či sa rozptyly sledovanej náhodnej premennej 

v jednotlivých výberoch štatisticky významne líšia. Na porovnanie rozptylov môžeme opäť 

použiť napr. Levenov test. Ak sa rozptyly nelíšia, môžeme z testov na viacnásobné porovnávanie 

použiť napr. Schefféov test, Tukeyov test (Anděl, 1985). Ak sa líšia, použijeme napr. 

Tamhanov test (Tamhane, Hochberg, 1987). 

 Ak náhodná premenná nie je normálne rozdelená vo všetkých výberoch, použijeme na 

porovnanie hodnôt kvantitatívneho znaku neparametrický Kruskal-Wallisov test (Wimmer, 

1993). Ak je rozsah všetkých porovnávaných výberov rovnaký, môžeme následne použiť 

Neményiho test pre viacnásobné porovnávania (Anděl, 1985). 

Závislosť dvoch kvalitatívnych znakov: 

Východiskom pre hodnotenie závislosti dvoch kvalitatívnych znakov je kontingenčná 

tabuľka. Vznikne tak, že na štatistických jednotkách sledujeme súčasne dva kvalitatívne znaky. 

Na testovanie nezávislosti používame chí kvadrát testy v kontingenčných tabuľkách (Anděl, 

1985). Podmienkou ich použitia je, aby všetky očakávané početnosti boli väčšie alebo rovné 5. 

Ak niektorá z očakávaných početností je menšia ako 5, použijeme exaktné testy, napr. Fisherov 

exaktný test (Anděl, 1985). 

 V epidemiologických štúdiách typu prípad/kontrola alebo v retrospektívnych štúdiách sa 

pravidelne vyskytuje pojem „odds ratio“ (OR), po slovensky relatívna šanca (Egnerová, 1999). 

Ak je pomer chorých a zdravých v exponovanej skupine a/c a v neexponovanej skupine b/d, tak 

OR = (a/c)/(b/d) = (a x d)/(b x c).  

Závislosť dvoch kvantitatívnych znakov: 

V podstate ide o dve úlohy. Buď o tesnosť závislosti dvoch kvantitatívnych znakov alebo 

o závislosť kvantitatívneho znaku na inom kvantitatívnom znaku. Tú prvú úlohu riešia korelácie 

a tú druhú regresia. Vo výskumných úlohách verejného zdravotníctva sa u jednej štatistickej 

jednotky (osoby) obvykle sledujú dva a niekedy aj viac kvantitatívnych znakov a zaujíma nás, či 
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sú tieto znaky závislé. Ak chceme skúmať závislosť dvoch znakov, nevystačíme s opisom 

správania jednotlivých znakov, pretože sa nedozvieme nič o ich vzájomnom vzťahu. V prípade 

sledovania jedného štatistického znaku sme definovali jednorozmernú náhodnú premennú. 

Analogicky zavedieme v prípade sledovania dvoch štatistických znakov dvojrozmernú náhodnú 

premennú. Dvojrozmernou náhodnou premennou (alebo náhodným dvojrozmerným 

vektorom) nazveme usporiadanú dvojicu (X, Y)
T
 (vektor 

Y

X
), kde X a Y sú náhodné premenné.  

Pre náhodný vektor (X, Y)
T 

sa distribučná funkcia definuje 

FX,Y (x, y) = P (X ≤ x, Y ≤ y) 

Táto distribučná funkcia udáva združené rozdelenie. Rozdelenia samotných náhodných 

premenných X a Y sa nazývajú v tomto prípade marginálnymi rozdeleniami. 

 Normálne rozdelenie náhodného dvojrozmerného vektora overíme 
2 

testom (Wimmer, 

1993).  

 V prípade normálneho rozdelenia náhodného vektora (X, Y)
T 

vyjadruje tesnosť závislosti 

medzi X a Y korelačný koeficient . Nadobúda hodnoty v intervale -1,1 . Ak  = 0, X a Y 

nekorelujú (v prípade normálneho rozdelenia sú nezávislé). Korelačný koeficient sa odhaduje 

výberovým korelačným koeficientom rxy (Wimmer, 1993) 

 Ak nemáme realizácie náhodného výberu z normálneho dvojrozmerného rozdelenia 

pravdepodobnosti, použijeme na testovanie hypotézy o nezávislosti X a Y Spearmanov 

korelačný koeficient rS (Wimmer, 1993). 

 Ak sa jedná o vzťah len medzi dvomi premennými, je vhodné zostrojiť bodový graf.  

Ten poskytuje názornú predstavu o ich závislosti. Typ závislosti určuje krivka preložená 

empirickými bodmi. Vyjadruje sa matematickou funkciou a nazývame ju regresnou krivkou 

(Gerylovová, Holčík, 2006). Najjednoduchšou funkciou je priamka  + X, ktorú nazývame 

lineárnou regresnou funkciou pri regresii Y na X.  

 Párové testy: 

V medicínskej praxi sa často vyskytuje situácia, že u každej osoby vo výbere sa zisťujú hodnoty 

nejakých znakov, ktoré spolu súvisia. Napr. prah počutia pre danú frekvenciu zvuku zvlášť pre 

ľavé a zvlášť pre pravé ucho, hodnota celkového cholesterolu pred a po podaní lieku. V takýchto 

úlohách nemôžeme považovať dva sledované znaky za nezávislé, pretože ich sledujeme na tých 

istých štatistických jednotkách.  
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 Ak 
Y

X
je dvojrozmerný náhodný vektor, vytvoríme novú premennú Z = X – Y. Ak je 

nová premenná normálne rozdelená, použijeme na testovanie strednej hodnoty párový t test 

(Wimmer, 1993). Ak nie je nová premenná normálne rozdelená, použijeme párový Wilcoxonov 

test (Anděl, 1985).  

    Ak sledované znaky sú dichotomické (nadobúdajú iba dve hodnoty), použijeme 

McNemarov test (Anděl, 1985). Jedná sa o nasledovnú úlohu: máme n náhodne vybraných osôb 

a zisťujeme prítomnosť alebo neprítomnosť nejakého znaku. Potom u všetkých osôb vykonáme 

nejaké ošetrenie a opäť zisťujeme prítomnosť alebo neprítomnosť sledovaného znaku. Cieľom je 

zistiť, či ošetrenie zmenilo pravdepodobnosť výskytu znaku. 

 

Vzťahy medzi viac ako dvomi štatistickými znakmi 

Štúdie z odboru verejného zdravotníctva prakticky vždy sledujú vo vybranej komunite viac 

štatistických znakov (premenných), či už kvantitatívnych alebo kvalitatívnych. 

 p-rozmerným náhodným vektorom nazývame stĺpcový vektor p náhodných 

premenných        . 

p

2

1

X

X

X


X  

 Strednou hodnotou náhodného vektora X je stĺpcový vektor E(X) stredných hodnôt 

náhodných premenných X1, X2 , ..., Xp . 

p

2

1

XE

XE

XE


XE  

Kovariančná matica náhodného vektora X je štvorcová symetrická matica C(X) rádu p. 

Na hlavnej diagonále sú rozptyly D(Xj), j = 1, 2, ..., p a mimo diagonály sú kovariancie C(Xj, 

Xj´), j = j´= 1, 2, ..., p všetkých dvojíc náhodných premenných X1, X2 , ..., Xp .  
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Platí  

C(X) = E {[X – E(X)] [X – E(X)
T
]} = 

p2p1p

p2212

p1211

XDX,XCX,XC

X,XCXDX,XC

X,XCX,XCXD









 

    Podkladom pre viacrozmernú analýzu je matica dát n x p. Riadky zodpovedajú 

jednotlivým štatistickým jednotkám (osobám), stĺpce jednotlivým sledovaným premenným. 

Maticu dát označíme X, jej prvok xij  je hodnota j-tej premennej, j = 1, 2, …, p, ktorá bola zistená 

u i-tej štatistickej jednotky, i = 1, 2. …, n. Ak zoberieme do úvahy aj čas, tak jednotlivé 

pozorovanie bude mať ďalší index t, ktorý určuje okamžik zisťovania, t = 1, 2, …, T. V takomto 

prípade ide o opakované pozorovania (pre T = 2 o párové pozorovania) alebo tiež longitudinálne.  

    Jednotlivé typy štatistických analýz (Hebák et al., 2004): 

1. Súbor n jednorozmerných pozorovaní xi v jednom období – jednorozmerná 

štatistická analýza. 

2. Jednorozmerné pozorovanie xt jednej štatistickej jednotky v T obdobiach – 

jednorozmerná analýza časového radu. 

3. Súbor n jednorozmerných pozorovaní xit v T obdobiach – jednorozmerné 

longitudinálne zisťovanie. 

4. Súbor n viacrozmerných pozorovaní xi v jednom období – typický prípad 

viacrozmernej štatistickej analýzy. 

5. Viacrozmerné pozorovanie xt jednej štatistickej jednotkyv T obdobiach –

viacrozmerná analýza časového radu. 

6. Súbor n viacrozmerných pozorovaní xit v T obdobiach – viacrozmerné 

longitudinálne zisťovanie. 

 Vlastnému spracovaniu dát predchádza kontrola správnosti a úplnosti dát. Náročnosť 

kontroly rastie s rastúcim počtom štatistických jednotiek a premenných. Jedným z problémov je 

rozhodnutie, či niektoré pozorovania vypustiť zo súboru, pretože nie sú konzistentné s ostatnými. 

Ide o vyhľadanie takýchto vybočujúcich (odľahlých) pozorovaní a o posúdenie, či sú chybné 

alebo je pre ne iné vysvetlenie. Väčšina používaných testov odľahlých pozorovaní vychádza 

z alternatívnej hypotézy, že časť výberu (vybočujúce pozorovania) pochádza z predpokladaného 
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typu rozdelenia, ale líši sa polohou alebo variabilitou. Jednotlivé testovacie postupy sa líšia aj 

podľa toho, či sa predpokladá existencia 

a) jedného alebo dvoch odľahlých pozorovaní 

b) známeho počtu odľahlých pozorovaní 

c) neznámeho počtu odľahlých pozorovaní. 

 Treba si uvedomiť, že neexistuje žiadne všeobecne správne riešenie otázky odľahlých 

pozorovaní a teda žiadny presný návod ako postupovať. Výskumník sa musí opierať len o vlastný 

názor a vedomosti o sledovanej populácii. Podobné je to s náhradou chýbajúcich údajov. Ak je 

u nejakej štatistickej jednotky väčší počet chýbajúcich údajov, možno odporúčať jej vypustenie 

zo súboru. Podobne ak nejaká premenná nebola zmeraná u väčšieho počtu jednotiek, je vhodné ju 

vypustiť. Ak sa jedná len o náhodnú neprítomnosť nejakej hodnoty, môžeme zvážiť jej umelú 

náhradu. Vždy ide o odhad za pomoci ostatných údajov: 

a) náhrada priemerom príslušnej premennej (jednoduché, ale nerešpektujeme variabilitu  

     a korelácie), 

b) náhrada náhodným číslom z rozdelenia príslušnej premennej s parametrami odhadnutými  

     z výberu (nerešpektujeme korelácie), 

c) náhrada regresiou, teda odhadom založeným na regresnej rovnici charakterizujúcej  

     závislosť príslušnej premennej na ostatných premenných. 

 Mnoho algoritmov vo viacrozmernej štatistickej analýze sa opiera o predpoklad 

viacrozmerného normálneho rozdelenia sledovaných premenných. Niekedy môžeme byť 

o splnení tohto predpokladu presvedčení na základe skúseností. Ale často máme pochybnosti 

o viacrozmernej normalite. Vieme, že z viacrozmernej normality vyplýva aj normalita všetkých 

marginálnych rozdelení, predovšetkým jednorozmerná normalita všetkých premenných Xj , j = 1, 

2, ..., p. Obrátená implikácia všeobecne neplatí, ale ukazuje sa, že v bežných úlohách sa každá 

významnejšia odchýlka od normality prejaví aj na marginálnych rozdeleniach. Preto sa môžeme 

pri testovaní obmedziť na: 

a) jednorozmerné marginálne rozdelenia, 

b) rozdelenia dôležitých lineárnych kombinácií premenných, 

c) tvar združených rozdelení pre jednotlivé dvojice premenných. 
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Analýza rozptylu 

 Analýza rozptylu je jedným zo štatistických nástrojov pre skúmanie vzťahu medzi 

vysvetľovanými a vysvetľujúcimi premennými. Vysvetľované premenné sú vždy kvantitatívne, 

spojité, u vysvetľujúcich premenných (v analýze rozptylu označovaných ako faktory) na type 

nezáleží, ale faktory môžu nadobúdať len malý počet úrovní, podľa ktorých hodnoty 

vysvetľovaných premenných triedime do skupín. Predpokladá sa normálne rozdelenie 

vysvetľovanej premennej vo všetkých skupinách. Tiež treba otestovať zhodu rozptylov vo 

všetkých skupinách, aby sme vedeli, aké testy použiť pri hlbšej analýze. Ak skúmame len vplyv 

jediného faktora na jednu alebo viac vysvetľovaných premenných, ide o jednofaktorovú 

(jednoduchú) analýzu rozptylu. Pri viac faktoroch hovoríme o viacfaktorovej analýze rozptylu. 

Jednorozmerná analýza rozptylu ANOVA predpokladá iba jednu vysvetľovanú premennú, 

viacrozmerná analýza rozptylu MANOVA (Hebák et al., 2004) skúma vplyv jedného alebo viac 

faktorov na niekoľko vysvetľovaných premenných. Vo všetkých prípadoch ide o porovnanie 

úrovne vysvetľovaných premenných v rôznych skupinách. Aby sme zistili, či pozorovaná 

variabilita vysvetľovaných premenných zodpovedá iba náhodným výkyvom alebo sa prejavuje 

odlišná úroveň hodnôt v rôznych skupinách, rozkladáme pozorovanú variabilitu na zložky 

zodpovedajúce rôznym zdrojom variability (preto názov analýza rozptylu). Model analýzy 

rozptylu je zvláštnym prípadom všeobecného lineárneho modelu GLM – General Linear Model 

(Hebák et al., 2005) a hypotézy o vplyve faktorov sú zvláštnym prípadom všeobecnej lineárnej 

hypotézy o parametroch modelu. 

 Príklad použitia: v súbore zloženom zo 40-ročných žien nás zaujíma, či ich obvod pásu 

je ovplyvňovaný životosprávou (napr. fajčením) alebo genetikou (napr. génmi FTO, LEPR), 

prípadne interakciou medzi vysvetľujúcimi premennými. 

 

 Diskriminačná analýza 

 Diskriminačná analýza sa zaoberá vzťahom medzi skupinou kvantitatívnych a jednou 

kvalitatívnou premennou, ale na rozdiel od viacrozmernej jednofaktorovej analýzy rozptylu ide 

o opačný smer závislosti (Hebák et al., 2004). Úlohou diskriminačnej analýzy v jej začiatkoch 

bolo skúmať schopnosť sledovaných premenných prispieť k odlíšeniu jednotlivých skupín 

v súbore. Možno povedať, že treba nájsť pravidlo, podľa ktorého môžeme zaradiť jednotky 
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v súbore do skupín na základe zistených hodnôt niekoľkých kvantitatívnych premenných. 

Alternatívnym použitím diskriminačnej analýzy je klasifikácia objektov neznámeho pôvodu do 

dvoch a viacerých skupín. Diskriminačné kritérium pre zaraďovanie neznámych objektov do 

skupín je funkciou pôvodných premenných odhadnutou na základe výberového súboru jednotiek 

so známou príslušnosťou ku skupinám. Predpokladá sa normálne rozdelenie viacrozmernej 

náhodnej premennej a zhoda kovariančných matíc. 

 Príklad použitia: Máme súbor zložený z dvoch vekovo veľmi odlišných skupín, mladšia 

skupina je vo veku od 18 do 25 rokov a staršia vo veku 65-70 rokov. Zaujíma nás, ktoré z 80 

sledovaných imunologických premenných najlepšie diskriminujú osoby z nášho súboru na 

mladšie a staršie. 

 Lineárna regresia 

 Regresná analýza  je štatistická metóda pre modelovanie závislosti jednej alebo 

niekoľkých spojitých vysvetľovaných premenných Y1 ,Y2 , ..., YL na jednej alebo niekoľkých 

(klasicky nenáhodných spojitých) vysvetľujúcich premenných X1, X2, ..., XK (Hebák et al., 2005). 

Zobrazením tejto závislosti je regresný model, ktorého rozhodujúcou súčasťou je regresná 

funkcia. Zvláštne postavenie medzi regresnými modelmi majú lineárne modely. Lineárne 

zjednodušenie je obľúbené pri väčšom počte vysvetľujúcich premenných, ale aj v prípade, keď 

teória príslušného vedného odboru neponúka žiadne možnosti. Budeme sa zaoberať iba prípadom 

jednej vysvetľovanej premennej. Je to totiž najčastejšie sa vyskytujúci prípad. 

 Lineárny regresný model je určite správny v prípade viacrozmerného normálneho 

rozdelenia uvažovaných náhodných premenných. V lineárnom modeli sa predpokladá súčtový 

vplyv všetkých činiteľov a regresná funkcia je  

Y = β0 + β1 X1 + ... + βK XK + ε, 

v ktorej β0 je absolútny člen a β1, β2, ...,βK sú regresné koeficienty. Napr. parameter βj možno 

interpretovať ako očakávanú zmenu Y pri jednotkovom raste Xj za predpokladu štatisticky 

konštantného vplyvu vysvetľujúcich premenných X1, X2, X3, ..., Xj-1, Xj+1, ..., XK. Korektná 

interpretácia miery čistého vplyvu jednotlivých vysvetľujúcich premenných na vysvetľovanú 

premennú vyžaduje vzájomnú nezávislosť vysvetľujúcich premenných. Absolútny člen nemá 

zrejmú vecnú interpretáciu, ale jeho zaradenie do rovnice je potrebné z dôvodu existencie 

neuvažovaných vplyvov. 
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 Model regresnej priamky Y = β0 + β1 X1 + ε je špeciálny prípad pre jednu vysvetľujúcu 

premennú a model regresnej roviny Y = β0 + β1X1 + β2 X2 + ε je špeciálny prípad pre dve 

vysvetľujúce premenné. 

 Lineárne modely sú vďaka svojej jednoduchosti veľmi používané, ale skutočné vzťahy 

medzi premennými bývajú väčšinou nelineárne. Teória lineárnych modelov je oveľa 

prepracovanejšia ako teória nelineárnych modelov. Často je lineárne zjednodušenie úlohy 

dostatočným riešením mnohých nelineárnych úloh. 

 Príklad použitia: V súbore 40-ročných žien nás zaujíma, či ich hodnota celkového 

cholesterolu v sére je ovplyvňovaná ich výživou (napr. .spotrebou tukov, ovocia, zeleniny), 

pohybovou aktivitou (napr. časom stráveným pri športe alebo časom stráveným pred obrazovkou 

televízora a počítača). 

 Analýza kovariancie 

 Základnou myšlienkou kovariančnej analýzy je rozšírenie modelu analýzy rozptylu na 

model, ktorý obsahuje aj kontrolovateľné kvantitatívne spojité premenné, ktoré majú tiež vplyv 

na vysvetľované premenné (Hebák et al., 2005). 

 Pôvodným cieľom analýzy kovariancie je očistenie sledovanej závislosti vysvetľovaných 

premenných na zvolených faktoroch od pôsobenia sprievodných vplyvov. Takže máme 

vysvetľujúce premenné – faktory F1, F2, ..., FS , čo sú obvykle kvalitatívne premenné, ďalej máme 

vysvetľované premenné Y1 ,Y2 , ..., Yp, u ktorých chceme ukázať ich závislosť na faktoroch 

a nakoniec máme sprievodné premenné (kontrolované) X1, X2, ..., Xq , ktoré zahrnujeme do 

modelu, aby sme závislosť vysvetľovaných premenných na faktoroch očistili od ich vplyvu. 

 Obvyklé algoritmy v analýze kovariancie vyžadujú splnenie nasledovných podmienok: 

náhodnosť výberu rovnako ako vo väčšine metód, nezávislosť výberov (skupín), normálne 

rozdelenie vysvetľovaných premenných vo všetkých skupinách, zhodu kovariančných matíc vo 

všetkých skupinách, lineárnu závislosť vysvetľovaných premenných na sprievodných vo 

všetkých skupinách, zhodu regresných koeficientov (alebo rovnobežnosť nadrovín) vo všetkých 

skupinách. 

 Náhodnosť a nezávislosť výberov zabezpečíme vhodnou metódou ich získavania, ale 

ostatné podmienky vyplývajú z vlastností získaných údajov. 
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 Príklad použitia: V súbore 3000 mužov vo veku od 18 do 60 rokov bývajúcich v dvoch 

okresoch nás zaujíma, či ich „body mass index“ (BMI) je ovplyvňovaný bydliskom (okres), 

vzdelaním alebo vekom.  

 

Všeobecný lineárny model 

 Všeobecný lineárny model je (jednorozmerný alebo viacrozmerný) lineárny model, ktorý 

zobrazuje závislosť jednej alebo viacerých kvantitatívnych (spojitých alebo tiež merateľných) 

premenných na jednej alebo viacerých kvantitatívnych alebo kvalitatívnych premenných. 

Všeobecný lineárny model predstavuje možnosť spojenia myšlienok analýzy rozptylu, analýzy 

kovariancie a lineárnej regresie (Hebák et al., 2005). Základnými prvkami modelu okrem 

náhodnej zložky a neznámych parametrov sú kategoriálne náhodné aj pevné faktory, spojité 

kvantitatívne vysvetľované premenné a spojité alebo kategoriálne vysvetľujúce premenné. Podľa 

usporiadania dát, dizajnu a cieľov štúdie treba vybrať zodpovedajúci typ modelu a zvážiť ďalšie 

možnosti analýzy. 

 Príklad použitia: V súbore 3000 mužov vo veku od 18 do 60 rokov bývajúcich v dvoch 

okresoch nás zaujíma, či ich „body mass index“ (BMI) je ovplyvňovaný bydliskom (okres), 

vzdelaním, vekom, fyzickou aktivitou (napr. v hodinách za týždeň), fajčením, konzumáciou 

alkoholu (napr. v litroch za týždeň). 

 

Logistická regresia  

 Všeobecný lineárny model zahrnuje jednorozmerné aj viacrozmerné varianty regresnej 

analýzy, analýzy rozptylu a analýzy kovariancie. Kategoriálne premenné môžu byť len 

vysvetľujúcimi premennými alebo faktormi. Ak je vysvetľovaná premenná kvalitatívna 

(kategoriálna), je vhodným nástrojom na modelovanie logistická regresia (Hebák et al., 2005). 

Jej modely sú zvláštnymi prípadmi zovšeobecneného lineárneho modelu. V logistickom 

regresnom modeli môžeme použiť kvantitatívne aj kategoriálne vysvetľujúce premenné. 

 Budeme sa zaoberať najjednoduchším prípadom. Uvažujme alternatívnu vysvetľovanú 

premennú Y a jednu alebo viac vysvetľujúcich premenných. π nech je stredná hodnota 

vysvetľovanej premennej.  

Pravdepodobnostná funkcia alternatívneho rozdelenia  

P(y│π) = π
y 
(1 – π)

1-y 
= (1 – π) exp [y ln (π/(1 – π))]. 
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Pretože π  (0, 1), podiel π/(1 – π) môže nadobudnúť ľubovoľnú nezápornú hodnotu a logit ln 

(π/(1 – π)) môže nadobudnúť ľubovoľnú reálnu hodnotu. Ak použijeme logitovú transformáciu π 

v zovšeobecnenom lineármom modeli, dostaneme regresnú funkciu  

ln (π/(1 – π)) = β0 + β1x1 + β2 x2 + ... + βKxK = x
T
β 

 Odhad parametrov logistickej regresnej funkcie možno získať metódou maximálnej 

vierohodnosti. Maximalizujeme vierohodnostnú funkciu (resp. jej logaritmus) výberových dát 

vzhľadom k neznámym parametrom. 

