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STAnOvISká A HODnOTEnIE 
REcEnzEnTOv

vážení, bylo mi velkou ctí i srdečnou radostí zamyslet se nad dílem autorů 
- I. Hulína a D. Ostatníkové a jejich spolupracovníků „O vedeckom bádaní 
v medicíne“ (vyd. AEPress, s.r.o., 2014). Renomovaní autoři předkládají 
čtenářům komplex skvělých rukopisů, v nichž diskutují (v úvodních kapi-
tolách) a informují, sdělují své zkušenosti i taktně radí jak vědecky bádat 
a jak výsledky bádání využít. Drží se zásady: přežít, přidat, předat. Jde o vy-
nikající práci, kterou rádi přijmou nejen studenti, nýbrž i další pracovníci 
v biomedicínské oblasti, kteří ocení snahu vědecky pracovat. využijí přitom 
znalosti jak spojit evidence-based údaje se zkušeností autorů.

kdysi jsme v díle Ivana Hulína diskutovali o těchto otázkách jaksi 
s filozofickým nadhledem. nyní přinášejí autoři praktický srozumitelný 
návod. k práci si vůbec nedovoluji mít jakékoli doplňující připomínky. 
kniha je totiž všeobjímajícím průvodcem badatelského umění. "kniha 
autorů I. Hulína a D. Ostatníkové et al. je skvělým a nepochybně origi-
nálním úvodem do vědeckého bádání".

mám-li mít nějaký návrh, pak je to prosba, abych mohl vyjádřit svůj 
názor i v Časopisu lékařů českých. 

Přeji dílu „šťastnou cestu“ ve shodě s přáním autorů.

Jaroslav Blahoš

knižku – „O vedeckom bádaní v medicíne“ považujem za vyvrcholenie 
sústredeného úsilia Redakcie bratislavských lekárskych listov. Tento, teraz 
impaktovaný časopis, bol súčasťou originálnej myšlienky pri založení 
Univerzity komenského. „Prežil“ všetky časy bez akéhokoľvek prerušenia 
jeho vydávania. nielen preto som osobne hrdý na to, že časopis nie je len 
ozdobou a kontinuom našej univerzity. Dokazuje to digitalizovaná forma 
časopisu od jeho prvého čísla roku 1921 až doteraz. Po tomto a ďalších 
úspechoch „prichádza na svet“ knižka O vedeckom bádaní v medicíne, kto-
rá je úsilím o prehĺbenie úrovne vedeckého bádania, o hlbší ponor do vedy 
a zdokonalenia všetkých, ktorí sú na začiatku vlastného úsilia. nielen preto 
považujem knižku za mimoriadny skutok, ktorý je súčasťou nášho úsilia na 
ceste za prehlbujúcim poznaním. Považujem ju za obraz intelektuálneho 
úsilia, pri ktorom nejde o kvantifikovateľné výkony číselne dokomentované. 



Oceňujem najmä to, že nie je návodom na prípravu prezentácie výsledkov 
vedeckého bádania, ale že je filozofiou jeho zmyslu. z tohto pohľadu je 
to mimoriadna knižka. nastoľuje principiálne problémy, ktoré v písanej 
forme môžu prehĺbiť ponor do hĺbky vedeckého poznania každého, kto sa 
do knižky začíta. má aj širší záber a význam, lebo nastoľuje úlohy a ciele 
vzdelávania a myšlienky o prehlbujúcom poznaní v širokých súvislostiach. 
Autori v knižke nastolili problémy hodné hĺbavého zamyslenia aj pre veľmi 
skúsených a graduovaných pracovníkov. 

  S pozdravom
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Rukopis publikácie „O vedeckom bádaní v medicíne“ prichádza na našu 
odbornú scénu vo veľmi správnom čase. Rovnako je veľmi správny aj 
zámer autorov, ktorí sa týmto dielom snažia navodiť tvorivú atmosféru 
vedeckého bádania a mobilizovať zvedavých a po vedomostiach túžiacich 
nadšencov na neľahkej ceste k novým medicínskym obzorom. Publikácia 
sa objavuje v čase, keď sa Slovensko nachádza na chvoste Európy v invencii 
inovatívnych postupov, patentov a moderných technológií. Aj napriek 
verejne deklarovaným snahám a prílevu investičného kapitálu do vedy 
a výskumu je paradoxne ešte stále dosť jedincov, ktorí verejne nihilizujú 
prínos vedy a inovácií do progresívneho rozvoja našej spoločnosti. Je 
smutné, ak sa takíto jedinci nachádzajú aj na vedúcich pozíciách prestíž-
nych akademických ustanovizní a formujú i povzbudzujú tým komunitu 
priemerných a podpriemerných. Preto je mimoriadne dôležité, že si malý 
kolektív ľudí, ktorí vo vedeckom bádaní niečo dokázali, dal tú námahu 
a skoncipoval dielo, ktorého obsah skromne deklaruje „len“ ako úvod do 
vedeckého bádania. nie je to však len úvod. Je to posolstvo, signál, budo-
vanie tradície, prehlbovanie náročnosti a pestovanie sebareflexie k vlastným 
výsledkom. Je to dláždenie cesty pre tých, ktorí to myslia s vedou úprimne 
a vážne. Je to o nepreceňovaní, ale aj nepodceňovaní seba samých. Je to 
o náročnom, kritickom, pravdivom a spravodlivom hodnotení každého 
z nás. Je to o zodpovednom vedení tímov a inštitúcií podľa veľmi výstižnej 
vety hneď z úvodu publikácie: „múdrosť sa nezískava pozíciou, ale pozície 
by mali získavať výnimočne múdri a ľudsky statoční.“

Ďakujem autorom za toto dielo.

    S úctou
Ladislav Mirossay 



Publikácia „O vedeckom bádaní v medicíne“ je veľmi potrebná, pretože 
nové poznatky vo výskume vedu vždy posúvajú vpred. Práve preto je dô-
ležité podchytiť už mladých študentov, aby sa naučili písať a prezentovať 
svoje výsledky. Pripravovaná monografia by mala byť návodom ako na to, 
zároveň by však mala byť údernejšia a mala by obsahovať stručný prehľad, 
ktorý pomôže medikom lepšie sa orientovať v písaní vedeckej literatúry.

  S úctou 
Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.



POĎAkOvAnIE A fRAgmEnTy myŠLIEnOk 
O REcEnzEnTOcH

v životopisoch významných osobností, ktoré bývajú často veľmi detailné, 
sa prelína podstatné s výnimočným. Hodnotenie recenzentov sa nám 
nepatrí písať. bolo by to z hľadiska vedeckej i odbornej spisby neadek-
vátne. Dovoľujem si preto o nich napísať niekoľko útržkov viet, ktoré sú 
iba pohľadom cez úzku štrbinu priezoru. Súčasne recenzentom ďakujem 
v mene všetkých autorov za ochotu vysloviť názor na obsah tejto knižky. 
Tento počin nás posmeľuje dúfať, že úsilie autorov textov sa premení na 
úžitok v smerovaní adeptov vedeckého bádania.

Profesor Jaroslav Blahoš – predseda Českej lekárskej spoločnosti  
J. E. Purkyňu. bolo to dávno. Priviezli sme mu do Prahy 16 kilogramov 
rukopisov „Princípov internej medicíny“ na recenziu. Je to svetaskúsený 
velikán. v rokoch 1968 a 1969 pracoval na Endokrinologickej klinike 
v Paríži, potom v Tokiu, v Upsale a v Leedse. Je zahraničným členom 
francúzskej lekárskej akadémie. Prezident václav Havel ho vyznamenal 
štátnym vyznamenaním Českej republiky „za zásluhy“. Prezident fran-
cúzskej republiky Jacques chirac ho vyznamenal a ustanovil za Rytiera 
Čestnej légie. bol prezidentom World medical Association, prednostom 
internej kliniky v Prahe, oceňovaný a vyznamenávaný za výkony, ktoré 
dosiahol. Je to obdivuhodný vzdelanec s noblesou a s čírou ľudskosťou. 
Do bratislavy prišiel vždy, keď sme ho pozvali. Aj do Reduty na čaj. Jeho 
šírava pôsobenia je akoby bezrozmerná. Spoločne – „Já jsem to dítě šu-
mařovo...“ – spievali sme v gelnici.

Profesor Karol Mičieta – rektor Univerzity komenského. bolo to už 
dávnejšie, čo sme debatovali o univerzite po vianočnom koncerte s pohá-
rom perlivého vína. zaujalo ma jeho sledovanie peľových zŕn, objavenie 
nových druhov flóry Slovenska, štúdium reparačných mechanizmov 
a detekcia ekogenotoxicity a environmentálnej mutagenézy. Sledovaním 
vplyvu rádioaktivity na peľové zrná vie kvantifikovať jej ničivosť. Široký 
vedecký záber, uznanie v zahraničí a jeho prirodzená rozvážnosť sú nielen 
ozdobou univerzity. veľmi sa potešil, keď sme mu minulý rok s dekanom 
Lekárskej fakulty Uk odovzdali 90 ročníkov bratislavských lekárskych listov 
v digitálnej forme. možno nielen preto osobnou účasťou na prezentácii 
knihy Interná medicína ocenil editorov a kolektív autorov.



Profesor Ladislav Mirossay – rektor Univerzity P. J. Šafárika, predtým 
dekan a prednosta Ústavu farmakológie, upútal publikovaním výsledkov 
vedeckého bádania, ktoré napísal zo sledovaní v Paríži. mimoriadne ma 
prekvapilo, že v publikáciách na zahraničnom pracovisku bol prvým 
autorom. bol som vtedy hodnotiteľom ako člen Slovenskej komisie pre 
vedecké hodnosti. múdry farmakológ, vzdelanec, intelektuál z lekárskeho 
rodu. nielen jeho vedecké bádanie, ale aj každé uvažovanie odhaľuje 
brit jeho myslenia. Jeho ostatná knižka zaoberajúca sa farmakoterapiou 
osvedčuje jeho aktuálnu profesionálnu úroveň. Je nielen obrazom jeho 
vedeckého bádania, ale aj schopnosti a úsilia o zmysluplný transfer vedy 
do klinickej medicíny. 

Profesor Jaromír Pastorek – predseda Slovenskej akadémie vied, objaviteľ 
génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín cA IX, ktorý je markerom 
hypoxických nádorov. vynárajú sa mi spomienky spred dvoch desaťročí, 
keď spolu s manželkou prednášali o apoptóze v čase, keď bola ešte len 
„v zárodku“. Dovolil som si vtedy spýtať sa na niektoré skutočnosti, na 
čo reagoval bravúrne a do detailov. Odvtedy som sledoval ich publikácie 
s manželkou, profesorkou Pastorekovou. nie sú iba obdivuhodnou sym-
biózou, ale aj pozoruhodnou dvojicou konvergujúcich názorov vo vede 
a v živote. Obdivujem vízie profesora Pastoreka, ktoré sa týkajú budúcnosti 
vedy na Slovensku. Aj tie, ktoré prezentoval na prijatí Redakcie bratislav-
ských lekárskych listov na predsedníctve SAv. Pripomínam si jeho povestný 
výrok – „veda je drina“. 

Ivan Hulín 
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nA PRAHU vEDEckÉHO báDAnIA

medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesioná-
lov. medicína sa nemôže hrdiť slávnou minulosťou bez toho, aby „nedržala 
krok“ so špičkovou úrovňou svetovej medicíny. nemôže existovať bez 
inkorporácie najnovších poznatkov a bez výsledkov vedeckého bádania, 
ktoré sa využívajú v medicíne s prirodzene dlhším odstupom. výsledky 
vedeckého bádania sú užitočné oveľa skôr, ako sa „premenia na zdokona-
lenie“. Umožňujú v detailoch chápať poruchy, ale aj opravy pri chorobe 
v ľudskom organizme. 

v medicíne majú mimoriadny význam klinické štúdie neobvyklých 
nálezov a ich vysvetlenia, ako aj plánované klinické sledovania. Obrovská 
zložitosť klinických sledovaní vyplýva z toho, že pri nich sa nemôžu 
prekročiť hranice sledovania, ale hlbokým ponorom do problémov (a nie 
jednoduchými analýzami) sa môže dospieť k veľmi cenným výsledkom. 
Ich „spracovanie“ potrebuje nielen dobrú pripravenosť – skúsenosť, ale aj 
vysokú odbornosť a intelektuálny výkon.

vedecké bádanie je v základe najvyššou formou intelektuálnej činnosti. 
Rozvíja sa nezávisle od úrovne medicíny, ale medicína závisí od úrovne 
poznania a od rozvoja vedy. Je preto prirodzené, že o vedu a vedecké bádanie 
sa musia zaujímať všetky odbory medicíny. v týchto vetách sú obsiahnuté 
pohnútky, ktoré nás viedli k napísaniu textov do tejto knižky. v niektorých 
prípadoch predkladáme dva pohľady na ten istý problém. nielen tým sa 
publikácia odlišuje od kníh, ktoré sú buď deskripciou vedy a vedeckého 
bádania, alebo návodom ako splniť povinnosť, či napísať elaborát potrebný 
na získanie kreditov alebo titulu. 

vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je 
učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to 
písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti 
biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do 
vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy. 

kapitoly si nenárokujú na vyčerpávajúcu úplnosť. nie je to návod na 
splnenie povinností, skôr podnet na analytické myslenie. Predpokladáme, 
že ponúkame užitočné čítanie pre každého, kto sa chce dozvedieť niečo 
viac o vedeckom bádaní zblízka. myslíme si, že v tejto knižke môžu nájsť 
podnetné či inšpirujúce skutočnosti všetci, ktorí sú na začiatku vlastnej 
diplomovej práce a možno aj začínajúci doktorandi, prípadne ich odborní 
vedúci. Itinerárom pre nadšených začiatočníkov je v elektronickej forme 
publikácia z. zelinkovej – „Úvod do vedeckej práce pre študentov medi-
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cíny a doktorandov medicínskych odborov“ a publikácia P. celeca – „Ako 
publikovať v biomedicínskych vedách“. naša publikácia – „O vedeckom 
bádaní v medicíne“ je najmä filozofiou vedeckého bádania, nie itinerá-
rom. Obsahuje najdôležitejšie skutočnosti potrebné na hlbší „ponor“ do 
vedeckého bádania.

všetkým, ktorí sa do knihy začítajú, ale najmä tým, ktorí v nej nájdu 
potrebné informácie a povznášajúce podnety podľa vlastného záujmu, 
želáme radosť z každého kroku, ktorý ich posunie vyššie k obdivu nielen 
zložitosti, ale aj užitočnosti vedy a vedeckého bádania. Principiálnym 
zmyslom vedeckého bádania nie je produkcia vedeckých publikácií, ale 
prehĺbenie vedeckého poznania. vedecké publikácie sú však meradlom 
aktivity a produktivity, ktoré súperia s vedeckým prínosom obsahu, ktorého 
meranie je viac taxáciou ako kvantifikáciou. 

Ivan Hulín a Daniela Ostatníková 
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AkcELEROvAná SÚČASnOSŤ

Hulín I., Ostatníková D.

knihy majú často osudy podobné osudom ľudí. niekedy majú vopred 
určeného adresáta, najmä ak sú určené na štúdium „matérie“ potrebnej na 
zvládnutie skúšky či získanie kvalifikácie, alebo sú to informácie všeobec-
ného charakteru. Čítajú sa aj knižky z klenotnice svetovej literatúry, ktoré 
neprinášajú iba informácie, ani bulvárne správy, ale deje, ktoré „dvíhajú“ 
ducha človeka. Takáto literatúra v nás zanecháva „užitočnú stopu“. 

Táto knižka nepatrí medzi učebnice, a nie je to ani svetová literatúra 
alebo súhrn užitočných návodov. Jej zmyslom je stimulovať čitateľa k uva-
žovaniu o vede a vedeckom bádaní. Termíny veda a vedecké bádanie, ale aj 
vedomostná ekonomika sa v súčasnosti používajú takmer ako frázy. nie sme 
v terajšej reči „top“, na vrchole hodnotení, ale máme skúsenosť s niektorý-
mi „produktmi“ mentálnej činnosti, najmä s písanou formou vedeckých 
sledovaní. zverejňovali sme aj závery sledovaní, ktoré nás upútali. Písali 
sme už v minulosti o vede a o vedeckom bádaní so širokým kolektívom 
spoluautorov. napĺňali sme obsahom organizované stretávania záujemcov 
o hlbšie chápanie vedy a vedeckého bádania. Táto kniha nevznikla zo zá-
ujmu zverejniť naše názory a stanoviská, ale skôr ako pokus napísať niečo 
užitočné a potrebné pre tých, ktorí ešte nemajú vlastné vedecké publikácie 
alebo výsledky komparabilné so svetovou vedeckou „špičkou“. Publikácia 
je najmä pokusom priblížiť vedecké bádanie z hľadiska jeho podstaty. 

v knihe píšeme o vede a vedeckom bádaní v biologicko-lekárskych 
vedách. nie je to nariekanie, ani apelovanie na aktívnych alebo riadiacich 
pracovníkov. vieme, že napísať širšie úvahy o vede, ktorých cieľom je pokus 
o preniknutie do vedeckého bádania, nie je jednoduché. Posmeľovalo nás 
aj to, že deskriptívnej literatúry o vede alebo o problémoch s aktivitou ve-
deckého bádania je možno aj viac, ako by bolo potrebné. Pri príprave tejto 
knižky sme mali na mysli najmä to, že adept vedeckého bádania by mal 
pochopiť, alebo by sa mal aspoň zamyslieť o niečo hlbšie, ako sa o vede píše 
v aktuálnych knihách. možno práve nepochopenie princípov vedeckého 
bádania, jeho zmyslu a jeho nezaradenie ako predmetu do vysokoškolskej 
výučby je príčinou, že diplomové práce sa stávajú viac slohovými úlohami 
než súčasťou vedy a vedeckého bádania. Pri neprírodovedných a neexperi-
mentálnych vedách by sa to mohlo možno aj tolerovať. 

v klinickej medicíne potrebujú mať všetci osobnú skúsenosť s hod-
notením zmysluplných sledovaní. klinická medicína nepripúšťa žiadny 
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experiment v klasickom chápaní. Premyslené sledovanie, kooperácia pra-
covísk a veľký počet pozorovaní prinášajú výsledky, ktoré sa pri „múdrom 
spracovaní“ považujú za obrovský prínos pre poznanie. klinické sledovania 
sú nadmieru zložité. každý pacient je totiž jedinečný. Priebeh choroby je 
v hrubých rysoch zhodný, ale v jednotlivostiach nie je identický s dru-
hým. vývoj choroby alebo poruchy sa môže kombinovať neuveriteľne 
zložito. východiskom je osobná kreativita lekára, medicínska inteligencia, 
vedomosti a skúsenosť. Určite nie iba informácie z internetu. Preto je 
táto publikácia na mnohých miestach aj výzvou na zamyslenie sa čitateľa 
a podnetom, aby sám hľadal nielen riešenia problémov, ale aby si overoval 
osobnú spôsobilosť riešenia zložitých problémov. možno nás posmeľovalo 
aj to, že „máme na konte“ knihu – Úvod do vedeckého bádania, ale aj 
semináre o vedeckom bádaní pre doktorandov na našej fakulte s účasťou 
mnohých odborníkov.

v terajšej náhlivej dobe chceme touto knihou vzbudiť záujem o ve-
decké bádanie, o publikovanie výsledkov pozorovaní, premyslených 
experimentov a teórií alebo názorov, ktoré môžu byť užitočné pre širší 
okruh potenciálnych záujemcov. Pokúsili sme sa ju koncipovať tak, aby 
obsahovala zmysluplné informácie pre diplomantov, doktorandov, ale aj 
ambicióznych nadšencov s osobnými skúsenosťami. Sústavne sa zaoberá-
me veľkým množstvom rukopisov nielen zo slovenského prostredia, ale aj 
z celosvetovej arény experimentálnej a klinickej medicíny. možno aj preto 
sme sa pokúsili napísať niečo, o čom si myslíme, že by mohlo pôsobiť ako 
stimulátor hlbšieho ponoru do vedeckého bádania, a najmä ako stimulátor 
hlbokých odborných a vedeckých zamyslení.

Terajší svet „produkuje“ informácie a komentáre, v ktorých je všetko 
spracované a vysvetlené až tak, že pri čítaní, počúvaní a pozeraní sa nám 
vtláča povinnosť počuté, čítané a videné absorbovať bez osobnej analýzy, bez 
našej osobnej účasti. medicína je založená na skutočnostiach, na výsledkoch 
vedeckého poznania, ale nie je to repetitívna činnosť. má pravidlá a zásady, 
ktoré sú špecifické v každom konkrétnom prípade. nie sú všeobecné, lebo 
riešenia nezávisia iba od princípov choroby, ale aj od toho, „kto chorobu 
má“. Rovnaká choroba u dvoch ľudí, to sú dva odlišné stavy s rozdielnym 
priebehom, výsledkom a komplikáciami. Štúdium, výučba medicíny ráta 
s tým, že okrem poznatkov je pre „úspešnú a modernú medicínu“ potrebná 
vysoká miera kreativity a medicínskej inteligencie. Tieto skutočnosti sa 
nevyučujú ako samostatné predmety. možno aj preto je medikom uložená 
povinnosť riešiť vybrané problémy formou diplomových prác a ich obha-
jobou. Postgraduálne sa kvalifikácia zvyšuje štúdiom, praxou, získavaním 
vyššieho stupňa kvalifikácie a aj doktorandským štúdiom. kvalifikovaní 
a erudovaní pracovníci so získanými stupňami odbornosti potrebujú 
pokračovať v zdokonaľovaní, pri ktorom sa vyžaduje „preukázať osobnú 



17

spôsobilosť“ kvalitnými vedeckými publikáciami. Aj ten, kto má záujem 
zdokonaľovať sa v príprave vedeckých rukopisov, by mohol v tejto knižke 
nájsť podnety na užitočné a zmysluplné zamyslenia.

vedecké bádanie je oblasťou ľudskej činnosti, bez ktorej by nebola súčas-
ná medicína taká, aká je. bez vedeckého bádania, bez vedy by bola medicína 
repetitívnou oblasťou založenou na skúsenosti, nie na poznaní. Skúsenosť je 
mimoriadne významná, je užitočná, ale nestačí na zdokonaľovanie medicíny. 
Skúsenosť „premenená“ na pomoc chorému človekovi predstavuje úžitok. 
vedecké bádanie rozširuje poznanie, teda chápanie procesov a dejov, ktoré sú 
podstatou porúch a chorôb. „Riešenie“ chorôb potrebuje skúsenosť, najmä 
však poznanie. Iba veda, poznanie umožňuje súčasnej modernej medicíne 
pochopiť podstatu porúch a možnosti ich opráv.

chápať podstatu vedeckého bádania a úlohu vedy v modernej medi-
cíne sa nemôže záujemca naučiť iba z kníh. Ten, kto sa chce ponoriť do 
vedeckého bádania, ale najmä každý lekár musí súčasne so štúdiom vstúpiť 
„na pôdu vedeckého bádania“ vlastnou účasťou, teda riešením problému, 
ktorý je komplementárnou záležitosťou väčších projektov, vedeckých 
problémov. Samotná prezentácia výsledkov alebo pozorovaní nie je vedou, 
ani vedeckým bádaním. 

vo svetovej spisbe je dostatok literatúry o vedeckom bádaní. Existujú 
aj časopisecké informácie, ktoré sú veľmi rozsiahle a mnohé sú mimoriadne 
detailné. vysokoškolská pospolitosť ako celok ich študuje iba zriedkavo, 
alebo vôbec nie. Pokus jednoducho priblížiť vedecké bádanie je zložitou 
úlohou, ku ktorej sme pristúpili s pokorou, ale aj so skúsenosťami nado-
budnutými vlastným ponorom do vedeckého bádania. 

vedecké bádanie a experimentálna veda nemajú veľmi dlhú tradíciu 
v porovnaní s vývojom ľudských spoločenstiev. Slávni grécki filozofi sa 
zhodli v tom, že poznatky o všetkom možno získať na základe pozorovania 
príčiny a následku. Pozorovanie nebolo sústredené do žiadnych ustanovizní. 
Prvá Academia, spoločnosť, ktorá sa venovala analýze pozorovaných javov, 
bola ustanovená roku 1603 v Ríme. O niekoľko rokov neskôr (1610) sa 
jej členom stal galileo galilei. v Londýne vznikla prvá Academia roku 
1650. Od tohto času sa veda a vedecké bádanie realizuje ako organizovaná 
činnosť ľudí na celom svete. v medicíne je medzníkom claude bernard, 
ktorý roku 1865 vydal v Paríži Úvod do štúdia experimentálnej medicíny. 
Robil animálne experimenty, ktoré používal aj na prednáškach. Obdobie 
predtým bolo obdobím pozorovaní, skúseností a hľadania možných vzťahov. 
Od vydania Úvodu do štúdia experimentálnej medicíny sa začala medicína 
veľmi prudko rozvíjať. S pribúdajúcimi poznatkami sa mnohé deje objasnili, 
no odhalila sa aj mimoriadna zložitosť dejov, ktoré prebiehajú v zdravom 
organizme, ale aj pri rôznych poruchách. najväčšie objavy v medicíne sa od 
roku 1901 oceňujú udelením nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu. 
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Roku 2013 bola nobelova cena udelená za transportné systémy buniek 
a roku 2012 za reprogramovanie buniek. 

vedecké bádanie sa stalo súčasťou vysokoškolského štúdia. Jeho dve 
základné formy – doktorandské štúdium a diplomové práce majú z orga-
nizačného hľadiska ustálenú formu, ktorá je veľmi podobná na všetkých 
univerzitách vo svete. v oblasti medicíny a biologicko-medicínskych vied 
je vedecké bádanie základom existencie medicíny na aktuálnej úrovni 
vedeckého poznania. medicína sama osebe rešpektuje skúsenosť oboha-
covanú o nové poznanie, ale nie je to repetitívna činnosť. Skôr naopak, 
permanentne sa obohacuje o prehlbujúce sa poznanie podstaty chorôb 
a o nové možnosti ich liečenia, resp. eradikácie. vzdialeným cieľom me-
dicíny je „oprava“ všetkých porúch v ľudskom organizme a život ľudí až 
po hranicu možno „naprogramovanej“ dĺžky života.

vedecké bádanie potrebuje permanentnú komunikáciu a kritické 
hodnotenia z viacerých strán. na splnenie týchto úloh existujú vedecké 
časopisy, v ktorých sa zverejňujú výsledky experimentov, pozorovaní, ale 
aj názory, ktoré posúvajú naše poznanie hlbšie do podstaty medicínskych 
a biologických dejov. Spracovanie experimentálnych a klinických pozo-
rovaní má ustálenú formu a pravidlá. na samom začiatku si dovolíme 
konštatovať, že ani najprecíznejšie spracovanie problému pri dodržaní 
všetkých predpísaných pravidiel časopisov nie je zárukou, že rukopis 
bude akceptovaný na uverejnenie. Akceptovanie rukopisu nie je iba zá-
ležitosťou predpísanej formy. forma rukopisu sa môže ľahko zmeniť, ale 
obsah spracovať na úrovni súčasných celosvetových poznatkov je drina, 
obrovská drina. kto to neskúsil „na vlastnej koži“, koho celý život niekto 
iba „pripisoval“ k publikáciám, nikdy nepochopí, čo to znamená napísať 
vedecký rukopis tak, aby bol akceptovaný v impaktovanom časopise. Aj 
tieto skutočnosti boli stimulmi, kvôli ktorým sme sa rozhodli napísať niečo 
o vede, o vedeckom bádaní a o vedeckých rukopisoch.

niektoré časti sme napísali formou dialógov podľa našich rozhovo-
rov. myslíme si, že takto „sa nestratia“ naše osobné postoje k niektorým 
skutočnostiam. vieme, že každý čitateľ má právo na osobný postoj, na 
osobný názor, na súhlas alebo nesúhlas s napísaným. Do knižky sme vložili 
niektoré texty, ktoré už boli uverejnené, a „čas overil“ ich užitočnosť. Išlo 
nám najmä o to, aby odborná komunita, doktorandi i diplomanti mali 
k dispozícii informácie a názory na vedu a vedecké bádanie – nie ako návod 
na úspešnosť, ale ako spoločníka vlastného uvažovania. Debatu a úvahy 
so „spoločníkom“ v písanej forme možno kedykoľvek prerušiť alebo čítať 
nesúvisle. viacero textov je najmä výzvou na uvažovanie a niektoré sú pre-
zentáciou názorov. nie sú to však všeobecné návody iba na to – ako treba 
napísať, prezentovať alebo obhájiť vlastné výsledky či predložené názory. 
Takejto literatúry je viac ako literatúry, ktorá je pokusom o stimulovanie 
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vlastného uvažovania, premýšľania o problémoch. kreativitu asi nemožno 
zvýšiť alebo stimulovať jednoduchým čítaním návodov. 

mentálna činnosť potrebuje „časopriestor“ a istý druh komfortu, 
nadšenie a radosť z tvorby, ktorá je nepolapiteľná, ale s možnosťou jej 
opisu či literárneho spracovania. forma literárneho spracovania je vhodná 
na komunikáciu s celosvetovou komunitou tých, ktorí rozumejú problé-
mom nášho záujmu. všetko, čo sme napísali, je napísané tak, ako sme 
to dokázali. myslíme si však, že všetko napísané môže posunúť vedecké 
bádanie v našom prostredí na komparabilnú úroveň s inými pracoviskami 
a pracovníkmi. Lekárska fakulta by bez vedeckého bádania bola strednou 
školou, a nie súčasťou univerzity. vieme, že mnohé sa v súčasnom živote 
dá odkopírovať, prevziať a napodobniť. na dosahovanie vysokého stupňa 
medicínskej inteligencie však potrebujeme nielen poznatky, schopnosť 
analyzovať zložité procesy, ale aj kreativitu. na dosiahnutie týchto cieľov je 
všetko napísané v tejto knižke priestorom, či arénou tvorivosti každého, kto 
sa do nej začíta. knižka nie je určená iba pre doktorandov a diplomantov. 
myslíme si, že všetkým, ktorým je zverená starostlivosť o diplomantov, a aj 
odborným vedúcim v doktorandskom štúdiu môže táto knižka priniesť 
podnety na hlboké zamyslenie. Asi by nemalo byť naším cieľom iba spl-
niť úlohy – radiť diplomantom až po obhajobu ich práce a doktorandov 
priviesť až po získanie vedeckého titulu. Úvahy v tejto knižke prekračujú 
pravidlami ohraničené procesy a rozvrhom určené štúdium. Hĺbavé zamys-
lenia potrebujeme na pochopenie vedeckého poznania, ale aj na vlastné 
sústavné celoživotné zdokonaľovanie. možno niektoré myšlienky alebo vety 
budú dobrým „spoločníkom“ aj pre tých, ktorí už získali všetky stupne 
kvalifikácií a sú vo veku, keď treba nastupujúcim odovzdávať aj čosi viac, 
ako je naša odbornosť a obsah modernej výučby. Toto sú však predstavy 
imponujúce čitateľom, ktorým nie je nič ľahostajné, ale aj takým, ktorí 
žiadny vrchol nepovažujú za konečný. Asi nie každý študent, ale určite 
niektorí sa zahĺbia aj do vedeckého bádania natrvalo. Tí ostatní by diplo-
mové práce mohli považovať za príležitosť predložiť poznatky obohatené 
aspoň niekoľkými vetami, ktoré sú produktom ich kreativity a obrazom 
ich intelektuálnej zrelosti. 

vedecká práca neprináša iba „revolučné objavy“. Často prináša obo-
hacujúce detaily a spresnenia nášho poznania. v tomto zložitom procese 
máme možnosť zdokonaľovať naše vlastné schopnosti vedieť zakomponovať 
naše výsledky do všeobecného poznania. všetko, čo s tým súvisí, nás môže 
pozdvihovať v zmysle intelektuálnom a tiež profesionálne medicínskom. 
možno aj preto o vede a o vedeckom bádaní píšeme nie opakovane, ale 
z pohľadu z viacerých strán. vieme, že v súčasnom svete neplatia, žiaľ, iba 
pravidlá korektnosti, ale aj pravidlá poníženia druhého v záujme vlastného 
povýšenia pri komparácii.
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vieme, že v súčasnosti sa preferujú viac návody ako filozofické zamysle-
nia. moderné technológie „uľahčujú komunikáciu“, zrýchľujú a extendujú 
prístup k informáciám. veda však nie sú iba informácie, je to aj zakom-
ponovanie poznatkov do všeobecného poznania. Univerzitné štúdium sa 
neželane mení na výkony, na zvládnutie, dosiahnutie a prekonanie niečoho, 
čo je definované a ohraničené. možno je na škodu najmä to, že sa vytráca 
komplexnosť a hlboká podstata vedy. Existujú organizátori, ktorí dokážu 
napísať návody a viesť diplomantov a doktorandov k splneniu predpísaných 
úloh. niekedy sú to aj úspešní „publikovatelia“ výsledkov meraní. Dosahujú 
merateľné parametre, ale akoby im chýbala hĺbka chápania podstaty vedy 
a zmysel i ciele univerzitného vzdelania. Určite sa v blízkej budúcnosti 
ukáže, že univerzitné štúdium bude potrebné individualizovať, ale najmä 
prehlbovať. Určite sa ukáže, že „vravnosť o všetkom“ je iba verbalizovanou 
povrchnosťou, ktorá sa k vedeckému bádaniu nehodí a nemala by mať 
miesto v univerzitnom štúdiu. Lekár potrebuje hlboké vedomosti, no najmä 
musí „vedieť narábať s tým, čo naštudoval“. Preto si potrebuje cibriť svoje 
myslenie, a nie iba prekonávať úlohy sumáciou kreditov.

Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti sa budú najlepšie doktorandské 
dizertačné práce publikovať ako monografie. výber bude závisieť od hod-
notenia oponentov, od priebehu obhajoby a od vedenia Lekárskej fakulty. 
myslíme si, že by sa týmto spôsobom otváral širší priestor na využitie 
vedeckých ambícií talentovaných doktorandov, ktorí dokážu predložiť 
v písanej forme obraz vlastnej vedeckej zrelosti, ale najmä výsledky, ktoré 
sú nespochybniteľné a akceptovateľné aj v aréne svetovej vedy. 

Súčasný svet je preplnený výzvami, návodmi, odporúčaniami a radami 
najrôznejšieho druhu. možno aj to je príčinou, že ľudia sa správajú tak, ako-
by hľadali návod na úspech, ba aj návod na šťastie a pochopiteľne aj návod 
na prekonanie či splnenie úloh a povinností. Štúdium medicíny by malo byť 
„na hony vzdialené“ od takýchto riešení a odporúčaní. Štúdium medicíny 
má svoje pravidlá, najmenej od Hippokrata, teda 400 rokov pred naším 
letopočtom. vždy bolo princípom naučiť sa predpísanú matériu, zvládnuť 
určité úkony a získať schopnosť kontemplatívneho uvažovania a myslenia. 
Teda nie iba prekonať to, čo je predpísané, získať kredity a „urobiť“ skúšky. 
možno sa v súčasnom náhlivom čase nezamýšľajú o týchto skutočnostiach 
ani tí, ktorí to majú z titulu funkcie „určené ako povinnosť“. Aj toto bolo 
pre nás stimuláciou, aby sme sa pokúsili napísať niečo o tom, aby sa „vstup 
diplomantov a doktorandov do vedy“ nepovažoval iba za povinnosť. 

vedecká publikácia je v súčasnom svete aj osobnou charakteristikou 
autora. Terajší čas poskytuje voľnosť a priestor na najrôznejšie prezentácie, 
deje, prevolania a sebaprezentáciu obyčajne tých, ktorých záujem spočíva vo 
zviditeľnení sa. vedecká publikácia, diplomová práca, doktorská dizertačná 
práca sú v prvom rade obrazom autora a dôkazom jeho mentálnych schop-



21

ností. nielen preto by mali byť tieto diela autentické, bez prikrášľovania 
myšlienkami iných. napísať vedecké pojednanie alebo osobný pohľad na 
zložité deje poskytuje autorovi napísaného možnosť zverejniť, ukázať to, 
čo dokáže, a ako to dokáže. Pri takomto prístupe je napísanie vedeckého 
a odborného textu nie iba povinnosťou, ale aj veľkou príležitosťou.

Osobitnou súčasťou vedeckého bádania v medicíne sú klinické štúdie 
neobvyklých prípadov a klinické sledovania. Pri týchto je odborník takmer 
výlučne iba pozorovateľom. Dokáže evidovať normálne i prekvapujúce 
skutočnosti, ktoré sa môžu považovať za variabilitu v biologicko-medi-
cínskej oblasti. Pri sofistikovanej taktike dokáže erudovaný „pozorovateľ“ 
získať mimoriadne cenné poznatky, ktoré môže následne inkorporovať do 
poznania, teda do vedeckého poznania. klinické sledovania nezaostávajú 
za vopred pripravenými experimentmi akéhokoľvek druhu. Sú však oveľa 
náročnejšie na prípravu, na sledovanie bez zásahu a najmä na spracovanie 
parametrov pozorovaní. vzdelanec, intelektuál, klinik to vo vhodných pod-
mienkach dokáže. viaceré klinické sledovania sa teraz robia v nadnárodných 
rozmeroch s účasťou desiatok a stoviek skvelých pracovníkov.

byť vzdelaným, múdrym a dobrým človekom nie je málo. vedenie 
Európskej únie, ani riadiace štátne útvary sa nestotožnili s podstatou medi-
cíny a vedeckého bádania bez zisku. zdravotníctvo ako systém funguje na 
princípe nákladov, spotreby a výdajov. Obranou čistých záujmov v zmysle 
Hippokratovej prísahy, dokonalosťou a vysokou profesionálnou úrovňou 
môže každý medicínsky vzdelaný človek ak nie bojovať, tak aspoň vzdorovať 
ekonomickej presile v oblastiach, pre ktoré vždy „platil princíp solidarity“. 
zdravotníctvo by nikdy nemalo „fungovať“ analogicky ako „obchodné re-
ťazce“. vstupom do vedeckého bádania, osobnou dokonalosťou a vysokou 
profesionálnou a vedeckou úrovňou chceme osvedčovať naše rešpektovanie 
všeľudských princípov. naša inakosť nie je priek, ale prirodzená hrdosť 
a úcta voči všetkému dobrému a človečenskému. nie sme kritikmi systé-
mov, ani pravidiel. chceme byť profesionálmi s čistým svedomím a ľuďmi, 
ktorí majú úctu voči životu a súcitenie s chorými, ktorí potrebujú nie iba 
pomoc, ale aj našu múdrosť. 

kto sa začíta do tejto knižky, nájde v nej vety, ktoré sú iným pohľa-
dom, než aký „servírujú všeorganizátori“. Určite nebude čítať zbytočne 
najmä ten, kto sa pokúsi uvažovať sám o sebe a o svojej prirodzenej pro-
fesionálnej kariére bez „užitočných“ návodov a bez pomoci „mocných“. 
Uvažovanie, hlboké uvažovanie nie je „viazané“ na získané gradusy a posty, 
ktoré „zastávajú“ oficiálni predstavitelia riadiacej sféry vysokoškolského 
štúdia. Dôkazom tohto konštatovania sú všetky úspechy mladých a veľmi 
mladých absolventov našej fakulty, ktorými prevyšujú mnohých iných. 
múdrosť sa nezískava pozíciou, ale pozície by mali získavať výnimočne 
múdri a ľudsky statoční.
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z mInULOSTI DO PRíTOmnOSTI

Ostatníková D., Hulín I.

Lekárska fakulta Univerzity komenského nevznikala postupnými 
krokmi. vznikla rozhodnutím parlamentu a prezidenta. Jej začiatok 
bol zverený univerzitným profesorom so skúsenosťami. Preto bol rozvoj 
lekárskej fakulty vlastne kopírovaný podľa Lekárskej fakulty karlovej 
univerzity v Prahe. v dôsledku týchto skutočností to bola od začiatku 
svojej existencie veľmi dobrá fakulta, o ktorú bol záujem v strednej 
a juhovýchodnej Európe. Počtom prevyšovali študenti inej národnosti, 
ktorých bolo viac ako domácich Slovákov. blížime sa k storočnici našej 
existencie a zdá sa nám, akoby pomer študentov napodobňoval situáciu 
pri jej založení.

nielen Hippokratova prísaha prikazuje medicínu vyučovať a umenie 
liečiť odovzdávať. v celej histórii medicíny sa od Hippokrata veľa zmenilo. 
medicína už nie je založená iba na pozorovaní chorého, na skúsenosti a na 
primeranej pomoci zmierniť bolesť a liečiť choroby. moderná medicína reš-
pektuje súčasnú úroveň poznania, teda vedecké poznatky a nahromadenú 
skúsenosť, ktorá má podobu definovaných i nepísaných pravidiel. budúc-
nosť medicíny ako súčasti existencie ľudstva je opodstatnená a nespochyb-
niteľná. Súčasná úroveň medicíny a jej zdokonaľovanie je najužšie spojené 
s vedeckým experimentálnym a klinickým bádaním. Preto sme sa rozhodli 
pripraviť niekoľko samostatných kapitol, celkov, s cieľom vyplniť medzeru, 
nedostatok literatúry, ktorá by nemusela byť čisto komplementárna k exis-
tujúcej študijnej literatúre. Je to pokus priblížiť vedecké bádanie, vedeckú 
spisbu a zverejňovanie vlastných pozorovaní a aj výsledkov vlastných expe-
rimentov v časopiseckej forme a v knižnej podobe. zverejňovanie získaných 
poznatkov je v súčasnosti nielen základom progresu medicíny, ale využíva 
sa ako merateľný parameter odbornej a vedeckej zrelosti adeptov vyššieho 
stupňa kvalifikácie. vedecká publikačná aktivita je meradlom hodnotenia 
kvality jednotlivcov, fakúlt a univerzít. napriek týmto všeobecne dobre 
známym skutočnostiam sa nevenuje sústavná pozornosť zdokonaľovaniu 
doktorandov fakulty, ale ani študentom a ostatným pracovníkom.

Súčasnosť charakterizuje záujem riešiť problémy rýchlo, efektívne, 
užitočne, s malými nákladmi a s veľkým ziskom. Svet sa za posledných 30 
rokov zmenil v každom smere. zrýchlil sa nielen pohyb obyvateľstva, ale 
zrýchlilo sa všetko. Tieto a podobné skutočnosti obyčajne nepovažujeme 
za principiálne rozhodujúce. nepripisujeme im vážnosť a určite s nimi 
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nekalkulujeme ako s faktormi, ktoré ohrozujú ľudstvo ako celok. musíme 
ich však rešpektovať.

celý globálny svet je v kríze. nielen v ekonomickej, ale hlavne v mo-
rálnej. Prestali sme si vážiť tradičné hodnoty, česť a pravda už dávno nie 
sú cnosti, za ktoré sa oplatí aj „život položiť“. Aj veda je v súčasnosti istým 
spôsobom v kríze a niektorí už avizujú, že ide zlým smerom. veda začala 
byť kompetitívna – pretekáme sa, kto viac uverejní, kto objaví viac a dôle-
žitejších noviniek, alebo potvrdí nejakú predikciu. Ak urobíme experiment 
a na nič neprídeme, nič nedokážeme, je malá pravdepodobnosť, že to 
budeme môcť publikovať. A nie je rozdiel medzi tým, keď sa experiment 
nevydarí, alebo nedokončí, a tým, keď síce experiment urobíme, ale hy-
potézu nedokážeme, výsledky opíšeme, ale ostanú nezverejnené. v oboch 
prípadoch to má negatívny vplyv na získanie financií na ďalšie obdobie. 
veda dôveruje, ale nepreveruje, treba rýchlo publikovať, aby sme mohli 
získať ďalšie finančné zdroje. vedci prestali mať chuť zachovávať kontrolu 
kvality, lebo v akademických kruhoch platí zákon publikovať a mať ohlasy 
na publikované výsledky. Podľa toho vypočítavame indexy a meriame kva-
litu vedca. zabúdame však na verifikovanie výsledkov. Časopisy s vysokým 
kreditom a vysokým impaktom, ktorý odráža významnosť uverejnených 
výstupov, majú aj vysokú mieru odmietnutia zaslaných rukopisov. Aby si 
udržali vysoký impakt, musia uverejňovať predovšetkým top témy, ktoré 
zaujmú. myslím si, že potrebujeme vymedziť priestor aj nezaujímavým 
témam a vyčleniť prostriedky na ich uverejnenie. nepotvrdené hypotézy 
sa ťažko publikujú, a keďže je to známe, tak sa vedci ani nenamáhajú písať 
rukopisy s negatívnymi výsledkami. Ale veda potrebuje vedieť, čo nie je 
pravda, rovnako, ako potrebuje vedieť, čo je pravda. Potrebujeme preto 
overovať tak pravdivé, ako aj nepravdivé výsledky, lebo chyby sa môžu 
vyskytnúť aj v metodike, aj v štatistike a následne sa to prejaví v skreslených 
výsledkoch. základom objektívnej pravdy je, že ten istý experiment bez 
ohľadu na to, kto ho urobí, dá vždy ten istý výsledok. Replikácia štúdií 
podľa metodík iných tímov sa však nepovažuje za originálnu vedu, preto 
hrozí, že môžeme zotrvať síce v originálnych a zaujímavých, ale zároveň aj 
v nepravdivých záveroch. 

ku klamlivým záverom prispieva viacero faktorov, ale určite tam patrí 
aj profesionálny tlak, súťaživosť, ambície rýchlo vyrásť na úspešného vedca 
či akademického profesionála. To všetko tlačí vedcov publikovať rýchlejšie, 
ako je rozumné. Až v poslednom čase sa začínajú vedecké spoločnosti za-
ujímať o overovanie výsledkov podporovaním replikovania štúdií, a tak sa 
hádam budeme môcť vrátiť k poctivej vede, ktorú vedci robia z túžby po 
poznaní, a nie z túžby po úspechu a rýchlom profesionálnom raste. 

v terajšom systéme vedeckého bádania sa zložitým postupom získavajú 
finančné prostriedky na vedecké projekty. Systém plánovania a grantový 
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systém podporuje jasne formulované projekty, pri ktorých zadávateľ určil 
cieľ, a potom ho dosiahol. Pri tomto spôsobe sa určujú také ciele, ktoré sú 
určite dosiahnuteľné, aby zadávateľ mohol získať ďalšie prostriedky na ďalší 
projekt. Pri prvom pohľade to vyzerá ako premyslený a užitočný systém. Pri 
hlbšej analýze vidíme, že tento systém podporuje projekty na úkor cieľov, 
ktoré nemusia byť vždy na sto percent dosiahnuteľné. najhoršie je však to, že 
takýto systém umŕtvuje, alebo eliminuje kreativitu vedeckého bádania.

v posledných rokoch sa celý svet zmenil na jednu „veľkú dedinu“. 
nielen mobilománia, ale aj prenos obrazov a komunikačné siete umož-
ňujú takmer každému nazrieť nielen do kuchyne, ale aj do žalúdka, do 
skladov, ba dokonca možno zistiť obsah audiokomunikácie odpočúvaním 
rozhovorov na všetkých, aj najvyšších miestach riadenia veľkých celkov, 
štátov, národov a korporácií.

napriek relatívnemu dostatku všetkého je pri nerovnomernom rozdele-
ní vody a poživne na svete veľa krajín, ľudí a národov, ktoré sú na hrozivej 
úrovni chudoby. chudoba nie je spojená iba so živorením, ale často sa 
zneužíva na osočovanie druhých, na drancovanie krajiny chudobných 
v záujme zisku, akoby peniaze mali v budúcnosti vyriešiť všetko. Sloboda 
a demokracia sa vyučujú už od narodenia. všetci si však osvojujú, privlast-
ňujú najmä nárok na starostlivosť a zaopatrenie zo strany štátu, celku alebo 
komunity, v ktorej ľudia žijú. bývanie a poživeň s oblečením sú v popredí 
záujmu nemajetných. 

Počet obyvateľov sa mení v neprospech malých národov a štátov. 
zdravie obyvateľstva sa stáva celosvetovým problémom. naše problémy 
v zdravotníctve sú zanedbateľné v porovnaní s problémami v najvyspelej-
ších a v zaostalých štátoch. vehementne všetko riešime a najmä hovoríme 
o problémoch, ktorým sa venuje parlament, o ktorých hovoria demonštru-
júci. všetci akoby sme sa stávali súčasťou obrovskej mašinérie.

vzniká tu otázka, či v terajšom svete robíme to, čo by sme mali, a či 
to robíme tak, ako by to bolo potrebné. celosvetové problémy nás vťahujú 
do procesov, do dianí a do hovorenia bez východiska. možno by sme sa 
mali usilovať pochopiť náš „záber“, náš priestor a úlohy, ktoré by sme mali 
splniť z našej pozície. nemali by sme nariekať nad svetovými problémami. 
Učitelia a pracovníci lekárskej fakulty sú súčasťou univerzity. Univerzity 
všeobecne majú prioritné úlohy v každom štáte. vynárajú sa tu však otázky, 
či dostatočne hlboko analyzujeme postavenie našej univerzity a najmä našej 
fakulty. máme prevádzkové problémy, ekonomické limity. A pritom my, 
pracovníci univerzity by sme mali zabezpečiť vysokú vzdelanosť študentov, 
vysokú odbornosť všetkých pracovníkov, rozvoj intelektu a tvorivú atmo-
sféru v každom smere. v snahe plniť tieto ciele sa musíme zamyslieť nad 
tým, aké máme naše osobnostné predpoklady plniť tieto ciele a či je systém 
natoľko plastický, že sa môže adaptovať aj na najvyššie nároky a úlohy. 
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vo výučbe pretrváva tradícia. Tradícia je užitočná vtedy, ak sa týka reš-
pektovania pravidiel a hodnotení toho, čo je zmysluplné. Tradícia v tom, že 
opakujeme tradičné, teda často aj staré poznatky, je brzdou, a nie tradíciou. 
Pretrvávajúci archaizmus vo výučbe nie je na úžitok. vo výučbe chýba 
systematické zdokonaľovanie, kooperácia a desaťročiami zdokonaľované 
vlastné učebnice a najmä zdokonaľovaný obsah štúdia. na niektorých 
pracoviskách muselo uplynúť 85 rokov, aby vznikli vlastné učebnice a na 
iných ani počas celej 94-ročnej existencie nevznikli vôbec. 

z uvedeného vyplýva, že je potrebné urobiť všetko preto, aby sa po 
hlbokej diskusii prehodnotil celý systém výučby na našej fakulte a aby sa 
otvoril priestor kreatívnemu mysleniu. Publikačná aktivita na fakulte je 
obrazom limitov na dosiahnutie úrovne potrebnej na postupy a získanie 
vedeckých a vedeckopedagogických stupňov. vedecké bádanie nie je 
postavené ako rovnocenná činnosť vysokokvalifikovaných pracovníkov 
s ostatnou pedagogickou a kuratívnou prácou. mohli by sme voľnejšie 
povedať, že základnou prácou je pedagogická práca, ktorej sa do hĺbky 
nevenujeme, hlavne z hľadiska inovatívnych metód výučby. Predpísaná 
látka, sylaby a „multichoice“ testy nie sú metódami, ktoré dokážu vytvoriť 
podmienky na absorbovanie veľkého penza látky aj so schopnosťou vyu-
žívať poznatky pri aktuálnom riešení problémov. Liečebno-preventívna 
činnosť má pravidlá, ktoré musíme rešpektovať. Táto činnosť by nemala 
mať znaky repetitívnej činnosti. nemala by to byť činnosť limitovaná iba 
požiadavkami („guidelines“). musíme ich rešpektovať, ale pri liečebno-
preventívnej činnosti je víťazstvom intelektuálna tvorivosť. možno by 
sme sa mali zamyslieť, či vytvárame podmienky na naplnenie takýchto 
cieľov. 