 Parameter β0 udáva veľkosť logitu pre nulové hodnoty všetkých vysvetľujúcich 

premenných a je logaritmom šance, že Y = 1. Pre β0 = 0, je táto šanca rovná jedna k jednej, čiže π 

= 0,5. Kladné hodnoty β0 znamenajú šancu väčšiu ako jedna (π > 0,5), záporné menšiu ako jedna 

(π < 0,5). V závislosti na vysvetľujúcich premenných sa šanca π(1 – π) môže meniť. Mieru tejto 

zmeny vyjadrujú parametre βj , j = 1, 2, ..., K. Jednotková zmena j-tej vysvetľujúcej premennej 

znamená e j - násobnú zmenu šance sledovaného javu, ak zostanú hodnoty ostatných 

vysvetľujúcich premenných nezmenené. U viackategoriálnych nominálnych vysvetľujúcich 

premenných závisí interpretácia parametrov na použitom kódovaní. 

 Logistický regresný model možno hodnotiť jednak podľa toho, ako je model schopný na 

základe hodnôt vysvetľujúcich premenných rozlišovať, u ktorých jednotiek sledovaný jav nastane 

a u ktorých nie (vhodné pre netriedené dáta), jednak podľa toho, nakoľko sa pre určité 

kombinácie hodnôt vysvetľujúcich premenných zhodujú zistené a očakávané početnosti 

zastúpenia sledovaného javu (vhodné pre triedené dáta). 

 V predchádzajúcom texte sme logitom nazvali logaritmus šance π(1 – π), kde π bola 

pravdepodobnosť, že alternatívna premenná Y = 1. Ak je vysvetľovaná premenná Y 

viackategoriálna, a P(Y = yj) = πj , j = 1, 2, ..., s, možno určovať šance na základe konfrontácie 

kategórií susediacich v nejakom zvolenom poradí, teda πj/πj-1 alebo na základe konfrontácie 

všetkých kategórií s jednou zvolenou (referenčnou) kategóriou, napr. πj / πr. Druhá možnosť sa 

používa častejšie.  

Príklad použitia: V súbore detí zo základných škôl v jednom bratislavskom obvode nás 

zaujímalo, od čoho závisí, či má dieťa vysoký krvný tlak. Ako vysvetľujúce premenné sme 

použili pohlavie, vek, hodiny fyzickej aktivity za týždeň, hodiny strávené pred obrazovkou 

televízora a počítača za týždeň, príslušnosť ku skupine podľa BMI (fyziologická hmotnosť, 

nadváha, obezita) 
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 Možnosti postupov pri tvorbe matematických modelov a pri štatistickej 

analýze projektov verejného zdravotníctva 

 Mnohé záležitosti okolo modelovania a štatistickej analýzy boli objasnené v predošlých 

kapitolách. Najčastejšia úloha vo verejnom zdravotníctve vyzerá nasledovne: jedna vysvetľovaná 

premenná a množstvo vysvetľujúcich premenných rôzneho typu. Sú dve základné možnosti ako 

k úlohe pristúpiť:  

1. Začať  deskriptívnou  štatistikou,  pokračovať  vzťahmi  medzi  dvomi premennými a na 

základe informácií, ktoré sme takto získali, sa snažiť  vytvoriť  modely,  ktoré  by  boli  dobré 

zo  štatistického  hľadiska a interpretovateľné z hľadiska verejného  zdravotníctva.  

2. Ak máme dostatok skúseností a prehľad v príslušných vedných odboroch, možno začať 

opačne. Najprv vytvoriť model pre odpoveď na primárnu otázku štúdie a ak je dobrý 

štatisticky aj interpretačne, pokračovať analýzou na nižších úrovniach. 

 Postup v bode jedna je oveľa častejší. Súvisí to nielen s vedomosťami a skúsenosťami, ale 

aj s tým, že verejné zdravotníctvo je odbor, v ktorom je predmetom skúmania ľudská komunita 

v reálnom svete. To znamená vysokú variabilitu všetkých premenných, ktoré sledujeme, 

množstvo premenných, ktoré nezaradíme do sledovania z rôznych dôvodov – nevieme o nich, 

ťažko sa zisťujú, nepovažujeme ich za dôveryhodné, je neprípustné ich sledovať, ich cena je 

vysoká. Ďalej to znamená neúplné dáta, vybočujúce merania. Skrátka ide o časť reálneho sveta 

a už navrhnutie štúdie znamená vytvoriť model. Treba si uvedomiť, že ak je nekvalitne 

pripravená štúdia, ťažko získame dôveryhodné výsledky. Druhým kľúčovým momentom je 

získanie čo najúplnejších a najpresnejších údajov. Až keď je dobrý dizajn štúdie, úplné a v rámci 

technických možností presné údaje, potom môžeme očakávať dobré matematicko-štatistické 

modely. 

 Postup podľa bodu dva dnes uľahčujú nové tzv. „ data-miningové“ metódy (metódy 

hĺbkovej analýzy dát), resp. ich kombinácie so štatistickými metódami. Tieto nové postupy 

výrazne urýchľujú analýzu získaných údajov a dávajú väčší priestor tvorivej práci na úkor rutiny. 
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10 Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch a medicína založená 

na dôkazoch. 
 

Ivan Čižnár a Margareta Šulcová 

 

Racionálne konanie v každej oblasti vedecko-výskumnej činnosti predpokladá postupnosť 

krokov, z ktorých každý by mal mať v sebe určitý stupeň exaktnosti, vysokú mieru vedomostnej 

úrovne a manažérskej rozhodnosti. V oblasti starostlivosti o zdravie človeka, ktorú tiež možno do 

značnej miery považovať za vedeckú činnosť, je na takomto základe solídne prepracovaná 

koncepcia klinickej medicíny založenej na dôkazoch. Táto v svojom obsahu predstavuje vedomé 

využitie najnovších poznatkov, skúseností a dôkazov v starostlivosti o pacienta. Má v sebe všetky 

prvky, ktoré charakterizujú racionálne konanie s využitím najnovších vedeckých poznatkov 

a ktorých cieľom je aj naplniť obsah výzvy dokumentu WHO „ Zdravie v 21. storočí “.   

      Verejné zdravotníctvo ako významná súčasť systému starostlivosti o zdravie človeka má 

hlavné poslanie v prevencii chorôb, predlžovaní života, v zvyšovaní jeho kvality a v podpore 

zdravia populácie. Preto logicky z obsahu takejto orientácie vyplýva, že verejné zdravotníctvo 

založené na dôkazoch predstavuje vedomé využitie najnovších poznatkov a dôkazov v prevencii 

chorôb, zlepšovaní zdravotného stavu a skvalitňovaní života populácie. Popri tejto definícii je 

možné stretnúťsa v literatúre aj s ďalšími. Ich spoločným znakom však je, že zdôrazňujú prvok 

efektívneho prenosu najnovších vedeckých poznatkov do praxe v starostlivosti o zdravie 

populácie. 

Vývojové premeny verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch  

Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch významným spôsobom zasiahlo do vývoja 

celého systému starostlivosti o zdravie populácií. Predovšetkým treba uviesť, že v systémoch 

starostlivosti o zdravie populácie z dôb nedávno minulých nech už sa nazývali akokoľvek, 

prevládal viac „retroaktívny“ princíp. Inými slovami, čakanie na krízovú situáciu, ktorá mohla 

mať podobu epidémií väčšieho či menšieho rozsahu, alebo „driemajúceho“ environmentálneho 

rizikového faktora, ktorý mohol mať podobu škodliviny v ovzduší, v pitnej vode, v pôde, 

v potravinovom reťazci patrilo k štandardnému prístupu v ochrane zdravia populácie. Pri 
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všetkých epidémiách, ktoré zasiahli populáciu verejné zdravotníctvo sa výrazne aktivovalo na 

začiatku, v celom priebehu a často aj po ich skončení. Skúsenosti a poznatky získané pri 

zvládnutí takýchto epidémií poskytli obvykle aj cenné poznatky, ktoré sa využívali potom v 

preventívnych programoch. Príkladom môžu byť polychlórované bifenyly, vyrábane v tisíckach 

ton a používané v najrôznejších odvetviach v 60. – 70.rokoch minulého storočia, nevynímajúc 

úvahy o ich použití ako aditív do potravín. Koľko rokov uplynulo, kým verejné zdravotníctvo 

získalo nezvratné vedecké dôkazy o ich toxickom účinku a dopade na zdravie exponovanej 

populácie? Iným príkladom je celá oblasť zdravia pri práci. Dôsledky pôsobenia pracovného 

prostredia, rizikových faktorov generovaných technologickými postupmi sa začali študovať až 

keď už technológia mala za sebou niekedy až desiatky rokov devastujúceho pôsobenia na zdravie 

zamestnancov. Preto aj verejné zdravotníctvo bolo vnímané ako odbor, ktorého primárnym 

metodickým nástrojom bola praktická aplikácia a s ňou spojené rozhodovacie, manažerské 

a metodicko aplikačné aktivity obvykle nastupujúce keď už vzťah príčinných faktorov 

(najčastejšie patogénnych mikroorganizmov alebo fyzikálnych a chemických škodlivín) 

k následkom zdravie populácie získaval na konkrétnej podobe. Moderné verejné zdravotníctvo 

však uprednostňuje „proaktívny“ princíp, ktorý spočíva na využití najnovších vedeckých 

poznatkov z disciplín ako epidemiológia, ekológia, toxikológia, molekulárna biológia, genomika, 

informatika a ďalších. Tieto sa stávajú základom pre preventívne a intervenčné programy 

založené na strategicko-prognostických plánoch smerujúcich k ochrane a zlepšeniu zdravia 

populácie. Takéto programy zabezpečujú, že populácia je pripravená na potenciálne pôsobenie 

biotických a abiotických rizikových faktorov v najbližšej a vzdialenejšej budúcnosti. Pritom 

pripravenosť sa môže tiež dosiahnuť aj represívnymi opatreniami, ktoré minimalizujú škodlivé 

pôsobenie takýchto faktorov na populáciu. Je tu zjavné rozšírenie a posun funkčnosti verejného 

zdravotníctva z rozhodovaco manažérskej retroaktívnej oblasti do prognosticko-preventívnej 

oblasti. A práve v tomto posune má vedecká metóda spolu s vedeckými poznatkami a dôkazmi 

nezastupiteľnú funkciu.                

Rozhodovacia manažérska vs prognosticko preventívna sféra činností 

verejného zdravotníctva 

Orientácia aktivít verejného zdravotníctva do sféry prognosticko-preventívnej 

a zdôrazňovanie jej dôležitosti pred rozhodovaco manažérskou jednoznačne uprednostňuje 

uplatňovanie princípov verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch aj keď v priereze 
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činností verejného zdravotníctva ich použiteľnosť nie je rovnomerne rozdelená. Je potrebné 

zdôrazniť, že vo verejnom zdravotníctve všetky aktivity možno rozdeliť do dvoch skupín podľa 

ich smerovania. Prvá je skupina aktivít z oblasti rozhodovacej sféry, kedy intervenčné programy 

a rozhodnutia o preventívnych opatreniach v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte sa musia 

realizovať aj pri relatívne malom počte presvedčivých vedeckých dôkazov a poznatkov. Tu sa 

vytvára priestor pre manažérske schopnosti odborníkov verejného zdravotníctva neraz 

vyžadujúce predpoklady a vlastnosti ťažko definovateľné exaktnými parametrami. Druhá skupina 

aktivít patrí do oblasti analyticko-syntetickej a v porovnaní s prvou má výhodu, pretože sa môže 

vo svojej činnosti opierať o podstatne bohatšiu databázu vedeckých poznatkov a pozorovaní aj 

z exaktných vied a štúdií. Jej poslaním je hľadanie presvedčivých dôkazov o príčinných 

súvislostiach rizikových faktorov a zdravím populácie počínajúc od úrovne molekulovej cez 

bunkovú, orgánovú až po úroveň makroorganizmu. V tejto skupine zohrávajú významnú úlohu 

experimentálne štúdie, ktoré sa stávajú zdrojom poznatkov a dôkazov, na ktorých stojí príprava 

intervenčných programov prognosticko-preventívnej orientácie. Stále významnejšiu úlohu tu 

začínajú zohrávať prudko sa rozvíjajúce nové vedné disciplíny ako genomika, proteomika, 

bioinformatika, molekulárna toxikológia a ďalšie. 

Medicína založená na dôkazoch a verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch        

      Aj keď sa v letmom pohľade zdá, že všetky princípy verejného zdravotníctva založeného na 

dôkazoch budú totožné s princípmi medicíny založenej na dôkazoch, predsa však rozdiely sú 

zjavné a pre ich objasnenie je treba rozobrať a porovnať oba systémy v ich jednotlivých prvkoch.  

Prax medicíny založenej na dôkazoch spočíva na vedomom využívaní najnovších poznatkov 

vedy a výskumu v starostlivosti o pacienta. Je to v podstate integrácia individuálnych klinických 

skúseností s najnovšími vedeckými poznatkami dostupnými v svetovej odbornej literatúre. Prax 

založená na tomto princípe využíva štyri kroky. Na týchto štyroch krokoch sa zhoduje väčšina 

uznávaných odborníkov zdravotníctva aj keď možno nájsť v literatúre členenie na väčší resp. 

menší počet krokov.  

a/ definícia klinického problému 

b/ vyhľadanie dôkazov vo vedeckej literatúre 

c/ vyhodnotenie vedeckých dôkazov riešenia daného klinického problému 
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d/ fúzia dôkazov z vedeckej literatúry s klinickými skúsenosťami a ich praktické uplatnenie. 

       Pre prax verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch platia v podstate tie isté štyri 

kroky. Ich obsahové zameranie predovšetkým prvého a štvrtého kroku však má určité špecifiká. 

o ktorých sa zmienime ďalej. 

Prvý krok praxe verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch je definícia problému. 

Vo verejnom zdravotníctve tento prvý krok sa musí opierať predovšetkým o vedecké potvrdenie 

príčinnej súvislosti t.j. o dôkaz vzťahu príčina – efekt. Napr. prítomnosť vinylchloridu 

v pracovnom prostredí vo vzťahu k výskytu nádorových ochorení u exponovaných pracovníkov 

je dostatočne zdokumentovaná v početných experimentálnych laboratórnych ale aj terénnych 

epidemiologických štúdiách. Alebo, napr. fajčenie a poškodenie zdravia populácie stoja na 

veľkom počte laboratórnych, experimentálnych a terénnych štúdií, ktoré nezvratne dokázali 

príčinnú súvislosť. V väčšine prípadov však sila dôkazov založených na vzťahu príčina - efekt je 

vo verejnom zdravotníctve oslabená „populačným fenoménom“. Inými slovami, v exponovanej 

populácii bude vždy určitý podiel jedincov, u ktorých efekt kauzálneho faktora sa neobjaví 

v klinickej zjavne zistiteľnej podobe. Dnes už je známe vysvetlenie aj pre také prípady, ktoré 

často v populácii dostávajú podobu šíreného tvrdenia: „ fajčil a dožil sa vysokého veku“ alebo 

„pracoval vo fabrike v prevádzke vinylchloridu a nič mu nie je“ . Genetický polymorfizmus 

podmieňujúci individualitu každého jedinca v populácii je jeden z faktorov, ktorý takéto prípady 

môže vysvetliť. V takýchto situáciách je však dôležité aby populácia mala dostatok informácií a 

poznala vedecké dôkazy o tom, že príčinnosť v danom prípade nemôže spochybniť negatívny 

efekt na popuáláciu. 

Druhý krok praxe verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch je vyhľadanie 

relevantných dôkazov v odbornej literatúre. Tento krok sa musí uskutočniť s maximálnym 

úsilím po obsiahnutí najkvalitnejších databáz, čo v súčasných možnostiach elektronických médií, 

predovšetkým internetu už nemusí byť veľkým problémom. Silu dôkazu tu môžu posilniť 

výsledky experimentálnych štúdií na živočíšnych modeloch, epidemiologických štúdií prípadov a 

kontrol, kohortových prospektívnych a retrospektívnych kontrolovaných terénnych štúdií, meta-

analýz a iných, ktoré sú v tomto prípade rozhodujúce. Rozdiel je teda zjavný v tom, že lekár 

terapeut má pred sebou pacienta so symptómami a záujmom v promptnom riešení jeho zlého 

zdravotného stavu, zatiaľ čo pracovník verejného zdravotníctva má pred sebou populáciu zloženú 
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často z rozdielnych jednotlivcov, ktorá nie vždy prijíma s absolútnym súhlasom a ochotou 

navrhované opatrenia. Tento vzťah je do značnej miery ovplyvňovaný aj efektivitou 

preventívnych, intervenčných opatrení. Ďalej, praktický lekár má možnosť kontrolovať účinnosť 

intervencie (liečby), zatiaľ čo odborník verejného zdravotníctva má veľmi obmedzené možnosti 

sledovať účinnosť intervencií, ktoré môžu byť aj pod vplyvom ďalších faktorov akými sú napr.aj 

politicko-ekonomické a spoločenské zmeny a môžu sa prejaviť s určitým časovým posunom. 

Treba pripomenúť, že pre efektivitu preventívnych opatrení je dôležité, pre akú frakciu populácie 

preventívne opatrenia budú účinné, aká je miera vlastného rizika daného faktora, aké je relatívne 

riziko vrátane intervalov spoľahlivosti ale aj ďalšie faktory. Okrem toho preventívne opatrenia 

nesú so sebou aj riziko negatívnych efektov resp. vedľajších účinkov, ktoré môžu oslabiť ich 

celkovú prijateľnosť. Netreba pripomínať, že často sa s týmto fenoménom možno stretnúť pri 

očkovacích programoch. Vedľajšie účinky niektorých vakcín sú často silným argumentom 

odporcov vakcinácie a s pomocou médií a deformovaných informácii dokážu spochybniť význam 

tohto veľmi dôležitého preventívneho nástroja. Je pochopiteľné, že čím je viac vedeckých 

dôkazov, a tie by mali pochádzať aj z laboratórnych štúdií na molekulovej úrovni (molekulárna 

biológia, genetika, génomika, proteomika, mikrobiológia, imunológia etc.), cez štúdie na 

bunkovej a orgánovej úrovni, experimentálne štúdie na zvieratách, intervenčné kontrolované 

štúdie a tam, kde je to možné aj terénne štúdie dvojité na slepo, tým efektívnejšie a prijateľnejšie 

budú intervenčné programy. Je to jediná cesta ako prekonať nevýhody vyplývajúce z faktu, že 

terénne preventívne štúdie na rozdiel od klinických prebiehajú vo väčšine na populácii resp. 

populáciách, ktorých heterogenitu reprezentuje množstvo faktorov ako vek, etnický pôvod, 

vzdelanosť, kultúrne faktory a iné, majúce významný vzťah k morbidite a mortalite. 

Nezanedbateľný je aj fakt, že intervenčné programy verejného zdravotníctva sú pod prísnejším 

dohľadom autorít dozorujúcich etické kritéria než sú terapeutické postupy u pacientov. 

Tretí krok praxe verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch, t. zn. vyhodnotenie 

vedeckých dôkazov riešenia daného problému je rozdielny s medicínou založenou na 

dôkazoch v nasledovných oblastiach:  

A/ Kvalita údajov -  

   Medicína založená na dôkazoch pracuje s údajmi z exaktných, experimentálnych 

a kontrolovaných štúdií. 
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   Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch pracuje s údajmi z pozorovacích,  deskriptívnych, 

prierezových štúdií, zriedkavejšie kontrolovaných štúdií. 

B/ Kvantita údajov –  

   Medicína založená na dôkazoch má k dispozícii veľké množstvo údajov pochádzajúcich zo    

stoviek a tisícok experimentálnych klinických štúdií.    

   Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch má k dispozícii v súčasnosti relatívne malý počet 

štúdií zameraných na efektívnosť programov verejného zdravotníctva.  

C/ Časový horizont – 

   Medicína založená na dôkazoch získava údaje a dôkazy v relatívne krátkom časovom intervale, 

ktorý odzrkadľuje trvanie experimentálnych kontrolovaných klinických štúdií. 

   Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch získava údaje potvrdzujúce efektívnosť 

intervenčných programov po dlhom čase niekedy rokoch až desaťročiach. Ako príklad možno 

uviesť intervenčné programy zamerané na zníženie podielu fajčiarov v populácii ako kritického - 

rizikového faktora výskytu pľúcnych nádorových ochorení. 

D/ Kvalita realizačného tímu –  

   Medicína založená na dôkazoch sa opiera o realizačný tím, ktorý je relatívne malý, 

 pozostávajúci z jedného, najviac troch, štyroch špeciálne školených odborníkov. 

   Verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch sa opiera o realizačný tím pozostávajúci 

z veľkého počtu odborníkov z rôznych disciplín a na rôznych stupňoch riadenia a tiež s rôznou 

úrovňou vzdelania a odbornej zdatnosti.  

V súvislosti s kvalitou údajov treba zdôrazniť, že vo väčšine štúdií z oblasti verejného 

zdravotníctva nie je k dispozícii „zlatý štandard“ , ktorý je tak dôležitým nástrojom posudzovania 

validity výsledkov klinických štúdií. Dvojitá klinická štúdia na slepo je takým zlatým 

štandardom, ktorému sa nedá v súčasnosti priradiť ekvivalent v preventívnych štúdiách, alebo v 

programoch podpory zdravia prípadne v iných štúdiách z oblasti verejného zdravotníctva. Len 

ťažko si možno predstaviť, ako by sa dala uskutočniť preventívna štúdia alebo štúdia programu 

podpory zdravia ako dvojitá na slepo a podľa princípu náhodného výberu. Vzhľadom na etické 

kritéria je takéto niečo ťažko realizovateľné. O to väčší dôraz treba preto klásť na druhý krok 
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verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch, a to je získanie čo najväčšieho množstva 

vedeckých poznatkov a dôkazov relevantných pre daný problém. Kvantita v tomto prípade 

kompenzuje nedostatok kvality. Keď hovoríme o nižšej kvalite dôkazov pochádzajúcich 

z programov verejného zdravotníctva pokúsime sa zhrnúť atribúty vedeckej kvality takýchto 

dôkazov v programoch verejného zdravotníctva.  

       Už na začiatku sme sa zmienili o dvoch skupinách aktivít verejného zdravotníctva. V skupine 

rozhodovacích manažérskych aktivít má kvalita vedeckých dôkazov nie vždy náležitý rešpekt. Je 

to podmienené tým, že v rozhodovacej sfére nie všetky autority, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie 

a realizáciu opatrení spĺňajú odborné kritéria. Dlhodobý horizont očakávania výsledkov 

manažérsko-intervenčných opatrení a ich hodnotenie nie je dostatočne „lákavý“ ani pre 

kompetentné autority ani pre populáciu.   

       Nízka sila vedeckých dôkazov pre základné služby a výkonnú činnosť verejného 

zdravotníctva resp. pre intervenčné programy v porovnaní s klinickou medicínou vzbudzuje aj 

ďalšiu otázku. Ak sa akceptuje, že sila vedeckých dôkazov intervenčných programov verejného 

zdravotníctva je nízka, strácajú tieto programy svoj význam v starostlivosti o zdravie populácie, 

resp. mali by sa ignorovať? Určite nie, určite ich ignorancia by bola chybou. Vo verejnom 

zdravotníctve prichádzajú do úvahy aj rizikové faktory, ktorých účinok spočíva na kumulatívnom 

efekte, na dlhodobom pôsobení v makroorganizme alebo v ekosystéme, na spolupôsobení 

diskontinuálnych kofaktorov príp. ďalších fenoménov. Ak aj populácia nevníma bezprostredne 

z nich vyplývajúce riziko, vedecké dôkazy z experimentálnych a terénnych štúdií tohto typu sú 

veľmi cenným nástrojom podporujúcim implementáciu takéhoto intervenčného programu. Preto 

je aj veľmi ťažké určiť si presne vymedzenú hranicu vedeckých dôkazov, nad ktorou základné 

služby a výkonné činnosti verejného zdravotníctva možno realizovať s plnou zodpovednosťou 

a naopak, pod ktorou ich treba odmietnuť. Tu sa odborníci verejného zdravotníctva pohybujú 

v rovine, ktorú možno nazvať v zmysle úvah o vedeckej metóde ako hypoteticko-deduktívnu. 

Niektorí odborníci sa prikláňajú k názoru, že tu zohráva významnú úlohu „intuícia odborníka 

verejného zdravotníctva“. Čiastočne s tým možno súhlasiť, ak sa zohľadní, že tušenie resp. 

intuícia má svoju väzbu na skúsenosti, vedomosti a poznatky, s ktorými sa odborník už stretol.  

Štvrtý krok praxe verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch t. zn. výkonná činnosť 

verejného zdravotníctva je veľmi komplexný proces, v ktorom treba rešpektovať etické, 



 80 

sociálne a politické aspekty rovnako ako názory a stanoviská populácie. Súhrnne sa tomuto 

komplexu problémov venuje princíp opatrnosti (precautionary principle), ktorý v súčasnosti 

predstavuje samostatnú oblasť intenzívneho výskumu odborníkov verejného zdravotníctva. 

V tomto komplexnom probléme však vedecky fundované dôkazy a poznatky, ktoré prináša veda 

v disciplínach príbuzných verejnému zdravotníctvu rovnako ako analýza minulých opatrení, 

krokov a rozhodnutí verejného zdravotníctva v časovo daných podmienkach, ich úspech alebo 

zlyhanie, patria k tomu najdôležitejšiemu, čo môže prispieť k pozdvihnutiu efektívnej činnosti 

verejného zdravotníctva.  

       Ak sa konštatuje, že verejnému zdravotníctvu stále chýba dostatok vedeckých dôkazov, že je 

málo nástrojov, ktoré verejné zdravotníctvo má a malo by uplatňovať pri presadzovaní 

programov zameraných na prevenciu chorôb, predlžovanie života a podporu zdravia, nemalo by 

ostať len pri konštatovaní. Preto je treba zdôrazňovať, aby vo vzdelávaní odborníkov verejného 

zdravotníctva dominovala vedecká činnosť v jej najširšom spektre. Čím viac prinesie vedeckých 

poznatkov pre daný problém verejného zdravotníctva, tým hodnovernejšie budú dôkazy, ktoré sú 

potrebné v druhom a treťom kroku a v rozhodovacej činnosti verejného zdravotníctva založeného 

na dôkazoch. 

  Štvrtý krok verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch predstavuje teda 

implementáciu vedeckých poznatkov, skúseností a dôkazov do riešenia daného problému. Tu 

zohráva významnú úlohu kvalita realizačného tímu. Na rozdiel od medicíny založenej na 

dôkazoch, kde konečné rozhodnutie a výkon je v rukách lekára špecialistu resp. ošetrujúceho 

lekára alebo úzkeho kruhu ním prizvaných odborníkov, a teda veľmi krátkou cestou sa dostáva na 

úroveň intervencie, vo verejnom zdravotníctve je to niekoľko medzistupňov, cez ktoré sa prenáša 

výkon rozhodnutí. Príjemcom výstupov medicíny založenej na dôkazoch je pacient na rozdiel od 

výstupov verejného zdravotníctva založeného na dôkazoch kde sa najčastejšie uvádzajú najmenej 

štyri skupiny príjemcov.  

Príjemcovia a tvorcovia programov verejného zdravotníctva 

Prvou a veľmi dôležitou skupinou sú výkonní pracovníci verejného zdravotníctva, ktorí 

majú v rukách výkonné a manažérske nástroje na tvorbu strategických plánov, programov alebo 

projektov. Ich pochopiteľnou požiadavkou je mať k dispozícii najlepšie dôkazy, poznatky, 

vedomosti na rozhodovanie, ktorého jediným cieľom je zlepšenie zdravotného stavu populácie 
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v štáte, oblasti alebo regióne. Výkonný pracovník verejného zdravotníctva vo funkcii manažéra 

sa musí opierať o údaje o zdravotnom stave populácie, životnom prostredí, rizikových faktoroch, 

demografických parametroch, behaviorálnych a sociologických aspektoch a ďalších 

pochádzajúcich z vedeckých štúdií, prieskumov a analýz nespochybniteľnej vedeckej hodnoty. 

Druhou a nie menej dôležitou skupinou príjemcov výstupov verejného zdravotníctva 

založeného na dôkazoch sú tvorcovia politiky na rôznych stupňoch riadenia štátu, poslancami 

parlamentu počnúc a regionálnymi autoritami končiac. Na rozhodovanie o zásadných otázkach 

napr. koľko prideliť z jestvujúcich zdrojov na verejné zdravotníctvo, aký postoj zaujať 

k legislatívnym návrhom týkajúcich sa zdravia populácie ( zákony a nariadenia týkajúce sa 

fajčenia, konzumácie alkoholu, drog, kvality potravín, reklamy) a ďalších je dôležité aby 

tvorcovia politiky na všetkých stupňoch mali k dispozícii poznatky, dôkazy podporujúce ich 

stanoviská a rozhodnutia. 

Treťou a najväčšou skupinou príjemcov výstupov verejného zdravotníctva sú občania 

a to nie len jednotliví ale aj rôzne združenia a organizácie. Tu je hodnota dôkazov, najnovších 

vedeckých poznatkov a informácii nesmierne dôležitá pre kompenzáciu nátlakov a úsilia 

podmieneného emóciami, neracionálnym konaním, „pomýlenými“ kampaňami a nevhodnou 

mediálnou interpretáciou, ktoré môžu výrazne ovplyvniť mienku a reakcie občana na problémy 

týkajúce sa jeho zdravia. Významným prvkom na zvýšenie efektivity a akceptácie programov 

verejného zdravotníctva občianskou komunitou je dosiahnuť jej spoluúčasť na ich realizácii. Nie 

je to ľahká úloha pretože mnohokrát intervenčné programy významne zasahujú do ich života 

a ovplyvňujú kultúru a zafixované zvyky a obyčaje. Implementovať programy verejného 

zdravotníctva bez etického a sociálneho kontextu už dopredu odsudzuje takéto úsilie na zlyhanie. 

Celá táto oblasť verejného zdravotníctva sa stáva stredobodom pozornosti účastníckeho 

verejného zdravotníctva (participatory public health), disciplíny, ktorá sa plne začína rozvíjať 

v poslednom období. Jej základnou premisou je, že občan, člen komunity nie je len 

konzumentom výstupov a aktivít verejného zdravotníctva ale sa stáva ich spolutvorcom.  

Poslednou skupinou, ale nie najmenej dôležitou sú vedeckí pracovníci, výskumníci 

a riešitelia vedeckých projektov z oblasti verejného zdravotníctva. Pre nich sa stáva verejné 

zdravotníctvo založené na dôkazoch základom dizajnu experimentu, výberu metód, analýzy 

a interpretácie výsledkov.          
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  Predovšetkým je nutné pripomenúť, že verejné zdravotníctvo vo svojej výkonnej funkcii 

využíva na implementáciu rozhodnutí mnoho ďalších medzičlánkov ako sú štátne, oblastné a 

regionálne autority, mimovládne organizácie, občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie, 

podnikateľské subjekty, inštitúcie poskytujúce zdravotnú starostlivosť atď. Pochopiteľne 

viacstupňový proces implementácie nesie so sebou riziko spomalenia prenosu opatrení alebo 

oslabenie ich presvedčivosti a následne zníženia ich efektivity. Na kompenzovanie týchto 

negatívnych fenoménov implementačného procesu sú preto mimoriadne dôležité argumenty 

podopreté poznatkami získanými pri odhade rizika, pri hodnotení informovanosti o riziku, o 

vnímaní a manažmente rizika. 

   Nástroje prenosu vedeckých dôkazov do aktivít verejného zdravotníctva. 

 Prenos dôkazov získaných priamo z experimentálnych štúdií alebo vyhľadávaním vo 

vedeckej literatúre do praxe verejného zdravotníctva predovšetkým v oblasti rozhodovacej a 

manažérskej je dôležitý proces, ktorý môže silu dôkazov umocniť ale aj rovnako znížiť. Zníženie 

môže nastať vtedy, keď sa nesprávne interpretujú vedecké poznatky, skúsenosti a informácie pri 

tvorbe intervenčných programov. Aby k takejto situácii nedochádzalo, využíva verejné 

zdravotníctvo pre prax v rozhodovacej a manažérskej oblasti tieto štyri nástroje: panel expertov, 

konsenzuálne konferencie, praktické návody, systém správnej praxe verejného zdravotníctva.   

a - Panel expertov je dôležitý orgán, ktorý preskúma validitu výskumných štúdií, súčasné 

diagnostické a preventívne nástroje, systém plánovania zdravotníckych opatrení realizovaných 

vládnymi autoritami rovnako ako aj mimovládnymi organizáciami, spoločnosťami a samotnou 

komunitou. Panel expertov pozostáva z vybraných odborníkov verejného zdravotníctva a jeho 

úlohou je poskytnúť kritické vyhodnotenie kvality vedeckých interpretácií, na ktorých sa zakladá 

činnosť resp. konkrétny program verejného zdravotníctva. V ideálnej situácii panel expertov 

poskytne vedeckú expertízu, ktorá jednoznačne navrhne, ktoré rozhodnutie, usmernenie alebo 

systémové opatrenie je optimálne na riešenia daného problému verejného zdravotníctva na úrovni 

komunity, regiónu alebo štátu. Panel sa môže vytvoriť na všetkých úrovniach od najvyšších 

vládnych až po regionálne autority alebo aj mimovládne organizácie a odborné spoločnosti.  

b – Konsenzuálna konferencia je ďalší dôležitým nástrojom, ktorý zabezpečuje najvyššiu 

úroveň rozhodovaco manažérskej aktivity v praxi verejného zdravotníctva. Konsenzuálne 

konferencie sa zvolávajú na vybrané témy, ktoré sú predmetom protichodných názorov 
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odborníkov a zástupcov komunity. V odbornej literatúre nachádzame mnoho príkladov, ktoré 

ukazujú aký význam majú a z praktického hľadiska, ako ovplyvňujú implementáciu programov 

verejného zdravotníctva. Najčastejšie sa uvádza príklad z USA kde v roku 1990 konsezuálna 

konferencia riešila problém preventívnej účinnosti skríningového mamografického vyšetrenia 

žien vo vekovej skupine 40 – 49 ročných, ktorý bol predmetom kontroverzných diskusii. 

Konferencia potvrdila, že skríningové mamografické vyšetrenie môže mať významný podiel na 

znížení mortality podmienenej rakovinou prsníka u žien ak sa realizuje pri dodržaní určitých 

kritérií. Súčasne odporučila dodržiavať definované kritériá na realizáciu takéhoto preventívneho 

programu, čím sa neskôr definitívne potvrdil jeho preventívny význam. 

c - Praktické návody a odporúčania predstavujú ďalší dôležitý nástroj pre odborníkov 

verejného zdravotníctva, ale aj organizácie a komunitu, ktorým môžu zabezpečiť realizáciu 

preventívnych a intervenčných programov. V praktických návodoch a odporúčaniach sú súhrnne 

obsiahnuté a prezentované najnovšie poznatky a vedecké dôkazy o danom probléme verejného 

zdravotníctva vo forme prakticky dostupných a realizovateľných metód alebo postupov 

v komunite. Obvykle sa praktické návody a odporúčania publikujú vládnymi aj mimovládnymi 

inštitúciami resp. organizáciami a môžu slúžiť rovnako klinickým pracovníkom ako odborníkom 

verejného zdravotníctva na všetkých úrovniach. Praktické návody a odporúčania sú obvykle 

produktom resp. výstupom činnosti panelu expertov. V poslednom období sa však častejšie 

v jednotlivých krajinách vytvárajú zvláštne pracovné skupiny, ktorých cieľom je vypracovanie 

takýchto návodov a odporúčaní. 

d – Správna prax vo výkone verejného zdravotníctva je na rozdiel od analytickej povahy 

predchádzajúcich troch nástrojov nie dosť presne definovaná. Vo svojej podstate predstavuje 

súhrn všetkých troch nástrojov vrátane ekonomickej analýzy v praxi verejného zdravotníctva. 

Správna prax predpokladá, že vo výkone verejného zdravotníctva, ktorý môže mať podobu 

preventívneho programu, alebo intervenčných krokov, vrátane výkonu zdravotného dozoru by sa 

tieto nemali začať realizovať bez toho aby boli rešpektované zásady jednotlivých nástrojov 

prenosu vedeckých dôkazov do činnosti verejného zdravotníctva.  
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11 Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch 
 

Hana Padyšáková 

 

        Úvod 

 

        Sestry v rámci zdravotníckeho systému a v rámci poskytovania zdravotníckych služieb 

zastávajú nezastupiteľnú úlohu. Samostatne, v rámci rozsahu praxe sestry (ich kompetencie) 

v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 364/2005, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe 

poskytovanej sestrou samostatne a v spoluprácis lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie 

poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatnea v spolupráci s lekárom poskytujú ošetrovateľskú 

starostlivosť v zmysle súčasnej úrovne vedeckého poznania a poznatkov vedného odboru 
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Ošetrovateľstvo, ktoré je založené na dôkazoch (Evidence Based Nursing, ďalej EBN). 

Ošetrovateľstvo ako vedný odbor možno ponímať aj ako pomáhajúcu profesiu (založenú na 

vedeckých základoch) a forma klinickej ošetrovateľskej praxe, ktorá sa opiera o výsledky 

výskumu o ošetrovateľských problémoch pacienta. EBN zahŕňa procesy, ktoré môžu prispieť k 

lepšiemu pochopeniu stav pacienta v holistickom ponímaní (pozn. zohľadňuje bio-psycho-

sociálne a spirituálne princípy) a zvýšeniu efektívnosti poskytovanej ošetrovateľskej 

starostlivosti. 

Historický kontext 

Historický kontext rozvoja ošetrovateľstva a jeho kreovanie z neprofesionálnych 

praktických postupov v systematické, racionálne, plánovité činnosti a formovanie teoretických 

východísk vedného odboru bolo úzko späté s rozvojom medicíny, vedecko-technickým 

rozvojom, spoločenským pokrokom a progredovaním interdisciplinárnych vedných odborov. 

Vplyv rozvoja medicíny na formovanie vedeckých základov ošetrovateľstva bol však 

najmarkantnejší.  

Prvé základy ošetrovateľstva založeného na dôkazoch položila Florence Nightingale a jej 

princíp „manažmentu maličkostí“ je uplatniteľný aj dnes.  

Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch (Evidence Based Nursing) sa kreovalo z „Evidence Based 

Medicine“ (ďalej EBM). Termín „Evidence Based Medicine“ pochádza z McMaster University v 

kanadskom Hamiltone. Prvé pokusy využiť výsledky lekárskeho výskumu a štatistiky v praxi sú 

známe skôr. Za predchodcu dnešnej EBM je vo vedeckých kruhoch považovaný Francúz Pierre 

Ch. A. Louis, ktorý sa už v polovici19. storočia pokúšal zaviesť štatistickú analýzu do hodnotenia 

liečby manažovanej lekárom. Jeho ambície využiť známe štatistické metódy k exaktnému popisu 

medicínskych výsledkov nenašli ďalších zástancov a neboli v odborných medicínskych kruhoch 

pochopené. Významným medzníkom v rozvoji EBM bolo formulovanie pravidiel pre klinické 

štúdie a využitie matematických metód o ktoré sa zaslúžil v 20. rokoch 20. storočia genetik 

Ronald Fisher. Medicínska prax sa vďaka novým prístupom formuje ako prax založená na 

dôkazoch, vedomé, racionálne a premyslené využívanie (praktizovanie) najlepších súčasných 

dôkazov pri rozhodovaní v rámci zdravotnej starostlivosti o pacientov. Po 2. svetovej vojne, 

zmenou spoločenských podmienok na nastupujúcim vedecko-technickým rozvojom sa vytvorili 

priaznivé podmienky pre rozvoj EBM. Na postupy štatistickej analýzy medicínskych výsledkov 

Ronalda Fishera nadviazali ďalší zanietení priekopníci EBM a to Sir Augustin Bradford Hilla a 
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jeho nasledovníciRichard Doll a Archie Cochrane. Práve Cochrane je označovaný aj ako 

duchovný otec EBM, napriek skutočnosti, že EBM nebola uznaná a docenená počas jeho života.  

    Evidence Based Praktice 

Z filozofie a princípov EBM vychádza aj Evidence Based Praktice (prax založená na 

dôkazoch, ďalej EBP) v nelekárskych odboroch aktivovaných ako študijné odbory na FOaZOŠ 

SZU v Bratislave (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná 

starostlivosť, rádiologická technika, fyziologická a klinická výživa).  

Definíciu EBP prijateľnú okrem medicíny aj pre nelekárske odbory vyslovili autorky Wojnarová, 

Mrázková a Zeleníková (2004, s. 195).  

Evidence Based Praktice autorky vysvetľujú ako:  

 Evidence – základ pre dôveryhodnosť, dôkaz alebo fakty, ktoré vedú k potvrdeniu alebo 

vyvráteniu niečoho; 

 Based – podpora, dôvod, základ; 

 Practice – intervencia v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Prax založená na dôkazoch býva vo všeobecnosti definovaná ako postup, kedy „robíme správne 

veci správne“ (Muir Gray 1997, s. 18). Podstatou prístupu uvedenej definície je postup, kedy sú 

činnosti a rozhodnutia vykonávané efektívne, na základe najnovších štandardov, s istotou, že 

postup / rozhodnutie je „správne“, čiže najlepšie v zmysle dovtedajšieho vedeckého poznania.  

Aby sme mohli EBP rozvíjať vo všetkých vedných odboroch, musíme modifikovať determinanty 

EBP: 

- potrebujeme relevantné dôkazy aby sme vedeli čo je správne;  

- musíme si byť istí cieľovou skupinou využiteľnosti poznatkov, čiže poznať u koho je 

adekvátne aplikovať poznanie / dôkazy; 

- musíme diagnostikovať a stanoviť úroveň miery / stavu zdravia / choroby u recipientov u 

ktorých sú intervencie indikované.  

Termín „prax založená na dôkazoch“ je relatívne nový pojem v slovníku odbornej zdravotníckej 

verejnosti avšak, v skutočnosti ide o popis historicky overeného a reálne praktizovaného 

konceptu.  

Príkladom môžu byť udalosti z 19. storočia. Vďaka empirickej skúsenosti a predvídavosti 

(precíznosti) Semmelweisa, ktorý požadoval, aby si medici a lekári, ktorí sa zúčastňovali prác v 

pitevnidôsledne umývali ruky skôr, ako pristúpia k novorodencom a šestonedieľkam, boli 
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dosiahnuté významné poznanie praxe založenej na dôkazoch. Výsledkom požadovaného postupu 

bol výrazný pokles mortality zapríčinenej sepsou.  

Podobne užitočné bolo pozorovanie, ktoré vykonal John Snow v r. 1840 – 

epidemiologickým opatrením, čiže zavedením vodovodu na Broad street sa zabránilo šíreniu 

cholery v Londýne.  

Od r. 1980 sa v publikovaných vedeckých prácach na Kanadskej McMaster lekárskej 

fakulte začal používať termín „medicína založená na dôkazoch“. Slúžil na opísanie používania 

výsledkov výskumov pre klinické rozhodovanie v medicínskej praxi.  

Od r. 1990 sa termín udomácnil a rozšíril na všeobecnejší prístup a to na termín „prax 

založená na dôkazoch“. V posledných desaťročiach okrem lekárov aj sestry začali zbierať 

výsledky skúmania a popisu ošetrovateľskej praxe.  

Evidence based nursing practice  

Nevyhnutným predpokladom pre rozvoj ošetrovateľstva ako vedného odboru 

a k vybudovaniu ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch je vytváranie predpokladov pre 

rozvoj ošetrovateľského výskumu.  

V súčasnom ošetrovateľstve princípy EBP znamenajú prínos v rozvoji odboru, zvýšení 

kvality a zlepšení ošetrovateľskej starostlivosti.  

Ako uvádza Žiaková: „ošetrovateľská prax založená na dôkazoch predstavuje efektívne 

uplatnenie relevantných vedeckých informácií pri rozhodovaní sestry v priebehu 

ošetrovateľského procesu. Takýto prístup v sebe zahŕňa určenie efektívnych ošetrovateľských 

činností, použitie príslušných dôkazov, ako aj uplatňovanie hodnôt, potrieb a priorít pacienta / 

klienta“ (2003, s. 314). 

Pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v rámci rozhodovacieho procesu pri 

stanovení efektívnych činností má kľúčový význam formulácia problému čiže stanovenie otázky. 

Otázka sa môže týkať ktoréhokoľvek kroku poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti metódou 

ošetrovateľského procesu: 

- Ošetrovateľské posudzovanie:ktoré informácie sú potrebné pre posúdenie potrieb 

klienta/pacienta a pre stanovenie správnej diagnózy ? Akým spôsobom treba získavať 

a interpretovať informácie ? 

- Ošetrovateľská diagnostika:ktoré aktuálne a potenciálne problémy vyplývajú zo 

zhromaždeného množstva informácií? Aké faktory ovplyvňujú problémy? 
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- Plánované intervencie vrátane cieľa, výsledných kritérií, priority, s určením príjemcu, 

spôsobu, času a vykonávateľa – čiže krok plánovania:Aké sú priority ošetrovateľskej 

starostlivosti voči príslušnej diagnóze? Aké sú ciele starostlivosti a jej výsledné kritériá? 

V akom časovom horizonte je ich možno dosiahnuť? 

- Realizácia (poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti prostredníctvom výkonov 

v rozsahu praxe sestry):aké informácie sú potrebné na vykonanie takých zásahov, ktoré 

povedú k plánovaným cieľom? 

- Vyhodnotenie:akým spôsobom treba hodnotiť dosiahnutie cieľa a splnenie výsledných 

kritérií? Ako treba zmeniť priebeh ošetrovateľského procesu v prípade nedosiahnutia 

všetkých cieľov? 

Pri formulovaní otázky v zmysle Evidence Based Nursing je, aby mala jednoznačnú 

odpoveď a aby bola objektívne zodpovedaná. O EBN nemožno hovoriť pri nejednoznačne 

formulovaných hypotézach, ako upozorňuje Žiaková. Predpoklad „Je ošetrovateľská starostlivosť 

poskytovaná za daných podmienok postačujúca“ nie je vyslovený správne, lebo na otázku, aká je 

dostačujúca starostlivosť nie možné dať jednoznačnú odpoveď. Správne by formulácia mala 

znieť nasledovne: „Prináša nový spôsob ošetrovateľskej starostlivosti signifikantne rýchlejšie 

dosiahnutie cieľa v porovnaní s doteraz používaným postupom?“(2003, s. 315).  

Vyslovenou otázkou sa pýtam, či napríklad pomenovaný a presne definovaný postup 

ošetrovania dekubitu významne a jednoznačne rýchlejšie prispieva k zníženiu rozsahu deficitu 

kože a podkožných štruktúr, či sa rýchlejšie (objektívne merateľne) rozsah deficitu znižuje – čiže 

či sa hojí.  

Ak sa dá dosiahnutie cieľa objektívne definovať, potom je možné aj jednoznačne zmerať 

a porovnať časový úsek, ktorý dovtedy uplynul (Žiaková, 2003, s. 315).  

Po formulovaní problému a vyslovení otázky nasleduje fáza identifikovania relevantných 

vedeckých dôkazov, ktoré poskytujú na vyslovenú otázku objektívne merateľnú odpoveď.  

 

Získané dôkazy sa hodnotia v viacerých aspektov, ktoré prispievajú / určujú relevantnosť: 

- získaný dôkaz musí zodpovedať na formulovanú otázku (nesmie byť len okrajový), 

- dôkaz musí byť hodnoverný (z autorizovaného, renomovaného a aktuálneho zdroja), 

- dôkazy musia prispieť k zmene oproti dovtedajšiemu poznaniu a názorom či postupom, 

- dôkazy / informácie musia byť aplikovateľné v daných podmienkach. 
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Ošetrovateľská prax založené na dôkazoch funguje na základe nasledovného algoritmu: 

1) Definovanie ošetrovateľského problému prostredníctvom správne položenej otázky. 

2) Hľadanie a zhromažďovanie existujúcich vedeckých dôkazov a následne ich analýza, 

komparovanie a konfrontovanie, ide o hodnotenie a spracovanie vo forme prehľadov. 