Otázok je viac ako odpovedí. nevieme, či sme zvládli na súčasnej úrovni 
to, že našou úlohou by malo byť poskytnutie poznatkov v percipovateľnej 
forme a úsilie, aby ich budúci lekári zvládli. v tejto súvislosti sa musíme 
sami seba pýtať, či chápeme súčasných ľudí, či rozumieme, že to nie sú iba 
pacienti s problémami a chorobami, že sú to ľudia, často ľudia v núdzi. 
vyučujeme predmety, ktoré si študent ukladá v pamäti s nádejou dobrej 
retencie na dlhší čas. vyučujeme primerane dobe, alebo vyučujeme ako 
za čias Jána Amosa komenského? Alebo ani to nie? Písanie diplomových 
prác je tvorivou činnosťou, alebo slohovou úlohou pre študentov? Toto 
sú otázky, ktoré sú výzvou na naplnenie, ale nie sú to otázky čakajúce na 
odpoveď. O tomto a o ďalších problémoch je lepšie písať ako hovoriť. 
Študenti asi potrebujú podnety, vysvetlenia a aj školskú pomoc, aby chá-
pali zmysel diplomových prác, aby vedeli pochopiť význam vedeckého 
bádania. nateraz považujeme za zmysluplné pripraviť knižku, ktorá by 
mohla obsahovať to, čo potrebujeme. návodov je veľa, ale hlbších analýz 
a pohľadov je akosi málo.
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vedecké bádanie na fakulte má predpísané organizačné formy. Študenti 
pracujú na diplomových prácach, študenti PhD. na dizertačných prácach. 
Tieto riadené procesy však niekedy usmerňujú pracovníci fakulty, ktorí sa 
nemôžu pýšiť excelentnými publikáciami v prestížnych časopisoch, ani 
vlastnými učebnicami. Preto si myslíme, že na „tomto poli“ je potrebné 
urobiť „krok vpred“. Po hlbokej analýze sme dospeli k záveru, že počtom 
publikácií vystačíme číselným kritériám. vieme však, že pri komparácii 
s inými pracoviskami, s inými lekárskymi školami v zahraničí nedosahu-
jeme komparabilnú úroveň. zabezpečiť v tomto smere želateľnú zmenu 
nemožno žiadnym opatrením, uznesením, ani nariadením, ani zvýšením 
nárokov a kritérií pre docentov a profesorov. zmenu môžeme dosiahnuť 
iba sústavnou prácou, zdokonaľovaním vedeckého bádania, nie iba robe-
ním pokusov, ale hĺbkou chápania vedeckých problémov. v porovnaní 
s mnohými fakultami a univerzitami máme obrovský náskok. Ako jediná 
univerzita na Slovensku vydávame samostatne, nie v kooperácii, vedecký 
časopis – bratislavské lekárske listy. niekedy sa nám zdá, akoby naši pracov-
níci nedosahovali úrovňou ani na to, aby publikovali výsledky vlastnej práce 
v tomto časopise. Existujú aj výnimky, že naši študent v rámci diplomovej 
práce publikovali výsledky ako prví autori v impaktovaných časopisoch 
v zahraničí. nielen preto sme považovali za odôvodnené pripraviť túto 
knižnú publikáciu pre študentov, pre doktorandov a pre mladých, a možno 
aj nielen mladých pracovníkov našej fakulty.

nikto nepochybuje o význame vysokoškolskej výučby. v medicíne 
nejde iba o výučbu v klasickom slova zmysle. napríklad výučba dejepisu 
alebo sociológie nevyžaduje poznatky a skúsenosť spolu. výučba medicíny 
predstavuje poznatky a odovzdávanie skúseností. Preto sa od Hippokrata 
tiahne označenie profesionalizmus vo výučbe medicíny. všeobecne sa 
rešpektuje, že výučba na lekárskych školách vychádza z profesionalizmu 
odvtedy, čo je medicína medicínou. Profesionalizmus v modernej medicíne 
predstavuje nielen poznatkovú oblasť, ale aj skúsenosť a tréning mladého 
adepta na profesionalizmus v medicíne. Profesionalizmus v medicíne 
vylučuje benevolenciu a možnú chybovosť. Profesionalizmus a učiteľská 
autorita sa nemôže dosahovať nadradenosťou učiteľa nad študenta tým, 
že pedagóg študenta ponižuje neúspechom pri najrôznejších testoch. 
Podobne ani budovanie potrebnej istoty študenta sa nemôže dosahovať 
súčtom kreditov, matematickým súčtom bodov a „bodíkov“. Pri pacien-
tovi ide o problém, a nie o súčet bodov zabezpečujúci potrebnú úroveň 
profesionalizmu. Profesionalizmus je teda vo výučbe, ale aj v konkrétnej 
liečebnopreventívnej práci učiteľov univerzity a fakulty. Profesionalizmus 
sa v medicíne získava permanentným štúdiom a obohacovaním osobných 
skúseností, čo sa premieta do zákonom stanoveného stupňa profesiona-
lizmu, získaním kvalifikácie, atestácie viacerých stupňov. v tejto súvislosti 
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treba povedať, že profesionalizmus v medicíne je spojený s morálnou 
a zákonom deklarovanou zodpovednosťou. Politológia alebo iné oblasti 
vedy a mentálnej činnosti nemajú zákonom určenú zodpovednosť profe-
sionalizmu v profesii. Tieto problémy nie sú explicitne obvyklou súčasťou 
štúdia medicíny. mali by byť inkorporované do oblasti medicínskej 
inteligencie a vedeckého bádania. Priamo s profesionalizmom úzko súvisí 
etický a filozofický kontext. vo vedeckom bádaní je definovanou súčas-
ťou vedeckých publikácií tak z experimentálnej, ako aj klinickej oblasti. 
k týmto neoddeliteľným súčastiam patrí ďalšia významná oblasť, a tou 
je morálka. morálka v medicíne, ak máme na mysli oddanosť pacientovi 
a jeho problémom, sa nemôže odmerať, kvantifikovať a ani vyčísliť. Tieto 
skutočnosti by mali byť inkorporované do štúdia všetkých predmetov od 
prvého ročníka štúdia a do života všetkých učiteľov a pracovníkov. mož-
no by sme mohli uvažovať alebo aj preskúmavať, či sa profesionalizmus 
učiteľov, medicínska inteligencia klinikov, vysoký stupeň morálky a etiky 
prejavuje, alebo neprejavuje v správaní medikov. 

Do výučby je potrebné vnášať optimizmus zo zvládnutia, z na-
študovania zložitých problémov, a nie strach z testov a túžbu získať 
potrebné body. Profesionalizmus vo výučbe nemôže nahradiť zložitosť 
a neprekonateľnosť nárokov vyučujúcich pri skúške. Presvedčenie, že 
požadované poznatky sú pre štúdium medicíny potrebné, je silnejším 
faktorom ako náročnosť formulovaná do otázok, ktoré sú niekedy naj-
mä pascou. nie na poslednom mieste je potrebné povedať, že učitelia 
základných a teoretických predmetov by mali konzultovať s učiteľmi 
klinických predmetov to, čo by potrebovali študenti zvládnuť, aby mohli 
pokračovať v štúdiu klinických predmetov. nevedomosť by nemali 
nahrádzať sankcie, ale radšej virtuozita vo výučbe.

Stresovaný študent sám sebe limituje záujem a sústreďuje sa na ekono-
mické zabezpečenie a splnenie limitov, aby postúpil do ďalšieho ročníka. 
možno by bolo vhodné vrátiť sa k Sokratovi, ktorý povedal, že nemôže 
byť ustanovené nič, čo má byť veľké, ak sa o tom predtým nediskutovalo. 
k tejto myšlienke môžeme dodať, že sa to nemusí týkať obsahu výučby, 
ale foriem určite.

nároky na profesionalizmus pri výučbe sú nespochybniteľné. Je priro-
dzené požadovať profesionalizmus vo výučbe od všetkých, ktorí sú spojení 
s vysokoškolskou výučbou. na jednej strane vyučujúci a na druhej strane 
študenti. Je preto prirodzené „brať na zodpovednosť študentov“. Toto je 
jeden z principiálnych problémov vysokoškolskej výučby. Jeho súčasťou nie 
sú protipóly, ale myšlienky o tom, že sme vlastne „rodinou“, v ktorej by sa 
mali odovzdávať všetky poznatky študentom. Prirodzenou podmienkou 
je vzťah medzi študentmi a učiteľmi. na ilustráciu uvádzame príhodu 
s profesorom patológie, s profesorom františkom kleinom. 
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Leto sa pomaly míňalo, slnko bolo už o čosi nižšie a čas sa prehupol 
do príjemného popoludnia. Profesor vyšiel pred pitevňu a mädlil si ruky. 
Usmieval sa. Starší asistent sa spýtal, z čoho má takú radosť, že ju vidieť. 
Profesorova radosť sa pri tejto otázke ešte viac zvýraznila a dodal – zajtra 
už bude po prázdninách a prídu študenti. mal študentov naozaj rád. 
Dovoľujeme si poznamenať, že jeho vrelý vzťah k študentom neznamenal 
benevolenciu pri skúške, pri nárokoch na študentov, práve naopak.

Študent medicíny by nemal byť sklamaný z prístupu učiteľov, od 
ktorých pri príchode na štúdium neočakáva benevolenciu, ale náročnosť. 
Určite však neočakáva nepriateľstvo a podceňovanie pri nezvládnutí čoho-
koľvek. možno by zdokonaľovanie učiteľov z vysokoškolskej pedagogiky 
a najmä didaktiky prospievalo výučbe. Študent medicíny určite prichádza 
na štúdium s vyššími emóciami, s očakávaniami, že sa stretne s vysoko-
školskými učiteľmi, ktorí si ctia ideály altruizmu, majú súcit so slabými, 
chorými a núdznymi. Predpokladajú, že vysokoškolskí učitelia rešpektujú 
osobitosti, ktoré nevybočujú zo spoločenských noriem, že sú to všetko 
čestní a poctiví ľudia s osobnou noblesou. nemôžeme neuvažovať o tom, 
že študenta medicíny „život na fakulte“ vťahuje do riešení takých otázok, 
ako je komparácia – čo je viac – dobrý človek, alebo dobrý lekár?

nie je jednoduché rozhodnúť, čo je z hľadiska ľudskej spoločnosti 
dôležitejšie. Obrovská rýchlosť komunikácie ľudí, vymieňanie si informá-
cií a správ „urobilo“ zo sveta „veľkú dedinu“, v ktorej je každý o každom 
informovaný. Dokonca informácie presakujú z najvyšších kruhov až 
k najnižším. Demokracia prináša rovnostárstvo v nárokoch, v právach, 
v ľudskej rovnosti, ale nie v prístupe k získaniu bohatstva, ktoré by mohlo 
byť zábezpekou na dožívanie vyššieho veku bez ujmy dôstojnosti. medicína 
v zmysle udržania dobrého zdravia obyvateľstva nemôže byť rozdelená na 
vyššiu a nižšiu. Takéto riešenie by bolo veľmi krátkozraké. z hľadiska ma-
jetného obyvateľa, v ktorejkoľvek krajine, rešpektujeme jeho nároky o jeho 
osobné zdravie. z hľadiska existencie národov a štátov má v dlhodobom 
pohľade lepšiu perspektívu spoločenstvo so zdravou mladou generáciou 
a s obyvateľstvom, ktoré nemá extrémne vysokú chorobnosť. 
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vÝcHODISká vzDELAnOSTI

Ostatníková D., Hulín I.

Súčasný svet nie je iba iný ako ten predchádzajúci. Súčasný svet je v ne-
ustálom pohybe, ktorý sa týka najmä iných ako industriálnych problémov. 
Industrializácia priniesla zjednodušenie obstarávania prostriedkov obživy. 
v minulosti mať predstavovalo uspokojenie z dosiahnutia tohto vrcholu. 
Ľudské spoločnosti majú prostriedky obživy, ale systém existencie všetkých 
členov je rôznorodý, značne rozdielny a ich komplexné riadenie nefunguje 
podľa minulých predstáv budovateľov demokracie. vysoké školstvo je 
súčasťou zložitých spoločenských procesov a problémov. Rozhodli sme sa 
zaujať stanovisko k niektorým skutočnostiam v dialógu, ktorý predkladáme 
verejnosti a vysokoškolskej pospolitosti ako príspevok do širšej – verme, 
že zmysluplnej a podnetnej diskusie. 

Ivan Hulín
nikto nepochybuje o tom, že vzdelanie a vzdelávanie sa v súčasnosti 
zmenilo na masovú záležitosť. v nedávnej minulosti si vzdelanie mohlo 
„dovoliť“ oveľa menej ľudí ako dnes. Existoval obrovský rozdiel medzi 
vzdelaním masy pacientov a lekárov. celosvetovo sa vzdelávanie mení 
rýchlo a v najrôznejších podobách. v súčasnosti spoločnosť všeobecne 
získava nepretržite nové a najnovšie poznatky prostredníctvom médií. 
Tieto skutočnosti musíme brať do úvahy a nemôžeme sa uzatvárať do 
„našej vzdelanosti“. mnohé medicínske výkony vyžadujú kvalifikovaný 
súhlas pacienta, alebo sám pacient sa dožaduje zložitých výkonov a zásahov, 
ktoré sa týkajú jeho zdravia a nie sú bez „rizika“ alebo bez potenciálnych 
následkov. Aj globalizácia Európy a celého sveta „poskytuje“ iné možnos-
ti, ako to bolo v nedávnej minulosti. Pacienti sa už v súčasnosti môžu 
v Európskej únii dožadovať lekárskeho výkonu v inom štáte a zdravotný 
výkon uhradí ich domovský štát. nemôžeme sa preto uzatvárať do vlast-
ného školstva a nevidieť, že veľké rozdiely a nižšia úroveň i nižšia kvalita 
zdravotníctva je v Európe nemysliteľná. Je vaše „videnie“ iné, alebo vidíte 
ďalej do budúcnosti?

Daniela Ostatníková
myslím si, že všetci dobre poznáme najrôznejšie výzvy a prevolávania, že tre-
ba investovať do vzdelávania. v jednej vašej knižke ste sa pred vyše desiatimi 
rokmi kriticky vyjadrovali k technickým parkom, budovanie ktorých bolo 
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na prvom mieste v záujme vlády. „navrhovali ste“ budovanie vedeckých 
parkov. Úsmevne ste poznamenali, že zo slovenských drotárov chce vláda 
„urobiť“ slovenských montérov. Život sa u nás a v celej Európe prehupol 
do inej polohy. možno ani montéri nebudú mať o chvíľu prácu, lebo ich 
nahradia roboty. nielen preto sa systém fungovania a riadenia spoločností 
ľudí dostal do úplne inej polohy. zdravá mladá generácia a zdravé vzdelané 
obyvateľstvo sú nateraz dobrou perspektívou naplnenia všetkého, čo spadá 
pod označenie prosperujúca spoločnosť, prosperujúci štát. Tieto skutočnosti 
uvádzam preto, lebo si myslím, že technická a ekonomická inteligencia 
môžu mať o niečo iný pohľad. myslím si, že „úspešná“ ľudská spoločnosť 
sa nemôže hodnotiť iba podľa technickej vyspelosti, kvality komunikácie 
či podľa počtu mobilov na počet obyvateľov. Počet mobilov nevyrieši 
problémy, ak v spoločnosti nič nefunguje. Dovoľujem si k tomu pridať, že 
vzdelanie a vzdelávanie sa musia adaptovať na súčasnosť po obsahovej aj po 
formálnej stránke. Žiačikovia sa teraz učia asi menej básničiek naspamäť, 
ale učia sa narábať s počítačom. vo vysokoškolskej výučbe prebiehajú ne-
uveriteľne rýchlo premeny, ktorých cieľom je zvládnuť predpísané penzum 
vedomostí a stimulovať kreatívne myslenie. možno sa už v krátkom čase 
naplní vaša predstava o vedeckom parku Univerzity komenského. neviem 
však, nakoľko to ovplyvní „život“ celej univerzity. 

Ivan Hulín
myslím, že by som mohol súhlasiť s vaším osobným názorom. Problém 
vzdelania a vzdelávania však vidím aj ako „zložitú záležitosť“. Prístup k in-
formáciám pri dobrej pamäti recipienta je vhodnou metódou absorbovania 
veľkého počtu informácií a poznatkov. Je to vlastne samovzdelávací proces 
s veľkým množstvom uložených informácií v pamäti. neviem, či sú to vždy 
iba samovzdelanci, alebo sem-tam aj polovzdelanci. Hovorím to preto, že 
„do vzdelávania hovoriť“ by mali mať právo vzdelanci a mali by byť vylúčení 
polovzdelanci. Ak by to bolo takto, ak by sme uvažovali v tomto rozmedzí, 
tak potom by mala byť vysokoškolská výučba oveľa viac ako obohatenie 
sa o nové poznatky. možno to neplatí pre všetky odbory vysokého škol-
stva, ale v medicíne je to bezpodmienečná podmienka. Lekárska fakulta 
musí pripravovať všeobecných lekárov, a nie špecialistov. chcel by som 
vedieť niečo o vašej predstave, ako by bolo možné v blízkej a vzdialenej 
budúcnosti riešiť problém veľmi širokého vzdelávania v medicíne. myslím 
vysokoškolského vzdelávania, nie postgraduálneho.

Daniela Ostatníková
vysokoškolské vzdelávanie sa z hľadiska organizátorov usporadúva pra-
vidlami, aby sa dosiahli určené ciele. Pri pohľade na vysoké školstvo ako 
celok možno s tým súhlasiť. Pri pohľade na medicínu si nemôžeme dovoliť 
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účasť polovzdelancov vo vysokoškolskej výučbe. vami charakterizovaný 
polovzdelanec je neprípustný, ale ak zoberieme do úvahy permanentné 
zdokonaľovanie a prehlbovanie medicíny, tak vysokoškolský učiteľ v oblasti 
medicíny sa aj pri vysokej kvalite môže stať polovzdelancom. Stačí na to 
„pauza“ desať, alebo možno aj menej rokov bez systematického štúdia 
a zdokonaľovania sa vo vlastnom odbore a je z neho takmer polovzdelanec. 
môže byť „odborníkom“, ale v medicíne to môže byť veľkým problémom. 
Preto existujú veľmi premyslené systémy, ktoré sú poistkou, aby sa lekár 
udržal na aktuálnej odbornej a vzdelanostnej úrovni. všeobecne pri vy-
sokoškolských učiteľoch to nie je jednoduché. Postupné zdokonaľovanie 
má svoje pravidlá, ale v pravidlách nemožno „fixovať“ povinnosť trvalého 
štúdia. Tieto ciele sa dosahujú výchovou. Preto je štúdium medicíny trocha 
iné ako štúdium niektorých iných odborov.

Ivan Hulín
Ľudia na celom svete sú na vyššej vzdelanostnej úrovni v porovnaní s mi-
nulosťou. v tomto prípade hovorím o priemere vzdelanostnej úrovne. 
nemôžem sa vyhnúť problému nevzdelanosti. nevzdelanosť nepredstavuje 
stav absencie vzdelania. nevzdelanosť sa v súčasnosti spája so všeobecným 
nedostatkom kultúry komunikácie a s prítomnosťou hrubosti, vulgárnosti 
a nastoľovania požiadaviek najrôznejšieho druhu. Požiadavky bývajú v prí-
pade núdznych opodstatnené, ale v prípade záujmových skupín je to veľmi 
zložité. myslím si, že nemôžeme uhýbať pred problémami, ktoré nie sú 
problémom vysokoškolského vzdelávania, ale ľudskej spoločnosti. Ľudia 
bez medicínskeho vzdelania bývajú rovnako chorí ako tí so vzdelaním. 
Pacienti neoplývajú srdečnosťou voči lekárom, ako to bývalo v minulosti. 
To všetko iné je aj následkom existujúcich spoločenských pomerov. Je to 
aj súčasťou spoločenského systému, ktorý sme si viac „vybojovali“, ako 
premyslene usporiadali.

Daniela Ostatníková
vzdelanie v minulosti a teraz nie je porovnateľné. moje „zázemie“ mi 
poskytuje dostatok spomienok na to, že vzdelanie sa v minulosti spájalo 
s noblesou, s rešpektovaním toho, čo sa pri určitom stupni vzdelania patrí 
a čo nie. v minulosti sa každý verbálny prejav spájal s vysokým stupňom 
kultúry. Dnes „platia“ iné pravidlá vo vzájomnej komunikácii ľudí, ale aj 
odborníkov. myslím si, že by sme nemali podliehať „módnosti vzťahov“, 
ani politickým útokom a protiútokom v najrôznejších „dueloch“. medicína 
má a prináša dostatok problémov, ktoré sa majú a musia riešiť. myslím 
si, že riešenia musia byť v prvom rade korektné a rozhodnutia vysoko 
zodpovedné. nielen preto musí byť vysokoškolské vzdelávanie postavené 
na kolegiálnych princípoch, pravde a zodpovednosti.
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Ivan Hulín
v súčasnosti sa mi vidí, že spoločnosť nie je „rozdelená“ na vzdelanú časť 
a časť bez vzdelania. voľakedy bolo vzdelanie základné, stredné a vysoko-
školské. v súčasnosti máme odborníkov bakalárov, magistrov, doktorov 
(PhD.) a vysokoškolsky vzdelaných odborníkov s viacerými druhmi titulov. 
Teda medzi ľudí s maturitou a s vysokoškolským vzdelaním sa začlenili 
skupiny, ktoré by mali prevyšovať tých s maturitou a nemajú vzdelanie na 
úrovni najvyššieho vysokoškolského vzdelania. myslím si, že je to dobrý 
systém. Problematický je z pohľadu rozdielov vysokých škôl, ktoré produ-
kujú magistrov na diaľku, bakalárov popri zamestnaní a s úrovňou, ktorá 
vyhovuje vzdelávacím inštitúciám viac ako samotným potrebám spoloč-
nosti. Hovorím o tom preto, že tieto skupiny obyvateľstva sa „dostávajú“ 
na vedecké inštitúcie a ich činnosť sa spája s vedeckým bádaním. vedecké 
bádanie potrebuje vysoký stupeň kreativity, široký rozhľad aj skúsenosti. 
Štúdium medicíny nemôže byť odtrhnuté od vedeckého bádania. Preto by 
som považoval za prirodzené, aby sa vo výučbe „podiel vedeckosti“ neustále 
zvyšoval. Je to však aj problém v časopriestore na výučbu a tiež v individu-
álnej kapacite študentov adsorbovať obrovské penzum vedomostí. 