3) Ak dôkazy (nájdené informácie) poskytujú postačujúcu objektívnu odpoveď na 

formulovanú otázku, stávajú sa podkladom pre vypracovanie smerníc štandardných 

ošetrovateľských postupov, ktoré umožnia a zaručia následné uplatnenie už známych 

(poznaných či objavených) vedeckých poznatkov v praxi. 

4) Ak uspokojivá odpoveď na vyslovenú otázku nie je dostupné (neexistuje), možno na 

základe daného problému formulovať výskumnú otázku a odpoveď hľadať 

prostredníctvom výskumných metód. 

5) Výsledky výskumu obohatia súbor už existujúcich vedeckých dôkazov o danom probléme 

a po aplikácie nových zistených výsledkov do praxe prispejú k zlepšeniu poskytovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti. 

 

V praxi sa vo všetkých vedných odboroch informácie získavajú prostredníctvom 

rešeršných systémov, ktoré sústreďujú referencie na práce publikované vo vedeckých 

a odborných časopisoch. Ide o zahraničné periodiká, ktoré sú recenzované (tzv. peer reviewed). 

Najznámejšie z ošetrovateľských periodík sú Current Contents, Cinahl, Medline a iné.   

Determinanty rozvoja Evidence based nursing practice  

Prístup sestier k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti založenej na vedeckých 

dôkazoch si vyžaduje: 

- Komunikatívnosť sestier a schopnosť vecne formulovať otázky; 

- Kritické myslenie sestier a hľadanie relevantných dôkazov ako odpovedí na vyslovené otázky; 

- Angažovanosť sestier v publikovaní dôkazov založených na výsledkoch prieskumných / 

výskumných prác; 

V ošetrovateľstve sa prax založená na dôkazoch stáva veľmi prínosnou pre skvalitnenie 

a zlepšenie starostlivosti. Evidence based nursing practice predstavuje: 

 Efektívne uplatnenie relevantných vedeckých informácií pri každodennom rozhodovaní 

sestry v priebehu poskytovania ošetrovateľskj starostlivosti metódou ošetrovateľského 

procesu. 
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 Určenie efektívnych ošetrovateľských postupov v súlade s vedeckým poznaním 

a známych dôkazov. 

 Použitie príslušných dôkazov v ošetrovateľskej praxi. 

 Uplatnenie hodnôt, potrieb a priorít klienta/pacienta v holistickom ponímaní. 

 Využitie vlastných skúseností pri opakovanom úspešnom konaní. 

 Publikovanie výsledkov vedeckého skúmania a kazuistík, ktoré môžu poslúžiť ako údaje 

pri rozhodovaní. 

Záver 

Skôr než sestry na Slovensku budú striktne realizovať prax výlučne založenú na 

dôkazoch, musia študenti v rámci pregraduálneho štúdia a sestry z praxe prostredníctvom 

systému celoživotného vzdelávania sestier pochopiť potrebu a spoločenský prínos Evidence 

based nursing practice. Sestry musia byť schopné aktívne pracovať s odbornou literatúrou, 

poznať základy vedeckej práce a formovať si pozitívny postoj k Evidence based nursing practice. 

Všeobecnou výzvou v zmysle rozšírenia praxe založenej na dôkazoch, ktorá je o to 

významnejšia v regulovanom povolaní sestra je aplikácia Challenge for nurses (výzva pre 

sestry): 

- Aplikovať v každodennej ošetrovateľskej praxi adekvátne dôkazy založené na výskume; 

- Efektívne využívať výsledky výskumu pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti; 

- Celoživotné vzdelávanie sestier;  

- Formovanie kladného postoja sestier k EBN,nie autoritatívne preberanie dôkazov; 

- Aktívne uvádzanie výsledkov prieskumu / výskumu sestier do klinickej praxe 

a overovanie výsledkov v praxi priamo sestrami. 

- Ošetrovateľstvo musí kooperovať s bázou údajov z medicínskych, sociálnych 

a behaviorálnych vied. 

- Pri posudzovaní interdisciplinárnych dôkazov je dôležité aby sestry vedeli kriticky 

zhodnotiť kvalitu výskumu a boli schopné aplikovať rôzne metodiky. 

Ako uvádzajú autori Bártlová, Sadílek, Tóthová (2005, s. 9-10) ak sa má ošetrovateľstvo 

rozvíjať ako odbor s výskumnou základňou, sestry musia mať vedomosti o výskume , podieľať sa 

na identifikácii výskumných problémov a byť schopné aplikovať výsledky výskumu priamo 

v ošetrovateľskej praxi. Autorky Wojnarová, Mrázková a Zeleníková (2004, s. 195) dodávajú, že 

cieľom presadzovania Evidence based nursing practice je poskytovanie takej ošetrovateľskej 
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starostlivosti, ktorá je preukázateľne (objektívne) prospešnejšia pre pacienta / klienta. 

K implementácii Evidence based nursing practice v podmienkach slovenského zdravotníctva je 

nutná efektívna pregraduálna príprava, celoživotné vzdelávanie, podpora zo strany manažmentzu 

zdravotníckych zariadení a rovnako aj pozitívny postoj a osobná zanietenosť sestier. 
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12 Etické zásady vedeckej práce v nelekárskych odboroch 
 

Hana Padyšáková a Adriana Repková 

 

Úvod 

 

S vedecko-technickým pokrokom a novým objavom v mnohých vedných odboroch 

vznikajú situácie ktoré posúvajú hranice existencie a zdravia človeka. Nevyhnutne sa tak 

vynárajú etické otázky kam a ako má smerovať vývoj a kde sú pomyselné etické hranice. 

Odôvodniť absolútne hranice mravného konania v zdravotníckych odboroch si vyžaduje náročnú 

odbornú diskusiu a prijatie akceptovateľných pravidiel. Tak ako v medicíne i v nelekárskych 

odboroch je prioritnou etickou otázkou vznik života – asistovaná reprodukcia, klonovanie, 

génové inžinierstvo, umelé ukončenie tehotnosti, vzťah dĺžky a kvality života, eutanázia, 

transplantácie orgánov a tkanív. Dynamicky sa meniaca spoločnosť si tak vyžaduje stanovenie 

štandardných noriem etického správania sa, konania a organizovania výskumu. Etika sa zaoberá 

ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Termín 

„etika“ pochádza z latinského „etos“, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob 

myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie, je to teoretické štúdium hodnôt a princípov, 

ktoré usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je možný výber z viacerých variant konania a 

správania. Etika (filozofická disciplína) vyčleňuje etický kódex - súhrn pravidiel správania sa v 

danej spoločnosti.  

Obsahové zameranie  

Výskumná práca v nelekárskych odboroch má svoje špecifiká. Ide o pomáhajúce profesie, 

ktoré predpokladajú empatický a zároveň vysoko erudovaný prístup. Sú to odbory, ktoré majú 

výrazný interdisciplinárny charakter, čo sa odráža aj v metodológii výskumnej práce. Práve 

uvedené atribúty podmieňujú poznanie a uplatňovanie etických princípov v činnosti a výskume.  

Hlavným zameraním výskumných prác spracovávaných v nelekárskych odboroch sú 

súvislosti človeka v kontinuu zdravia a choroby z pohľadu príslušného odboru. Rovnako 
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špecificky predmetom prieskumných prác / výskumných prác je človek od počatia, narodenia, 

počas zdravia / choroby až po smrť. Preto je mimoriadne dôležité, aby pri spracovávaní 

výskumných projektov boli rešpektované etické zásady a bez výnimky boli dodržané vo všetkých 

etapách vedeckej práce (koncipovaní projektu, spracovávaní výsledkov, písaní výskumnej 

správy).  

Etické normy a zásady v nelekárskych odboroch 

Vo všetkých nelekárskych odboroch je rovnako dôležité tak, ako v medicíne, aby pracovníci 

v zdravotníctve poznali a dodržiavali etické normy a princípy.Účasťou sestry na vedeckom 

výskume sa zaoberajú Etické normy v ošetrovateľskom povolaní a Etický kódex. Etické normy 

a princípy v nelekárskych odboroch sú neoddeliteľnou súčasťou práce zdravotníkov, lebo: 

- využívajú vedecké poznatky ako základ rozhodovania v ošetrovateľskej praxi – 

ošetrovateľstvo založené na dôkazoch, 

- kriticky skúmajú a overujú akceptované modely v praxi, 

- aplikujú nové poznatky tak, aby modifikovali a zlepšili akceptované spôsoby práce, 

- systematicky zbierajú informácie, ktoré sa týkajú problémov ich konkrétneho odboru, 

- posudzujú problémy klinického ošetrovateľstva a využívajú výskumný proces, aby ich 

pomáhali riešiť, 

- vytvárajú nové poznatky vo vednom odbore.  

Etické zásady  

Výskumný projekt, ktorý sa dotýka živých bytostí musí vždy detailne rešpektovať etické 

normy, princípy a zásady. Etika výskumnej práce vedie k tomu, aby výskumník nepreferoval 

ciele výskumného projektu na úkor záujmov osôb, ktoré sa zúčastňujú na výskume. Etický rámec 

výskumu s živým organizmom vychádza z princípov nasledujúcich dokumentov: 

- Norimberský kódex (prvý krát sa riešil problém spoločenskej potreby a ochrany jedinca, 

r. 1947), 

- Helsinská deklarácia (ochrana pokusných osôb, r. 1964, revízia r. 1975, prijalo ju Svetové 

lekárske zhromaždenie), 

- Dokument Sprievodca ľudskými právami pre ošetrovateľstvo v klinických a iných 

výskumoch, zverejnený Americkou ošetrovateľskou asociáciou (r. 1975), 

- Belmontské správy (Belmont Report, r. 1978, je správa vytvorená Národnou komisiou pre 

ochranu ľudských subjektov biomedicínskeho a behavioralneho výskumu. Jeho plný titul 
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je správa Belmont: Etické zásady a pokyny pre ochranu ľudských subjektov výskumu, 

správy Národnej komisie pre ochranu ľudských subjektov biomedicínskeho a Behavioral 

výskum. Názov má podľa centra konferencie v Belmonte, kde bol dokument vypracovaný 

čiastočne.  

- Dohoda o ľudských právach a biomedicíne Rady Európy, (r. 1997). 

 

Gavora uvádza, že etické zásady sú definované ako norma správania sa, ktorou sa máme 

riadiť. Etický kódex je súbor pravidiel, ktoré musíme dodržať. Stanovuje ich príslušná stavovská 

organizácia. Etický kódex či už American Educational Research Association (AERA), British 

Educational Research Association (BERA) alebo kódex Európskej charty výskumných 

pracovníkov je podrobne spracovaný a vymedzuje etické aspekty výskumnej práce od prípravnej 

až po záverečnú etapu.  

Európska charta výskumných pracovníkov  

Európska komisia prijala Európsku chartu výskumných pracovníkov a Kódex správania 

pre nábor výskumných pracovníkov (The European Charter for Researchers and The Code of 

Conduct for the Recruiment of Researchers) na základe odporúčania Komisie zo dňa 11. marca 

2005. Tieto dva dokumenty, ktoré sú adresované výskumníkom aj zamestnávateľom vo verejnej, 

ako aj v súkromnej sfére, sa stali kľúčovými článkami v politike Európskej únie, týkajúcej sa 

zvýšenia atraktívnosti kariéry výskumníka. Kariéra výskumníka je jedným z rozhodujúcich 

faktorov stratégie, ktorá podporuje rast ekonomiky a zamestnanosti.  

Poskytnutie výskumníkom rovnaké práva a povinnosti nezávisle na tom, v ktorom členskom štáte 

Európskej únie pracujú, by malo pomôcť faktu, že kariéra výskumníka je rozložená na lokálnu, 

regionálnu, národnú a sektorálnu úroveň.  

Európska charta výskumných pracovníkov je dokument pozostávajúci zo série základných 

princípov a podmienok, ktoré presne špecifikujú úlohy, zodpovednosť a nároky na výskumníkov 

a zo základných princípov a podmienok, ktoré presne špecifikujú úlohy, zodpovednosť a nároky 

na zamestnávateľov resp. finančné organizácie.  
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Všeobecné zásady a podmienky platné pre výskumných pracovníkov 

    Sloboda výskumu  

Výskumní pracovníci by mali zamerať svoj výskum pre dobro ľudstva a na rozšírenie 

hraníc vedeckého poznania, pričom by mali využívať slobodu myslenia a prejavu a slobodu pri 

stanovení metód, ktorými sa riešia problémy, podľa uznaných etických zásad a postupov.  

Výskumní pracovníci by však mali uznať obmedzenia tejto slobody, ktoré by mohli vyplynúť z 

konkrétnych výskumných okolností (vrátane dohľadu/poradenstva/riadenia) alebo prevádzkových 

obmedzení, napr. z rozpočtových alebo infraštruktúrnych dôvodov, alebo najmä v priemyselnom 

sektore z dôvodov ochrany duševného vlastníctva. Takéto obmedzenia by však nemali byť v 

rozpore s uznanými etickými zásadami a postupmi, ktoré musia vedeckí pracovníci dodržiavať.  

Etické zásady  

Výskumní pracovníci musia dodržiavať uznané etické správanie a základné etické zásady 

príslušné ich vednému odboru (odborom), ako aj etické normy, ktoré tvoria súčasť rôznych 

vnútroštátnych, odvetvových alebo inštitucionálnych etických kódexov.  

 Profesionálna zodpovednosť  

Výskumní pracovníci by sa mali snažiť zabezpečiť, aby ich výskum bol pre spoločnosť 

významný a nekopíroval výskum, ktorý bol predtým vykonaný niekde inde. Musia zabrániť 

plagiátorstvu akéhokoľvek druhu a musia dodržiavať zásadu duševného vlastníctva a spoločného 

vlastníctva údajov v prípade výskumu, ktorý sa uskutočňuje v spolupráci s vedúcim(-i) výskumu 

a/alebo inými výskumnými pracovníkmi. Potreba overovať nové skúmania preukázaním, že 

pokusy sú opakovateľné, by sa nemala vysvetľovať ako plagiátorstvo za predpokladu, že údaje, 

ktoré sa majú potvrdiť, sú jednoznačne citované. Výskumní pracovníci musia mať istotu, že ak 

akoukoľvek stránkou ich práce bude poverená iná osoba, bude mať táto osoba potrebné 

schopnosti vykonávať ju.  

Profesionálny postoj  

Výskumní pracovníci by mali byť oboznámení so strategickými cieľmi, ktorými sa riadi 

ich výskumné prostredie a mechanizmy financovania a mali by sa snažiť získať všetky potrebné 

povolenia pred začatím svojho výskumu alebo predtým, ako získajú poskytnuté zdroje. Musia 

informovať svojich zamestnávateľov, financujúce organizácie alebo vedúceho výskumného 

projektu o oddialení, predefinovaní alebo dokončení projektu, alebo im zaslať oznámenie, ak má 

byť projekt ukončený skôr alebo ak má byť z akéhokoľvek dôvodu pozastavený.  
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Zmluvné a právne povinnosti  

Výskumní pracovníci na všetkých úrovniach musia byť oboznámení s vnútroštátnymi, 

odvetvovými alebo inštitucionálnymi predpismi, ktorými sa riadia podmienky odbornej prípravy 

a/alebo pracovné podmienky. Medzi ne patria predpisy o právach duševného vlastníctva a 

požiadavky a podmienky akéhokoľvek sponzora alebo financujúcej organizácie nezávisle od 

povahy ich zmluvy. Výskumní pracovníci musia dodržiavať takéto predpisy tým, že predložia 

požadované výsledky (napr. dizertačná práca, publikácie, patenty, správy, vývoj nových 

výrobkov atď.) tak, ako je stanovené v podmienkach zmluvy alebo dokumentu podobného 

významu.  

Zodpovednosť  

Výskumní pracovníci si musia byť vedomí svojej zodpovednosti voči svojim 

zamestnávateľom, financujúcim organizáciám alebo iným príslušným štátnym alebo súkromným 

orgánom, ako aj z etickejších dôvodov voči spoločnosti ako celku. Najmä výskumní pracovníci 

financovaní zo štátnych prostriedkov sú zodpovední aj za účinné využívanie peňazí daňových 

poplatníkov. V dôsledku toho musia dodržiavať zásady primeraného, transparentného a účinného 

finančného riadenia a spolupracovať pri povolených kontrolách ich výskumu, či už ich 

vykonávajú ich zamestnávatelia/financujúce organizácie, alebo etické komisie. Metódy 

zhromažďovania a analýzy, výstupy a podľa potreby podrobnosti údajov musia byť k dispozícii 

na účely vnútornej a vonkajšej kontroly vždy, keď je to potrebné, a vždy, keď to vyžadujú 

príslušné orgány.  

Správny postup vo výskume  

Výskumní pracovníci musia vždy prijímať bezpečné pracovné postupy v súlade s 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, vrátane prijímania potrebných opatrení na ochranu zdravia a 

bezpečnosti pri práci a na obnovu po zlyhaní informačnej technológie, napr. vypracovaním 

vhodných stratégií pre zálohovanie dát. Musia byť tiež zoznámení s platnými vnútroštátnymi 

právnymi požiadavkami na ochranu údajov a požiadavkami na ochranu dôverných údajov a 

musia prijať potrebné opatrenia na neustále plnenie týchto požiadaviek.  

   Šírenie a využívanie výsledkov  

Všetci výskumní pracovníci musia zabezpečiť, aby v súlade s ich pracovnými dohodami 

sa výsledky ich výskumu šírili a využívali, napr. oznamovali, odosielali iným výskumným 

inštitúciám, alebo aby sa podľa potreby obchodne využívali. Najmä od služobne starších 
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výskumných pracovníkov sa očakáva, že prevezmú vedenie pri zabezpečení, aby bol výskum 

plodný a aby sa výsledky buď komerčne využívali, alebo aby boli sprístupnené verejnosti (alebo 

obe možnosti) vždy, keď nastane takáto príležitosť.  

 

Zapojenie verejnosti  

Výskumní pracovníci musia zabezpečiť, aby sa spoločnosť ako celok dozvedela o ich 

výskumných činnostiach takým spôsobom, aby ich dokázali pochopiť aj neodborníci, čím sa 

zlepší pochopenie vedy verejnosťou. Priame zapojenie verejnosti pomôže výskumným 

pracovníkom lepšie pochopiť záujem verejnosti o priority vedy a technológie, ako aj obavy 

verejnosti. 

Vzťah s vedúcimi výskumných projektov  

Výskumní pracovníci vo fáze odbornej prípravy si musia vytvoriť odstupňovaný a 

profesionálny vzťah so svojimi vedúcimi výskumu a zástupcami fakulty/katedry, aby v plnej 

miere využili svoj vzťah s nimi. To zahŕňa vedenie záznamov o postupe všetkých prác a o 

výskumných výsledkoch, získavanie spätnej väzby prostredníctvom správ, seminárov, 

uplatňovanie takejto spätnej väzby a vykonávanie práce v súlade s dohodnutými 

harmonogramami, míľnikmi, výsledkami a/alebo výskumnými výstupmi.  

Povinnosti spojené s kontrolou a riadením  

Služobne starší výskumní pracovníci musia venovať zvláštnu pozornosť svojej 

mnohostrannej úlohe vedúcich projektov, učiteľov, poradcov v oblasti kariéry, vodcov, 

koordinátorov projektov, manažérov alebo vedeckých sprostredkovateľov. Musia plniť tieto 

úlohy na najvyššej profesionálnej úrovni. Pokiaľ ide o ich úlohu vedúcich projektov alebo 

učiteľov výskumných pracovníkov, služobne starší výskumní pracovníci musia budovať 

konštruktívny a pozitívny vzťah s výskumnými pracovníkmi v prvotnom štádiu ich kariéry, aby 

stanovili podmienky účinného prenosu vedomostí a ďalšieho úspešného rozvoja kariéry 

výskumných pracovníkov.  

Nepretržitý profesionálny rozvoj  

Výskumní pracovníci vo všetkých štádiách svojej kariéry sa musia neustále snažiť 

zlepšovať pravidelným obnovovaním a rozširovaním svojich schopností a kvalifikácie. To sa dá 

dosiahnuť mnohými spôsobmi, vrátane, ale nie len, formálnou odbornou prípravou, tvorivými 

dielňami, konferenciami a vzdelávaním prostredníctvom internetu.  
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Zo všeobecných zásad a podmienok platných pre zamestnávateľov a financujúce 

organizácie sú z etického hľadiska významné predovšetkým nasledovné: 

 

Nediskriminácia  

Zamestnávatelia a/alebo organizácie financujúce výskumných pracovníkov nesmú 

žiadnym spôsobom diskriminovať výskumných pracovníkov na základe pohlavia, veku, 

etnického pôvodu, národnosti alebo sociálneho pôvodu, náboženského vyznania alebo viery, 

sexuálnej orientácie, jazyka, hendikepu, politických názorov, sociálnych alebo hospodárskych 

podmienok.  

Práva duševného vlastníctva  

Zamestnávatelia a/alebo financujúce organizácie musia zabezpečiť, aby výskumní 

pracovníci vo všetkých štádiách kariéry získali výhody vyplývajúce z využívania (pokiaľ 

existuje) výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom právnej ochrany, a najmä 

prostredníctvom primeranej ochrany práv duševného vlastníctva, vrátane autorských práv. 

Politiky a predpisy musia stanoviť, ktoré práva patria výskumným pracovníkom a/alebo podľa 

potreby ich zamestnávateľom, alebo iným stranám, vrátane vonkajších komerčných alebo 

priemyselných organizácií tak, ako prípadne stanovujú zvláštne dohody o spolupráci alebo iné 

typy dohôd.  

Spoluautorstvo  

Pri hodnotení pracovníkov by inštitúcie mali pozitívne vnímať spoluautorstvo, ako dôkaz 

o konštruktívnom prístupe k vykonávaniu výskumu. Zamestnávatelia a/alebo financujúce 

organizácie musia preto vypracovať stratégie, metódy a postupy s cieľom poskytnúť výskumným 

pracovníkom, vrátane tých, ktorí sú na začiatku svojej výskumnej kariéry, potrebné rámcové 

podmienky tak, aby mohli využívať právo byť uznanými a uvádzanými v zoznamoch a/alebo 

citovanými z hľadiska svojich skutočných príspevkov ako spoluautori referátov, patentov atď., 

alebo aby mohli uverejňovať výsledky svojho vlastného výskumu nezávisle od svojich vedúcich 

projektov.  

Zamestnávatelia a/alebo organizácie financujúce výskumných pracovníkov musia pri 

vymenovaní alebo nábore výskumných pracovníkov dodržiavať zásady ustanovené v Kódexe 

správania pre nábor výskumných pracovníkov. 
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Zámerom Charty je zabezpečiť, aby vzťah medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi, resp. 

finančnými organizáciami, prispieval k úspešnému konaniu v tvorbe, transfére a zdieľaní 

znalostí. Charta má taktiež za úlohu prispievať k vývoju kariéry výskumníkov, aj preto je 

adresovaná všetkým výskumníkom v rámci Európskej únie, vo všetkých stupňoch ich kariérneho 

postavenia a zahŕňa aj všetky oblasti pôsobenia vo verejnej a súkromnej sfére.  

Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov je dokument pozostávajúci zo série 

základných princípov a podmienok, ktoré by mali dodržiavať ako zamestnávatelia resp. finančné 

organizácie, tak aj výskumníci. Zámerom Kódexu je zlepšenie náboru vedeckých pracovníkov, 

zabezpečenie dodržiavania zásad ako transparentnosť v prijímacom procese a rovnaké postupy 

pre všetkých uchádzačov, právne ošetrený európsky trh práce pre výskumníkov, navrhovanie 

rôznych platových možností a mnoho ďalších. V rámci platovej súvislosti Kódex dáva do 

pozornosti fakt, že mzda by nemala byť vymeriavaná množstvom publikácií, ale na základe 

širšieho rozsahu hodnotiacich kritérií, medzi ktoré je zahrnutá výučba, riadenie, tímová práca, 

prenos znalostí, manažment a verejné aktivity.  

Zamestnávatelia a výskumníci dodržiavajúci Kódex správania pre nábor výskumných 

pracovníkov týmto deklarujú jasný zámer prispievať k pokroku Európskeho výskumného 

priestoru (ERA).  

Etické vedeckej práce a etické zásady publikovania výsledkov výskumnej práce tvoria 

samostatné rozsiahle kapitoly etického kódexu. Porušenie týchto pravidiel príslušná asociácia 

prísne trestá. Okrem trestu po porušení etických princípov nasleduje strata vážnosti a profesijnej 

reputácie (2010). 

Etický kódex 

Podstatu etických kódexov možno stručne vyjadriť v nasledovných etických princípoch 

vedeckej práce, ktoré je autor vedecko-výskumnej práce morálne povinný dodržať:  

- Dobrovoľná účasť subjektov vo výskume. Výskumník nesmie nútiť skúmané osoby 

(pacientov, obyvateľov domova seniorov, klientov ADOS ...) do výskumu. Nesmie použiť 

formu otvoreného alebo skrytého nátlaku na to, aby získal ich súhlas s účasťou vo 

výskume.  

- Skúmaná osoba má právo vystúpiť z výskumu bez toho, aby preto znášala prípadné 

následky. 
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- Informovanie o výskume. Výskumník musí zrozumiteľným spôsobom a v primeranom 

rozsahu informovať skúmané osoby o ich úlohe vo výskume a o časových a ďalších 

podmienkach, v ktorých bude výskum prebiehať. Bude ich informovať aj o tom, akým 

spôsobom budú údaje publikované. Súčasťou informovania je aj jednoznačné vyjadrenie 

sa k odmene, prípadne iným benefitom (napr. pacient po ukončení výskumu dostane 

zdarma informačnú publikáciu o diéte....). 

-    Poučený súhlas. Pred realizáciou výskumného projektu (platí aj pre prieskum!) je autor 

povinný dotknuté inštitúcie (etickú komisiu) písomne požiadať o povolenie realizovať 

empirické skúmanie (osloviť respondentov, rozdať dotazník, pozorovať, analyzovať 

dokumenty či realizovať experiment ...) a dotknuté osoby o súhlas. Žiadosť obsahuje 

pravdivý popis projektu (ciele, hypotézy aj opis metodiky), stupeň anonymity a rozsah 

zverejnenia výsledkov. Poučený súhlas je písomný dokument, ktorý podpisujú skúmaná 

osoba (inštitúcia) a výskumník pred začiatkom výskumu. Obsahuje všetky základné 

(pravdivé) údaje o výskume a o pôsobení skúmanej osoby v ňom. Skúmaná osoba svojím 

podpisom potvrdzuje súhlas s účasťou vo výskume za daných podmienok. V prípade 

skúmania detí a mládeže tento dokument podpisuje rodič alebo zákonný zástupca. 

Výskumník svojím podpisom potvrdzuje, že uvedené podmienky výskumu záväzne 

a v plnom rozsahu dodrží. 

- Neubližovanie. Výskum musí prebiehať tak, aby u skúmaných osôb nedošlo k 

psychickému, prípade k fyzickému ublíženiu skúmaných osôb. Nesmie dôjsť k nijakej 

forme ubližovania, ako je napríklad frustrácia, nadmerná únava alebo vyčerpanie. 

Potrebné je, aby si výskumník uvedomil, že nemožno experimentovať so zdravím či 

životom pacientov. V žiadnom prípade v dôsledku účasti na výskume nemôže byť ani 

hypoteticky ohrozené zdravie účastníka výskumu. 

- Požadovanie len takých informácií, ktoré nie sú v protiklade s etikou. Výskumník nesmie 

požadovať od subjektov informácie, ktoré nie sú v súlade s etickými normami. 

Výskumník nesmie skúmaným osobám vnucovať otázky, ktorými explicitne alebo 

implicitne žiada spoločensky nevhodné správanie. Rovnako je neprípustné, aby 

výskumník zisťoval otázky osobného charakteru, ak nesúvisia s predmetom výskumu. 
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Príklad neprípustne formulovanej otázky z dotazníka:  

 Boli by ste schopný(á) nepodať pacientovi naordinované lieky? 

- Zachovanie dôvernosti informácií o účastníkoch výskumu. Výskumník musí považovať 

zistené osobné údaje skúmaných osôb za absolútne dôverné a nesmie ich zverejňovať vo 

výskumnej správe alebo inom dokumente. Týka sa to napríklad nielen mena a priezviska 

skúmanej osoby, ale aj názvu inštitúcie. Ak výskumník deklaruje anonymitu výskumného 

projektu, nemôže si dodatočne označiť menami odpoveďové hárky napr. ak ich zbiera od 

kolegov pri osobnej administrácii, alebo názvom inštitúcie pri hromadnom zbieraní a tak 

následne sekundárne identifikovať autorov odpovedí. Anonymita musí byť dodržaná. Ak 

výskumník potrebuje skúmané osoby označiť kvôli rozlíšeniu, pridelí im číselný kód.  

- Korektné spracovanie dát výskumníkom. Výskumník nesmie vo výsledkoch nič meniť 

a ani dodatočne korigovať formuláciu cieľov a hypotéz výskumného projektu podľa 

dosiahnutých výsledkov. Výskumník nesmie zistené výskumné údaje zámerne zmeniť, 

„vylepšiť“, selektívne vypúšťať (vynechať nežiaduce odpovede) alebo dokonca vymýšľať 

si výsledky, len aby sa mu potvrdili hypotézy. Rovnako je neprípustné matematické 

navýšenie počtu respondentov (vynásobenie výsledkov) alebo zaokrúhľovanie mimo 

matematických zásad. História potvrdila, že veľkú väčšinu falšovateľov napokon vždy 

odhalili. Po nedodržaní etických princípov nasleduje strata reputácie a rovnako aj strata 

akademického titulu (ak išlo o kvalifikačnú prácu) a nakoniec až vyvodenie právnych 

dôsledkov.  

Etické princípy 

Pre oblasť vedecko-výskumnej práce v nelekárskych odboroch platia nasledovné etické princípy:  

- Princíp prospešnosti a požiadavka neškodiť- nonmalaficiencia a beneficiencia: ide 

o koncepciu založenú na Hipokratovom axiome „neškodiť“. Podstatou je ochrana 

subjektov pred fyzickým a psychickým poškodením, pred nátlakom alebo zneužitím. 

Prospešnosť zahŕňa maximalizáciu úžitku a minimalizáciu škôd. Výskumný projekt je 

potrebné koncipovať v zmysle následnej použiteľnosti výsledkov, u ktorých 

predpokladáme že prispejú k rozvoju poznania v danom vednom odbore. Nerobiť 

výskumné projekty len preto, že potrebujeme získať zápočet, urobiť skúšku či napísať 

záverečnú / kvalifikačnú prácu. Výskumník by sa mal snažiť maximalizovať výskumné 

závery ak bol výskum reprezentatívny (nie zovšeobecňovať závery empirickej sondy pri 
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zámernom / dostupnom výbere respondentov). Sumárne výsledky majú byť sprístupnené 

účastníkom výskumu (zdravotníckym zariadeniam, organizáciám, inštitúciám....). 

- Princíp rešpektovania ľudskej dôstojnosti a úcty k ľuďom: princíp zahŕňa právo na 

dobrovoľné rozhodnutie sa zúčastniť sa na výskume. K rozhodnutiu musí prípadný 

účastník výskumu dospieť slobodne na základe relevantných informácií o podstate 

výskumu. Odmietnutie účasti, odstúpenie v priebehu projektu nesmie byť sankcionované 

a nesmie vyvolať žiadne ďalšie následky. Nikto nemôže nikoho nútiť zúčastniť sa 

výskumu, zotrvať v projekte alebo si vynútiť súhlas na zverejnenie osobných (aj 

intímnych) informácií v „záujme vedy a pokroku“. S každým človekom musí byť 

zaobchádzané ako s autonómnou bytosťou. Z tohto princípu je odvodený aj postup pri 

získavaní informovaného (poučeného) súhlasu. 

- Princíp dodržania informovaného súhlasu: súhlas musí byť daný slobodne, a musí 

rešpektovať právo jedinca na sebaurčenie. Písomný súhlas musí byť vyžiadaný vždy, keď 

bude vykonávaná akákoľvek intervencia zasahujúca do integrity osoby. Vyžiadaniu 

písomného súhlasu predchádza písomná pravdivá informácia o cieľoch, metódach, 

anonymite, dopadoch – možných rizikách, financovaní, využití výskumného projektu 

a vyhlásenie, že účastník projektu môže kedykoľvek z projektu vystúpiť bez sankcií, 

následkov či záväzkov. 

- Princíp anonymity: znamená rešpektovanie dôverného charakteru individuálnych 

informácií a záruka neidentifikovateľnosti konkrétnych osôb, ktoré sú zdrojom 

informácií. Rozlišujeme tri druhy anonymity: 

- faktická anonymita – nie je známe meno respondenta, 

- psychologická anonymita – spočíva vo vylúčení chúlostivých otázok, 

- sociologická anonymita – spočíva v neidentifikovateľnosti osoby v priebehu spracovania 

dát. 

- Princíp dôvernosti:znamená, že nebudú zverejnené žiadne údaje, ktoré by umožnili 

čitateľovi výskumnej správy identifikovať účastníkov výskumu. S dodržaním dôvernosti 

súvisí aj rešpektovanie zákona o ochrane osobných údajov a povinnosti pracovníkov 

v zdravotníctve zachovávať mlčanlivosť. 

- Princíp spravodlivosti - ekvita: deklaruje právo na čestné jednanie a na súkromie. Výber 

účastníkov výskumu nesmie byť diskriminačný. Prístup výskumníka k zúčastneným 
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osobám musí byť zdvorilý, taktný a vecný. V rámci výskumu v nelekárskych odboroch 

nesmie byť účastníkom výskumu spôsobená bolesť, utrpenie alebo iné nepríjemné 

dôsledky. Účasť vo výskume nesmie prekračovať alebo vyvolávať riziko než bežný 

štandardný život. Subjekty participujúce na výskume majú právo na spravodlivé 

a regulárne zaobchádzanie: 

- nediskriminujúci výber, 

- nezaujaté zaobchádzanie s tými, ktorí odstúpili z výskumu,  

- dodržiavanie všetkých vopred stanovených podmienok výskumu, 

- dostupnosť výskumníka a možnosť konzultovať, 

- dostupnosť odbornej pomoci v prípade fyzického alebo psychického poškodenia, 

- dodatočné vysvetlenie a podávanie informácií, 

- objasnenie výsledkov získaných v štúdii, 

- zdvorilý a úctivý prístup voči skúmaným osobám, 

- právo na súkromie, dôvernosť, ochranu údajov, a zachovanie anonimity. 

- Princíp ochrany zraniteľných jedincov: zaisťuje nedotknuteľnosť a prevenciu zneužitia 

osôb, ktoré nie sú kompetentné právoplatne sa rozhodnúť o participácii na výskume (deti, 

mentálne retardované osoby, telesne handicapované osoby, hospitalizované osoby, klienti 

ústavov, stacionárov, komunitných centier ....). 

Odporúčania autorom výskumných prác, ako dodržať etické zásady  

Pri písaní výskumnej správy kolektív autorov odporúča striktne dodržať etické zásady 

a vyvarovať sa nasledovným príkladom hrubého porušenia etických zásad(Bártlová, 2005): 

- Nevydávať myšlienky iných autorov za svoje (neodpisovať bez uvedenia citačného odkazu). 

Úplné alebo čiastočné prebranie výsledkov práce či uverejnenie textu iného autora pod 

svojim menom je hrubé porušenie vedeckej etiky. 

- Nemanipulovať s výsledkami - nefalzifikovať informácie, čiže neprekrúcať, nezatajovať a ani 

neprikrášľovať zistené údaje. Uvádzať len skutočné údaje zistené v priebehu konkrétneho 

výskumu. 

- Nezamlčať negatívne výsledky – i negatívne výsledky majú svoju dôležitú výpovednú 

hodnotu, nevyhnutné je vo výskumnej správe priznať všetky omyly, nesprávne postupy 

a chyby ktorých sme sa dopustili, aby sa chyby a nesprávne postupy v histórii „slepé cesty“ 

neopakovali. 



 104 

- Nepriznať prioritu inému výskumníkovi - vždy je nutné akceptovať prvého autora 

originálnych výsledkov, ktorý už pred nami dospel k záverom a rovnakým výsledkom (aj keď 

by sme si želali niečo iné). ako sa nám konečne podarilo aj nám hoci podstatne neskôr. 

- Nefragmentovať skúmanie – prostredníctvom internetu sa možno rýchlo (bez vlastného 

pričinenia) dopracovať k čiastkovým výsledkom. Pospájaním cudzích výsledkov práce iných 

autorov sa nesmie „poskladať“ nový výskum a označiť ho za svoj originálny. Ak iní autori 

pracovali na štruktúre projektu, metodike, zbierali výsledky – patrí im autorstvo. Nemožno 

prezentovať pacientov iného zariadenia za členov svojho respondentského súboru, ak sme 

v skutočnosti takýto výskum nerobili. Kradnúť výsledky výskumu iných autorov je hrubé 

porušenie etických zásad. 

Najmä začínajúcich autorov upozorňujeme, v zmysle informácií uvedených Akademickej 

príručke (Meško, 2005), aby venovali patričnú pozornosť etickým aspektom písania záverečnej 

výskumnej práce a vyvarovali sa chýb v zmysle nedodržania etických zásad. Autorov 

upozorňujeme, že plagiátorstva sa dopúšťa ten, kto vydáva prácu iného autora, alebo jej časti, za 

svoje vlastné. Plagiátorstva sa dopúšťa študent / autor, ktorý vo svojej práci uvádza obrázky, 

tabuľky, definície iných autorov, parafrázuje ich myšlienky, bez toho, aby uvádzal zdroj 

použitých informácií.  

 Plagiát jedokument, ktorého obsah vytvoril autor prebratím výsledkov práce (myšlienok) 

iného autora a ich prezentovaním ako vlastnej práce / myšlienok. Ten, kto sa dopúšťa 

plagiátorstva, porušuje etické pravidlá a zákony SR (Zákon 618 zo 4. decembra 2003 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)). Porušenie 

autorského zákona má za následok postihu zo strany inštitúcie a aj trestné stíhanie.  

 Kompilát je dokument, ktorého obsah autor vytvoril pospájaním (zlúčením) selektívnych 

(malých) častí iných dokumentov. Od plagiátu sa líši najmä tým, že možno presne identifikovať 

dokumenty, z ktorých kompilátor čerpal. Autor kompilátu síce citovaním deklaruje, že 

neprezentuje svoje myšlienky a výsledky, ale dielo neobsahuje (nie je vytvorené) texto-torný 

podiel autora. Záverečné práce študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia majú čiastočne prvky 

kompilácie, pretože vznikajú spracovaním informácií prevzatých z literatúry ale v určitej 

stanovenej miere musia obsahovať aj výsledkom vlastnej vedeckej (tvorivej) práce študenta. 

V zmysle autorského zákona je autor akejkoľvek práce povinný uviesť v zozname 

bibliografických odkazov všetky použité pramene. Toto platí bez ohľadu na to, či časti použitého 
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prameňa presne cituje alebo iba parafrázuje. V súlade a publikačnou etikou, treba do zoznamu 

odkazov uvádzať aj také diela iných autorov, ktoré autor v práci necituje ani neparafrázuje, ale 

preštudoval ho v súvislosti s prípravou práce, tzn. že jeho obsah autora práce vedome alebo 

nevedome ovplyvnil.   

Pri tvorbe záverečnej práce sa neodporúča autorom čerpať informácie z iných 

záverečných prác. Je to prípustné iba v malej miere, najmä ak témy prác, resp. predmet výskumu 

spolu bezprostredne súvisia a je potrebné poukázať na podobnosti alebo rozdielnosti výsledkov 

alebo ak ide o prácu prelomového charakteru. Ako zdroje informácií pre tvorbu záverečných prác 

sa odporúča použiť najmä články z domácich a zahraničných vedeckých časopisov, vedecké 

monografie a príspevky z vedeckých, príp. odborných konferencií.  

Záver 

Nečestnosť autora práce / výskumníka znehodnocuje celé snaženie. Z etických zásad 

jednoznačne vyplýva, že autor práce / výskumník je povinný korektne naplánovať vedecko-

výskumný projekt, písomne požiadať o súhlas, spracovať všetky údaje, informácie a výsledky 

presne a pravdivo. Povinnosťou autora je uviesť všetky informácie v plnom rozsahu a rozhodne 

aj tie, ktoré nepodporujú stanovené hypotézy a je uviesť všetky detaily potrebné k overeniu 

výsledkov a zopakovaniu pokusu.  
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13 Náležitosti písania záverečných a kvalifikačných prác 
 

Mário Ležovič 

 

Úvod 

 

Ukončenie vysokoškolského štúdia je podmienené napísaním diplomovej práce. S jej 

zostavením a spracovaním do konečnej podoby majú študenti zvyčajne problémy, pretože 

prvýkrát pracujú vo väčšej miere s odbornou literatúrou, zbierajú faktografický materiál a všetko 

sa snažia dať do knižnej podoby. 

Každá vysoká škola, prípadne jej príslušné katedry, si už v súčasnosti vypracovávajú 

podklady, kritériá alebo metodické pokyny ako písať diplomové práce na ich akademickej pôde. 

Cieľom tohto návrhu, resp. manuálu, je oboznámiť študentov s postupom, ktorý treba dodržať pri 

tvorbe diplomovej práce, ďalej poukázať na požiadavky, ktoré má diplomová práca spĺňať, akou 

cestou dospieť k pozitívnym výsledkom, čo má práca obsahovať, ako zapisovať citácie a ako 

písať zoznam bibliografických odkazov. Rešpektovaním pokynov vyplývajúcich z manuálu 

možno predchádzať chybám a pripomienkam, ktoré by boli neskôr uvedené v posudkoch 

konzultanta a oponenta. 

 Účelom tejto kapitoly je stanovenie formálnej úpravy záverečných prác v súlade s 

medzinárodnými normami a štandardami,  

Základné ustanovenia  

1. Záverečná práca je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej 

obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia.  

2. Autorom záverečnej práce je študent vysokej školy. Záverečná práca je samostatnou 

prácou študenta. Rektor alebo ním poverená osoba určí študentovi so zadaním záverečnej 

práce vedúceho záverečnej práce a školiteľa pre doktorandský študijný program.  

3. V prípade externého školiteľa pre doktorandský študijný program vysoká škola môže 

určiť študentovi konzultanta zo zamestnancov vysokej školy.  

4. Pre potreby tohto usmernenia školiace pracovisko je pracovisko vysokej školy alebo jej 

súčasti (napr. katedra alebo ústav), ktoré vytvára študentovi materiálne a technické 
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podmienky na získanie informácií a uskutočnenie prác, ktoré umožnia vytvorenie 

záverečnej práce na pracovisku školy alebo na základe vzájomnej dohody aj v externom 

subjekte. Školiacim pracoviskom doktoranda môže byť na základe písomnej dohody s 

vysokou školou aj externý subjekt (súkromná firma, štátna alebo verejná organizácia a 

pod.).  

5. Licenčná zmluva o použití školského diela2 (ďalej len „licenčná zmluva“) je zmluva 

podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

medzi autorom a vysokou školou, ktorá upravuje spôsob použitia a zverejnenia záverečnej 

práce.  

6. Podľa autorského zákona je záverečná práca školské dielo vytvorené študentom na 

splnenie študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k vysokej škole3.  

7. Analytický list (metadáta) slúži na zápis bibliografických informácií o danej práci. Vzor 

je súčasťou dokumentov v CRZP.  

8. Pre účely tejto smernice šablóna záverečnej práce je vzorový dokument, ktorý slúži na 

unifikáciu vzhľadu záverečných prác a pomoc študentom pri tvorbe práce.
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Druhy záverečných prác a kvalifikačných prác  

Záverečnou prácou je:  

a. bakalárska práca – pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky 

študijný program),  

b. diplomová práca – pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného 

programu podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (magisterský, inžiniersky a 

doktorský študijný program) alebo  

c. dizertačná práca – pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandský 

študijný program).  

Kvalifikačnou prácou je  

a. rigorózna práca alebo  

b. habilitačná       

 

Bakalárska práca 

Bakalárska práca je záverečnou prácou bakalárskeho štúdia. Jej vypracovanie má tieto 

funkcie: 

- práca preverí a prehĺbi rozsah a kvalitu mojich vedomostí, základných návykov a 

zručností osvojených v priebehu štúdia 

- počas vypracovávania práce si osvojím a zdokonalím metodiku písania záverečnej 

práce 

- v práci preukážem schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení resp. pri 

navrhnutí riešenia praktického javu, pričom výsledkom práce nemusí byť objav, nová 

teoretická koncepcia, ani úplné vyriešenie problému. 

- práca ma pripraví na ďalšie štúdium 

Ako si zvoliť tému? 

 Vybrať si „dobrú“ tému na bakalársku prácu je jedným zo základných predpokladov 

úspešného napísania celej práce. Volím si ju na začiatku letného semestra v druhom roku 

štúdia. Je však vhodné, ak nad ňou začnem uvažovať už v priebehu zimného semestra 

v druhom ročníku. Vo všeobecnosti sa k výberu témy môže pristupovať dvoma spôsobmi: 

1. Študent si selektívne vyberie oblasť svojho záujmu a osloví vyučujúceho, ktorý sa 

danej problematike venuje. K vyučujúcemu príde s návrhom, čomu by sa chcel 

venovať – téma nemusí byť už vyšpecifikovaná, ale študent musí mať predstavu o 

problematike. Takýto prístup je výhodný pre obe strany. 
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2. Študent počká, až vyučujúci zverejnia zoznam tém na katedrovej webovej stránke. 

Prečíta si ich a jednu z nich si vyberie. Pred samotným výberom môže osloviť 

vyučujúceho, aby tému bližšie špecifikoval. Témy ponúknuté školiteľom sú niekedy 

širšie formulované, aby sa poskytol priestor pre kreativitu a vlastný prínos študenta. 

Vtedy príde čas špecifikovania témy. 

Diplomová práca 

Písanie diplomových prác si vyžaduje pracovať podľa určitého systému. Preto je vhodné, 

ak študent pracuje podľa vlastného návrhu, resp. projektu, čím dosiahne, že jeho práca 

bude systematická a skôr vyústi do konkrétnej podoby. Preto odporúčame najskôr 

oboznámiť sa s etapami prípravy diplomovej práce. Sú spracované v nasledovných 

deviatich bodoch: 

1. Voľba témy a stratégia prípravy: 

- voľba témy (na katedre, rozhovory, zvažovanie, písomné zadanie) 

- príprava na informačný prieskum (pracovná osnova práce, hlavná téma 

a podtémy, kľúčové slová, fakty) 

2. Informačný prieskum: 

- bibliografický prieskum (dokumenty, ktoré súvisia s témou, knižnice, internet, 

vypožičanie kníh, rozhovory s pracovníkmi výskumu) 

3. Spracovanie výsledkov prieskumu: 

- štúdium dokumentov, stáže, konzultácie, spracovanie predbežných výsledkov 

získaných na preddiplomovej práci 

- robenie výpiskov, citátov, tvorba konspektov, ku ktorým pridávame vlastné 

poznatky, postrehy 

- konzultácie 

4. Výskum: 

- ohraničenie a formulovanie problému 

- vypracovanie hypotézy 

- určenie metodiky výskumu, ciele a úlohy 

- plán výskumu 

- tvorba projektu 

- realizácia výskumu 

- zaznamenanie výskumných údajov 
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- spracovanie výskumných údajov 

- prezentácia a interpretácia výsledkov výskumu 

-  závery a odporúčania 

5. Tvorba práce: 

- definitívna osnova (rozvrhnutie materiálu do obsahovo súvisiacich celkov, 

terminologicky správne pomenovanie častí, číslovanie odsekov a pododsekov) 

- konzultácie 

- usporiadanie materiálu (naplnenie jednotlivých častí osnovy materiálom zo 

štúdia a výskumu, texty s vlastným prínosom, postrehy) 

- tvorba textu (písanie práce na počítači, ilustrácie, tabuľky, grafy, schémy, 

prílohy, kompletizácia, úprava) 

- konzultácie 

6. Príprava dokumentácie: 

- zoznam bibliografických odkazov 

- citácie, etika a technika citovania, úpravy 

- ilustrácie, tabuľky, prílohy 

7. Príprava konečnej verzie diplomovej práce: 

- písanie čistopisu 

- záverečná redakcia (zapracovanie pripomienok školiteľa, korektúry, preverenie 

správnosti číslovania strán, kapitol, odsekov, častí, tabuliek, ilustrácií, 

správnosť odkazov a citácií, celkový vzhľad a úprava textu, kopírovanie, 

väzba) 

8. Odovzdanie diplomovej práce: 

- písanie posudkov (školiteľ a oponent) 

9. Prezentácia a obhajoba diplomovej práce 

 

1 ŠTRUKTÚRA PRÁCE 

Pojem štruktúra, odráža architektúru textu z hľadiska formálnej úpravy. Hlavné časti práce sú: 

 úvodná časť, 

 hlavný text, 

 prílohy (nepovinné), 

1.1 Úvodná časť 

Predná časť má obligatórne (povinné) a fakultatívne súčasti, ktoré majú presne určené poradie 

(medzinárodná norma ISO 7144 z r.1986, s. 2). 
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Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí: 

a. obal, 

b. prvá strana práce (titulný list), 

c. zadanie záverečnej práce (pri záverečných prácach), 

d. poďakovanie (nepovinné), 

e. abstrakt v štátnom jazyku, 

f. abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku, 

g. obsah, 

h. zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

i. zoznam skratiek a značiek (v technických a prírodovedných odboroch povinné), 

j. slovník (nepovinné). 