Daniela Ostatníková
v spoločnosti pretrváva názor, že vzdelaný človek „veľa toho vie“. vedieť, 
to určite predstavuje aj kvantum poznatkov. Uloženie poznatkov ešte nie 
je samo osebe zárukou vzdelanosti. vzdelanie – to sú poznatky, systém 
ich uloženia a „program“ na ich zapájanie do toho, čo sa volá myslenie. 
vzdelanie potrebuje aj mnohostranné nadanie, nie iba výnimočnosť v jed-
notlivosti. všetko v medicíne je „vybudované“ na princípe vzdelania, a nie 
iba na reprodukcii poznatkov. nemyslím si, že toto sa všeobecne vie, ale je 
to tak. vzdelaný človek, to je niečo úžasné, ale nevzdelanie by sme mohli 
v protiklade označiť ako barbarstvo. Ľuďom vždy záležalo na vzdelanosti, 
a nie iba na „výchove špecialistov a odborníkov“. v tejto súvislosti sa treba 
zamyslieť nad tým, či odborníci bez „toho navyše“ môžu byť základom 
vzdelávania na vzdelávacej inštitúcii, ako je univerzita a v našom prípade 
lekárska fakulta. vzdelanci sú schopní tvoriť úsudok o skutočnostiach, 
ktoré sú v ich pozornosti. Úsudok je charakteristický pre osobnosť, pre 
vysokoškolského učiteľa a študenta. nemyslím si, že procesom osvojovania 
si poznatkov a testovaním ich zvládnutia náročnými testami sa zdokonaľuje 
vzdelanie a dosahuje cieľ pripraviť vzdelaných absolventov – lekárov. nikto 
nepochybuje o tom, že samotní vysokoškolskí učitelia musia byť ľudia 
vzdelaní, mali by to byť vzdelanci, ktorých si „váži svet“ a pochopiteľne 
aj študenti. z povedaného vyplýva veľmi úzky vzťah medzi vzdelanosťou 
učiteľov a študentov.
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Ivan Hulín
moje uvažovanie nie je odchodné od vášho. viem však, že ciele, ktoré ste 
naznačili, nie sú „zafixované“ v obsahu vysokoškolského štúdia. celý proces 
výberu vysokoškolských učiteľov, ale aj proces ich zdokonaľovania neráta 
špeciálne so vzdelanosťou. myslím si, že postačujú doklady osvedčujúce 
získaný stupeň školského alebo kvalifikačného vzdelania. vzdelaný človek 
by mal mať široký rozhľad nielen v medicíne, ale aj v kultúre v najširšom 
slova zmysle. Literatúra, výtvarné umenie, hudba, dramatické umenie, 
architektúra, história a mnohé veľké diela patria do vzdelanosti a k lekárskej 
odbornosti. Hlboký ponor do nich je podmienkou a nemôže ho nahradiť 
konzumný vzťah, účasť na koncertoch, báloch a „ukazovanie sa“ v televízii. 
v intelektuálnej debate áno, ale nie v predkladaní nárokov na organizáciu 
práce a odpočinku. Tieto a takéto stránky aktivít nepatria do oblasti vzde-
lania a vzdelávania. Ide skôr o politiku, nie o vzdelávanie.

v tejto súvislosti si dovoľujem povedať, že ak sa vzdelanosť nahrádza 
normatívnymi zásadami a regulačnými funkciami, je to obraz nevzdelanosti. 
myslím si, že pochopiť tieto skutočnosti, a teda aj tieto vety, je asi nepísa-
nou podmienkou tvorby úsudku vysokoškolských učiteľov. viem, že toto 
nie sú vety, ktoré by mali príchuť návodu, odporúčania, alebo smerovania 
toho, čo sa označuje ako snaženie. To je to najhoršie, čo by nás mohlo 
postihnúť. Aj v minulosti boli žiaci výborní, veľmi dobrí a dobrí. keď sa 
v posudkoch písalo o tých, ktorí „prechádzali“ s klasifikáciou „dostatočný, 
resp. s reparátom“, tak sa o nich písalo, že patrili k snaživým žiakom. Snažiť 
sa možno, ale snaha ostáva osamotená a bez výsledku.

Toto nie je filozofický rozbor vzdelanosti a vzdelávania. mali by sme 
ešte niečo povedať o kolektívnej zodpovednosti a niečo aj o kolektívnej 
vzdelanosti a kompetencii. v tímoch sú tieto skutočnosti veľmi dobre 
známe. v tíme musia byť členovia, ktorí tvoria kolektív, značne flexibilní 
a nemusia byť v špecializácii mimoriadne kreatívni a špičkovo vzdelaní. 
Pre vedúceho tímu je to však bezpodmienečná požiadavka.

nevzdelanosť nechápeme ako intelektuálny deficit, malú informovanosť 
a absenciu kognitívnych kompetencií. nevzdelanosť hodnotená z istého 
nadhľadu intelektuála je stav, ktorý by sme mohli označiť ako rezignácia 
čokoľvek pochopiť. v medicíne pri zložitých situáciách, pri hĺbke pocho-
penia problémov a ich možných následkov je „odloženie akýchkoľvek 
aktivít“ viac ako tvorba návrhov a konanie pre konanie. veľmi jednoducho 
povedané – neurobiť nič je viac ako urobiť čokoľvek. Analyzovať toto 
konštatovanie a do hĺbky pochopiť zmysel a obsah tohto konštatovania 
dokážu vzdelanci.
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Daniela Ostatníková
náhrada vzdelanosti normatívnymi zásadami býva niekedy obohatená 
pravidlami a uzneseniami, ktoré akoby boli „brzdou zdravého rozumu“ a ak 
nie brzdou, tak majú príchuť zlomyseľnosti a petrifikovania „status quo“, 
ktorý prospieva osobným záujmom. Žiaľ, aj toto je všeobecným obrazom 
súčasnosti a netýka sa iba nášho prostredia, ale aj vyšších celkov. v prijímaní 
najrôznejších pravidiel dokážu „ostrieľaní koryfeji“ vyprodukovať situácie 
a stavy, ktoré ohraničujú ich pôsobenie v ich zvolenom priestore. možno 
preto je nielen na fakulte, ale aj vyššie, ťažké uspieť pri získaní opodstatne-
nej podpory projektov a zámerov. vysoká vzdelanosť a prevyšujúci počet 
vzdelancov nad administratívnymi organizátormi sú potrebné na to, aby 
vzdelanie bolo „hybnou silou“ spoločnosti, a nie redundantnou záležitosťou. 
„víťazstvo“ nad teatrálnou ozdobou je potrebné, ale jeho dosahovanie nás 
okráda o čas a silu, ktoré by sme mohli venovať zmysluplným cieľom.

v súčasnosti sa vzdelanie dosť často nahrádza dokladmi o kvalifikácii, 
dokladmi o absolvovaní procesu vzdelávania, ktoré sú z administratívnej 
stránky potrebné. nič však nehovoria o „majiteľovi“ týchto dokladov, ani 
o jeho osobnostných stránkach a už takmer vôbec nič o tom, či je to vzde-
laný človek. nemyslím si, že by sme mali „vymýšľať a predkladať“ nejaké 
návrhy, aby sa situácia zmenila. návrhy, rezolúcie, deklarácie a podobné 
písané dokumenty sú obrazom súčasnosti. možno by bolo užitočnejšie, 
keby sa „vysokí vzdelanci“ pokúsili sformulovať „názor“, ktorý by sa potom 
pri rozhodovaní zobral do úvahy. 

Univerzita je vzdelávacou inštitúciou, ale bez osobnej zaangažovanosti 
učiteľov a študentov na vlastnom vzdelávaní sa uspieť nedá. Preto si myslím, 
že je potrebné o tom písať, aby sa mohol čitateľ zamyslieť nad všetkým, 
čo by bolo pre neho osožné pri jeho vlastnom vzdelávaní, aby dosiahol 
„nediplomovaný post“ vzdelanca.

Ivan Hulín
možno vzniká veľa problémov aj preto, že „sa porušuje systém kompeten-
cií“. Teraz je to tak, že kompetencie sú pridelené človeku podľa toho, aký 
post zastáva. neviem, či menej často, alebo či vôbec sa uvažuje o tom, či 
je človek s takýmto „pridelením“ kompetentný posúdiť do hĺbky všetko 
to, o čom rozhoduje. zvykli sme si tolerovať, že z pozície určitej funk-
cie vyplývajú určité kompetencie. Ubehne niekoľko rokov a z mladého 
talentovaného človeka sa stáva menej obratný jednotlivec, ktorý plní 
zverené povinnosti, ale jeho širší rozhľad neextenduje primerane k dobe, 
a najmä nie primerane k podstate toho všetkého, čím žije lekárska fakulta 
a univerzita.
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Daniela Ostatníková
Rozhľad, vzdelanosť a vzdelávanie? Toto sú skutočnosti s obrovskou šírkou. 
nemožno ich jednoducho kvantifikovať a ani „merať“. Preto sa pri výbere 
môže komunita, ktorá vedúcu osobnosť vyberá, aj pomýliť. Ľudia dnes veľa 
toho vedia. myslím, sú informovaní, poznajú termíny a vedia odpovedať 
správne na krátke otázky. neviem však, či je možné týmto „odhaliť“, či je 
človek vzdelancom, alebo nie je. Ten, kto všeličo vie, nemusí byť vzdelaným 
človekom. vzdelanie potrebuje „vedieť“, ale samo osebe neznamená, že ide 
o vzdelanca. ku všetkému sa ešte pridáva „mýtus“ celoživotného vzdeláva-
nia. napriek tomu si myslím, že „kopec informácií“ ešte nie je identický 
so vzdelaním. Informácie sú uložené aj v náučnom slovníku, ale vzdelaný 
človek musí byť aj múdrym človekom. Rovnako je to aj so vzdelaním 
a vzdelávaním. na splnenie „predpísaného“, na postup v štúdiu treba 
dokázať správne zodpovedať vybrané otázky. vzniká tu otázka – či takáto 
verifikácia poskytuje obraz, že správne zodpovedané otázky sú obrazom 
toho, že je človek v preskúmavanej oblasti vzdelaným človekom, alebo či 
ovláda iba informácie a správne odpovede.

Ivan Hulín
Uvažovanie o vzdelaní a vzdelávaní je uložené hlbšie ako zaujímavé a uži-
točné informácie. Pri vzdelávaní sa asi nemôžeme usilovať iba o aktuálnu 
užitočnosť. moje vzdelanie mi nemusí byť užitočné z ekonomického 
hľadiska. neviem, či súčasnosť je na mojej strane, alebo či sa usiluje iba 
o užitočnosť v každom smere a v každom prípade. Je to podobne ako s ve-
dou. Dovolím si povedať, že veda sama osebe „nevyrába“, z ekonomického 
hľadiska neprodukuje aktuálne bohatstvo. napriek tomu hovoríme, že 
je užitočná. Toto tvrdenie nevieme kvantifikovať, ale vieme, že vzdelané 
národy a komunity sú v konečnom dôsledku „ťahúňmi“ v každom smere. 
vysoké vzdelanie spoločnosti je základom jej vyššieho fungovania. Preto by 
som „vklad financií“ do rozvoja vedy nepodrobil ekonomickému hľadisku. 
Inak povedané – veda sama osebe nevyrába. Priamy finančný zisk z vedy 
neplynie do bánk. Ak sa vedecky zdôvodní zalesnenie niektorých plôch, 
neznamená to priamo tok financií do banky, ale ako štát môžeme z toho 
zbohatnúť. Asi netreba poukazovať na analogické situácie a príklady. viem, 
že predstava o „industrializácii vedy“ je nezmyslom. všetko závisí aj od 
toho, či sú na vyšších stupňoch riadenia spoločnosti, až po najvyšších, 
vzdelanci, ktorí vedia obhájiť zložité procesy vzdelania a vzdelávania. viem, 
že často sa označenie „vedecký a vedeckosť“ pridávajú ako nálepka na fľašu 
s dobrým vínom. Pri víne je to ľahko pochopiteľné, v ostatnom a najmä vo 
vedeckom a vysokoškolskom „svete“ pochopiť a chápať tieto skutočnosti 
dokáže naozaj iba vzdelaná komunita.
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Daniela Ostatníková
„Prelomiť ľady“ alebo inými slovami „urobiť reformu“ považujem za ne-
zmysel. musíme vychádzať zo situácie, v ktorej sme. Uvedomujem si, že 
v posledných rokoch sa „zrodilo“ viacero nových univerzít a aj fakúlt. ne-
myslím si, že toto je cesta k vyššiemu vzdelaniu a k zdokonaleniu lekárskeho 
vzdelávania. Štúdium medicíny má prísne špecifiká, pri ktorých nemôžeme 
robiť komparáciu s nemedicínskymi fakultami alebo univerzitami. vlastne 
ani samotná komparácia by nezlepšila to, o čo sa usilujeme. z môjho po-
hľadu považujem pri vzdelávaní za rozhodujúce dve skutočnosti. Prvou je 
túžba po dobrom medicínskom vzdelaní a druhou je múdry učiteľ. Túžba 
musí vychádzať z hlbokého presvedčenia a z „dobrého mena školy“. múdry 
učiteľ je vzdelanec v najširšom slova zmysle a profesionál v medicínskom 
odbore, ako aj vedec ozdobený „svetovými publikáciami“. myslím si, že 
toto moje konštatovanie nemôže zmeniť žiadna argumentácia, odvoláva-
nie sa na podmienky a na neprajnú minulosť. To sú výhovorky, ktoré sa 
tolerovali viac ako dve desaťročia.

Ivan Hulín
verím, že obdobie reforiem vysokoškolského štúdia už pominulo. viem, 
že z času na čas sa objavia reformátori, ktorí prichádzajú s vlastnými 
predstavami, ktoré bývajú celkom scestné. v lekárskom štúdiu „vtesnať“ 
štúdium základných predmetov a podstaty klinickej medicíny do dvoch 
ročníkov, aby sa 4 roky ponechali len na štúdium klinických predmetov, 
by ochudobnilo študentov o hlboké vedecké poznanie procesov, ktoré pre-
biehajú v chorom organizme. Takéto predstavy môže iniciovať napríklad aj 
to, že medici prichádzajúci na kliniky majú širšie vedomosti z genetických 
a molekulových základov porúch ako ich klinickí učitelia. Redukcia „teore-
tických predmetov“ by bola katastrofou. Takéto návrhy si vysvetľujem tak, 
že ak absentuje u navrhovateľov naozaj zmysluplný návrh na prehĺbenie 
štúdia, tak prichádzajú s radikálnymi návrhmi. na základe podrobného 
štúdia si dovolím konštatovať, že obdobie reforiem štúdia medicíny už 
v celej Európe skončilo asi pred dvadsiatimi rokmi. 

So vzdelaním a vzdelávaním sa nemôže narábať ako v priemysle so 
surovinou. Databázy a ukladanie informácií na počítačové disky alebo 
vyhľadávanie informácií – to nie je ani vzdelanie, ani vzdelávanie. viem, že 
vzdelanie a vzdelávanie nie sú presne ohraničenými termínmi. viem však, že 
aj inteligentný pacient ľahko odhalí, ktorý lekár je nielen odborníkom, ale 
aj múdrym človekom. klinický učiteľ by mal byť vzdelaným profesionálom. 
Ak je aj vysokovzdelaný a ľudsky dobrý, tak je aj vynikajúcim učiteľom.
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Daniela Ostatníková
z dlhšieho pohľadu sa môžeme usilovať pochopiť aj to, že v minulosti 
existovali „učené spoločnosti“, hovorilo sa o vzdelaní, o múdrosti a aj 
ľudia sa považovali za vzdelaných, múdrych a učených. Pojmy ako vzdela-
ný a učený akoby sa prekrývali. možno by sme sa mali vrátiť k literatúre 
z predminulého storočia, v ktorej sa pertraktovali vzdelávacie zariadenia. 
Debatovalo sa vtedy o všeobecnom vzdelaní, ktoré bolo základom špecia-
lizovaného vzdelania. z minulého by sme sa mali poučiť, že vzdelávanie 
potrebuje aj čas na premýšľanie. možno by malo byť naším cieľom, aby sme 
študentom predkladali problémy, pri ktorých treba premýšľať. Diplomové 
práce sú dobrým zámerom. Potrebovali by sme však dokonalú reguláciu 
a múdrych i vzdelaných učiteľov, ktorým sa na vypísané témy prihlásia 
múdri a zanietení študenti s vynikajúcimi ľudskými vlastnosťami.
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UnIvERzITnÉ vzDELAnIE 

Ostatníková D., Hulín I.

Ivan Hulín
Exaktné experimentálne a klinické vedecké bádanie je veľmi zložitým 
procesom. Príprava na takéto projekty je záležitosťou hlbokého štúdia 
a poznania zákonitostí experimentálnej práce. Pripraviť projekt, od ktorého 
sa očakávajú relevantné výsledky, nie je jednoduché. Diplomanti môžu 
v rámci veľkých projektov riešiť niektoré parciálne problémy. Doktorandi 
môžu riešiť problémy, ktoré sú menším ohraničeným celkom väčšieho 
projektu. 

Teraz sa o vzdelanosti hovorí a píše takmer všade. využívajú sa ar-
gumenty a argumentácie o vzdelanostnej spoločnosti, hoci by sa mohlo 
hovoriť o vzdelanej a nevzdelanej pospolitosti. Pre súčasnosť je príznačné, 
že si každý prispôsobuje vysvetlenia. netajím sa ani ja tým, že by som 
hovoril radšej „zištne“. moja zištnosť je v tom, že myslím na vzdelanosť, 
ktorá sa premieta do úžitku pre pospolitosť, a na vzdelanosť, ktorá sa týka 
vysokoškolskej a osobitne medicínskej „pôdy“.

Daniela Ostatníková
vzdelanosť považujem za reálnu podmienku nehateného vývoja v celej 
Európe. v súčasnosti potrebuje celá Európa, ale aj celý svet „iné pravidlá“, 
ako boli v dávnej i nedávnej minulosti. vzdelanosť v Európe môže byť 
tým jednotiacim faktorom, ktorý posunie ľudstvo dopredu. vieme, akým 
problémom je komunita s nižším vzdelaním. vzdelanie sa nezískava iba 
vysokoškolským štúdiom. Poznatky áno, ale vzdelanie presahuje iba poznat-
kovú oblasť každého z nás. Poznatky sú „hardvérom“ zložitej súčasnosti, 
ale riešenia sú plastické problémy, ktorých úroveň podmieňuje vzdelanosť. 
nemôže byť naším cieľom odhaľovať ložiská prírodného bohatstva. Skôr 
by sme mali mať na prvom mieste vzdelanosť. Pri dostatku poživne pre 
všetkých sa budú musieť hľadať iné pravidlá spolužitia pracujúcich i neza-
mestnaných. Obe časti obyvateľstva musia mať rovnakú zábezpeku, rovnakú 
starostlivosť o svoje zdravie. Ak by to spoločnosť nedokázala zabezpečiť, 
tak by to ohrozilo prirodzený chod spoločnosti.
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Ivan Hulín
v minulosti sa vyučovala faktografia a cibrila sa pamäť učením naspamäť. 
Teraz je to iné. väčší dôraz je na kreativite, na aktívnom myslení, uvažovaní. 
Do výučby sa vnáša schopnosť riešiť úlohy pri definovaných podmienkach. 
v medicíne je to ešte zložitejšie. minulosť bola založená na poznatkoch 
o štruktúre. Potom sa všetko presunulo do oblasti funkcií. neskôr pri-
budli guidelines, teda pravidlá, ktoré pri veľmi zložitých situáciách určujú 
jednotlivé kroky. niektoré výkony v medicíne sa musia uskutočniť podľa 
definovaných postupov a pravidiel. 

nemôžeme však povedať, že v súčasnosti sú školy dokonalejšie, lepšie. 
napriek tomu, že v minulosti „zabezpečovali školy vzdelanie“, boli to 
iné školy preto, že mali možno odlišné ciele. nielen v zmysle kantových 
predstáv sa vzdelávanie spájalo s morálkou. nepísaným zákonom sa od 
vzdelaného človeka „vyžadoval“ v každej situácii „vysoký mravný postoj“. 
Školy sa určite „vzdialili“ od čias memorovania. nemuseli by sa však od 
výchovy k vysokej morálke. viem, pripomínam si, že v súčasnosti trhové 
hospodárenie je čím ďalej tým viac vzdialené od princípov vysokej morálky. 
myslím si, že tieto skutočnosti sú súčasťou nášho života, a preto sa teraz 
školy nemôžu podobať na tie predchádzajúce.

Daniela Ostatníková
Proces zjednocovania princípov riadenia štátov v Európe vyústil do pred-
stavy o potrebe zjednotenia systému škôl v Európe. neviem, nakoľko bol 
primárny záujem o formálne zjednotenie školstva, alebo či dominovala 
predstava „prevziať angloamerický systém školstva v Európe“. Pravdou však 
je, že roku 1999 sa zišli ministri školstva v bologni a prijali zásady rovnakej 
štruktúry školstva, aby bolo v Európe školstvo podobné a aby umožňovalo 
vysokú mobilitu študentov a vedcov. v súčasnosti študent môže získať určitý 
počet kreditov aj na inej ako materskej škole. Táto skutočnosť pripomína 
„marxistické maniere“, teda, že všade sa vyučuje rovnako a rovnako dobre. 
Hodnota kreditov pritom vychádza z času, ktorý sa výučbe venuje.

Ivan Hulín
bolonské dohody sa asi nedajú zmeniť. Preto by som sa radšej „zaoberal“ 
tým, čo by sme mali a mohli urobiť, aby sa naše školy, naša lekárska 
fakulta „prebojovali dopredu“. myslím si, že výsledky základnej výučby 
bude natrvalo overovať prax. Teda úspešnosť našich absolventov – lekárov 
v prostredí Európy. 
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Daniela Ostatníková
Odlišnosť môžeme dosiahnuť vo vede, ktorá sa v bolonskej dohode nepred-
pisuje, myslím jej hĺbka. bez zásadných zmien na univerzite, na fakulte je 
to však iba „zbožné prianie“. Pre diplomantov by sa mal vytvoriť dokonalý 
systém, ktorý by umožňoval prehĺbenie vedomostí z oblasti vedeckého 
bádania. Okrem individuálneho štúdia by to musela byť „otvorená aréna“ 
na voľné debaty o vede a vedeckom bádaní a aj organizované semináre 
a stretnutia so špičkovými vedcami z celého Slovenska. Okrem toho by sa 
mali vybudovať laboratóriá na experimentálnu vedeckú prácu, v ktorých 
by mohol študent „pracovať“ mesiac alebo dva a potom by z vlastných 
pokusov mohol pripraviť elaborát diplomovej práce. Samozrejme, že 
v centrálnych laboratóriách by musel byť realizačný tím pracovníkov, 
ktorý by zabezpečil všetko potrebné na experimentálnu prácu študentov. 
v takýchto centrálnych laboratóriách by mohli „pobudnúť“ doktorandi 
z klinických predmetov na to, aby mohli klinické sledovania verifikovať 
v experimentoch. zo 4 rokov štúdia doktorandov na klinikách by mali 1 
rok pracovať v laboratóriách.

Spomínam si na obdiv môjho otca k Humboldtovi. Často o ňom 
hovorieval v súvislosti s vedeckou a klinickou prácou. Humboldt pripravil 
niekoľko písomných návrhov, v ktorých dominoval návrh zjednotenia 
štúdia a vedeckého bádania. Takéto zjednotenie by malo charakterizovať 
univerzitné štúdium. Humboldt tieto svoje názory napísal a predniesol 
už roku 1810. myslím si, že školy po univerzitu by mali vyučovať. Uni-
verzity by mali fungovať na princípe jednoty vedeckého bádania i štúdia 
a akadémie by sa mali zaoberali vedeckým bádaním. možno by sa mohli 
zjednotiť s univerzitami.

Ivan Hulín
nedovoľujem si polemizovať s vašou predstavou. veľmi oceňujem už to, 
že ste napísali vašu predstavu s odvážnymi myšlienkami. možno by reali-
zácia vašej predstavy narazila na štátny aparát, ktorý univerzity financuje. 
Pravdepodobne má záujem, aby sa zmenila „ekonomika“ univerzít. veď 
prečo nabáda vstup „investorov“ do vedeckého bádania univerzít? Osobne 
si myslím, že aj pri štátnom dirigizme by si mali univerzity zachovať určitú 
autonómiu. nemali by byť vedeckými laboratóriami pre súkromný sektor. 
možno by boli nateraz vaše predstavy nerealizovateľné. Príčinou môžu byť 
myšlienky, ktoré sa pertraktujú v tejto knižke. Pochopiť vedecké bádanie, 
vedu a „výchovu“ vzdelancov nemusí byť jednoduché pre riadiaci aparát, ani 
pre všetkých, ktorí rozhodujú o všetkom. všelijaké návrhy na financovanie 
z viacerých zdrojov, moderný manažment, vedomostná ekonomika sú pre 
mnohých iba termíny, ktorých obsah je pre nich neriešiteľným rébusom. Iní 
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sa týmito termínmi „oháňajú“, akoby pri všetkom išlo o riešenia analogické 
s televíznou „farmou“. 

v predchádzajúcom období boli univerzity pod obrovským tlakom 
ideologizácie a politizácie. Teraz sú pod obrovským tlakom ekonomizácie. 
kapitál ovládol všetko, a tak sa nájde dosť aktívnych, ktorí by chceli vypro-
dukovať zisk aj z univerzít. za dôležitejšie považujem hlboké zamyslenie sa 
nad blízkymi i vzdialenými smermi výchovy a produkcie ďalšej lekárskej 
generácie.

Daniela Ostatníková
zdá sa, akoby do riadenia vstúpili neisté predstavy alebo až tak veľa fak-
torov, že vznikajú podmienky na vývoj chaosu. chaos ako determinovaný 
jav býva vhodnou pôdou hľadania nových riešení. Agresívnejším, ktorí sa 
považujú za progresívnych, sa vynára ako jediné riešenie – reforma všetkého. 
návrhy chrlia ako na bežiacom páse. nie ich produktivita je nebezpečná. 
nebezpečné sú do hĺbky nepochopené ciele a spôsoby ich dosahovania.

Ivan Hulín
Uvažujem aj o tom, či nie je hlavným súčasným problémom nepochopenie 
zmyslu vzdelania. Iný význam malo vzdelávanie a vzdelanie v minulosti, 
ako teraz. vzdelávaním už nebojujeme proti utópiám. možno „došlo ku 
skresleniu“ v tom, že niektorí chcú vzdelaním bojovať proti ekonomickej 
kríze. Asi je to hlboké nepochopenie vzdelania samotného. vzdelanci ve-
dia „na čo je dobré vzdelanie“. vedia nielen o jeho význame, ale aj o jeho 
úžitku, ktorý vzdelanci nevyčísľujú v eurách. 