 

Obal a väzba práce 

Práca sa dáva zviazať do pevnej väzby, pričom farba obalu nie je predpísaná. Obal práce 

v prednej časti má nasledovné položky (Príloha A): 

 názov vysokej školy,  

 názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný, 

 názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné), 

 typ záverečnej alebo kvalifikačnej práce (bakalárska, diplomová, 

dizertačná, špecializačná, rigorózna, habilitačná),  

 meno, priezvisko a tituly autora práce, 

 kód (evidenčné číslo) 

 rok vydania práce.  

Prvá strana práce 

Prvá strana (titulný list) práce má nasledovné položky: 

 názov vysokej školy,  

 názov fakulty, na ktorej je študent zapísaný, 

 názov práce a podnázov práce (ak sa použil), 

 typ záverečnej alebo kvalifikačnej práce (bakalárska, diplomová, dizertačná, 

špecializačná, rigorózna, habilitačná),  

 meno, priezvisko a tituly autora práce, 

 kód (evidenčné číslo) 

 študijný program, 
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 číslo a názov študijného odboru, 

 meno, priezvisko a tituly školiteľa, 

 v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta, 

 školiace pracovisko, 

 miesto a rok vydania práce. 

Na prvej strane práce sa uvádzajú podstatné údaje, ktoré sú všetky zarovnané na stred strany. 

V hornej časti titulného listu sa uvedie názov školy (veľkými písmenami), pod ním v novom 

riadku názov fakulty. V strede listu sa uvádza názov práce (veľkými písmenami). Pod názvom 

práce je uvedený typ práce. Po vynechaní dvoch riadkov nasleduje kód (evidenčné číslo). 

V poslednej tretine listu sa so zarovnaním vľavo postupne pod sebou uvádza číslo a názov 

študijného odboru, názov katedry pod ktorú práca patrí, meno, priezvisko a tituly školiteľa, v 

prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta. Meno autora i vedúceho 

práce sa uvádza v priamej forme, t.j. v poradí titul, meno a priezvisko, titul. V poslednom 

riadku sa zľava miesto a rok vydania práce, sprava meno, priezvisko a tituly autora práce 

(Príloha B). 

Zadanie záverečnej práce 

Zadanie záverečnej práce (ďalej len „zadanie“) je dokument, ktorým vysoká škola stanoví 

študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie 

spravidla obsahuje (Príloha C): 

 meno, priezvisko a tituly študenta, 

 študijný program / odbor, 

 typ záverečnej práce, 

 názov záverečnej práce, 

 meno, priezvisko a tituly školiteľa, 

 v prípade externého školiteľa meno, priezvisko a tituly konzultanta, 

 školiace pracovisko, 

 meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska, 

 anotáciu záverečnej práce, 

 jazyk, v ktorom sa práca vypracuje, 

 dátum schválenia zadania. 

Abstrakt 

Abstrakt sa nachádza na samostatnej strane. Uvádza sa povinne v slovenskom jazyku, aj v 

niektorom zo svetových jazykov (spravidla v anglickom jazyku). Celý abstrakt by nemal 
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presiahnuť jednu stranu. Cudzojazyčný abstrakt nemožno deliť. Ak sa cudzojazyčná verzia 

nedá umiestniť na jednej strane spolu so slovenskou verziou, potom ju treba dať na novú, 

samostatnú stranu. Abstrakt je stručný, ide o výstižnú charakteristiku obsahu práce. Úlohou 

abstraktu je pomôcť čitateľovi rýchlo sa oboznámiť s obsahom diela. Zahŕňa komprimované 

údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch a záveroch obsiahnutých v práci. Súčasťou 

abstraktu je  

3 - 5 kľúčových slov. Text abstraktu sa píše ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 

500 slov. Neobsahuje odkazy na text práce ani skratky, je to samostatný dokument. Obsahuje:  

 PRIEZVISKO, meno autora; názov: podnázov (typ práce); názov univerzity, fakulty, 

katedry; školiteľ: meno a priezvisko; stupeň odbornej kvalifikácie 

 Text abstraktu –100 – 500 slov  

 Kľúčové slová (3-5), deskriptory, predmetové slová 

 (Príloha D) 

Obsah 

Obsah sa umiestňuje v prednej časti práce za abstraktom. Je nevyhnutnou pomôckou pre 

čitateľa, ako aj pre autora, uľahčuje orientáciu v práci. Zahŕňa názvy hlavných častí a podčastí 

práce a čísla strán. Uvádza logické radenie jednotlivých častí práce, ktoré sú navzájom od 

seba oddelené číselnou a grafickou úpravou. V obsahu musia byť názvy kapitol a podkapitol 

uvedené v rovnakom znení ako v texte, vrátane správnych údajov o číslach strán. Pokiaľ ide o 

grafickú úpravu, názvy jednotlivých častí práce môžu byť písane dvojako: 

a) Od pomyselnej kolmice s ohľadom na najdlhšie číselné označenie 

b) Jeden - dva prázdne údery za každým číselným označením. 

Súčasťou obsahu práce sú aj: 

-zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

-zoznam skratiek a značiek (v technických a prírodovedných odboroch povinné), 

-slovník (nepovinné). 

Nasledujú za obsahom každé na novej strane. (Príloha E) 

Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek 

Ak autor v práci použil obrázky a tabuľky, potom na samostatnej strane za obsahom uvedie 

úplný zoznam ich názvov. Dlhšie názvy sa môžu skrátiť. V záhlaví sa napíše názov "Zoznam 

ilustrácií a tabuliek". Najprv sa umiestni zoznam obrázkov, kde sa uvedú všetky obrázky, 

grafy, schémy a pod. Ak sú v práci všetky pomenované ako obrázky, potom ich zoznam je 

spoločný. Ak je jednotlivých druhov viac a sú osobitne číslované, potom sa uvedie zoznam 
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špecifikovaný podľa druhov (osobitne grafy, osobitne schémy a pod.). Potom nasleduje 

zoznam tabuliek. Pri každej položke je číslo strany. (Príloha F). 

Zoznam skratiek a značiek 

Ak práca obsahuje skratky, symboly, značky, označenia jednotiek, alebo termíny, ktoré nie sú 

bežné (pre čitateľa nemusia byť hneď zrozumiteľné), potom musia byť vysvetlené v časti 

„Zoznam skratiek a značiek". Je to povinná súčasť práce. V samotnom texte práce sa každá 

skratka alebo symbol musí vysvetliť pri prvom výskyte. (Príloha G) 

1.2 Hlavný text 

Hlavný text práce zahŕňa: 

 úvod, 

 jadro (jednotlivé kapitoly), 

 záver, 

 resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku), 

 zoznam bibliografických odkazov (použitá literatúra a citácie). 

Úvod 

 V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, 

ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi 

práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú 

tému.  

Jadro (jednotlivé kapitoly) 

 Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Jednotlivé kapitoly 

musia vychádzať z nasledovnej štruktúry: 

 Súčasný stav riešenej problematiky (doma a v zahraničí) 

- autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre 

spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. 

Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30% práce.  

 Ciele práce 

- táto časť práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú 

aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného, 

- vytýči ciele, ktoré sa majú v práci dosiahnuť vrátane výskumných hypotéz, 

 Metodika práce a metódy skúmania 

- charakteristiku objektu skúmania,  

- pracovné postupy,  
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- spôsob získavania údajov a ich zdroje,  

- použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, 

- štatistické metódy a iné.  

 Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami záverečnej práce. Výsledky 

(vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku ktorým autor dospel, sa 

musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa 

komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. 

Ak je to vhodné, výsledky práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a 

spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % záverečnej práce. 

Záver 

Obsahuje stručné zhrnutie výsledkov práce. Autor sa vracia k cieľom a zhodnotí, či sa ich 

podarilo splniť. Nemal by už prinášať nové poznatky, t.j. nemal by obsahovať nič, čo nie je v 

texte práce. V závere možno uviesť aj odporúčania pre prax. Taktiež možno odporučiť, aby sa 

tu poukázalo na ďalšie otvorené (doteraz nevyriešené) problémy, ktorým by bolo účelné 

venovať pozornosť, ale ich riešenie prekračuje odporúčaný rozsah práce. 

Resumé 

Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom 

jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce. 

Zoznam bibliografických odkazov 

Začína sa písať vždy na novú stranu za záverom. Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný 

zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých 

literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte. Tento názov 

možno nahradiť synonymami ako napr. „Zoznam použitej literatúry", „Použitá literatúra", 

„Literatúra“ a pod. 

1.3 Prílohy 

Slúžia na umiestnenie podrobnejšieho materiálu v podobe rozsiahlejších štatistickýchtabuliek, 

doplnkových ilustrácií, ktoré nie je vhodné umiestňovať do textu. V texte práce majú byť len 

stručné, výstižné údaje, ktoré nerušia plynulosť výkladu. Súčasťou príloh môže byť aj 

bibliografia. Je to zoznam prameňov, ktoré neboli citované v práci, ale ktoré môžu byť pre 

čitateľa zaujímavé, pretože poskytujú doplňujúcu informáciu o danej téme. Ide o nepoužitú, 

ale relevantnú literatúru predmetu. Každá príloha sa začína na novej strane. Pri každej prílohe 

sa má uviesť aj prameň, z ktorého sme príslušný materiál získali. Pri väčšom počte príloh je 

vhodné kvôli prehľadnosti na osobitnom liste uviesť aj zoznam očíslovaných príloh, na ktoré 

sa v texte odvolávame. V prípade spracovania dotazníkového prieskumu v práci, bude v 
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prílohe uvedený vzor dotazníka. Prílohová časť je samostatnou časťou práce, jej strany sa 

nezapočítavajú do predpísaného rozsahu vlastnej textovej časti práce. (Príloha H). 

1.4 Rozsah práce 

Rozsah bakalárskej práce je spravidla 30 - 40 strán. 

Rozsah diplomovej práce je spravidla 50 – 70 strán. 

Rozsah dizertačnej práce je spravidla 80 – 120 strán. 

Rozsah špecializačnej práce je spravidla 40 – 60 strán. 

Rozsah rigoróznej práce je spravidla 70 – 110 strán. 

Rozsah habilitačnej práce je spravidla do 150 strán. 

Dôležité je dodržať spodnú hranicu, platí však, že dôležitejšia ako rozsah práce je jejkvalita a 

úroveň jej spracovania. Je úplne prirodzené, že materiálu treba preštudovať a zhromaždiť 

oveľa viac, ako sa nakoniec použije. Do rozsahu práce sa počíta len hlavný text, t.j. úvod, 

kapitoly, záver a zoznam bibliografických odkazov. Pri písaní je dôležité dbať na 

vyváženosť jednotlivých častí hlavného textu práce: 

 úvod má spravidla 1-2 strany, 

 teoreticko-metodologická časť tvorí asi tretinu celej práce, 

 ostatné kapitoly tvoria zhruba dve tretiny práce, 

 záver má 1-2 strany. 

 FORMÁLNA STRÁNKA PRÁCE 

 Formálnou stránkou práce rozumieme, či práca obsahuje a spĺňa formálne náležitosti 

práce (prvá strana, zadanie, abstrakt, obsah, zoznam bibliografických odkazov). Jej súčasťou 

je aj formálne (logické) rozčlenenie a číslovanie textu, poradie jednotlivých častí práce, štýl 

spracovania, čitateľnosť a gramatická čistota práce, spôsob citovania prameňov, odkazový a 

poznámkový aparát, prehľadnosť tabuliek a obrázkov, štatistické prílohy, rešpektovanie 

rozsahu práce a pod. Záverečná práca a kvalifikačná práca sa vypracúva spravidla v štátnom 

jazyku, v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom vysokej školy alebo 

fakulty môže byť práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.  

Formálna úprava strany 

 Práca sa predkladá vo formáte A4 (210 x 297 cm) na výšku. Zásadne sa má použiť 

biely, nepriehľadný papier, ktorý umožňuje bezproblémovú tlač, čítanie. Prácu je nutné písať 

textovým editorom na PC. Píše sa len na jednu stranu papiera. 
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Písanie textu: 

 textový editor Microsoft Word alebo iná obdoba textového editoru 

 typ písma Times New Roman 

 veľkosť písma 12 

 riadkovanie 1,5. 

Formát strany: v prostredí MS Word môže byť zostavený podľa týchto pravidiel: 

okraje:  

 horný 2,5 cm od hornej hrany listu papiera, 

 dolný 2,5 cm od dolnej hrany listu papiera, 

 ľavý 3,5 cm od ľavej hrany listu papiera, 

 pravý 2 cm od pravej hrany listu papiera. 

Číslovanie strán práce 

 Pre jednotnosť formálnej stránky práce sú čísla strán umiestnené v zápätí v pravej časti 

strany. Číslovanie strán práce sa začína od prvej strany práce (titulný list) - na prvej strane 

práce sa však číslo neuvádza. Na číslovanie hlavného textu sa zásadne používajú arabské 

číslice. Čísla strán začíname uvádzať od strany, na ktorej je prvý súvislý text - úvod. Prílohy 

sa v práci tiež stránkujú bez nadväznosti na stránkovanie v hlavnom texte. Stránkujú sa 

osobitne. Predná časť ani prílohy, napriek tomu, že sa číslujú, sa nezapočítavajú do rozsahu 

práce. Do rozsahu patrí len hlavný text, t.j. úvod, kapitoly, záver a zoznam bibliografických 

odkazov. 

Členenie textu a jeho prehľadnosť 

 Text práce sa člení na kapitoly, podkapitoly. Hĺbka členenia je determinovaná hlavne 

predmetom skúmania a rozsahom práce. 

Písanie názvov jednotlivých častí práce: 

1. úroveň - názvy kapitol: veľkosť písma 18 bold, veľké písmená 

2. úroveň: 16 bold, malé písmo 

3. úroveň: 14 bold, malé písmo 

4. úroveň: 12 bold, malé písmo 

Názov časti textu bez číslovania: 12 bold, malé písmo 

 Nadpisy a názvy kapitol sú zarovnané vľavo, t.j. píšu sa od začiatku riadku. Za 

nadpismi a názvami kapitol sa nepíše bodka. Nová kapitola sa vždy začína na novej strane. 
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Medzery medzi názvami (nadpismi): 

Za nadpisom 1. úrovne: 2 riadky 

Za nadpisom 2. úrovne: 2 riadky 

Za nadpisom 3. úrovne: 1 riadok 

Za nadpisom 4. úrovne: 1 riadok 

Za názvom časti textu : 1 riadok 

Číslovanie jednotlivých častí 

 Zmyslom číslovania je sprehľadniť text. Číslovanie uľahčuje čitateľovi orientáciu 

vtexte a umožňuje autorovi presne odkazovať na určité miesta práce. Číslovanie častí práce sa 

robí desatinným spôsobom, v hlavnom texte sa pritom používajú arabské číslice. Kapitoly sa 

číslujú priebežne, začínajúc číslom 1. Za posledným číslom kapitoly (podkapitoly) sa vždy 

píše bodka (pozri Pravidlá slovenského pravopisu). Bodka sa za posledným číslom kapitoly 

(podkapitoly) nepíše len vtedy, keď sa v texte nachádza odvolanie na danú kapitolu a za 

číslom nenasleduje názov tejto kapitoly. Ak za číslom nasleduje aj názov, vtedy sa bodka za 

poslednou číslicou píše. 

Príklad: 

 Analýza jestvujúceho stavu 

Opatrenia prijaté v oblasti zdravotnej politiky 

Návrh optimalizácie nákladov na prevádzku 

„Z analýzy, ktorá je uvedená v kapitole 1.2. vyplýva potreba zavedenia nového systému .“ 

„Z analýzy, ktorá je uvedená v kapitole 1.2. Charakteristika jestvujúcich informačných 

systémov vyplýva potreba zavedenia nového informačného systému .“ 

 Prílohy sa označujú samostatným písmenom (napr. Príloha A...). Ak sa prílohy členia 

na nižšie úrovne, potom ich označenie má takúto skladbu: 

Napr.:  Príloha A 

Príloha A.1 

Príloha A.1.1 ... atď. 

Poznámky pod čiarou 

 Uvádzajú sa na konci strany menším typom písma (Times New Roman 10) a od 

predchádzajúceho textu sa oddeľujú vodorovnou čiarou v dĺžke asi jednej tretiny riadku. Na 

poznámky sa odkazuje arabskými číslicami umiestnenými nad textom. V poznámke pod 

čiarou možno okrem bibliografických odkazov na citované diela uvádzať aj doplňujúce 

informácie k textu. Takéto poznámky sa však odporúča používať v minimálnej miere. Ak sú 

vysvetlivky naozaj dôležité, lepšie je ich umiestniť priamo v texte práce. 
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Zvýrazňovanie časti textu 

 Prehľadnosť práce možno zvýšiť zvýraznením dôležitých častí textu, na ktoré chceme 

upriamiť pozornosť čitateľa. Zvýrazňovanie v texte podľa stupňa dôležitosti zmenou veľkosti, 

druhu a rezu písma: 

 Dôležité: kurzíva 

 Dôležitejšie: kurzíva bold 

 Najdôležitejšie: bold 

 V texte môžeme podčiarknuť: cudzie slová, ktoré nie sú bežné, vedecké názvy, 

odborné termíny, celé vety, za predpokladu, že nie sú veľmi dlhé a zahŕňajú výklad auvádzajú 

kľúčové myšlienky práce, názvy kníh. V texte nepodčiarkujeme: citácie iných autorov, text, 

ktorého dĺžka presahuje 2-3 riadky. 

 

Interpunkcia a skratky 

 

 Interpunkcia je sústava príslušných grafických znakov, ktoré sa používajú na členenie 

textu. Za interpunkčnými znamienkami (bodka, čiarka a pod.) musí vždy nasledovať medzera. 

Úvodzovky 

 Dvojité úvodzovky sa používajú na začiatku a na konci citovanej vety, alebo v jej časti 

v rámci vlastného textu. V prípade, že sa v rámci cudzieho textu, ktorý citujeme a ktorý je 

teda v úvodzovkách, nachádza ďalší citát, dáva sa tento posledný citát do „jednoduchých“ 

úvodzoviek (,text ďalšieho citátu´).  

Skratky 

 V písomnom prejave často dochádza k skracovaniu slov. Medzi základné skratky 

. Pri skratkách združených pomenovaní sa dodržiava skracovanie 

jednotlivých slov oddelene. Napr.: a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o. alebo aj spol. s r. o. 

(spoločnosť s ručením obmedzeným). Skratky utvorené zo začiatočných písmen jednotlivých 

slov v názvoch štátov, inštitúcií, organizácií a pod. sa považujú za značky, píšu sa s veľkými 

písmenami bez bodky a neskloňujú s

píšu za priezviskom osoby, pričom medzi priezviskom a skratkou sa vždy píše čiarka (CSc., 

PhD., DrSc.). Vedecko-pedagogické hodnosti sa píšu pred menom s malým počiatočným 

písmenom (prof., doc.), napr.: prof. RNDr. Jozef Holec, DrSc. 
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Číslice a skratky merných jednotiek 

 Číslice, ktoré označujú počet tisícov, miliónov atď., neoddeľujeme v práci bodkou, 

alemedzerou, napr.: 1 000 domácností. Ak sú za sebou v rade desatinné čísla, oddeľujeme ich 

bodkočiarkou, napr.: 3,14; 3,67; 4,12 atď. Merné jednotky uvádzané za číslicou sú od nej 

spôsobmi: 3/4 alebo 3.  

4 

V texte sa odporúča použiť zápis zlomku prvým spôsobom: 3/4. Údaje v práci sa podľa 

kapitole a pod. 

Obrázky, tabuľky a rovnice 

 Obrázky 

Obrázky obsahujú grafy, diagramy, schémy, fotografie a pod. V prípade, že je 

v práciväčší počet obrázkov jedného typu (napr. viac grafov, viac schém a pod.), potom sa 

každý typ môže číslovať samostatne. Ak je obrázkov menej, potom sa na ich označenie 

použije pomenovanie "Obrázok". Obrázky sa majú zaradiť bezprostredne za textom, kde sa 

spomínajú prvýkrát a podľa možnosti na tej istej strane. Doplnkové obrázky je vhodnejšie 

zaradiť do prílohy na konci práce. Každý obrázok musí mať svoj názov (titulok) a číselné 

poradie v rámci celkového počtu obrázkov v práci. Číselné poradie a titulok obrázku 

umiestňujeme pod obrázok vľavo. 

Príklad: 

Absolventi lekárskych fakúlt

231 231 245

188 205 209 221

0

100

200

300

400

Muži 231 231 245 188 205 209 221

Ženy 365 361 337 341 329 364 349

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 

Obr.1 Vývoj počtu absolventov lekárskych fakúlt podľa pohlavia (Prameň: Štatistický úrad 

Slovenskej republiky, rok 2007) 
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 Ak preberáme hotový graf, schému alebo čerpáme údaje do grafu z cudzieho 

materiálu, je potrebné to pod grafom presne uviesť. 

Tabuľky 

 Tabuľka sa označuje arabskou číslicou (nie poradovým číslom) v rámci celkového 

počtu tabuliek v práci a kvôli väčšej prehľadnosti obyčajne aj názvom. Označenie „tabuľka“ 

sa spravidla uvádza nad tabuľkou od ľavej zvislice. Názov tabuľky sa umiestňuje v strede nad 

tabuľkou. Ak preberáme tabuľku alebo jej časť od iného autora alebo z iného zdroja (napr. z 

firemných materiálov, interných materiálov inštitúcie a pod.), je potrebné to uviesť pod 

tabuľku aj so zdrojom. 

 

Príklad: 

Tabuľka 1 Percentuálny podiel lekárov v ambulanciách a lôžkových zariadeniach  

Zdroj: ÚZIŠ, Bratislava, 2004 

 

 

 

Počet lekárov 

nemocnice % ambulancie % spolu % 

Stomatológ 0 0 2555 38,65 2555 16,19 

Praktický lekár pre dospelých 0 0 2240 33,88 2240 14,19 

Praktický lekár pre deti 

a dorast 0 0 
1182 17,88 

1182 7,49 

Vnútorné lekárstvo 678 12,89 418 10,69 1096 6,94 

Chirurgia 588 11,18 277 7,08 865 5,48 

Anestéziológia a intenzívna 

medicína 635 12,07 
72 1,84 

707 4,48 

Gynekológ (ambulantný) 0 0 634 9,59 634 4,02 

Gynekológia a pôrodníctvo  420 7,98 113 2,89 533 3,38 

Neurológia 265 5,04 255 6,52 520 3,29 

Psychiatria 258 4,90 245 6,26 503 3,19 

Oftalmológia 117 2,22 334 8,54 451 2,86 

Pediatria 311 5,91 67 1,71 378 2,40 

Otorinolaryngológia 142 2,70 226 5,78 368 2,33 

Dermatovenerológia 62 1,18 278 7,11 340 2,15 

Pneumológia a ftizeológia 169 3,21 154 3,94 323 2,05 

Ortopédia 120 2,28 198 5,06 318 2,01 

Fyziatria, balneológia a lieč. 