Pri uvažovaní o týchto termínoch, o ich obsahu rešpektujem, že na 
jednej strane by to mala byť túžba po vzdelaní a na druhej strane vyso-
kovzdelaný učiteľ. vstup ekonomickej sféry medzi tieto dva piliere je mi-
moriadne škodlivý. viem, že ekonomické hľadisko môže kalkulovať s tým, 
že užitočné dáta sú uložené na vhodnom nosiči. vzdelaný a múdry učiteľ 
nie je iba nositeľom poznatkov. na to, aby bol dobrým učiteľom, potrebuje 
byť nielen múdrym a statočným, ale potrebuje aj intelektuálne podmienky. 
Teda intelektuálne prostredie. Obávam sa, že reformátori, organizátori 
a ekonómovia by sotva pochopili, čo je to intelektuálne prostredie.

Daniela Ostatníková
naše uvažovanie by sme mohli rozšíriť na samostatnú knižku o vysoko-
školskom vzdelávaní. niekoľko viet, našich názorov iba naznačuje, že pri 
hlbokej analýze vzdelania a vzdelávania asi nevystačíme s bujarými návrhmi, 
s prevolaniami a sľubmi či víziami, ktoré sú atraktívne, ale celkom nereali-
zovateľné. cieľom vzdelania nemôže byť iba schopnosť pracovať v kolektíve, 
flexibilita pracovníka, schopnosť komunikovať a niečo dokázať, teda mať 
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schopnosť. Ani nevzdelanosť nie je tým, za čo sa považovala v minulosti. 
nevzdelanosť sa považovala za intelektuálny deficit, za nedostatočnú infor-
movanosť a defekt kognitívnej kompetencie. Teraz by sme za nevzdelanosť 
mohli považovať aj rezignáciu snahy niečo pochopiť. nevzdelanosť teraz 
akoby mala charakter sebavedomej nevzdelanosti.

Ivan Hulín
nedovoľujem si komentovať vaše hodnotenia, ktoré majú skôr povahu 
definícií. Ich úžitok alebo neúžitok môže univerzitná komunita chápať 
podľa toho, na ktorej názorovej strane je. nemyslím si, že univerzitné 
prostredie tvoria iba vzdelanci.
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DOkTORAnDSkÉ ŠTÚDIUm A TITUL PhD.

Ostatníková D.

vzdelávanie je beh na dlhé trate a je podmienené mnohými faktormi, 
no v zásade má veľký potenciál v pomerne krátkom čase zmeniť celkovú 
úroveň života. medicína je celoživotné štúdium. myšlienku celoživotného 
vzdelávania rozpracoval už J. A. komenský, ktorého zásluhy o vzdelávanie 
v tom najširšom kontexte nám pripomína každodenne svojím názvom 
aj naša univerzita. vo svojom diele Univerzální vzdělávání, vševýchova 
(Pampaedia) opisoval vzdelávanie a výchovu ako celoživotný proces, ktorý 
podmieňuje rozvoj tvorivých činností, zdokonalenie aj nápravu človeka, 
resp. spoločnosti. J. A. komenský presadzoval zásadu demokratickosti 
i univerzálnosti „omnes omnia omnino“ (všetci všetko všestranne).

vzdelávanie na štyroch typoch škôl (začínalo sa „školou dětství“ a kon-
čilo sa „akademiou“) doplnené o cestovanie po vlasti či cudzine (apodemia) 
malo podľa vševýchovy pokračovať „školou dospělosti“ (schola virilitatis) 
aj „školou stáří“ (schola senii).

Doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, čo 
je v súčasnosti najvyššie dosiahnuteľné vysokoškolské vzdelanie. Dokto-
randský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených 
na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku 
študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej 
tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky, alebo samostatnej teoretickej 
a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Štúdium preto pozostáva zo študijnej 
a z vedeckej časti a jeho súčasťou môže byť vykonávanie pedagogickej čin-
nosti. Podmienkou ukončenia štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá 
patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba záverečnej, dizertačnej práce. 

Doktor filozofie (PhD. – lat. „philosophiae doctor“) je medzinárodne 
uznávaný akademický titul. Uvádza sa za menom. nie je to titul PhDr., 
ktorý získavajú absolventi filozofickej fakulty. Tento titul sa udeľuje osobám 
s vysokoškolským vzdelaním, ktoré v doktorandskom štúdiu (do roku 1996 
nazývanom postgraduálne štúdium) podľa študijného programu uskutočnili 
vedecké sledovanie v predmete svojho štúdia a splnili podmienky presnejšie 
definované študijnými zvyklosťami krajiny a inštitúcie. Titul PhD. je prak-
ticky nevyhnutnou podmienkou pre zamestnanie na akejkoľvek vedeckej 
a výskumnej pozícii na väčšine akademických pracovísk na Slovensku aj 
vo svete. v niektorých odboroch však tento titul nestačí a je potrebné, aby 



44

prešli ešte tzv. postdoktorandskou pozíciou (tzv. „postdok“), ktorá už nie 
je štúdiom, ale vstupným postavením vo vedeckom tíme.

Philosophiae doctor doslova znamená doktor filozofie (pôvodne toto 
použitie vychádza zo starogréckeho Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, čo znamená 
„učiteľ filozofie“). v stredoveku bola akákoľvek iná vedná oblasť mimo 
teológie, medicíny a práva označovaná ako filozofia, preto sa dnes titul 
„philosphiae doctor“ udeľuje absolventom v rôznych vedných odboroch 
a vysvetľuje sa ako doktor filozofie danej vedy. medicína patrila medzi ume-
nia. Pôvodne univerzity titul udeľovali len takým učeným jednotlivcom, 
ktorí dosiahli uznanie svojich už menovaných kolegov.

na Slovensku sa udeľuje akademicko-vedecký titul „PhD.“ od roku 
1996. Je to titul udeľovaný po absolvovaní doktorandského štúdia v zmysle 
platného zákona o vŠ 131/2002 (v období 1990 – 1996 nazývaného 
postgraduálne štúdium). Udeľuje sa vo všetkých študijných oblastiach 
okrem umeleckých, kde sa udeľuje absolventovi doktorandského štúdia 
titul doktor umení – „artis doctor“ ArtD.) na katolíckych teologických 
fakultách má doktorandské štúdium dva stupne – prvý stupeň sa uzatvára 
licenciátom teológie a akademickým titulom ThLic., druhý sa končí dok-
torátom teológie ThDr. a udelením titulu PhD. ) 

v období pred 1996 bol čiastočnou obdobou tohto titulu titul cSc. 
(kandidát vied). Doktor vied (skratka DrSc.) je vedecká hodnosť udeľovaná 
od roku 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce 
pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií.

Pôvodne spolu s titulom cSc. tvoril DrSc. dvojicu vedeckých hodností, 
pričom doktor vied predstavoval vyšší titul.

Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vyso-
koškolské vzdelanie tretieho stupňa. Podmienkou riadneho skončenia 
doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi 
štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou 
prácou. získanie titulu PhD. neznamená koniec vedeckej kariéry, ako si 
to dnes mnohí absolventi postgraduálneho vzdelávania v doktorandských 
programoch myslia, ale je to získanie kvalifikácie na prácu vo vedeckom 
tíme a samostatné nastoľovanie a riešenie vedeckých problémov. mladý 
lekár s titulom PhD. má byť ťahúňom klinickej vedy a spolupracovní-
kom lekárov a vedcov v základných teoretických vedeckých disciplínach. 
Len úzkou spoluprácou základnej vedy s klinickým výskumom môžeme 
dospieť k medicíne založenej na dôkazoch. vedecké ústavy sú na to, aby 
facilitovali u študentov schopnosť riešiť problémy v spolupráci s klinickými 
lekármi. 

Tradičné postgraduálne vzdelávanie bolo založené na vzťahu medzi 
postgraduálnym študentom a jeho školiteľom – docentom alebo profeso-
rom vysokej školy. Štúdium podľa doktorandského študijného programu 
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prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa, 
erudovaného a skúseného vysokoškolského profesora alebo docenta. Školiteľ 
je kľúčovou osobou každého doktoranda. Slabý učiteľ nemôže vychovať 
skvelých doktorandov, ktorí budú ťahúňmi školy vo vedeckom bádaní 
a získavaní nových poznatkov. Ak chceme mať špičkových doktorandov, 
musíme mať najskôr špičkových docentov a profesorov, ktorí majú svoje 
vedecké školy, vedia získať finančné zdroje z domácich a zahraničných 
grantov, a tak vytvárajú podmienky na uplatnenie vedychtivých mladých 
ľudí, absolventov vysokých škôl, ktorí sa chcú venovať vedeckej práci, 
alebo chcú akademicky postupovať. Len spoločnou kooperáciou medzi 
seniormi a juniormi vo vede spolu s postgraduálnymi študentmi možno 
vytvoriť výskumné centrá, kde záujem o vedu presakuje do vzdelávania 
a povzbudzuje pregraduálnych študentov k vedeckému bádaniu a túžbe po 
vedomostiach. mladí, vysokovzdelaní vedci sa stávajú soľou univerzitného 
prostredia. Ich vedomosti a nefalšovaná radosť z vedeckého bádania zvyšuje 
záujem študentov o vedu aj ocenenie jej hodnoty. 

Od prvého ročníka medicínskeho vzdelávania sa musia študenti 
identifikovať so svojou fakultou a so svojím povolaním. Aj lekári sa musia  
oboznámiť s „basic science“, lebo tieto kompetencie budú mať dôležitú 
úlohu v tomto storočí. základný výskum musí byť prenosný na klinický vý-
skum, znamená to teda tesnú interakciu teoretických ústavov s klinikou.

S vedomím zabezpečiť, aby univerzity boli centrami nielen vzdelávania, 
teda aby stáli pri zrode nových medicínskych objavov, musíme zdôrazňovať 
potrebu integrácie základného a klinického výskumu do medicínskeho 
vzdelávania. Jedným zo základných princípov prípravy lekárov je naučiť 
ich vedeckým prístupom v medicíne. nekompetentný učiteľ však nemôže 
vychovať kompetentného študenta. Preto treba začať výberom učiteľov – 
morálne a profesijne kompetentných!

cieľom modernej medicíny je liečiť na základe dôkazov. Evidence based 
medicine vychádza z rozsiahlych štúdií, ktoré po vyhodnotení preukážu 
správnosť konkrétneho farmakologického prístupu k danému ochoreniu. 
Samozrejme medicína nie je o strojoch a robotoch. vychádzajúc z jedi-
nečnosti každej jednej ľudskej bytosti má byť aj medicínsky prístup ku 
každému človeku individualizovaný, čo vyjadruje princíp personalizovanej 
medicíny. Individuálny princíp kladie na lekára požiadavku absolvovať 
dlhodobé štúdium a následne dlhodobý, vlastne celoživotný klinický 
tréning a vzdelávanie v danom špecializačnom odbore. na to je potrebná 
aj morálna vyspelosť a medicínska intuícia s dobrými komunikačnými 
schopnosťami.

Pod pojmom vedomostná spoločnosť rozumieme spoločnosť, v ktorej 
základ spoločenského a hospodárskeho spolužitia vo zvýšenej miere tvoria 
individuálne a kolektívne poznatky a ich organizácia. Je to spoločnosť, 
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ktorá využíva slobodný prístup k informáciám, v ktorej sa poznanie 
uplatňuje vo všetkých jej oblastiach, a to sociálnej, ekonomickej, kultúr-
nej a ďalších. Pokrok v týchto oblastiach sa vo vedomostnej spoločnosti 
dosahuje najmä uplatnením poznania na účinné využívanie spoločenských 
zdrojov s cieľom zvyšovania kvality života členov spoločnosti a životného 
prostredia. zásadné zväčšovanie spoločenského poznania je prvou podstat-
nou podmienkou. vedomostná spoločnosť potrebuje vedcov, ktorí budú 
riešiť národné problémy a v spolupráci s inými národmi môžu vytvárať 
medzinárodné konzorciá, ktoré prispejú k riešeniu vážnych aktuálnych 
problémov medicíny. centrálnym ohniskom vedomostnej spoločnosti 
je vzdelanie a zdieľanie vedomostí. Preto prerekvizitou vedeckej práce je 
ovládanie cudzích jazykov, minimálne však angličtiny, ktorá sa pokladá za 
komunikačný prostriedok vo vede. 

O tom, že doktorandské štúdium v dennej forme má svoje opodstat-
nenie z hľadiska posunu poznania v študijnom odbore, niet pochýb. záuj-
mom každej spoločnosti je neustále zdokonaľovanie a v medicíne to platí 
niekoľkonásobne, lebo s každým novým objavom, novou diagnostickou 
metódou či novým liečebným prostriedkom rastie nádej človeka na dlhší 
a kvalitnejší život. Otázkou je, či sú podmienky doktorandského štúdia 
dostatočne atraktívne pre mladých ambicióznych vedecky zameraných 
adeptov a čo motivuje mladých ľudí uchádzať sa o doktorandské štúdium 
v medicínskych študijných programoch. Dobrou motiváciou rozhodne 
nie je získať štipendium a zamestnanie. na klinických pracoviskách často 
nastupujú mladí absolventi štúdia medicíny z núdze, lebo nezískali riad-
ne zdravotnícke miesto v pozícii sekundárneho lekára. Dúfajú, že počas 
doktorandského štúdia sa na klinike miesto uvoľní a keď bude s nimi 
vedenie kliniky spokojné, radi ho ako overeného adepta prijmú. Preto sa 
snažia robiť prácu sekundárnych lekárov najlepšie, ako vedia, a vedecká 
práca zostáva druhoradá. Doktorandské štúdium má pritom predovšetkým 
naučiť vedecky pracovať. 

Dôvodov, prečo rastie záujem lekárov o zdravotnícke miesto a možnosť 
špecializačnej prípravy a nie o doktorandské miesto s možnosťou vedeckého 
a akademického rastu, je viacero. Školiace pracoviská spravidla nemajú 
peniaze na rozvoj inštitucionálnej vedy, finančné zdroje v grantových agen-
túrach sú veľmi obmedzené, niet peňazí ani na zahraničné študijné pobyty, 
ktoré by mali doktorandi absolvovať, aby sa oboznámili so stavom poznania 
v danom odbore v zahraničí a priniesli nové impulzy a metodické postupy, 
ktoré by sa dali zaviesť v domácich laboratóriách. Práve doktorandi by mohli 
tvoriť spojivo medzi domácou a zahraničnou akademickou inštitúciou pre 
kontinuálnu spoluprácu a mobilitu pracovníkov.

Tretí stupeň univerzitného vzdelávania by mal byť atraktívny pre 
tých najlepších absolventov, ktorí sú okrem akademickej spôsobilosti do-
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statočne vytrvalí, húževnatí s prirodzenou túžbou slobodne si rozširovať 
hranice poznania, nastoľovať problémy a hľadať cestu na získanie odpovedí. 
vhodné podmienky nie sú ani na získanie pozície postdokov po skončení 
doktorandského štúdia, pretože veda na univerzitách, aj keď sú deklarované 
ako vedecko-výskumné vysoké školy, je na okraji záujmov kompetentných 
v tejto spoločnosti. Podmienky nie sú ani na návrat doktorandov a post-
dokov zo zahraničia späť domov. A možno aj preto záujem absolventov 
medicíny o doktorandské štúdium klesá.



48

vEDA, vÝSkUm A POzOROvAnIE

Hulín I.

na niekoľkých stranách napísať niečo o vede alebo o úspechoch vedy, 
o problémoch a o prínose vedy s tým, že to bude vystihujúci text, nie je 
jednoduché. vo svetovej spisbe existuje dostatok literatúry, ktorá sa venuje 
týmto problémom. myslím si, že popri všetkom, čo som robil, som vlastne 
nepretržite čítal, študoval a uvažoval o vede a o vedeckom bádaní. O vede 
a o vedeckom bádaní som s kolektívom spoluautorov napísal dve knihy 
a jedno skriptum. nepretržite som študoval životopisy slávnych vedcov 
a mimoriadnych osobností. mal som to šťastie, že som si s troma nositeľmi 
nobelovej ceny (f. murad, P. nurse, S. Prusiner) vymenil niekoľko listov. 
Dokonca ferid murad odpovedal na moje otázky, ktoré sa týkali vedy 
a vedeckého bádania. zaujímalo ma všetko, čo súvisí s vedeckým bádaním. 
Obdivoval som a obdivujem samovzdelancov, akým bol michael faraday, 
ale aj ďalší. Do detailov som čítal a študoval životopisy Jamesa Watsona 
a francisa cricka. zaujímalo ma, ako chodievali po večeroch na pivo, ako 
debatovali a ako si z novín a drôtu konštruovali DnA. zaujímal ma aj 
osobný život veľkých a slávnych vedcov. Paul nurse si za „získaný honorár“ 
pri udelení nobelovej ceny kúpil motorku Harley Davidson. Potom sme 
s profesorom Žuchom analyzovali možné skutočnosti, ktoré ho priviedli 
k rozhodnutiu kúpiť si motorku. Opísali sme to v našej spoločnej knižke. 
Tento velikán vedy, nositeľ nobelovej ceny a rektor Rockefellerovej uni-
verzity sa mi v liste ospravedlňoval za oneskorenú odpoveď. Takéto situácie 
a životopisy „veľkých“ boli pre mňa vždy mimoriadne vzrušujúce. neboli 
to iba biológovia a medicína. zaujímali ma životopisy aj iných nositeľov 
nobelovej ceny – Dimitrija Ivanoviča mendelejeva, Ilju Iljiča mečnikova 
a mnohých ďalších. Pamätám sa na noc „strávenú“ v spoločnosti profesora 
gejzu bárdoša, keď udelili nobelovu cenu profesorovi Jaroslavovi Hey-
rovskému. Teším sa, že som „prežil“ prvú operáciu srdca na Slovensku, 
ktorú prezentoval profesor Šiška na Spolku slovenských lekárov. Prítomný 
bol aj profesor Steiner z martina. Spomínam si na Laca kúželu a na prvú 
transplantáciu srdca v bratislave. Pamätám si aj meno pacientky. keď sa 
výsledky „prezentovali“ na Spolku slovenských lekárov, zobral som na túto 
prezentáciu dve skupiny študentov, s ktorými som v ten deň mal seminár. 
„zažil som“ profesora Selyeho na Spolku slovenských lekárov a jeho stres, 
ale aj profesora barnarda vo veľkej posluchárni LfUk a jeho prvú úspešnú 
transplantáciu. Počul som „naživo“ jeho prednášku, ale aj prednášku pro-
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fesora normana Shumwaya v Tokyu. videl som špičkové svetové vedecké 
pracoviská a do knihy Patofyziológia prispeli „veľké osobnosti medicíny“ 
zo zahraničia, ktoré ma takmer všetky opakovane navštívili v bratislave na 
fakulte. náčrt týchto skutočností uvádzam preto, aby som osvedčil môj 
obdiv a túžbu pochopiť „vnútorný princíp vedeckého bádania“. Uvádzam 
to aj preto, že nechcem na ďalších riadkoch napísať hodnotenie vedy 
a vedeckého bádania, ale nechcem napísať ani vety „s príchuťou návodu 
ako robiť vedu“. kníh s takýmto obsahom je dosť. nechcem opakovať 
už napísané. možno aj preto, že si myslím, že by som ich ani formou ani 
obsahom neprekonal. 

Ospravedlňujem sa za príliš osobné písanie a uvádzanie stanovísk. mys-
lím si, že je to najmä preto, že s pojmami veda, vedecké bádanie, výskum 
sa pri hovorení „narába“ ako s loptou, ktorú si deti pohadzujú na tráve. 
Iba tak. v dvoch mojich knižkách, z ktorých má každá vyše 500 strán, 
sa problém vedy pertraktuje z viacerých strán. myslím si, že v súčasnom 
náhlivom čase sa študenti – diplomanti a doktorandi – frekventanti dok-
torandského štúdia asi nezahĺbia do štúdia literatúry o vede. na základe 
osobných skúsenosti zo seminárov o vedeckom bádaní a z komunikácie 
s autormi pri publikovaní ich rukopisov viem, že predstavy o vede nie sú 
vôbec jasné. veda má viacero definícií. Skúsim sa k problémom definície 
priblížiť najjednoduchšie, ako je to možné.

Ak sa prístrojovo skúma, ktorá nová navrhnutá kľučka do moderného 
automobilu vydrží otváranie a zatváranie dlhšie, tak ide o výskum. Ak sa 
pri tom hľadajú príčiny v zložení zliatin kovov a v „únave materiálu“, tak 
sa blížime k vedeckému bádaniu. v prvom prípade ide o proces, ktorý sa 
hodí pod označenie výskum. v anglickej literatúre – technology. Samo 
slovo – výskum je odvodené od slova skúmať. Teda ide o zisťovanie nie-
čoho, nejakého javu, alebo o deskripciu procesu a o zisťovanie rozdielu. 
v druhom prípade už ide o analýzu príčin, napríklad v únave kovu. Teda 
ide o hľadanie podstaty javov, čo patrí do oblasti vedy, v anglickej literatúre 
s označením science. Pri výskume potrebujeme niečo vyskúmať, zistiť, pri 
vedeckom bádaní sa usilujeme dostať do hĺbky problému, teda chceme 
niečo poznať. Aj preto môžeme hovoriť, že veda je poznanie a vedecké 
bádanie je cesta k poznaniu. kombinácia slov „vedecký výskum“ je niekde 
na polceste. nedá sa presne pochopiť, čo sa tým myslí. vhodnejšie je preto 
hovoriť o výskume a o vede alebo o výskume a o vedeckom bádaní, ak 
máme na mysli proces poznávania. možno aj preto sa vo svete tieto pro-
cesy oddeľujú označením Science and Technology. viem, že v niektorých 
odboroch sa používa termín „vedecký výskum“ a pracovníci označenie 
„vedecký výskum“ považujú za métu vedeckého poznania.

v medicíne „sa vyskytuje“ aj jedno aj druhé. Sú odborníci, ktorí 
sa rozhodnú zisťovať výskyt niektorej choroby na Orave a na Spiši. 
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Potom zistenia usporiadajú, graficky znázornia a napíšu k tomu text. 
nakoniec sa rozhodnú a spracovaný text zašlú na uverejnenie do ve-
deckého časopisu ako svoju vedeckú publikáciu. To, čo autori zistili, 
je informácia. Publikujú sa aj informácie a majú potom aj priliehavý 
názov – pozorovanie (surveillance) alebo report. keby sa autori pokúsili 
do hĺbky zisťovať príčiny rozdielu vo výskyte tak, že by sa dostali až na 
samotný a nespochybniteľný základ, napríklad, že na Orave sú ľudia 
intoxikovaní ťažkými kovmi z Istebného, čo by dokázali exaktným 
meraním, tak v tomto prípade by to bolo vedecké bádanie a nové 
poznanie súvislosti by patrilo do vedy. Ospravedlňujem sa za toto lapi-
dárne vysvetľovanie. Píšem ho aj preto, že som pod tlakom osobných 
skúseností s autormi rukopisov a pod tlakom osobných skúseností zo 
seminárov, z hodnotení študentov a z prezentovaných predstáv tých, 
ktorí robia merania a označujú ich za vedecké bádanie, častejšie za 
vedecký výskum. Rozhodol som sa veľmi jednoducho napísať niekoľko 
viet, aby som priblížil moje osobné predstavy, ktoré nie sú odchodné 
od velikánov vedy a vedeckého bádania.

vedecký problém je obyčajne „výsekom“ z nejakého obsahu, ktorého 
riešenie je možné, ale iba na vysokej vedeckej úrovni. Sledovanie výskytu 
chorôb alebo účinku liekov u žien a u mužov je vhodné na komparáciu 
niečoho, čo má znaky preskúmavania, ale nie vedeckého bádania. výber 
alebo „stvorenie“ vedeckého problému, najčastejšie témy, ktorej sa má „ve-
novať“ diplomant alebo doktorand je záležitosťou vedúceho, nadriadeného 
alebo osoby, ktorá bude usmerňovať riešiteľa problému. Považujem to za 
mimoriadne ťažkú úlohu najmä vtedy, ak ide o pracovníkov, ktorí sa aktu-
álne sústreďujú na iné problémy – na liečebnopreventívnu činnosť, alebo 
na zdokonalenie výučby, prípravu učebnice, alebo plnenie inej dlhodobej 
úlohy. výber témy má niekoľko zásadných podmienok.

výber témy musí byť aktuálny k súčasnému vedeckému poznaniu. 
Ospravedlňujem sa za prostorekosť, ktorú si v tomto prípade dovolím, aby 
som nekomplikovane mohol napísať všetko tak, aby to bolo na úžitok aj 
bez hlbokého štúdia, prípadne „lúštenia“ komplikovaných súvetí. výber 
témy je, opakujem, zložitou záležitosťou. Tému nedokáže vybrať ten, kto 
systematicky neštuduje aspoň jeden vedecký časopis. najvhodnejšie sú 
časopisy vysokého rangu, ktorých periodicita je najmenej jeden mesiac. 
napríklad new England Journal of medicine je týždenník a prináša vedecké 
a klinické informácie z celej medicíny. Časopis nestačí čítať jeden semester 
alebo ho iba prezerať. Časopis treba prezerať systematicky bez prerušovania 
a vybrané časti treba preštudovať do hĺbky. Po niekoľkých rokoch získame 
predstavu, ktoré problémy a do akej hĺbky „sú na ťahu“ v medicíne. nie je 
tajomstvom, že nielen v časopise nEJm sú stručné informácie o článkoch 
v audioforme, že sa možno pripojiť do audiodiskusie o zložitých problé-
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moch, ktoré sú pre čitateľov časopisu dostupné. zložité problémy majú 
inštruktívne videá a časopis si možno implementovať na tablet alebo na 
externý nosič. Tieto uľahčenia sa robia najmä preto, aby mal odborník 
informácie „po ruke“ vždy a všade. Audioformy môže využívať pri cestovaní 
a ostatné usporiadané problémy môže mať na bežnú konzultáciu. Trvalé 
sústredenie na časopiseckú literatúru nám pomáha „robiť si“ aktualizáciu 
všetkého „čo v medicíne práve prebieha“. Podľa tém, ktoré školitelia 
vyberajú doktorandom, viem, že uvedený systém aktualizácie vlastných 
poznatkov a vedomostí sa nevyužíva v masovom meradle.