Rehabilitácia 77 1,46 
197 5,04 

274 1,74 

Urológia 104 1,98 122 3,12 226 1,43 

Traumatológia 161 3,06 44 1,13 205 1,30 

Kardiológia 57 1,08 130 3,32 187 1,18 

Klinická onkológia 85 1,62 90 2,30 175 1,11 
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2.5.3 Rovnice 

 Rovnice (vzorce) sa v práci uvádzajú vždy v strede riadku. Na rozdiel od rovníc, sa 

vysvetlivky symbolov uvádzajú na začiatku riadku. Rovnice píšeme s použitím editora pre 

písanie rovníc. Ak je vzorcov viac, uvádza sa číslo vzorca vpravo v okrúhlej zátvorke. 

Príklad: 

(1) 

     k 

Ú = E .  (Vi Ii) = E = (V1 I1 + V2 I2 + ...Vk Ik) 

    i=1 

kde:  Ú – úsilie 

E – expektancia, očakávanie 

Vi – valencia pre i-tú odmenu 

Ii – inštrumentalita pre i-tú odmenu. 

 

V texte výkladu sa odvolávame na príslušné číslo vzorca, napr.: Zo vzorca (1) vyplýva, že..... 

SPÔSOBY UVÁDZANIA PRAMEŇOV 

 Otázkam citovania a uvádzania bibliografických prameňov v odborných a vedeckých 

prácach je potrebné venovať náležitú pozornosť. Odkazovanie na zdroje informácií sa 

reglementuje štátnymi a medzinárodnými štandardmi. 

Norma STN ISO 690 

 Pri spôsobe uvádzania prameňov vychádzame z normy STN ISO 69O o 

bibliografických odkazoch, ktorá vyšla v roku 1998 a v plnom rozsahu nahrádza staršiu 

normu ČSN (STN) 01 0197 z roku 1970 o bibliografických citáciách. 

 Citát je text doslovne prevzatý z nejakého prameňa. V odbornom texte sa využíva na 

podporu či doplnenie vlastných tvrdení, resp. slúži ako predmet našej analýzy alebo kritiky. 

Pri rozsiahlejších citátoch (viac ako štyri riadky) sa odporúča citovaný text oddeliť od 

ostatného textu a odsunúť od ľavého okraja. 

 Citácia je forma skráteného odkazu. Je umiestnená v texte alebo je pripojená k textu 

ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na samom konci textu. Umožňuje 

identifikovať publikáciu, z ktorej autor prebral alebo podľa ktorej parafrázoval myšlienku a 

označuje presné umiestnenie tejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácii. 

 Skrátený odkaz pod čiarou sa umiestňuje na tej istej strane, kde je citácia. Nie je 

povinný, ale jeho používanie sa odporúča, pretože čitateľovi uľahčuje orientáciu v texte a v 
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prameňoch bez toho, aby musel zakaždým hľadať v zozname bibliografických odkazov na 

konci publikácie. 

 (Úplný) bibliografický odkaz predstavuje komplexný záznam o použitom 

dokumente. Obsahuje všetky požadované údaje o publikovaných dokumentoch, 

monografiách, seriálových publikáciách a pod. Norma určuje povinné poradie týchto údajov, 

ktoré je medzinárodne dohodnuté a nie je možné ho meniť a stanovuje pravidlá ich zápisu. 

Citovanie 

Na citovanie používame metódu prvého údaja a dátumu. 

Metóda prvého údaja a dátumu (metóda: meno - dátum) 

 Citovanie podľa mena a dátumu je preferovanou metódou citovania. Znamená, že na 

príslušnom mieste v texte, kde je citovaná myšlienka, sa v zátvorkách napíše meno autora (t.j. 

prvý údaj) a dátum (t.j. rok vydania citovanej publikácie), napr.: (Armstrong, 2002). 

 Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, rok publikovania sa uvedie za ním v 

zátvorkách. V prípade potreby sa za rokom uvedú aj čísla strán, napr.: „Vo svojej publikácii 

Armstrong (2002, s. 265) uvádza........“. 

 Ak majú dve publikácie alebo niekoľko publikácií ten istý prvý údaj a rovnaký rok 

vydania, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. (Príslušné 

rozlišovacie písmeno sa pripojí k roku vydania aj v bibliografickom odkaze, aby sa 

zabezpečilo presné prepojenie medzi citáciou a odkazom), napr.: (Friedmann, 1980a), 

(Friedmann, 1980b). 

 Meno autora v texte môže byť súčasťou vety alebo súčasťou citácie v zátvorkách. V 

texte sa nemusí písať v inverznej forme. Údaje sa píšu malými písmenami (nie verzálkami), 

napr.: „Ako výstižne uvádza Armstrong (2002, s. 200) ........“. 

 Ak má publikácia viac ako dvoch autorov, citáciu (nie však záznam v zozname 

bibliografických odkazov) možno skrátiť. Uvedie sa iba meno prvého autora a za ním latinská 

skratka "et al." (et alii = a iní, a ďalší), napr.: Bělohlávek et al., 2001. 

 Ak použitý dokument nemá autora, cituje sa podľa prvého údaja, ktorý je v zázname o 

dokumente (napr. názov publikácie, číslo normy atď.) alebo primerane skrátenej časti názvu a 

odkazu na strany. Na jeho zvýraznenie možno v citácii použiť kurzívu, napr.: (Ekonomická 

encyklopédia, 1995, s. 418), (ČSN 01 0197, 1971, s. 4). 

 Pri tejto metóde citovania sa jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov 

uvádzajú v abecednom poradí, pričom sa nečíslujú. Zoradené sú podľa prvého prvku (autor, 

resp. názov publikácie), za ktorý sa (len pri tejto metóde) pridá rok vydania. Za ním sa v 

prípade potreby uvedú malé písmená na odlíšenie odkazov s rovnakým prvým údajom a 
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rokom vydania. Rok publikovania sa potom zopakuje aj na príslušnom mieste za miestom 

vydania a vydavateľom. 

Príklad: 

Armstrong, Michael. 1999a. Personální management. Praha : Grada, 1999. 963 s. ISBN 80-

7169-614-5. 

 Ak používame v práci aj skrátený odkaz pod čiarou, potom v ňom uvedieme (na tej 

strane, kde sa citácia použila) meno autora (verzálkami, t.j. veľkými písmenami) a iniciálovú 

skratku rodného mena, názov dokumentu (môže byť skrátený) a rok vydania. 

Príklad: 

KOUBEK, J. Řízení....., 1997. 

 Zoznam bibliografických odkazov 

 Zoznam bibliografických odkazov (tradične označovaný ako „Použitá literatúra") 

predstavuje dôležitú súčasť práce. Čitateľovi má umožniť (rýchlo) získať všeobecnú 

informáciu o literatúre (na danú tému), ktorú autor práce použil pri jej písaní. Zoznam 

bibliografických odkazov zahŕňa všetky pramene, z ktorých autor práce čerpal potrebné 

poznatky. Mal by obsahovať len skutočne použitú literatúru, teda nie zoznam literatúry, 

ktorý sa danej témy týka. Zostavením súpisu bibliografických odkazov autor práce preukazuje 

svoju schopnosť nájsť významné pramene a pracovať s nimi. Zoznam použitej literatúry sa 

uvádza súhrnne na konci práce pred prílohami. Jednotlivé publikácie sa uvádzajú: 

 pri metóde citovania "meno - dátum" v abecednom poradí podľa priezviska autorov 

a v prípade anonymných diel podľa prvého slova svojho názvu. Viaceré tituly toho 

istého autora sa uvedú chronologicky podľa roku vydania. Pri veľkom rozsahu 

literatúry je možné pramene členiť - zvlášť knihy, zvlášť časopisy, zvlášť výskumné 

správy a pod., 

Schéma a príklady bibliografických odkazov 

1. Knihy / Monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : 

Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.  

 

Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý 

autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom 

popise nemusí uvádzať. 

 

Príklady: 

OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 

s. ISBN 80-8094-046-0. 
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TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. 

Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4. 

 

HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 

425 s. ISBN 80-07-00031-5. 

 

2. Článok v časopise 

Prvky popisu: 

Autor.rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, 

rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).  

 

Príklady: 

STEINEROVÁ, J.2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In 

Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16. 

 

BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 

0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.  

 

3. Článok zo zborníka a monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok 

vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).  

 

Príklady: 

ZEMÁNEK, P. 2001.The machines for "green works" in vineyards and their economical 

evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and 

viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-

7157-524-0, p. 262-268. 

 

BOĎOVÁ, M. et al.1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for 

information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké 

konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a 

jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28. 

 

4. Elektronické dokumenty - monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum 

vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN. 

 

Príklad: 

SPEIGHT, J. G. 2005.Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 

2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete: 

<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_

bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISP

LAY_searchType=basic>.ISBN 978-1-60119-261-5.  

 

 

 

 

http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic%3e%20
http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic%3e%20
http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic%3e%20
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5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo 

[dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.  

 

Príklad: 

HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In 

Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 

[cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: 

<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-

321X. 

 

6. Príspevok v zborníku na CD-ROM 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : 

Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.  

 

Príklad: 

ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical 

evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and 

viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 

262-268.ISBN80-7157-524-0. 

 

7. Vedecko-kvalifikačné práce 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov práce :označenie druhu práce (dizertačná, 

doktorandská).Miesto vydania : Názov vysokej školy,rok vydania. Rozsah strán.  

 

Príklad: 

MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999.Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách 

výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl: diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62 

s. 

 

8. Výskumné správy 

Prvky popisu: 

Autor.rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania 

: Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.  

 

Príklad: 

BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie 

zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s. 

 

9. Normy 

Popis prvku: 

Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov 

normy.  

 

Príklad: 

STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.  
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vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

14 Scientometria 
 

Tomáš Trnovec a Ľubica Palkovičová 

 

 Bibliometrické prístupy na hodnotenie vedy. Hodnotenie vedy sa ustálilo na dvoch 

prístupoch: Prvým je posúdenie vedeckého produktu rovnocennými partnermi (peer review) a 

druhým bibliometrickými metódami. Tieto dva prístupy boli akceptované väčšinou členských 

štátov OECD. Vo svete, ale v posledných rokoch aj u nás (akreditačný proces vysokých škôl, 

agenda grantových agentúr), sa stále častejšie opierajú rozhodnutia o finančnej podpore vedy v 

najrôznejších úrovniach (projekt, ústav, rezort) a o udeľovaní vedeckých a pedagogických 

hodností, ako aj o iných stupienkoch akademickej kariéry, o výsledky scientometrického, 

prípadne bibliometrického hodnotenia. Platí to tiež o periodickom hodnotení pracovníkov, ktorí 
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majú v pracovnej náplni vedeckú činnosť. Vzhľadom na to, že výstupy bibliometrického 

hodnotenia sa redukujú na jednoduché čísla, s ktorými sa dá pohodlne manipulovať, hodnotiace 

orgány, pokiaľ nepoznajú hlbšie princípy hodnotenia a jeho úskalia, sa môžu dopustiť hrubých 

chýb vo svojich rozhodnutiach. Cieľom tejto úvahy je poskytnúť študentom medicíny 

a ostatných zdravotníckych odborov informáciu o tom, ako primerane narábať s nástrojmi 

bibliometrického hodnotenia. 

 

Definícia vedy. Prv ako niečo začneme hodnotiť, treba si ujasniť pojem, čo hodnotíme 

a teda, čo je veda. Poslúži na to nasledovná trojstupňová definícia (Academic Press, 1996): 

1. Systematické pozorovanie prírodných javov a podmienok za účelom objavenia skutočností 

o nich a formulovanie zákonov a princípov, ktoré sa zakladajú na týchto skutočnostiach. 

2. Organizované teleso poznania, ktoré pochádza z takých pozorovaní, ktoré môžu byť 

overené alebo skúšané ďalším výskumom. 

3. Akákoľvek špecifikovaná vetva tohoto všeobecného telesa poznania ako biológia, fyzika, 

geológia alebo astronómia. 

Na čo je potrebná veda a ako ju štáty a spoločenstvá podporujú? Dejiny nám 

poskytujú nesčíselné množstvo príkladov, že poznanie ako produkt vedeckej činnosti 

poskytuje moc (intelektuálna a ostatné formy prevahy vlastníka poznania), vojenskú prevahu 

(účinnejšie zbrane ako má nepriateľ), ekonomickú (lepšie výrobky ako má konkurent) a 

ideovú nadvládu (ovplyvnenie správania ľudí). V súčasnosti sa veda a technológie stali 

zásadným katalyzátorom globálnej ekonómie a spoločnosti založenej na poznaní (knowledge-

based society). Na "produkciu poznatkov" vynakladajú štáty súťažiace o moc rôzne množstvo 

finančných prostriedkov. Kým v EÚ to je pre 8. rámcový program 2014-2020 80,2 biliónov 

EUR, rozpočet Národných ústavov zdravia USA pre rok 2011 bol 32 239 miliónov USD.  

Zverejnenie výsledkov vedeckej činnosti a jeho nutnosť. Vedecká práca je proces. 

Britský fyzik Michael Faraday ho charakterizoval nasledovne: "Pracuj, ukonči, zverejni!". 

Zverejnenie výsledkov vedeckej činnosti (publikuj!) charakterizuje druhý stupeň vyššie 

uvedenej definície: dáva možnosť použiť výsledky vedeckej činnosti inými ale aj možnosť 

zreprodukovať a testovať výsledky iného. Vedecká ale aj potenciálna užívateľská komunita, 

má možnosť takto oboznámiť sa s výsledkami vedeckej práce (vyprodukované poznanie) a 

najrôznejším spôsobom ich využiť. Kto primerane pravidelne nepublikuje a spotrebováva 

prostriedky určené na podporu vedy, uniká kontrole, ako nakladal so zverenými 

prostriedkami. Neobstojí tvrdenie, že niekto je vynikajúci vedec, ale výsledky dáva do 

zásuvky. 
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Kvantifikácia prínosov investícií do vedy. Každý dobrý investor sa zaujíma o to, čo 

mu investícia prinesie. V rade hospodárskych odvetví možno kvantifikovať prínos vložených 

prostriedkov. U prostriedkov vkladaných do vedy nie je často priamočiary vzťah smerom ku 

konečnému, v peniazoch vyčísliteľnému prínosu. Takmer vždy to platí u lekárskych vied. 

Samofinancovanie lekárskych vied na princípe rýchlej návratnosti vložených prostriedkov je 

cesta k likvidácii vedeckej základne a nikde vo vyspelom svete sa nepraktizuje. Triviálne 

ľahko vyčísliteľné vedecké riešenia, ako skrátenie času hospitalizácie, ambulantné ošetrenie 

namiesto hospitalizácie, použitie účinnejšieho terapeutického postupu, zabránenie výskytu 

ochorenia účinnejšími preventívnymi opatreniami atď., sú skôr zriedkavosťou a niekedy sú 

záverečnou fázou vedeckej činnosti, ktorá sa v iniciálnej fáze nedala anticipovať (napríklad 

objav penicilínu). Preto sa hľadajú cesty ako vyčísliť prínos vedeckej činnosti na stupňoch, 

ktoré predchádzajú konečnému využitiu príslušného poznatku.  

Bibliometrický prístup versus posúdenie rovnocenným partnerom. Ukázalo sa, že 

rovina zverejnenia výsledkov vedeckej činnosti je najvhodnejším miestom jej hodnotenia. 

Bibliometria, ktorá je súčasťou scientometrie, najčastejšie hodnotí parametre, z ktorých prvý 

možno označiť ako celková produkcia a druhý parameter sa týka kvality publikovaného. 

Treba zdôrazniť, že aj pre posúdenie vedeckého produktu rovnocennými partnermi (peer 

review) sú výsledky bibliometrického hodnotenia významným podkladom. Posudzovanie 

rovnocennými partnermi sa ale často spochybňuje a preferuje sa "objektívnejšia" bibliometria. 

Hlavné dôvody kritiky sú: Ideálne by mali publikované výsledky skúmať skutoční experti v 

danej oblasti a hodnotiť ich kvantitatívne a kvalitatívne podľa stanovených pravidiel. Obvykle 

ale "posudzovanie rovnocennými partnermi" robia komisie skôr so všeobecnými 

kompetenciami ako špecialisti so schopnosťou preniknúť až k hodnoteniu primárnych 

výskumných dát. Preto majú tendenciu uchyľovať sa k sekundárnym kritériám, ako sú hrubé 

počty publikácií, prestíž časopisov, reputácia autorov a inštitúcií a odhad významnosti a 

relevancie príslušnej vedeckej oblasti. Neprekvapuje preto, že je snaha hodnotiť vedecké 

výsledky vo forme publikácií kvantitatívnymi a objektívnymi indikátormi (Seglen 1996).  

I tak sa posudzovanie rovnocennými partnermi (peer-review) považuje za 

najspravodlivejšiu a najprijateľnejšiu formu hodnotenia (Coleman 1999). Zvolení členovia 

panelu musia ale reprezentovať celú disciplínu a musia mať dôveru vedeckej komunity a treba 

vykonať opatrenia proti skresleniu hodnotenia pre rodinné alebo priateľské vzťahy, menovite 

vzhľadom na sieť tzv. "old boys". Rovnako vedecká ortodoxnosť nesmie byť hodnotená 

vyššie ako priekopnícka práca. V tomto kontexte posudzovanie rovnocennými partnermi 

(peer-review), čo vlastne predstavuje konfrontáciu s vedeckým obsahom a žiada si čas a 
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starostlivý prístup, nemá alternatívu. V praxi to často znamená dať na posúdenie najmenší 

rozumný počet publikácií, vybraný ich autormi ako najlepšie príklady ich práce v zmysle 

kritérií, podľa ktorých sa hodnotí. 

Akt zverejnenia výsledkov vedeckej práce a jeho význam. Prvým, nesmierne 

dôležitým, článkom procesu, na ktorý nadväzuje nasledujúce bibliometrické hodnotenie, je 

samotný akt zverejnenia. Tu si treba uvedomiť viac faktov: Vydavatelia vedeckých časopisov, 

či už sú to univerzity, komerčné nakladateľstvá, vládne orgány, vrátane nadnárodných (UN, 

WHO) a spoločnosti a asociácie, v rôznej miere materiálne závisia od predaja a užívania 

svojich produktov, vedeckých periodík, vedeckou komunitou. O optimálnu realizáciu tohto v 

podstate ekonomicko-komerčného zámeru sa starajú edičné rady časopisov na čele s 

výkonným editorom. Editorovou starosťou je, že drahý priestor na stránkach časopisu sa 

potlačí vedeckými informáciami, ktoré zabezpečia jeho odber. Výsledkom je, že každý 

časopis uverejní iba oznámenia, ktoré prekročia istú prahovú hodnotu kvality, originálnosti a 

aktuálnosti. Editorovo rozhodnutie o uverejnení príspevku spočíva na stanovisku recenzentov, 

ktorí ale nemajú možnosť priamej inšpekcie primárnych dát. Panel expertov by mal posúdiť 

rukopis rýchle, čestne a konštruktívne (Hook 1999). 

Ceny vedeckých časopisov sa v priebehu posledných desaťročí niekoľkonásobne 

zvýšili a knižnice univerzít a výskumných ústavov znižujú počty objednávaných titulov. 

Knižnice veľmi starostlivo skúmajú, ktoré časopisy objednajú a bol vypracovaný rad kritérií 

na ich hodnotenie ako podklad pre rozhodnutie o uhradení príslušného titulu. Vyčísľuje sa 

cena za stranu, cena za 1000 znakov, vzťah medzi cenou a impaktovým faktorom (IF) (tento 

pojem bude vysvetlený v ďalšom) a trend zvyšovania ceny v posledných rokoch (Mann 

1998). Ukázalo sa , že je vzťah medzi počtom knižničných objednávok (výpožičiek, 

fotokópií) a IF časopisov (Bador 2000). 

Úspešnosť a úroveň vedeckých časopisov sa výrazne líši. Prejavuje sa to v ich cene, 

náklade, adresnosti a rozšírenosti. I tak veľa časopisov zaniká, hľadá si nový profil, prípadne 

sa transformuje. V posledných rokoch sa vydavateľstvá musia vysporiadať s elektronickou 

formou svojich produktov. Postupne sa kryštalizuje názor, že i v budúcnosti budú potrebné 

tlačené vedecké časopisy (Hook 1999). Ak ale časopisy budú chcieť prežiť, budú musieť mať 

v nich uverejnené články dostatočne vysokú kvalitu, aby zvýšený predaj jednotlivých článkov 

(v elektronickej forme), kompenzoval klesajúce predplácanie papierovej verzie časopisu 

(Bindslev 1997).  
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V procese zverejnenia spočíva teda prvý a jeden z najdôležitejších selekčných 

mechanizmov ako predpoklad bibliometrického hodnotenia. Akt prijatia príspevku na 

zverejnenie v časopise odzrkadľuje vedľa vedeckých aspektov aj tvrdé trhové mechanizmy.  

Vedecká produkcia. Celková produkcia. Hodnoteným parametrom je počet 

zverejnení. Z praxe je známe, že publikačná aktivita vedeckých pracovníkov sa pohybuje vo 

veľmi širokom rozmedzí. Alfred Lotka formuloval zákon, ktorý opisuje rozloženie počtu 

autorov podľa ich produkcie (Krištofičová 1997). Matematickým zápisom Lotkovho zákona 

je: 

       K 

an =  

       n
r            

 

an  je počet autorov, ktorí publikujú n článkov  

n je počet publikovaných článkov jedným autorom 

K je konštanta, ktorú dostaneme ako súčin počtu autorov a počtu článkov na r-tú 

r je konštanta. 

Pri praktickej aplikácii Lotkovho zákona 

na rôzne súbory publikujúcich autorov sa 

ukázalo, že konštanta r môže mať 

hodnoty v širokom rozmedzí, a to od 

menších ako 1 až po väčšie ako 2. Na 

obrázku 1 sme znázornili vzťah medzi 

počtom autorov (an) a počtom 

publikovaných článkov jedným autorom 

(n) pre dáta z jednej zo slovenských 

univerzít. Do úvahy sa zobrali publikácie 

evidované v databáze ISI. Vidno, že 

menšie hodnoty r znamenajú vyššiu 

publikačnú aktivitu súboru publikujúcich 

autorov a opačne.Ak súbor predstavuje určitý ústav alebo iný kolektív, tak nižšia hodnota 

konštanty r nepriamo svedčí o vyššom stupni organizácie vedeckej práce, o tímovom prístupe 

a vyššej produktivite vedeckej práce, vrátane vyššej finančnej podpory (Klaic 1999). 

Celosvetovo priemerný počet autorov na jednu publikáciu rastie s časom, čo svedčí o 
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stúpajúcom uprednostňovaní tímovej práce, ktorá je známkou modernej vedy. Odzrkadľuje to 

tiež vzrastajúci počet mnohonárodných a mnohoinštitútových klinických a epidemiologických 

štúdií.  

Informáciu o vývoji tohoto 

parametra v istej slovenskej 

univerzite možno nájsť v 

obrázku 2.  

Pritom vedecké skupiny, 

reflektované počtom autorov v 

autorskom kolektíve, sú 

dynamické skupiny, 

pozostávajúce z centrálneho 

jadra jedného alebo dvoch úzko 

spolupracujúcich vedeckých 

pracovníkov, ktoré je obklopené meniacou sa a difúznou perifériou prechodných 

spolupracovníkov (Seglen PO 1992). Takýto moderný koncept pracovných skupín (oddelení 

výskumného ústavu) je teda široký v čase a v priestore.  