Účasť na kongresoch nemôže nahradiť osobnú aktualizáciu vlastných 
poznatkov vedy v širšom meradle. na kongresoch sa väčšinou prezentujú 
najnovšie výsledky s príchuťou „veľkej novosti“, ale s o to menším záujmom 
vysvetliť možnú užitočnosť pre medicínu všeobecne.

Druhou podmienkou výberu problému alebo témy je realizovateľnosť 
riešenia. Pre doktorandov je dlhšie riešenie časovo výhodnejšie ako pre 
diplomantov. návrh musí rešpektovať časopriestor spracovania problému. 
za najvhodnejšie by som považoval problémy, ktoré sú súčasťou riešenia 
veľkého problému. v experimente je to o niečo jednoduchšie. napríklad pri 
aplikácii niektorej látky možno po určenom čase odobrať vzorky všetkých 
orgánov a možno v nich stanoviť všetko, čo je materiálne a technicky 
možné. Pre diplomantov nie je potrebné robiť nové pokusy. Pracovisko by 
malo mať vhodne uložené vzorky biologického materiálu z pokusov. Pokus 
by mal byť zaznamenaný na amatérskom videu. Študenti diplomanti by si 
mohli video opakovane prezerať a potom by mohli vzorky biologického 
materiálu spracovať. Teda v tomto prípade tvoríme podproblém z problé-
mu, ktorý riešime. Je to akceptovateľný postup. Ťažko je riešiteľný problém, 
ktorý „treba vymyslieť“, keď sa na pracovisku dlhodobo nič nerieši. bez 
hlbokého a sústavného štúdia nemožno „stvoriť“ tému pre diplomanta, 
ani dobrú a riešiteľnú tému na doktorandské štúdium. Preto by témy mali 
pripravovať vzdelaní a skúsení pracovníci, a nie tí, ktorí v riešení vidia iba 
úlohu, ktorú treba splniť, lebo je súčasťou nejakého programu. 

nielen lekár, ktorý je profesionálne klinikom, by mal byť v prvom 
rade dobrým človekom. klinická aj experimentálna medicína je zameraná 
na úžitok pre človeka. Preto je nemysliteľné, aby sme sa nezaoberali aj 
našimi vlastnosťami a postojmi. Lekár, vedecký pracovník vo vzťahu k bi-
ologicko-lekárskym vedám musí byť človek, ktorí chrlí pochopenie, a nie 
nenávisť voči každému a všetkým. vyvyšovanie sa, vychvaľovanie sa, závisť, 
necitlivosť a nadutosť sa nehodia ani k vede, ani k medicíne. Túžbou lekára 
a vedeckého pracovníka by mala byť snaha byť užitočným pre ostatných, 
byť vlastne služobníkom myšlienkam, ktoré dvíhajú každého človeka, ktoré 
neponižujú. všeličo teraz vidieť aj cítiť, ale vidí sa mi, že súcitnosti ubúda, 
že ju nahrádza „jastvo“ (ja a nikto iný). možno to „robí“ súčasný čas, roz-
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deľovanie ľudí na kasty, na „spravodlivých“ podľa pozície a na „múdrych“ 
podľa zastávanej funkcie a výšky uloženého imania. Rozdelená medicína 
pre „vysokých“ a pre tých ostatných je proti celej tradícii od Hippokrata 
až po 90. roky minulého storočia. 

byť školiteľom, odborným vedúcim diplomanta alebo doktoranda je 
obrovská šanca, príležitosť, aby mladý adept medicíny alebo vedy mohol 
„odpozorovať“ všetko to úžasné, ľudské, čo sa nám podarilo urobiť, dosiah-
nuť, využiť pre iných, čo je našou charakteristikou a veľkou šancou zanechať 
stopu pre pokračovateľov. Predpokladám, že nie všetci na fakulte, ale aj inde, 
takto uvažujú. viem, že aj život je súťaž. mala by to byť súťaž – kto pred 
kým, ale nie – kto z koho. vedenie diplomantov a doktorandov môžeme 
chápať ako povinnosť, že niečo musíme. Túto úlohu by sme však mohli 
chápať ako obrovskú príležitosť ukázať nielen svoju múdrosť a skúsenosť, 
ale aj všetko to pozitívne, čo je v nás uložené. Súčasný svet je viac svetom 
návodov ako svetom, v ktorom vládne snaha po harmónii. medicína je 
priestorom, v ktorom by mali dominovať iné princípy, medzi ktorými by 
nemala chýbať skromnosť a schopnosť vedieť vidieť seba samého. Súťaživosť 
a túžba zviditeľniť sa by sa nemali odtrhávať od inteligencie. Uvedomujeme 
si, že tieto vety by si mali prečítať skôr učitelia ako doktorandi. v starých 
slovenských knihách sa písavalo aj o tom, že inteligencia sa meria aj schop-
nosťou „uznať“, že je niekto od nás múdrejší, tvorivejší a vzdelanejší.

Dávnejšie sa písalo a hovorilo o vede ako o podstate nášho chápania 
sveta a nás samotných. v tejto súvislosti sa vynorili aj otázky, či to, čo 
smeruje k neprospechu ľudí alebo k ich vyhubeniu, je veda. Jednoznačne 
bolo deklarované, že všetky procesy, ktoré majú za cieľ niečo zlé, objavo-
vanie takýchto procesov, prostriedkov a látok, nie je súčasťou vedy. bola 
to snaha o čistotu vedy. veda by mala takou zostať nielen nateraz, ale aj do 
budúcnosti. Dovoľujem si povedať, že veda by nemala byť ani prostriedkom 
na prevýšenie niekoho alebo na získanie vyššieho postu. áno, vyššieho 
gradusu áno, ale nemala by byť nástrojom, ktorý sa môže vo veľkom alebo 
v malom aj zneužívať.

Pre skutočne zanietených pracovníkov s vysokou intenzitou vlastného 
vedeckého bádania si dovoľujem odporúčať, aby počúvali kritické stanoviská 
k vybraným problémom, ktoré sú v audioforme v časopise new England 
Journal of medicine. Pri počúvaní kritického stanoviska k problému 
sa niekedy principiálnejšie pochopí problém ako pri štúdiu vybranej 
publikácie. Posúdením tém pre diplomantov a tém na doktorandské 
štúdium získame dokonalejšiu predstavu o vedeckej spôsobilosti ústavu 
a kliniky v porovnaní s číselnými parametrami publikačnej aktivity. Toto 
nie je konštatovanie, ale nespochybniteľná pravda. Podobne na vedeckom 
kongrese sa nám nie vždy podarí na základe prezentovanej vedeckej štúdie 
posúdiť odbornosť a vedeckú úroveň prednášajúceho. Pri diskusii, pri jeho 
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odpovediach je to lepšie vidieť. v diskusii sa ľahšie „vidí a počuje“ vedecká 
úroveň prednášajúceho ako v jeho prezentácii okrášlenej „prečudesnými“ 
obrázkami. Rovnako „vidieť“ úroveň vedeckosti aj toho, kto diskutuje, 
kto sa pýta. Toto nie sú skryté a utajované skutočnosti. Treba ich zobrať 
na vedomie a ak je to možné, mali by sme si pri osobných rozhodnutiach 
na ne aj spomenúť.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje klinické sledovanie. v prípade ana-
lýzy nejakého pozorovaného fenoménu ide o informácie, ktoré sa môžu 
spracovať a môžu sa aj uverejniť v odbornom a niekedy aj vo vedeckom 
časopise. klinické sledovania, ktoré majú hlbší zmysel, „môžu robiť“ skúsení 
klinickí pracovníci, ale aj diplomanti a doktorandi pod vedením skúseného 
klinika. Experiment „robiť“ na chorom, ale ani na zdravom človekovi nie 
je možné. klinické sledovanie má znaky vedeckého bádania, ak sa robí 
podľa dokonale premysleného plánu, ktorý vylučuje akýkoľvek zásah do 
integrity chorého človeka. v odobratých a „odložených“ vzorkách telových 
tekutín alebo tkanív na diagnostické účely môže diplomant alebo doktorand 
stanoviť prítomnosť niektorých substancií, ktoré nepatria do arzenálu dia-
gnostických metód. klinické sledovanie má obmedzenia a limity, ale jeho 
prínos býva obrovský. Určiť zámer a stratégiu klinického sledovania nie 
je jednoduché. Je to vlastne vedecké bádanie bez experimentu. chorobu 
by sme pri hlbšom zamyslení a pri vysokej tolerancii mohli považovať za 
„experiment prírody“ na človeku. Pochopenie klinického sledovania a jeho 
hĺbka vyžadujú primerane široké vedomosti, klinickú skúsenosť, schopnosť 
robiť analýzy pozorovaných javov a hľadať súvislosti. 
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vÝbER vEDEckÉHO PRObLÉmU

Hulín I., Ostatníková D. 

v súčasnom svete sa s pojmami veda a vedecké bádanie „narába“, mohli 
by sme povedať, voľnomyšlienkársky. Termíny sa „pohadzujú“, ako keby to 
boli označenia procesov, ktorým každý rozumie a každý vie, čo „obsahujú“. 
Často sa pletú s múdrosťou, so vzdelanosťou a vzdelaním a používajú sa 
ako argumenty najrôznejších zdôvodnení. Preto považujeme za potrebné 
držať sa základného obsahu týchto slov. 

možno by sa hodilo na začiatok uviesť niečo úsmevné, voľnejšie. veľmi 
dávno pri jednej ohnivej debate dvoch prednostov o význame sledovaní 
a o publikovaní získaných výsledkov jeden vysvetľoval druhému s argumen-
tovaním – vieš, keď zistíš výskyt parazitov u žiakov v jednej triede a uverejníš 
to, môžeš byť aj docentom. Ak to „odmeriaš“ v celej škole, tak môžeš byť 
aj profesorom. Je to úsmevná a nadnesená príhoda, ale skrýva ostrú kritiku 
toho, čo ľudia považujú za prospešné a vedecké. Sledovanie výskytu čoho-
koľvek nie je vedeckým bádaním. Sledovanie výskytu čohokoľvek vo vzťahu 
s iným javom však môže byť mimoriadne významné, užitočné a môže to 
byť proces, ktorý má všetky atribúty vedy a vedeckosti. 

no a vlastne o to tu ide, aby sme do hĺbky analyzovali náš zámer, aby 
sme neskĺzli iba do definovania témy, čím stratíme aj obsah, ktorý môže 
byť naozaj vedecký. Ako argument môžeme uviesť, že v pravidelných 
intervaloch musia erudovaní pracovníci s požadovanou kvalifikáciou 
vypísať „témy diplomových prác a témy na doktorandské štúdium“. Už 
pri určení, že ide o „vypísanie tém“, sa dopúšťame nepresnosti v tom, že 
témy by sa mali zverejniť po tom, čo ich pracovníci pripravia. Pripraviť 
tému pre diplomanta alebo tému, problém, ktorý sa má riešiť v rámci 
doktorandského štúdia, nie je jednoduché. Téma vlastne nie je určená ani 
študentovi diplomantovi, ani študentovi doktorandského štúdia. Preto si 
treba uvedomiť, že pri výbere témy by sa mala „uplatniť“ naša osobnosť, 
vlastné schopnosti a záujmy.

Takmer denno-denne sa stretávame s mnohými pracovníkmi, ktorí 
uvažujú o témach, a nie o obsahu doktorandského štúdia alebo diplomovej 
práce. možno je to aj preto, že o vede a o vedeckom bádaní nehovoríme 
stále, a tak „ponechávame priestor“ pre schopných organizátorov, ktorí 
dokážu opísať postup krokov, ktoré sú potrebné na splnenie nejakej úlohy. 
Aby sme sa vyhli tejto chybe, pokúsime sa v ďalších vetách „hovoriť za 
seba“ a nie opakovať to, čo už bolo napísané. Pri takomto prístupe to však 
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bude text, ktorý je veľmi vzdialený návodom. nemá povahu poučovania. 
Je skôr polemický, lebo jeho cieľom je vzbudiť túžbu po uvažovaní, a nie 
napodobňovať iných v snahe splniť úlohu, alebo sa jej „zbaviť“ najjedno-
duchším spôsobom.

Študenti medicíny diplomanti alebo frekventanti doktorandského 
štúdia by mali mať eminentný záujem o diplomové práce a o doktorand-
ské dizertačné práce. Ich vypracovanie je príležitosťou overiť si vlastné 
schopnosti, najmä kreativitu „vytvoriť, napísať niečo osobné“. Štúdium 
medicíny je vlastne osvojovanie si poznatkov a zvládnutie ich využitia. 
Diplomová práca a dizertačná doktorandská práca sú aj obrazom vlastnej 
kreativity ich autorov. z tohto pohľadu je to obrovská šanca, aby si autor 
uvedomil túto skutočnosť. myslíme si, že pri voľnosti výberu tém je to aj 
overovanie si toho, o čo mám záujem, a najmä toho, či úlohu zvládnem 
tak, že iní budú spokojní s mojou prácou. Pri výbere témy treba zobrať 
do úvahy jej zameranie a osobnosť toho, kto tému vypisuje. Tí, ktorí majú 
právo „vypísať témy“, majú osobné vlastnosti a odborné vedomosti. Ich 
pozícia však nie je zárukou ich vysokej odbornosti, ani ich schopnosti odo-
vzdávať niečo z vlastných schopností a viesť diplomanta alebo doktoranda 
tak, aby tieto procesy dosiahli ciele, ktoré sa predpokladajú. výber tém 
je mimoriadne zložitou skutočnosťou. každý by mal mať dostatok času 
na to, aby si tému hlbšie zvážil. mal by si ujasniť, či mu téma „sedí“ a či 
je z jeho pohľadu odborný vedúci témy osobnosťou a najmä človekom, 
s ktorým chce o problémoch témy hovoriť, debatovať. Uchádzač o tému 
si môže ľahko prezrieť publikácie a citácie vedúceho témy. Toto mu môže 
slúžiť ako informácia, do akej hĺbky bude odborný vedúci vyžadovať od 
adepta spracovanie vypísanej témy. Po preštudovaní základnej literatúry 
k téme by bolo najvhodnejšie navštíviť vedúceho témy a krátko pohovoriť 
o záujme o tému. z krátkeho rozhovoru môže záujemca pochopiť prístup 
odborného vedúceho k téme a overiť si možnosť nehatenej komunikácie. 
Odborní vedúci majú všeobecné ľudské vlastnosti ako iní ľudia. niektorí 
sú skromní, iní s imperátorským prístupom k študentom, ďalší sú nároční, 
priateľskí, ležérni, niektorí chápu spracovanie témy ako povinnosť, iní ako 
zaujímavosť a pod.

Písanie o výbere témy diplomovej alebo doktorandskej práce považu-
jeme za veľmi zložité. na „stvorenie“ témy alebo úlohy, ktorá sa má riešiť, 
nemožno napísať návod. Téma, to nie je v pravom slova zmysle iba súčasť 
niečoho. každý veľký projekt alebo problém možno rozdeliť na parciálne 
projekty. Ak je rozdelenie možné, potom treba problém do hĺbky analy-
zovať. Analyzovať problém dokáže iba skúsený pracovník, ktorý nezostane 
na povrchu problému. Diplomantom sa obyčajne „určí a vypíše téma“. 
Často je to niečo, čo sa môže realizovať ako písomná práca, ktorú možno 
vypracovať, alebo je to opis, deskripcia niečoho, čo je už známe. Často 
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to býva iba výber z mnohých poznatkov, ktorých je dostatok v literatúre 
a „na internete“. niekedy predložený text nedosahuje úrovňou ani úroveň 
rovnakej témy, ktorá bola uverejnená v priemernom alebo slabšom časopise. 
Organizátori a tvorcovia návodov sa potom čudujú, prečo sa v redakciách 
lepších časopisov neakceptujú „prehľadové články alebo súborné referáty“. 
Problém je v obsahu. v časopisoch sa neuverejňujú rukopisy, ktoré sú 
spracovaním toho, čo sa v literatúre o probléme píše. Často je to vidieť 
aj v tom, že o probléme sa píše chronologicky, tak ako boli články publi-
kované. Teda to nie je pohľad na problém, ale informácia o tom, čo bolo 
k tejto téme uverejnené, čo autor textu na internete alebo v knižniciach 
získal. musíme povedať, že napísať aktuálnu informáciu o probléme dokáže 
ten, kto v detailoch ovláda problém na základe hlbokého štúdia. Takýto 
rukopis je publikovateľný najmä vtedy, ak jeho autor zaujme osobné vysoko 
kvalifikované stanovisko ku komplexu už publikovaných prác.

zhrňujúco by sa mohlo povedať, že v súčasnosti sa píšu vynikajúce 
prehľadové články. väčšinou sú to texty, v ktorých sa autor pokúša urobiť 
deskripciu, opis toho, čo je o vybranom probléme známe. myslíme si, 
že je takmer tragédiou, ak sa mladý pracovník sám rozhodne začať svoju 
vedeckú kariéru písaním prehľadového článku. v minulosti sa takýto 
prístup považoval za užitočný najmä preto, že prinútil mladého adepta 
vedy preštudovať širšiu literatúru k problému, ktorým sa mal zaoberať. 
v súčasnosti je dostatok prehľadových článkov, ktoré píšu „vysokí od-
borníci“. celý proces je opačný. Redakcia časopisu alebo nejaká vedecká 
ustanovizeň požiada odborníka, aby napísal prehľadový článok. Ak je to 
mimoriadne zložitá oblasť a vyplýva z nej nejaký logický záver, ktorý by 
sa mal akceptovať v klinickej medicíne, tak sa obyčajne k požiadanému 
autorovi pridelí ďalší odborník. nie spoluautor, ale konzultant pri príprave 
prehľadového článku. Ak vyplývajú z prehľadu určité závery, najmä pre 
prax, za návrhy preberá zodpovednosť aj pridelený konzultant. Toto je 
mimoriadne zložitý proces, ktorý má niekedy charakter metaanalýzy. Pod 
metanalýzou rozumieme analýzu parciálnych analýz. v užšej komunite 
je známe, že na svete existujú pracovníci, ktorí nie sú súčasťou žiadnych 
vedeckých ustanovizní, ani nemajú vlastné vedecké pracovisko. Títo pra-
covníci zhromažďujú publikované rukopisy k vybranej téme a študujú ich. 
Po nejakom čase individuálne alebo s kolektívom poskytnú vysoko reno-
movanému časopisu svoju metaanalýzu. Skutoční odborníci poznajú tých-
to pracovníkov. Približne pred dvoma desiatkami rokov som predniesol 
o tomto procese prednášku na Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti, 
z ktorej som niektoré myšlienky zverejnil. v prednáške som metaanalýzy 
označil za najvyššiu formu vedeckej práce. základom pre metaanalýzu 
môžu byť publikácie, ktoré obsahujú tzv. „hard data“. Obyčajne sú to 
publikované hodnoty, parametre a zistenia z pokusov, z experimentálnych 
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štúdií renomovaných pracovísk a pracovníkov. metaanalýza je moderným 
typom vedeckého článku, ktorý je založený na kombinácii publikovaných 
výsledkov inými autormi. Je to pohľad na problém z viacerých hľadísk, 
ktorý nemohli urobiť autori, lebo v čase prípravy vlastného rukopisu 
nemali k dispozícii parametre, ktoré uverejnili približne v tom istom čase 
ďalší autori. Tvorca metaanalýzy poskytuje obraz o probléme na základe 
kombinácií publikovaných výsledkov. metaanalýza sa preto považuje za 
vyšší stupeň s vyššou vierohodnosťou ako jednotlivé práce. neanalyzujú 
sa vlastné výsledky, ale výsledky iných pracovníkov. Preto sa metaanalýza 
považuje za stanovisko s vysokou vierohodnosťou, je najsilnejším argu-
mentovaním v hierarchii vierohodnosti dôkazov v modernej medicíne. 
myslím si, že z týchto viet je zrejmé, že urobiť metaanalýzu nemôže byť 
cieľom diplomovej práce. Pri doktorandskej dizertačnej práci by som si 
vedel predstaviť, že by mohla „vystačiť“ ako akceptovateľný dôkaz vedeckej 
zrelosti adepta titulu PhD. Určite by odborný vedúci musel byť „ako 
konzultant“ s najvyššou odbornosťou. 

Opísané skutočnosti by mali byť odborným vedúcim všeobecne zná-
me. viem, že nie sú. Dôkazom sú aj rukopisy, ktoré prichádzajú z fakulty 
a z celého sveta do redakcie časopisu bratislava medical Journal – brati-
slavské Lekárske Listy. nepretržite sa zaoberáme vedeckou medicínskou 
spisbou. máme dostatok príležitostí a aj povinných rozhodnutí pri výbere 
rukopisov na uverejnenie. 

myslím si, že odborní vedúci by mali venovať výberu tém náležitú 
pozornosť, aby sa „neplytvalo“ časom diplomantov a doktorandov. viem, 
že máme veľa skúsených, vysoko erudovaných pracovníkov, ktorí vedia 
nielen „vypísať témy“, ale poznajú aj zmysel tejto činnosti. možno by im 
fakulta mohla poskytovať viac priestoru na zverejňovanie vlastných názorov 
na štúdium a najmä na plnenie úloh, ktoré sú určenými povinnosťami 
a súčasťou vysokoškolského štúdia.

Prehľadové články sa v súčasnosti uverejňujú zriedkavejšie. Redakcie 
časopisov sa „vyhýbajú“ takýmto textom. na špičkových pracoviskách majú 
pracovníci prístup k mnohým časopisom. Pri súčasných možnostiach vyhľa-
dávania problémov zadávaním hesla si vedecký pracovník „urobí“ prehľad 
o probléme sám. Redakcie špičkových a impaktovaných časopisov majú 
záujem publikovať rukopisy, ktoré sú „vyššie“ ako klasické prehľadové člán-
ky. v tomto prípade je postup opačný. nie autor, ale redakcia si „vyberie“ 
autora a požiada ho, aby „zhrnul“ najnovšie a najvýznamnejšie poznatky 
o vybranom probléme s tým, že sa pokúsi naznačiť, napísať perspektívu 
riešenia vybraného problému. Ide o rukopisy spracované na základe už pub-
likovaných poznatkov, ktoré „obohatí“ autor o svoj názor na budúce riešenie 
alebo na význam výsledkov vo vybranej oblasti. Teda ide o to, čo oslovený 
autor predpokladá, že sa „na tomto poli“ bude robiť, aký význam a aké 
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využitie to môže mať v budúcnosti. Preto sa tieto rukopisy označujú ako 
perspektívy (perspectives). Sú to mimoriadne cenné publikácie. nebývajú 
dlhé, neobsahujú tabuľky, ani obrázky a literárnych prameňov býva málo. 
Autormi týchto „perspectives“ bývajú špičkoví pracovníci, a nie zriedkavo 
aj laureáti nobelovej ceny. Publikované „perspectives“ mávajú rozsah jednej 
až dvoch tlačených strán. Tieto skutočnosti sú obrazom toho, „o čo je teraz 
záujem“. Určite nie je veľký záujem publikovať „insuficientné prehľady“ na 
základe malého počtu literárnych prameňov. Prehľadový článok, ktorý by 
mohol byť akceptovaný na uverejnenie, nemôže byť opisom toho, čo kto 
„na tomto poli“ urobil. malo by to byť nové usporiadanie alebo extrakcia 
z mnohých poznatkov do nejakého celku. nemusela by to byť metaanalýza, 
ale mohol by to byť prehľad aspoň „s náznakom metaanalýzy“.

Tieto vety sú iba informáciou pre mladých adeptov vedy a vedeckého 
bádania. mladý adept potrebuje tieto informácie, aby nestrácal čas tvor-
bou niečoho, čo má redundantný charakter, uberá mu čas, ktorý by mal 
„investovať“ viac do tvorivosti ako do deskripcie známych javov.

výber témy je všeobecne zložitým procesom. zodpovedný výber musí 
kalkulovať aj s tým, či je problém riešiteľný vo vymedzenom čase a či má 
pracovisko podmienky na riešenie toho, čo téma rámcovo charakterizuje. 
výber tém nemôže byť problematický pre tých pracovníkov, ktorí trvale žijú 
s aktuálnymi problémami medicíny a vlastného odboru. Asi nie „iba cho-
denie po kongresoch“, ale systematické štúdium je zábezpekou, že odborný 
vedúci zvládne „problém vypísania tém“. na pracoviskách sa usporadúvajú 
semináre k vybraným problémom. Pri týchto príležitostiach by sa mal 
poskytovať väčší priestor profesionálnej debate širších súvislostí preberanej 
témy. Pracovníci lekárskej fakulty by sa mali zaujímať o výsledky vedeckého 
bádania iných pracovníkov a pracovísk. zabezpečiť takéto podmienky nie je 
jednoduché. každý môže argumentovať množstvom práce a nedostatkom 
času na splnenie úloh, ktoré plní každý pracovník. myslím si, že vysoko-
školský učiteľ musí mať primeraný čas na vlastný vedecký rast preto, aby 
dokázal adsorbovať všetko nové vo vlastnom odbore a v príbuzných odbo-
roch. Toto je mimoriadne náročná úloha, ktorá sa netýka všetkých vysokých 
škôl. najvýraznejší pokrok je v biologicko–lekárskych vedách. Ľudstvo sa 
skôr zmieri s menej dokonalým autom ako s menej dokonalou liečbou, 
aká je „u susedov“ alebo za hranicami, niekoľko kilometrov od nás. Toto 
sú skutočnosti, ktoré sa nedajú prekonať uzneseniami, ani rozhodnutím 
či nariadením. Starostlivosť o zdravie a liečenie chorôb sú a budú trvalo 
oblasti, ktoré sú na vzostupe. Je nemysliteľné a scestné predpokladať, že 
sa o rok – o dva objavia také postupy a také lieky, ktoré všetko vyriešia. 
naopak, všetko sa bude ďalej mimoriadne komplikovať. možno predpokla-
dať, že jedna tretina všetkých snáh ľudstva sa bude týkať zdravia a liečenia 
chorôb. Treba popravde povedať, že aj výkonní ľudia si budú počas svojej 
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aktívnej pracovnej činnosti šetriť financie na vlastné dožitie a dožívanie, 
na ktoré utratia 80 – 90 % životných úspor. ku všetkému pristúpi kvalita 
života, zdravia a nároky chorých, ktorí sa budú chcieť vyrovnať ostatným. 
Preto možno odôvodnene predpokladať, že výber tém nie je záležitosť ich 
verbalizovaného formulovania, napísania vo vetách. výber tém je zložitou 
záležitosťou, ktorú zvládnu profesionáli vo vlastnom odbore. bez hlbokého 
štúdia je tu hrozba, že témy a problémy na spracovanie diplomantov sa 
budú podobať na stredoškolské súťaže gymnazistov. 

vieme si predstaviť, že diplomovou prácou by mohlo byť aj spraco-
vanie všetkého, čo súvisí s ťažko chorým človekom. niekedy chorobopis 
obsahuje desiatky strán, záznamy opakovaných hospitalizácií, úspešnej 
a neúspešnej liečby. Poskytnúť diplomantovi súbor záznamov o pacientovi, 
aby spracoval komplexnú informáciu o priebehu choroby a o jej liečbe, by 
mohlo byť mimoriadne cennou záležitosťou. Diplomant by sa zdokonalil 
vo viacerých smeroch, pochopil by potrebu komplexného prístupu a vedel 
by opísať aj príčiny, ktoré boli zodpovedné za priebeh, zhoršenie alebo 
zlepšenie choroby. veľmi úspešné prípady by sa mohli literárne spracovať 
a uchovávať na fakulte ako zdroj „prípadov“. možno predpokladať, že 
budúcnosť prinesie premyslené a spracované „prípady“, na ktorých sa 
bude môcť študent naučiť komplexne uvažovať a odborník sa môže na 
vybraných prípadoch zdokonaliť vo vybranom smere. možno na vybranom 
prípade by ľahšie zvládol konkrétny problém po naštudovaní základnej 
literatúry ako štúdiom monografickej literatúry o jednej chorobe. nie na 
poslednom mieste si dovoľujeme napísať, že problém s témami možno 
vyriešiť sústavným štúdiom. bez sústavného štúdia akýkoľvek pracovník 
stratí vlastnú aktuálnosť myslenia a uvažovania o vede a o vedeckých 
problémoch. Pritom to môže byť vynikajúci lekár schopný robiť výkony, 
ktoré majú repetitívnu povahu a nemenia sa v priebehu niekoľkých rokov. 
Prikázať individuálne štúdium vysokoškolsky vzdelaným pracovníkom nie 
je možné. myslím si, že tieto procesy sú v rukách vedúcich pracovníkov, 
prednostov kliník a ústavov. v súčasnosti je záujem o dokonalé spracovanie 
klinických priebehov chorôb u konkrétnych pacientov. vďaka takýmto 
sledovaniam boli objavené „molekulové príčiny“ atypického priebehu 
chorôb kvôli prítomnosti rôznych polymorfizmov. 

v každom odbore možno podľa impakt faktora zostaviť do poradia 
prvých desať svetových časopisov. Sústavným, pravidelným a trvalým štú-
diom, čo i len vybraných časopisov z desiatich špičkových ľahko zistíme, 
ktoré problémy sa najintenzívnejšie študujú z celosvetového hľadiska. Pri 
niekoľkoročných stretávaniach doktorandov na seminároch sme opakovane 
„videli“, že neriešia témy, ktoré by vychádzali z uvedeného princípu aktuál-
nosti. nie zriedkavo riešia celkom okrajové problémy, ktoré sú v detailoch 
známe, preštudované a publikované. niekedy to boli témy vhodné pre SOČ 
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(SOČ – stredoškolská odborná činnosť) alebo deskripcie redundantných 
informácií, ktoré možno slohovo spracovať do písaného elaborátu.

Dávno v minulosti som z titulu akademickej funkcie požadoval, aby 
každý odborný vedúci (školiteľ) k vypísanej téme priložil zoznam vlastných 
publikácií, ktoré súvisia s vypísanou témou alebo sú z odboru, v ktorom 
prebieha doktorandské štúdium. zoznam troch najvýznamnejších publi-
kácií odborného vedúceho by mal byť súčasťou dokumentov o diplomovej 
práci a bezpodmienečnou súčasťou materiálov, ktoré sa týkajú odborného 
vedúceho a študenta doktorandského štúdia. O tom, aké to majú byť pub-
likácie, by mala rozhodovať vedecká rada LfUk. významnosť publikácie 
„neznehodnocuje“ veľký počet spoluautorov, ale odborný vedúci dokto-
randa (školiteľ) by mohol mať aspoň jednu aktuálnu publikáciu k téme, 
v ktorej je prvým autorom. Tieto „dávne“ návrhy sa už v minulosti pova-
žovali za skutočnosť, na základe ktorej som mal byť zbavený akademickej 
funkcie. myslím si, že „súčasnosť“ sa pokúsi o ich realizáciu alebo ich iba 
zoberie na vedomie. Určite ich nebude môcť celkom ignorovať ako niečo 
„neaktuálne a nesúčasné“.

výber vedeckého problému nie je okrajovou záležitosťou a nie je to ani 
vynútená povinnosť. celé štúdium medicíny je prípravou na povolanie. 
Odlišuje sa od iných vysokoškolských štúdií v tom, že nie je „užitočné“ 
niečo v štúdiu vynechať, zľahčiť si alebo získať nejako pomimo. Lekár, 
každý lekár by mal byť profesionálom v najvyššom slova zmysle. Diplo-
mová práca je príležitosťou „otestovať sa, čo dokážem a na akej úrovni“. 
Študenti medicíny by nemali premárniť túto príležitosť. Diplomová práca 
je možnosť skúsiť osobne, sám, naštudovať vybraný problém, niečo urobiť 
alebo vyhodnotiť a napísať o tom elaborát. nemali by ste sa dať zlákať 
možnosťou zľahčenia, ani ľahkovážnym prístupom odborného vedúceho. 
v odbornom profesionálnom živote budete musieť riešiť problémy a ro-
biť rozhodnutia bez zľahčenia, bez pomoci druhých. Diplomová práca je 
prípravou, aby ste sami skúsili, aby ste si overili vlastnú pripravenosť robiť 
odborné profesionálne závery. 

neviem, nakoľko ovplyvní vedecké bádanie výstavba vedeckého parku 
Univerzity komenského. z každej strany teraz počuť informácie o lokalite 
výstavby a hlavne o nákladoch. Iba okrajovo „bolo počuť“, že zameraním 
má byť vedecké bádanie orientované na biomedicínske problémy. myslím 
si, že už v predstihu sa mal pripravovať širší výber problémov rozvedený 
do detailov, širší výber akceptovateľných tém a aj širší výber potenciálnych 
pracovníkov. neviem, možno je to už „v zákulisí“ všetko pripravené. viem 
však s istotou, že v možnej „predpríprave doktorandov“ sa ešte neurobilo 
nič, čo by bolo všeobecne známe. viem, že teraz sa nerobia dlhodobé 
plány, ale zameranie a možné témy by boli dôležitou informáciou pre 
potenciálnych „záujemcov o vedecké bádanie“. možno by bolo vhodné 
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uvažovať aj o tom, ako sa zmení celá univerzita, aký to môže mať „dopad“ 
na systém doktorandského štúdia v oblasti prírodných a špeciálne biolo-
gicko-medicínskych vied.

výber témy je pre diplomantov aj výberom odborného vedúceho. 
Hľadajte si radšej prísneho odborného vedúceho ako vravného, ktorý je 
benevolentný. benevolencia, ľahkovážnosť sa nehodia ako súbežník ve-
deckého bádania, ani odbornej profesionálnej činnosti. Pozorujte svojich 
učiteľov, kriticky hodnoťte ich vzťah k povinnostiam. Hľadajte si vzory 
a utekajte preč od tých, ktorí vidia iba seba a svoj úžitok alebo vo všetkom 
vidia iba ambície, hoci možno „nemajú na to“, čo by chceli, po čom túžia. 
nie vonkajšie charakteristiky sú rozhodujúce. Podstatné je to, čo dokáže, 
a nie „o čom básni“. možno vravnosť, rozšafnosť, verbalizované priateľstvo, 
ohurovanie vlastnými úspechmi, ktoré nimi nie sú, môžu vytvárať skres-
lenú predstavu, že sú to osobnosti, a oni nimi vôbec nemusia byť. Takéto 
„hry“ na veľkých a ešte väčších a na užitočných a perspektívnych môžu byť 
v podstate cestou nadol, „cestou z kopca“. Asi aj preto sa v celej Európskej 
únii začal proces evaluácie univerzít a vysokých škôl založený na faktoch, 
na merateľných vedeckých parametroch, a nie na rečiach a „kortešačkách“ 
najrôznejšieho druhu. Pri každom vysokoškolskom učiteľovi, školiteľovi, 
odbornom vedúcom a pri každom adeptovi na akúkoľvek funkciu či 
profesionálne postavenie by sa malo uvádzať to, čo je medzinárodne už 
urobené a vyhodnotené. každé hodnotenie musí byť hodnotením, a nie 
podlezením, alebo „výrobou dymovej clony“, aby nebolo vidieť to nič, 
na ktorom sa nedá zabezpečiť múdra prosperita ničoho. Ani príslušnosť 
k akémukoľvek združeniu alebo k „názorovému prúdu“ nemá miesto nie-
len pri hodnotení akýchkoľvek adeptov na posty, ale nesmie napomáhať 
pozíciám, ani v riadení, ani vo výučbe. 

vaše povinnosti považujte za vlastné ciele. Usilujte sa z vlastnej iniciatívy 
naštudovať toľko, koľko zvládnete. Študujte medicínske problémy aj vtedy, 
keď vám to nikto neprikazuje. Tieto vety nie sú výzvou, ale iba informáciou, 
upozornením, že študenti medicíny nemôžu premárniť príležitosť a splniť 
iba predpísanú povinnosť. mali by ste mať aspoň jednu dobrú a objemnú 
knihu z medicínskeho odboru, ktorú by ste mali za 6 rokov zvládnuť aj 
v detailoch. Diplomovú prácu by ste mali urobiť najlepšie, ako viete, bez 
pomoci a zľahčujúceho úskoku. 
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vEDEckÉ báDAnIE A SkÚSEnOSŤ

Hulín I., Ostatníková D.

všetko, čo súvisí s liečením chorôb a so zachovaním zdravia, sa postupne 
menilo v závislosti od rozvoja prírodovedného bádania. vedecké riešenie 
problému liečenia chorôb a zachovania zdravia sa stále zdokonaľuje a na 
základe reálneho predpokladu sa „ideálne“ riešenie bude hľadať ešte veľmi 
dlho. mohli by sme voľne povedať, že pred claudom bernardom a jeho 
slávnou knihou Úvod do experimentálnej medicíny bola medicína posta-
vená na skúsenosti. Často išlo o získanú skúsenosť, ktorá sa obohacovala 
pozorovaním. Experimentálne práce z oblasti prírodovedy a medicíny 
posunuli medicínu na modernú úroveň. v súčasnosti predstavuje skúsenosť 
nevyhnutnú požiadavku, bez ktorej by neexistovala terajšia úroveň klinickej 
medicíny. Skúsenosť sa označuje aj termínom erudícia. Rozvoj medicíny sa 
nepretržite obohacuje skúsenosťou, ale v najpodstatnejšej miere výsledkami 
vedeckého bádania.

vedecké bádanie v oblasti medicíny vychádza zo štúdií funkcií organiz-
mu, zo štruktúrnych zmien a z úspechov liečby. v súčasnosti medicínu spája 
a v budúcnosti určite bude spájať molekulový základ všetkých normálnych 
funkcií, ale aj patologických procesov. Tak, ako v období clauda bernarda 
bolo cieľom obohacovať medicínu na základe experimentálnej práce, v sú-
časnosti je to obdobie molekulovej medicíny. funkcie a štruktúrne zmeny 
s poznaním molekulových základov sa budú spájať s výsledkami liečby, 
ktorá nebude znamenať iba zbavenie utrpenia chorého, ale bude prinášať 
poznatky, ktoré sa pri širokej koordinácii budú môcť využívať na hlbšie 
chápanie procesov, ktoré prebiehajú v chorom organizme. 

medicína postavená na vedeckých základoch sa môže rozvíjať iba 
experimentálnou cestou. To znamená bezprostrednou a prísnou apliká-
ciou rozumových pochodov na skutočnosti, ktoré poskytuje pozorovanie 
a experiment. Experimentálna metóda je v podstate rozpracovaná úvaha. 
Ide o rozpracovanie myšlienok získaných skúsenosťami a ich overenie na 
programovaných faktoch. Sama úvaha musí vždy vychádzať z exaktných 
pojmov a faktov. Aplikácia úvahy pri experimentovaní má svoje pravidlá. 
Ak chceme nadmieru zložité javy, ktoré v živých systémoch prebiehajú, 
študovať, musíme mať presné zásady na experimentovanie, štúdium 
morfologických zmien a možnú terapiu. Experimentovanie v medicíne je 
mimoriadne problematické. vyplýva to aj z toho, že mnoho pozorovaní 
sa môže uskutočniť iba v laboratóriách alebo na animálnych modeloch 
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a výsledky týchto pozorovaní sa potom aplikujú na človeka, ktorý nemôže 
byť bezvýhradným objektom experimentov.

Človek môže pozorovať rôzne javy, ktoré ho obklopujú. Pozorovanie 
človeka je limitované zmyslovým vnímaním. Rozvoj techniky umožňuje 
zvýšiť vnímanie pomocou rôznych prístrojov a chápať tie skutočnosti, 
ktoré mu v minulosti nedovoľovali prenikať do podstaty orgánov alebo 
systémov. v oblasti medicíny sa už veľmi dávno diskutovalo o rozdieloch 
medzi pokusom a pozorovaním. Poznatky, ktoré sa získavali z pozorovania, 
prichádzali bez aktívneho postoja človeka, prichádzali z javov a skutočností, 
ktoré existovali. Poznatky, ktoré prináša pokus, sú výsledkom úmyslu zistiť, 
ako sa daná vec v pokuse mení alebo správa. v staršej literatúre sa obyčajne 
cituje pekná myšlienka o pozorovaní a experimentoch – pozorovateľ počúva 
prírodu, ale experimentátor ju „vypočúva“.

Pozorovanie je veľmi zložitý proces. nie je to iba pasívne zaznamenáva-
nie videného alebo počutého. Ako príklad pasívneho pozorovania môžeme 
uviesť sledovanie výskytu nejakej infekčnej choroby. zaznamenávanie 
výskytu tejto choroby a dĺžky jej trvania predstavuje pasívne pozorovanie. 
Ak však lekárovi napadne myšlienka, že by výskyt tejto choroby mohol 
sledovať vo vzťahu k nejakým iným okolnostiam, napríklad k veku po-
stihnutých a ku kvalite ich výživy, tak sa z pasívneho pozorovania stáva 
aktívne pozorovanie. Aktívne pozorovanie prebieha pod vplyvom určitých 
skúseností a širšieho myšlienkového záberu. Aktívny prístup k pozorovaniu 
bol v minulosti mimoriadne cenný. Spomenieme pozorovania doktora 
Williama beaumonta. Stretol sa s mladým kanadským lovcom, ktorému 
pri love prestrelili brucho a zostala mu veľká žalúdková fistula. Lovec si na 
fistulu zvykol a mohol si ju uzatvárať podobným spôsobom, ako sa uzatvára 
zátkou fľaša. beaumont však zistil, že cez túto fistulu môže vidieť do žalúd-
ka. Aby mohol rozšíriť svoje pozorovania, prijal tohto človeka do svojich 
služieb a niekoľko rokov cez fistulu sledoval procesy trávenia. v takomto 
prípade ide o aktívne pozorovanie s využitím toho, čo nešťastná náhoda 
vytvorila alebo čo istá osudovosť v živote prináša. Pozorovanie trávenia cez 
fistulu dovoľovalo získať informácie v súvislosti s trávením, najmä skutoč-
nosti, ktoré sú normálne, ktoré sú pravidelné a ktoré sa opakujú. Ak sa 
analogicky u experimentálneho zvieraťa vytvorí žalúdková fistula a ak sa 
potom následne pretnú žalúdkové nervy, možno sledovať komplexnejšie 
celý problém trávenia a účasť inervácie na týchto procesoch. v takomto 
prípade ide pochopiteľne už o experiment. Experimentátor zasahuje do 
objektu a modifikuje vybrané skutočnosti tak, aby nachádzal odpovede 
na vopred určené otázky.

myslím si, že by sme v súčasnosti mohli povedať, že nachádzame ur-
čitú analógiu medzi pozorovaním doktora beaumonta a tým, čo prebieha 
v modernej klinickej praxi. vlastne každý pacient je pre lekára príležitosťou 
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na mimoriadne užitočné pozorovanie najmä vtedy, ak sa diagnostikovanú 
chorobu rozhodne liečiť definovanou látkou – liekom. všetko, čo sa bude 
v organizme odohrávať, poskytuje obrovské a široké pole pozorovania 
následných zmien po aplikácii lieku. Doktor beaumont prijal lovca so 
žalúdkovou fistulou do svojich služieb, aby ho mohol pozorovať. v sú-
časnosti je hospitalizovaný pacient určitou analógiou tejto situácie a lekár 
má možnosť po celý čas sledovať vplyv terapie na funkčné a štruktúrne 
zmeny v organizme. na tomto princípe sú založené klinické trialy, ktoré 
sú organizované veľmi premysleným spôsobom. Sú koordinované nadná-
rodnými centrami.

Pozorovanie neznamená dívať sa a zaznamenávať. Pozorovanie je iba 
vtedy užitočné a môže priniesť niečo nové, ak ten, kto pozoruje, rozumie 
a vie veľa o tom, čo pozoruje. na základe poznatkov získaných z po-
zorovania môže dedukciou dospieť k mimoriadne užitočným záverom. 
Opakované aktívne pozorovania vedú postupne k získaniu skúseností. 
medzi pozorovaním a skúsenosťou sa vytvára istý vzťah, ktorý je základom 
ďalšieho uvažovania. Je prirodzené, že človek môže získať skúsenosť aj bez 
experimentálnej práce. neželanou skutočnosťou je, ak ten, kto pozoruje, 
zaznamenáva určité údaje a skúsenosť nezískava. mohli by sme povedať, 
že pozorovanie ukazuje určité fakty, ale na získanie skúseností je dobré 
vedieť, o čom tieto fakty svedčia. Človek sa môže skúsenosťou veľmi 
zdokonaľovať. Aj slávny goethe hovoril, že skúsenosť koriguje človeka zo 
dňa na deň. Skúsenosť je mimoriadnym privilégiom rozumu. Iba človek 
má schopnosť overovať si svoje myšlienky a usporadúvať ich tak, aby 
v nich nachádzal nové vzťahy a aby zvyšoval svoju múdrosť v pozorovanej 
oblasti. Pokračovaním tohto procesu je umenie rozumu, ktoré v tomto 
prípade znamená úvahu. Ani sama skúsenosť ešte nie je bezvýhradnou 
podmienkou úvahy. Úvaha je umením. Je výsledkom nepretržitej skúse-
nosti z opakovaných opráv vedeckých myšlienok a zvažovania možných 
teoretických vzťahov. Úvaha môže byť naostatok tým procesom, ktorý 
privádza do súladu množstvo pozorovaných faktov až tak, že dovoľuje 
postupne priblížiť sa k pravde.

Človek sa môže myšlienkovo, duševne obohacovať na základe skúse-
ností alebo na základe experimentov. na získanie skúseností, zdá sa, človek 
nepotrebuje dlhoročné pozorovania. získanie skúseností môže v súčasnosti 
nahrádzať premyslené štúdium zložitých procesov, ktoré smeruje k vedo-
mému a vytýčenému cieľu. Dokonalé pozorovanie môže byť v súčasnosti 
procesom hlbokého štúdia, ktoré nás privedie k odôvodnenému úsudku. 
Pri rozbore experimentovania musíme teda uvažovať o dvoch veciach. Po 
prvé treba získavať presné údaje aj predstavy a po druhé inkorporovať tieto 
myšlienkové procesy do predpokladanej experimentálnej úvahy.
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vedecké bádanie v lekárskych vedách je jedno z najzložitejších. nie 
je možné, aby jeden človek obsiahol všetky stránky lekárskeho bádania. 
Skutočný vedecký pracovník musí precítiť problémy do najmenších 
podrobností. Tieto často prehliadajú takzvaní „falošní vedci“, ktorí sú 
pyšní možno na svoj titul a na svoje veľmi všeobecné vyhlásenia, ktoré sa 
približujú vetám z bulvárnych časopisov. 

Pozorovateľom by sme mohli nazvať človeka, ktorý používa jedno-
duché alebo komplexné postupy štúdia javov, ktoré svojím pôsobením 
nemení a ktoré prijíma v takej forme, ako ich príroda prináša. naproti 
tomu experimentátor je človek, ktorý používa jednoduché alebo zložité 
metódy preto, aby modifikáciou prírodných javov alebo podmienok 
zistil správnosť či nesprávnosť svojej východiskovej úvahy. Analogicky 
by sme mohli uvažovať o tom, že existujú vedy pozorujúce, založené na 
pozorovaní, a vedy experimentálne, založené na pokuse. medicína zahŕňa 
oba spôsoby, ale aj oba typy takto orientovaných vedeckých bádaní. zdá 
sa, že v astronómii bude prevažovať pozorovanie nad experimentovaním 
a v chémii experimentovanie nad pozorovaním.

Pri experimentovaní, ako sme už povedali, nejde iba o meranie, ale aj 
o mentálnu činnosť, ktorá musí vychádzať z úvahy a jej korekcie po získaní 
výsledkov. Lekár, ktorý pozoruje nejakú chorobu v rôznych podmienkach, 
následne uvažuje o vplyve týchto podmienok na chorobu. Jeho pozorovanie 
je zdrojom úvahy, ktorú môže overovať ďalším pozorovaním. v podstate 
základom tohto je myšlienkový postup. v mnohom býva dôležitejší než 
samo overovanie vybratej skutočnosti v izolovanom experimente.

Úvaha, ktorá môže byť východiskom experimentálnej práce, musí 
obsahovať všetko, čo je už o predmete vedeckého bádania známe. v ta-
kých vedách, ako je fyzika a chémia, sa experimentálna myšlienka môže 
dedukovať ako logický dôsledok existujúcich teórií a môže sa podrobiť ex-
perimentálnemu preskúmaniu v definovanom smere. v medicíne, v ktorej 
sú otázky veľmi zložité kvôli komplikovaným, multiplikovaným vzťahom, 
nemožno postupovať analogickou deduktívnou metódou ako v iných ve-
dách. v minulosti častejšie, ale aj v súčasnosti sa robia experimenty aj za 
tým účelom, aby sa zrodila myšlienka alebo úvaha. mohli by sme zhrnúť, 
že skutočný vedec musí mať východiskovú myšlienku, ktorú podrobuje 
kontrole, a musí byť pozorovateľom aj experimentátorom súčasne. Experi-
mentátor vlastne núti prírodu, aby odpovedala na jeho otázky. nikdy však 
nesmie odpovedať za prírodu. nesmie byť nepozorným a nesmie používať 
iba tie výsledky, ktoré podporujú a potvrdzujú jeho vlastnú úvahu alebo 
hypotézu. v tomto je jedno z najťažších úskalí experimentálnej metódy. 
Experimentátor musí byť pripravený, že sa vzdá svojej pôvodnej úvahy 
a že túto úvahu bude schopný vymeniť za inú podľa toho, ako sa poučil 
z pozorovaných javov. 
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musíme odlíšiť experimentátora od realizátora experimentu. Ex-
perimentátor je človek, ktorý celý pokus vopred premyslel a určil jeho 
usporiadanie. Realizátorom experimentu môže byť úplne iný človek. 
Experimentátor musí mať nejakú myšlienku skôr, ako sa začne experi-
ment realizovať. v priebehu experimentu získava nové poznatky, ktoré 
využíva pri ďalších experimentoch. Experiment sa potom rozdeľuje na 
etapy. v skutočnosti je experiment a hodnotenie výsledkov kontinuálnou 
činnosťou. voľne by sme mohli povedať, že keby bola skúsenosť tovarom, 
draho by sme za ňu „platili“.
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EXPERImEnT A EXPERImEnTáTOR

Hulín I., Ostatníková D.

vzdelaný človek má tendenciu o všetkom uvažovať a okolité javy hierar-
chizovať. O prírodných javoch má predstavy, ktoré si postupne koriguje 
na základe skúseností. Uvažovanie spolu so zvedavosťou vnucuje človeku 
predstavu, ktorá môže byť východiskom určitej koncepcie.