Krivka pre r=2 (obrázok 1) bola vypočítaná pre 5,22 milióna vedcov celého sveta pre 

rok 1990 a z Lotkeho vzťahu možno vypočítať, že iba raz publikovalo 3,24 milióna ľudí 

(UNESCO 1993).  

Lotkeho vzťah je ale len jedným z mnohých publikovaných vzťahov na tento druh 

aproximácie (Seglen 1992). Pojednávať o nich vychádza za rámec tohoto článku. 

Hodnotenie vedeckej produkcie podľa počtu zverejnených prác možno aplikovať na 

individuálneho vedca, na pracovný kolektív, na príslušné pracovisko, prípadne na celú 

vedeckú komunitu istého štátu. Počet publikovaných vedeckých prác nemá žiadnu výpovednú 

silu o ich kvalite. Nedáva žiadnu informáciu o originálnosti, inovačnej úrovni a príspevku k 

napredovaniu poznatkov. Najväčšiu výpovednú hodnotu má počet publikácií pri vysokej 

úrovni agregácie: fakulty, ústavy, univerzity, celé krajiny (UNESCO Science Report 2010). 

Pretože jednotkou hodnotenia je počet publikácií za určitý čas, môže vznikať snaha o infláciu 

tohto parametra. Stretávame sa s tzv. "salámovými publikáciami", s opakovaným 

publikovaním tých istých výsledkov a uplatňovaním sa princípu LPU (least publishable unit) - 

najmenšie publikovateľné množstvo.  
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Vedecká produkcia. Kvalita publikovaných prác. Hodnotiť kvalitu publikovaných 

prác určitého indivídua alebo kolektívu autorov je omnoho zložitejší problém ako určenie 

príslušných kvantitatívnych parametrov (počet publikácií). Prístupy kvalitatívneho hodnotenia 

vychádzajú z literatúry (referencií), ktorá je vo vedeckej literatúre citovaná. Rozoznávame 

teda citujúceho autora v určitej publikácii a citovanú vedeckú prácu citovaného autora. 

Citovaním autori vytvárajú explicitné väzby medzi ich súčasným výskumom a 

predchádzajúcou prácou, ktorá je uložená v rozsiahlom archíve vedeckej literatúry. Citácia 

symbolizuje koncepty alebo vedecké idey, ktoré autori diskutujú (Garfield 1997).  

Pohnútky prečo sa určitá práca cituje. Na prvý pohľad sa môže zdať, že medzi 

počtom citácií a kvalitou vedeckej práce príslušného autora môže byť priamočiara súvislosť. 

Treba siale uvedomiť, že pohnútky prečo autor zahrnie určitú prácu do zoznamu citovanej 

literatúry, môžu byť veľmi rôzne, len nie ocenením kvality citovanej práce. Na prvom mieste 

stojí užitočnosť. Citujú sa použité metodiky. Citujú sa ďalej práce, na ktoré publikovaná práca 

nadväzuje, a to bez ohľadu na to, či jej výsledky potvrdzujú, spochybňujú alebo vyvracajú 

(negatívne citácie) predchádzajúce výsledky. Veľa autorov považuje za povinnosť citovať 

práce významných osobností v príslušnej oblasti. Niekedy sa citujú potenciálni recenzenti. 

Inokedy anonymní recenzenti odporúčajú doplniť citované práce práve o ich publikáciu. Pri 

neznalosti primárnych literárnych zdrojov sa citujú sekundárne, akými sú napríklad 

prehľadové články (súborné referáty). Niekedy sa referencie jednoducho odpisujú, čo sa 

podarí odhaliť, ak sa v odpisoch vlečie tlačová chyba. Sú kolektívy, ktoré sa navzájom citujú 

(citačné kartely, citačné lobby), ale i kolektívy, ktoré sa napriek vysokej relevancii ignorujú. 

Možnosť zameriavať sa vo vedeckej práci len na témy, ktoré citačne "letia", znižuje 

výpovednú hodnotu citovanosti ako parametra charakterizujúceho kvalitu produkovanej vedy. 

Citovanie určitého článku má svoju časovú dynamiku. V priemere sú články najviac citované 

v 2. a 3. roku po uverejnení, ale jednotlivý článok môže mať úplne odlišnú dynamiku. Vedci 

stredného a vyššieho veku, ktorí pred rokom 1989 nemali možnosť publikovať v 

zahraničných časopisoch a naše (československé) časopisy, ktoré sa zaoberali ich odborom, 

neboli excerpované do databázy ISI/SCI, môžu byť hodnotením podľa počtu citácií 

znevýhodnení (Pitterová 1999). Pri hodnotení vedeckých pracovníkov by citačná analýza 

mala byť len jedným z čiastkových hľadísk. Ak sa vedci budú hodnotiť len podľa počtu 

citácií, tak pod týmto tlakom naši významní vedci budú publikovať len v zahraničných 

časopisoch a kvalita našich časopisov sa zníži a upevní sa ich provinčný charakter. Preto by 

malo byť tiež snahou, aby sa zvýšil počet slovenských vedeckých časopisov v databáze 

Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge 
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(http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/isi_web_of_knowledge/) 

Napriek všetkému čo tu odznelo, počet citácií je zatiaľ parametrom, ktorý najviac 

vypovedá o kvalite príslušnej publikovanej práce a jej autora, hoci lepšie hodnotiace 

parametre by mohli byť v tesnejšom vzťahu so základnými kvalitami vedy, ako sú novosť, 

solídnosť a objem produkovaného poznania. 

Databáza Thomson Reuters (ISI) Web of Knowledge. Až do roku 1963 sa autori 

mohli dozvedieť o tom, či ich prácu niekto citoval skôr náhodne v rámci štúdia literatúry. 

Začiatkom šesťdesiatych rokov bol na báze súkromného ústavu Institute for Scientific 

Information (ISI) vo Philadephii, USA vytvorený najvýznamnejší svetový citačný register 

Science Citation Index (SCI), ktorý každoročne zahrnuje viac ako 650000 časopiseckých 

článkov z viac ako 3400 časopisov. Z odhadovaných 126000 vedeckých časopisov na svete 

pokrýva teda len malú frakciu. Databáza SCI/ISI takmer lineárne s časom expanduje. Pritom 

celkový počet vedeckých časopisov vo svete približne od roku 1750 do dnes exponenciálne 

vzrastá. Ročný prírastok je 7% a celkový počet nových časopisov sa zdvojnásobí každých 10-

15 rokov (Hook 1999). Kým v roku 1965 databáza ISI/SCI zaregistrovala necelé 2 milióny 

citácií, v roku 1997 dosiahlo toto číslo 16 miliónov. Pre nás najzaujímavejším konkrétnym 

produktom je Science Citation Index a Journal Citation Reports. Okrem celého radu vyšších 

scientometrických výstupov, register poskytuje informáciu o tom, ktorá konkrétna publikácia 

bola v danom roku kým citovaná. Toto sa nájde v Science Citation Index. Dá sa teda určiť, 

koľkokrát a kým boli všetky práce daného autora v príslušnom roku alebo v priebehu 

viacerých rokov citované a teda aj agregované údaje o určitom kolektíve, ústave, univerzite, 

štáte atď. Pre úplnejšiu informáciu treba povedať, že v oblasti medicínsko-farmaceuticko-

biologických vied sú významné viaceré databázy: Thomson Reutersso svojími produktmi, 

National Library of Medicine USA má Index Medicus/Medline/PubMed, medzinárodné 

nakladateľstvo Elsevier z Holandska má Excerpta Medica/Embase/Scopus a American 

Chemical Society má Chemical Abstracts. 

Impaktový faktor (IF).Databáza, s ktorou ISI pracoval, sa nemohla rozrastať tak, aby 

pokryla všetky vedecké časopisy, ale podľa možnosti tie, ktoré tvorcovia databázy považovali 

z hľadiska informačnej hodnoty za najvýznamnejšie. Aby sa pri výbere časopisov nedopustili 

hrubých chýb, okrem celého radu iných výberových kritérií, berú do úvahy aj tzv. impaktový 

faktor (IF) príslušného časopisu. IF časopisu sa vypočíta ako zlomok, v ktorého čitateli je 

počet zaznamenaných citácií článkov za určitý rok (napr. 2010), ktoré boli publikované v 

tomto časopise v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov (napr. 2008 a 2009) a v menovateli 
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je počet týchto článkov. Ako príklad môže slúžiť: Určitý časopis publikoval v rokoch 2008 a 

2009 251 článkov. Zaznamenalo sa, že v roku 2000 tieto články boli citované 348 krát. IF 

tohoto časopisu pre rok 2010 bude teda 348/251=1,39. Do menovateľa sa z databázy zahrňujú 

len pôvodné články, poznámky (notes) a súborné referáty. Do čitateľa ale vstupujú všetky 

typy dokumentov (úvodníky, listy, abstrakty z vedeckých schôdzí atď.). Napriek všetkým 

okolnostiam, ktoré sprevádzajú rozhodnutie autorov o tom, že príslušnú prácu zaradia na 

konci svojej publikácie do zoznamu citovaných prác, IF sa považuje za významný parameter 

nielen informačnej, ale aj prestížnej hodnoty príslušného časopisu. IF časopisov sú 

zverejňované v Journal Citation Reports.  

     IF v prvom rade slúži ako významný parameter pri rozhodovaní vedeckých knižníc o 

objednávaní príslušného titulu, ale na IF prihliadajú aj autori pri rozhodovaní o tom, do 

ktorého časopisu zaslať výsledky svojej vedeckej práce na zverejnenie. Očakávajú, že 

publikovanie v časopise s vysokým IF zvýši pravdepodobnosť, že aj ich práca bude viac 

citovaná. V tomto očakávaní uprednostňujú časopisy so širším záberom oproti 

vysokošpecializovaným periodikám, ktoré obvykle nevynikajú vysokým IF, ale mohli by byť 

omnoho vhodnejším nosičom poznatkov pre danú vedeckú oblasť. Neplatí to ale všeobecne, 

lebo u mnohých autorov články publikované v časopisoch s vysokým IF dosiahli nízku 

citovanosť, kým články uverejnené v časopisoch s nízkym IF boli mohutne citované. 

Časopisy s vysokým IF často o sebe zverejňujú informáciu, že odmietajú veľmi veľkú časť 

príspevkov predložených na publikovanie. Skutočne sa zistil vzťah medzi percentom 

odmietnutých rukopisov a IF (Lehrl 1999). 

Od ktorých faktorov závisí IF? IF časopisov súvisia s celým radom faktorov (Seglen 

1997). Skutočnosť, že pri výpočte IF sa do menovateľa z databázy zahrňujú len pôvodné 

články, poznámky a súborné referáty a do čitateľa ale vstupujú všetky typy dokumentov, 

zvýhodňuje časopisy, ktoré zahrňujú správy o konferenciách, zaujímavé úvodníky a majú živú 

sekciu korešpondencie (listy editorovi). Typickým časopisom takého typu je napríklad 

Lancet. Vysokú citovanosť majú často súborné referáty, preto časopisy, ktoré ich s obľubou 

uverejňujú, si takýmto spôsobom tiež môžu vylepšiť IF. Ukázalo sa tiež, že citovanosť 

článkov je úmerná ich dĺžke. Skutočnosť, že pri výpočte IF sa berú do úvahy publikácie 

uverejnené v období dvoch rokov a hodnotí sa ich citovanosť už v nasledujúcom treťom roku, 

je významným časovým faktorom. Zvýhodňuje disciplíny, ktoré sa prudko rozvíjajú, kde je 

krátky výrobný čas publikácie a citujú sa prevažne najnovšie, často efemérne, poznatky. 

Takýmto odvetvím je napríklad molekulárna biológia a biochémia. Protipólom sú matematika 
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alebo ekológia. Inými slovami IF zvýhodňuje vedecké disciplíny, v ktorých sa poznatky 

rýchle stanú obsoletnými. Viac sa citujú články s výsledkami "základného" výskumu v 

porovnaní s "aplikovaným" výskumom. Pokrytie jednotlivých vedeckých disciplín databázou 

Thomson Reutersje veľmi nerovnomerné. Kým chémia je pokrytá z 90%, biológia len z 30%. 

Z toho vyplýva, že časopisy vedeckej disciplíny s nízkym zastúpením v databáze ISI/SCI 

budú mať nižšie IF v porovnaní s disciplínami s vysokým zastúpením. IF je funkciou počtu 

citovaných prác v jednom článku v príslušnej vedeckej disciplíne. Sú disciplíny, v ktorých je 

zvykom citovať málo publikácií, v iných je zoznam citovaných prác rozsiahly. Navrhli sa 

viaceré korekcie vzhľadom na tieto interdisciplinárne rozdielnosti (Fromter 1999). IF sa 

nekoriguje na autocitácie (autor cituje svoje vlastné publikácie). Korektná korekcia na 

autocitácie znamená: aby sa práca mohla považovať za citujúcu, v jej autorskom kolektíve 

nesmie byť žiaden autor z autorského kolektívu citovanej práce. Pri výpočte IF sa neberú do 

úvahy knižné publikácie. Články v časopisoch v iných jazykoch ako angličtina sú menej 

citované. Hovorí sa o jazykovej diskriminácii (97% hodnotených časopisov v databáze 

Thomson Reutersje v angličtine). V databáze Thomson Reutersdominujú americké časopisy. 

Zloženie databázy Thomson Reuterssa mení z roka na rok. Vynikajúce časopisy s úzkym 

zameraním majú nízky IF v porovnaní s časopismi so širokým záberom. Najviac kritických 

hlasov sa ozýva z veľkých európskych štátov, ktoré majú vyspelú vedu a rad renomovaných 

národných časopisov v ich jazyku (Schoonbaert 1996). Aj anglofónna Austrália má 

pripomienky. Kritika sa dá zhrnúť nasledovne: aktivity Thomson Reuters, ktorý je v podstate 

súkromným podnikom, sú hnané predovšetkým komerčnými a až druhotne vedeckými 

záujmami. Pokrytie databázy Thomson Reuters časopismi je veľmi subjektívne a mnohé 

významné európske časopisy nie sú do databázy zahrnuté. Už vôbec nie je jasné pri výpočte 

IF, ktoré časopisy sú zahrnuté do databázy citujúcich (source journals) a citovaných časopisov 

(cited-only journals) (Porta 1996). Zaradenie do databázy Medline/PubMed (Index Medicus) 

sa v týchto súvislostiach považuje za významnejšie ako do databázy Thomson 

Reuters(Kochen1998 ), hoci i táto databáza favorizuje americké zdroje (Nieminen 1999). 

Navrhuje sa tiež zriadiť univerzálnu bibliografickú a citačnú databázu na základe Internetu, 

ktorá by spojila každú vedeckú prácu, bez ohľadu na to ako sa publikovala, s každou prácou, 

ktorá ju cituje (Cameron 2000). Napriek všetkým kritickým hlasom, vo väčšine prípadov 

konštruktívnych, ktoré odznievajú, Thomson Reuters je najďalej vo vývoji informatiky a 

scientometrie v súvislosti s globalizáciou vedy. Žiadna z nadnárodných organizácií, EÚ, 

UNESCO, OECD, WHO, FAO a i., ktoré by na tomto úseku mohli byť alternatívou, nemajú v 

tom to smere reálnu šancu, o národných inštitúciách ani nehovoriac.  
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Využitie IF na hodnotenie iných produktov vedeckej činnosti. Pôvodný zámer 

autorov IF bol veľmi pragmatický, a to využiť ho ako pomôcku pri určovaní časopisov, ktoré 

sa majú zaradiť do databázy ISI. Absolútny počet citácií totiž závisí od počtu publikovaných 

článkov v príslušnom časopise. Aby sa časopisy mohli navzájom porovnávať (malé s 

veľkými) a aby pri zaraďovaní do databázy ISI/SCI neboli uprednostňované objemné 

časopisy, s veľkým absolútnym počtom citácií, oproti útlym časopisom, bolo treba 

normalizovať absolútny počet citácií predelením počtom publikovaných prác. Vedecká 

komunita a organizátori vedy sa čoskoro zmocnili tejto lákavej číselnej hodnoty a začali s ňou 

hodnotiť celý rad iných produktov vedeckej činnosti: jednotlivé publikácie, jednotlivých 

autorov, autorské kolektívy, od pracovných tímov až po vedecké komunity jednotlivých 

štátov. Pôvodné určenie IF, ako faktora významnosti príslušného časopisu, má naďalej veľký 

vplyv na editorov a vydavateľov časopisov, na pracovníkov spravujúcich knižničné fondy a 

na autorov pri výbere časopisu na zverejnenie výsledkov.  

 

Hodnotenie jednotlivých publikácií a ich autorov podľa IF. Opakované analýzy 

ukázali, že k výslednej hodnote IF časopisu prispievajú v danom časopise uverejnené články 

veľmi nerovnomerne. Len 15% článkov (najcitovanejších) prispieva k 50% citácií a 50% 

článkov k 90% citácií. Inými slovami, citovanejšia polovica článkov je citovaná 10-krát 

častejšie ako menej citovaná polovica. Preto jednotlivému článku pripisovať IF časopisu, v 

ktorom bol publikovaný, nemá zmysel, pretože daný článok sa môže nachádzať práve v 

necitovanej alebo málo citovanej časti. Distribúcia citovanosti (parameter kvality), podobne 

ako počtu publikácií (parameter kvantity, produkcia), má šikmý charakter, pričom analýza 

súboru náhodne vybraných publikácií z databázy ISI ukázala, že viac ako polovica článkov 

ostáva necitovaná Mnoho vedcov má striedavo menej a viac produktívne obdobia.  

Je významné, že podobná šikmá distribúcia, aká sa zistila u citovanosti jednotlivých článkov, 

sa zistila aj u citovanosti jednotlivých časopisov. Vidno to aj z tabuľky publikovanej 

každoročne v Science Citation Reports, kde sú časopisy zoradené zostupne podľa hodnoty IF. 

Kým v hornej časti je zastúpených málo časopisov, s klesajúcim IF ich hustota vzrastá. Tieto 

skutočnosti tiež podporujú tvrdenie, že jednotlivého vedca hodnotiť podľa toho v akých 

časopisoch publikuje, nie je možné, pretože len malá časť publikácií daného časopisu má 

vysokú citovanosť a hodnotený vedec v nej nemusí byť. 

Iná významná okolnosť je neúplné pokrytie časopisov databázou Thomson Reuters. Z celej 

svetovej vedeckej literatúry databáza Thomson Reuterspokrýva síce tú najvýznamnejšiu, ale 

predsa len malú časť. Pokrytie je naviac rôzne veľké u rôznych disciplín.  
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Distribúcia produktov extrémnych typov ľudského úsilia. Pri hlbšom štúdiu distribúcie 

dvoch základných 

parametrov, ktoré 

bibliometricky 

charakterizujú vedeckého 

pracovníka, a to počtu jeho 

publikácií a jeho citovanosti, 

sa ukázalo, že rovnakú 

distribúciu majú aj iné 

produkty extrémneho typu 

ľudského úsilia. K nim patria 

napríklad extrémne výkony v 

ľahkej atletike. Seglen 

(Seglen 1992) zistil, že po 

príslušnej normalizácii dát 

možno dobre superponovať 

(v grafe na zvislej osi je % 

populácie a na vodorovnej relatívna výkonnosť) také extrémne ľudské výkony, ako sú 

bežecké časy na krátkych tratiach 100 a800 m ale aj na maratónskej trati a produktivitu a 

citovanosť súboru vedeckých pracovníkov. Nasledovné druhy aktivity/vlastnosti sa rozložili 

do 7 rovnako širokých výkonnostných kohort (kohorta 7 predstavuje najlepší 

výkon).Publikačná produktivita zamestnancov nórskych univerzít Citácie článkov 

jednotlivých autorov.  Najlepšie časy 20% mužských maratónskych bežcov (17-44 

ročných, Maratónsky beh v Oslo, 1991.  Výška nórskych mužov (25-29 ročných) >1,87 m. 

Svetová bežecká elita, časy na 100 a800 m.Seglen konštatuje: "Atraktívnosť atletiky ako 

analógie k vede spočíva v schopnosti ilustrovať ako individuálne úsilia veľmi deterministicky 

podliehajú populačným stochastickým zákonom. Bez ohľadu na to ako tvrdo trénujeme, ako 

veľa publikujeme, alebo ako často sme citovaní, štatistická distribúcia, do ktorej patríme 

ostane rovnaká. Ak sa niekto pohybuje smerom hore cez distribúciu, iní sa musia pohybovať 

dolu." Táto štatistická inercia nemá znechucovať: Účelom vedeckého úsilia nie je zmena 

šikmého tvaru "telesa vedy", ale snaha o jeho posunutie dopredu. Nakoniec, športoví tréneri 

Obrázok 4 
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vedia, že na to, aby vychovali jedného rekordéra, musia pestovať šport na širokej základni. 

Podpora sústredená len na špičkových športovcov nemá trvalý efekt. Táto zákonitosť 

analogicky platí rovnako v manažmente vedy, ale vo vedeckých kruhoch nie je tak notoricky 

známa ako v manažmente športu.  

Racionálnosť v riadení vedy. Málo alebo vôbec necitované publikácie. Šikmá 

distribúcia citovanosti sa prejavuje aj v tom, že veľká časť publikácií ostáva necitovaná. 

Mnohým riadiacim pracovníkom vedy, ktorí sa povrchne oboznámili s princípmi 

scientometrie, táto skutočnosť určite nedáva spať. Treba zdôrazniť, že necitovanosť nemá byť 

príčinou obáv alebo nápravných opatrení. Skutočnosť, že malá časť publikovaných článkov 

získa väčšinu citácií, je nevyhnutným štatistickým fenoménom, ktorý nemožno zmeniť 

intervenciou. Redukcia rozsahu necitovanej časti sa dá dosiahnuť zvýšením počtu referencií 

(citovanej literatúry) na jednu publikáciu. Ak by sa vylúčili najmenej citované publikácie a 

ich autori, výsledok by sa prejavil v znížení celkového objemu publikovanej vedy (poznatkov) 

a celkového počtu citujúcich a citácií, pričom distribúcia citovanosti by zostala rovnako šikmá 

ako predtým a frakcia necitovaných článkov by zostala rovnaká. Tento "sanitačný" proces by 

bolo možné opakovať tak dlho, kým by nezostal jeden jediný najšpičkovitejší vedec, ale aj 

tento po korekcii na autocitácie by zostal necitovaný. Preto pri scientopolitických aktivitách 

treba narábať s citovanosťou veľmi opatrne. Byť necitovaný neznamená nečítaný, alebo nebyť 

prínosom pre vedecký pokrok. Nakoniec, každý článok určitým spôsobom formoval aj jeho 

vlastného autora, má vplyv, ktorý sa môže prejaviť pri jeho iných, viacej citovaných 

článkoch.  

V závere tejto úvahy možno povedať, že ide o pravdepodobnostnú distribúciu, ktorá sa 

významne nezmení jej zmrzačením (truncation). Z tých istých príčin väčšia časť vedcov bude 

prispievať k vedeckému pokroku menej ako malá dominantná elita. Namiesto márnych 

pokusov zmeniť štatistickú realitu, vedecké aktivity treba podporovať v súlade s rozložením 

vedeckých spôsobilostí. Rýchlosť vedeckého pokroku možno stimulovať zvýšením celkového 

objemu vedy, ale nie jej sanitáciou. Pokiaľ máme do činenia s dobre vnútorne organizovaným 

vedeckým telesom (dobré hodnotenie rovnocennými vedeckými partnermi - peer review, 

prípadne nízka hodnota koeficientu r v Lotkehovzťahu), zvýšenie celkového vedeckého 

produktu možno bez obáv dosiahnuť zvýšením počtu vedeckých pozícií (v socialistickej 

terminológii systemizovaných miest) (Seglen 2000). Netreba zdôrazňovať, že v Slovenskej 

republike platia tie isté zákonitosti ako v iných vedecky vyspelejších krajinách bez ohľadu na 

ich veľkosť (Fínsko, početne porovnateľné so SR je veľmocou v lekárskych vedách). 



 141 

Stimulom pre formulovanie týchto zákonitostí, ktoré by mali byť abecedou riadiacim 

pracovníkom vedy, bola vždy snaha mať čo najväčší zisk z prostriedkov vložených do vedy.  
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