Prirodzená ľudská pýcha vedie človeka veľmi často k predstavám, že jeho 
úvahy sú ideálnym alebo takmer ideálnym obrazom reality. Experimentálne 
metódy však vedú človeka ku korekcii vlastných predstáv. Experimentátor 
postupne dochádza k záverom, že nemôže diktovať prírode zákony, pretože 
nepozná jednotlivé súčasti javov a nepozná ani ich podstatu. Prirodzeným 
intelektuálnym uvažovaním dochádza potom k záveru, že vlastné predstavy 
môže na základe vlastného rozumu a skúseností korigovať.

za nenáležité možno označiť myšlienky, ktoré sa považujú za absolútnu 
pravdu a ku ktorým sa dospelo metafyzickou úvahou. Takéto myšlienky 
môžu byť výsledkom logického deduktívneho uvažovania. Experimentálna 
práca však predstavuje skromnejší prístup, pri ktorom sa otázka považuje za 
pravdepodobnú a anticipovaný výklad prírody alebo experimentu poskytuje 
príležitosť porovnávať na základe skúseností. každý poznatok je výpoveďou 
o pravde, ktorá má charakter čiastočnej pravdy a obyčajne nedovoľuje širšie 
zovšeobecnenie, ktoré by si nárokovalo absolútnu pravdu.

Uvažovanie a predpoklady bádateľa musia byť obrazom skromnosti 
aj vtedy, ak má určitý stupeň skúsenosti. nie vzletne, ale deklaratívne by 
sme mohli povedať, že experimentálna práca a skúsenosť sú dva faktory, 
ktoré postupne „okrádajú človeka o vrodenú pýchu“. Človek má vrodený 
cit a rozum, ktorý sa postupne zdokonaľuje. k tomu pri tvorivej činnosti, 
a najmä experimentálnej činnosti pristupuje skúsenosť. Skúsenosť je výsled-
kom zložitého procesu štúdia prírodných javov, ktoré dávajú odpoveď so 
základom vo vlastnom rozume. cit, rozum a skúsenosť sú pravdepodobne 
základom toho, čo vedci obyčajne označujú pojmom intuícia. Rozum je 
tou stránkou veci, ktorá dovoľuje z pozorovaných javov urobiť logické 
závery.

každá experimentálna práca má za cieľ hľadanie objektívnej pravdy. 
v prírode, v ľudskom organizme a v biologických systémoch sú všetky 
sústavy a funkcie natoľko komplikované, že človek nemôže jednoduchou 
cestou dospieť k prvotným príčinám a k podstate veci. Poznatok odhaľuje 
príčinu iba vo forme určitého vzťahu, ktorý vyjadruje vysoký stupeň par-
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ciálnosti alebo relatívnosti. naproti tomu matematické vedy predstavujú 
vzťahy v podmienkach ideálnej jednoduchosti. Podobný alebo analogický 
spôsob jednoduchosti v biologických systémoch nemôžeme v žiadnom 
prípade dosiahnuť. Dedukcie matematického uvažovania nepotrebujú 
byť overované skúsenosťou. Ak však ide o biologické alebo medicínske 
vedecké bádanie, vždy sa pozorujú javy v širších súvislostiach. vedecká 
práca v biomedicínskom zameraní potrebuje matematiku ako prostriedok 
na vyjadrenie relatívnosti alebo eliminácie súvislostí, ktoré majú parciálny 
vplyv na sledované javy.

Experimentátor môže predpokladať, že objektívne vzťahy by mohol 
skúmať ako základ objektívnej pravdy vtedy, keby sa priviedli do stavu úpl-
nej jednoduchosti. v biomedicínskom bádaní platí pravidlo, ktoré hovorí 
o tom, že množstvo pozorovaní a širšia skúsenosť robia výpoveď presnejšou, 
ale nie pravdivejšou. výsledkom je konštatovanie alebo záver, ktorý má vždy 
charakter hypotézy. Hypotéza je to jediné, čo môže prírodovedec a lekár 
použiť pri hľadaní pravdy. Experimentálna skúsenosť rozširuje povahu 
relatívnej pravdy. Overovanie hypotézy by sme mohli prirovnať k divadlu 
prírody, ktoré má viac povahu pantomímy ako konverzačnej drámy. 
Tvorivosť experimentátora sa prejavuje v tom, že experimentátor vymýšľa 
konštrukciu experimentov tak, aby čo možno najpresnejšie overil svoju 
hypotézu. Experimenty robí v mnohých variáciách, aby si rozšíril vlastnú 
skúsenosť a aby postupnými krokmi dospel k potvrdeniu alebo vyvráteniu 
hypotézy. v biomedicínskom zameraní vedeckého bádania je celý proces 
komplikovaný aj tým, že experimentátor často pozoruje iba vonkajšie 
stránky alebo prejavy zmien, o ktorých sa chce dozvedieť všetko.

cit v experimentálnom uvažovaní je ukazovateľom smeru. Samotný 
smer však nie je základom vytvorenia hypotézy. Hypotéza sa nevynára sama 
od seba. k hypotéze môže človek dospieť na základe záverov experimento-
vania alebo na základe veľmi detailného štúdia všetkých poznatkov, ktoré 
sú o danej veci alebo o danom jave známe.

niekedy sa hypotézy alebo experimentálne úvahy môžu zrodiť v súvis-
losti s nejakým faktom, javom, ktorý sa objaví nie ako výsledok pozorovania, 
ale ako dodatok prijatej teórie alebo ako vedľajšie zistenie pri pozorovaní 
niektorých javov. Ani v tomto prípade nemôžeme povedať, že experi-
mentálna úvaha je niečo čisto vymyslené, čo by nemalo oporu v prírode. 
každá vedecká experimentálna hypotéza musí teda spočívať na princípe 
istého východiska, ktorého minimálnou požiadavkou je predchádzajúce 
pozorovanie alebo racionálna úvaha.

v experimentálnych vedách musíme vždy kalkulovať s dvoma sku-
točnosťami. Prvou je metóda a druhou je myšlienka. metóda obyčajne 
rozhodne o hĺbke našej pravdy. myšlienka však musí vždy zostať nezávislou, 
nemôže byť spútaná metódou. Ak sú naše myšlienky voľné, môžeme všetky 
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otázky riešiť s rizikom vlastného omylu. všeobecne vede viac prospieva 
omyl ako zmätok. Treba však priznať určitú prioritu myšlienke, ktorá je 
hnacou silou v experimentálnych vedách. 

Pri vytvorení experimentálnej myšlienky alebo úvahy sa pochopiteľne 
uplatňujú vlastnosti samotného experimentátora. nový nápad sa neobjaví 
bez akejkoľvek príčiny a bez akéhokoľvek pozadia. Pri tvorbe myšlienky sa 
uplatňujú vlastnosti experimentátora, najmä jeho nadanie a invencia. Ak 
by sa nové myšlienky rodili samovoľne, tak by každý nový jav znamenal 
alebo predstavoval začiatok novej myšlienky. Je však pravdou aj to, že 
niekedy pozorované fakty nehovoria experimentátorovi nič. Až s veľkým 
odstupom času sa vynoria nové súvislosti, ktoré potom vyzerajú ako záblesk 
svetla alebo nápad, ktorý usporadúva pozorované skutočnosti do predtým 
skrytých vzťahov. nová myšlienka prichádza potom ako blesk, ako náhle 
zjavenie, ale jej podstata a začiatok sú v pôvodných meraniach. Experimen-
tálna metóda neposkytuje ani nové, ani plodné myšlienky tým, ktorí nie sú 
schopní chápať javy, ktoré experimentálna metóda analyzuje a približuje. 
Takíto jedinci nemôžu z pozorovania vyvodiť možné výsledky. Lapidárne 
by sme mohli prirovnať celý proces k tomu, že nápad ako myšlienka je 
zrno a metóda je pôda, ktorá poskytuje zrnu podmienky, ale iba úroda je 
výsledkom rozumových pochodov a konečného úžitku. Experimentálna 
metóda rozvíja iba tie myšlienky, ktoré na začiatku vložíme. metóda sama 
osebe nemôže zrodiť nič. metóde nemôžeme pripisovať silu, ktorá nám 
zabezpečí akceptovateľné výsledky vedeckého bádania. nové fakty môžu 
mať charakter novosti, ale nemusia byť základom veľkých objavov.

základnou podmienkou vedeckého bádania v prírodných vedách je 
zachovanie si úplnej myšlienkovej slobody, ktorá je založená na pochybo-
vaní. Pochybovanie však nesmie byť základom skepticizmu, lebo ten by 
mohol viesť k nedôvere k vede samotnej. veľmi rozumným východiskom 
je kritická poloha experimentátora. Pri tvorbe akejkoľvek všeobecnej teórie 
môžeme považovať za istú iba jednu vec, a to v absolútnom zmysle, že všetky 
teórie sú nesprávne. Takýto prístup dovoľuje potom kráčať vo vedeckom 
bádaní vyššie a vyššie, na základe hypotézy, jej overovania a vylučovania 
početných omylov. v tomto smere existujú veľmi rozsiahle a publikované 
názory slávneho karla Poppera.

Experimentátor musí mať vysokú mieru kritickosti, aby vždy pochy-
boval o hypotézach, aby hypotézy považoval za nedokonalé. v biológii, 
a v medicíne obzvlášť, sú teórie veľmi „chúlostivé“. Logickou úvahou 
a experimentovaním možno získať výsledky, ktoré dovoľujú určitú kon-
štrukciu systémov. Tieto systémy môžu byť konštruované logicky, ale môžu 
byť úplne nereálne pre živé alebo biologické systémy, pretože ide o vzťahy, 
ktoré platia výlučne v definovaných experimentálnych podmienkach. 
mohli by sme povedať, že takéto výsledky sú laboratórne výsledky, alebo 
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voľnejšie, že ide o vedecké artefakty. na ilustráciu uveďme skutočnosť, 
pri ktorej by sa bádateľ štruktúry tkanív nadchýnal rôznou kombináciou 
farbenia histologických preparátov a opisom útvarov, ktoré sa zobrazujú 
pri kombinácii farbení. Pozorovania štruktúry by mohli byť výsledkom 
kombinácií farbení a v skutočnosti by tieto štruktúry v natívnych bunkách 
vôbec neexistovali. Popperova teória falzifikácie hypotézy, pri ktorej sa 
hypotéza nahradí inou, je uznávaným princípom vo filozofii vedy a ve-
deckého bádania. Pre začínajúceho experimentátora z Popperovej filozofie 
vedy vyplýva, že iba taká hypotéza môže byť správna, ktorá je filozoficky 
spochybniteľná. v predchádzajúcich publikáciách o vede sme o filozofii 
vedy písali podrobnejšie.

Prílišné preceňovanie logickej úvahy a prílišná viera v rozumové pocho-
dy môže viesť k falošnému zjednodušovaniu vecí. falošné zjednodušovanie 
sa potom premieta do nedostatočného chápania zložitosti prírodných javov. 
veľkým experimentálnym princípom je teda pochybnosť a pochybovanie 
s filozofickým rozmerom, ktoré dovoľuje nadrozmernú voľnosť, v medicíne 
veľmi potrebnú a mimoriadne cennú. na druhej strane v medicíne môžeme 
veriť iba tým pozorovaniam a teóriám, ktoré dovoľujú pravdepodobné vy-
svetlenie. Slepá viera experimentátora v jeho hypotézu sa pri nerešpektovaní 
pochybností a pochybovania stáva viac vedeckou poverou ako teóriou.

v minulosti sa niekedy hovorilo, že človek na to, aby urobil zásadný 
objav, musí byť nevedomý. Tento názor je v podstate nesprávny a skrýva 
v sebe iba kúsok pravdy. Hovorí o tom, že je lepšie nevedieť nič, než mať 
veľmi presnú predstavu alebo veľmi presný súhrn utkvelých myšlienok 
považovaných za teóriu, ktorú treba v experimente potvrdiť. vo vede je 
pravdepodobnejšie, že čím viac niekto vie a čím viac má predchádzajúcich 
vedomostí z iných sledovaní, tým je jeho myseľ lepšie pripravená na to, aby 
urobil veľké užitočné objavy. Ľudia, ktorí majú prehnanú vieru vo svoje 
teórie alebo vo svoje myšlienky, sú obyčajne zlými pozorovateľmi vo vede. 
Predpojaté myšlienky ich okrádajú o istý stupeň detailného pozorovania. 
nechcene skresľujú pozorovanie a často zanedbávajú skutočnosti nesmeru-
júce k cieľu, ktorý je základom alebo vyvrcholením ich teórie. Pokusy by 
sme teda nemali robiť preto, aby sme potvrdili svoje myšlienky, ale preto, 
aby sme ich kontrolovali. musíme byť schopní prijať výsledky pokusov tak, 
ako prišli aj vtedy, keď nie sú v súlade s našimi teóriami. keby sme expe-
rimentovali len preto, aby sme dokázali pravdivosť našich myšlienok, tak 
by sme nemali slobodnú myseľ a nehľadali by sme pravdu. Pravý vedecký 
duch by nás mal vyučovať skromnosti a dobrej vôli.

Rozumné je spoliehať sa na dôkazy. Dôkazy sa však v biomedicínskych 
vedách získavajú experimentálnou metódou, ktorá limituje úroveň nášho 
poznania. Pokroky v experimentálnych vedách zvyšujú množstvo právd 
a zmenšujú počet omylov. veda, akokoľvek spojená s rozumom človeka, 
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má istý charakter neosobnosti. výsledok experimentu je osobným záverom 
experimentátora pri predpoklade nezúčastnenia sa na parametroch, ktoré 
tvoria základ tohto hodnotenia. Touto skutočnosťou sa veda odlišuje od 
umenia. v umení a v literatúre všetko ovláda osobnosť. Ide o výtvory 
ducha, ktoré nemajú vzťah so zisťovaním alebo k zisťovaniu prírodných 
javov, i keď samotnú prírodu vyjadrujú v umeleckej podobe.

všeobecným pravidlom, ktoré patrí k základom experimentálnych 
metód, je pochybnosť. vždy vyjadrujeme náš záver tak, aby mal potrebnú 
mieru pochybnosti, pretože pozorovanie nevychádzalo z absolútnej prav-
dy. Opakovane konštatujeme, že musíme pochybovať, ale nesmieme sa 
oddávať skepse. Skeptik, ktorý neverí v nič, nemá základ potrebný na to, 
aby si postavil svoje východiskové kritérium, a preto je úplne neschopný 
rozvíjať vedu. Skeptický prístup vyjadruje iný pomer v oblasti citu a rozu-
mu. Rozumovými pochodmi sa experimentátor prikláňa k skepse, ale cit 
je tou skutočnosťou, ktorá ho odkláňa od skepsy. Experimentátor musí 
pochybovať o svojom vlastnom predpoklade, ale nesmie ho zavrhovať skôr, 
než tento predpoklad vôbec overil.

Pochybnosť vedie experimentátora k potrebe kontroly. kontrola sa stáva 
podstatnou a nevyhnutnou súčasťou experimentálnych úvah. Je aj výrazom 
filozofickej pochybnosti. Hľadanie vzťahov medzi príčinou a následkom 
v akomkoľvek jave sa zavrhuje alebo potvrdzuje kontrolou. kontrola 
v zmysle kontrolného pokusu má svoje pravidlá a nemôže sa zamieňať 
s porovnávacím pokusom. kontrolná skúška je vlastne kontrolou úvahy, 
ktorá sa týka priamo experimentálneho záveru, a teda je jedným z jeho 
nevyhnutných predpokladov. vo vede všeobecne sa nemožno prikloniť 
k dôkazom bez toho, aby sme mali potrebnú kontrolu na ich potvrdenie. 
Podobné vzťahy platia medzi analýzou a syntézou. Analýza sa môže dokázať 
syntézou, ktorá ukáže začlenenie pozorovaných javov do širších súvislostí. 
Ale aj sama syntéza musí vychádzať iba z predchádzajúcej analýzy. kontrola 
v podstate dokazuje determinovanosť pozorovaných javov. Experimentátor 
vždy chce poznať príčinné súvislosti. na to používa úvahu a experimenty. 
na overovanie javov využíva aj matematiku s tým, že sa predpokladá prísne 
determinované rozloženie pravdepodobnosti náhodných javov.
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zmySEL vEDEckÉHO báDAnIA 

Hulín I., Ostatníková D.

Ľudstvo teraz rýchlejšie a rýchlejšie zvláda to, čo sa v minulosti označovalo 
ako pokrok. Ide o procesy, ktorých obsahom je poznanie a využitie poznania 
v technike a technizácii života. Po dosiahnutí základných potrieb ľudí v tých 
oblastiach zeme, kde nie je hladomor, sa život mení zásadným spôsobom. 
menia sa tie oblasti života ľudí, ktoré mali v minulosti iný význam a inú 
podobu. Poznanie „sveta za hranicami vlastného teritória“ sa realizovalo 
osobným preskúmaním a migráciou ľudí. Terajšie možnosti audiovizu-
álnych techník umožňujú každému získať informácie o všetkom alebo 
takmer o všetkom, najmä primerane svojim schopnostiam. vedecké bádanie 
v biomedicínskom smerovaní pokročilo natoľko, že sa postupne vytráca 
fenomén nádeje, ktorý vládol v medicíne pri nepoznaní toho, čo vieme 
dnes. Ľudstvo pri poznaní skutočností, ktoré sú napríklad nezlučiteľné so 
životom, nahrádza nádej racionálnou úvahou, pochopením a zmierením. 
Tento proces môže potláčať nielen emócie, ale môže výrazne ovplyvňovať 
hierarchiu ľudských hodnôt.

Uvažovanie o vede nie je povrchnou záležitosťou, ktorá by mala za cieľ 
objasňovať vybrané problémy alebo termíny. veda a vedecké bádanie sú 
oblasťami, v ktorých „sa pohybuje“ teraz veľa ľudí. Uvažovanie je však aj 
o tom, že pre niektorých je príklon k tejto oblasti vlastne únikom z teraj-
šieho sveta, ktorý je čím ďalej, tým viac pretechnizovaný a globalizovaný. 
Únik do sveta vedy je únikom z jednej reality do druhej. veda nie je, 
aspoň nateraz, virtuálnou realitou. veda je svetom, ktorý dáva prístrešie 
mnohým nadšencom, ale aj utečencom z reálneho alebo vonkajšieho sveta. 
z povrchného pohľadu by sa mohlo zdať, že veda a vedecké bádanie spája 
mnohých ľudí, mnohých nadšencov. Toto je však asi mylná predstava. 
vedeckí pracovníci sú „vedeckí“, ale súčasný rozmer vedy, jej rôznorodosť, 
odlišné zameranie odborov, to sú rokliny a priepasti medzi vedcami. na 
princípe odbornosti nemôže byť ani pomyslenie o spojení a spoločnom 
smerovaní vedy, ako o nej snívali vedci začiatkom minulého storočia.

každým rokom prichádzajú noví a noví absolventi vysokých škôl. 
niektorí z nich sa zaraďujú do vedy, aby sa načas alebo natrvalo oddali 
vedeckému bádaniu. veda a vedecké bádanie majú vlastnú filozofiu. Rozvoj 
vedy vo všetkých oblastiach prináša nové poznatky, ktoré technika mení na 
úžitok. Je však málo tých, ktorí sa zaoberajú filozofiou vedy a problémom 
jej rozširovania. Exponenciálny nárast vedeckých publikácií môže mať 
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nejasné pokračovanie alebo neočakávaný zlom. Roku 1950 sa na celom 
svete publikovalo 100 000 vedeckých článkov. O 30 rokov neskôr, teda 
roku 1980 to bolo dvakrát toľko. napriek týmto skutočnostiam sa trvalo 
zvyšuje tlak na to, aby sa veda a vedecké bádanie ďalej rozširovali. zavá-
dzajú sa predmety, ktoré približujú princípy vedeckého bádania. Prijímajú 
sa rozhodnutia o tom, aby sa prehĺbila vedecká práca na každej vysokej 
škole. niektoré vysoké školy v minulosti pripravovali iba odborníkov. Teraz 
podľa študijných plánov vedú každého absolventa, aby sa „cez diplomovú 
prácu“ dostal k princípom vedeckej práce.

Uvažujeme však, čo to vôbec veda je. Je to frekventovaný termín, ktorý 
sa používa v rôznych súvislostiach. mohli by sme povedať, že veda je súhrn 
vedomostí a poznatkov nadobudnutých vedeckou prácou. Škodlivé je, ak 
sa za vedu považuje technológia alebo technika. Technika je oblasť ľudskej 
činnosti, ktorá realizuje vedecké poznatky v prospech (alebo neprospech) 
človeka. medzi vedeckým poznatkom a jeho úžitkom či neúžitkom nie je 
známy vzťah. vedecký objav býva aj kľúčom k hlbokému poznaniu. Je to 
však univerzálny kľúč, ktorým možno otvoriť bránu do neba aj do pekla. 
Asi by bolo nerozumné zahodiť tento kľúč. najmúdrejšie by bolo zaoberať 
sa brzdami, ktoré neumožnia použiť kľúč na otvorenie pekelnej brány.

veda sa zaoberá poznatkami, podstatou dejov, ale nezaoberá sa využitím 
poznatkov. To prenecháva technike a oblastiam, ktoré vedecké poznatky 
využívajú v najrôznejších smeroch. Otázky využitia vedeckých poznatkov 
nie sú súčasťou vedy. keby sa veda zaoberala využitím každého poznatku, 
prestala by byť vedou a bola by technológiou. využitie vedeckých poznatkov 
je záležitosťou celej ľudskej spoločnosti. Je všeobecne známe, že americký 
prezident bill clinton predniesol zásadný prejav o kmeňových bunkách 
pred americkým kongresom, ktorý bol uverejnený v časopise nature. 
Táto a podobné skutočnosti svedčia o tom, že výsledky vedy musia byť aj 
spoločenskou a politickou záležitosťou. výsledkami vedy sa musia zaoberať 
nielen vedci, ale aj vlády a parlamenty všetkých krajín. bude to celkom 
prirodzené v blízkej budúcnosti. Teraz sme však v situácii, keď vlády 
a parlamenty nemajú pocit zodpovednosti za využívanie toho „z vedy“, 
čo sa môže už využiť. keby to tak bolo, dokázali by ochrániť naše životné 
prostredie na podstatne vyššej úrovni.

zdá sa, že veda je podľa súčasných vlád osobnou záležitosťou vedcov. 
možno si pod vedou predstavujú činnosť, ktorú robia osoby, aby získali 
vedecké tituly. Pripúšťame, že aj to je možné, ale je to scestná úvaha 
a obraz nepochopenia. veda je najväčším dobrodružstvom súčasnosti. 
Toto konštatovanie však pravdepodobne nechápu tí, ktorí zodpovedajú 
za chod spoločnosti. vedu považujú za paralelnú koľaj, ktorá má výhybky 
mimo hlavného smerovania, a nechápu, že by mala mať aj prepojenia na 
hlavné smerovanie. Ešte ťažšie je vysvetľovať, akú úlohu má veda v živote 
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ľudí, jednotlivcov a celej ľudskej spoločnosti. Takzvané rozvojové krajiny 
môžu mať potrebné bohatstvo na to, aby zabezpečili lekársku starostlivosť 
na najvyššej úrovni aj s prístrojovou technikou. napriek tomu ostanú 
rozvojovými krajinami, lebo nemajú „vlastnú vedu“, vlastnú vedeckú inteli-
genciu. kúpiť si môžu všetko, ale vlastnú vedu nie. Rozvoj vedy je spojený 
s úrovňou celej spoločnosti. všeobecne príčinná súvislosť je skutočnosťou, 
ktorú objavuje veda. vedeckí pracovníci to určite chápu. Politici by sa mali 
zo všetkých síl usilovať o jej pochopenie.

Teraz viac ako predtým chápeme, že všetky formy života sú mimoriadne 
tesne spojené. Pochopenie prírodovedných zákonitostí je najťažšou oblasťou 
pre ľudstvo. Ľudstvo nemôže zastať a zastaviť vedecké bádanie. Teraz určite 
nie. Ľudstvo je poháňané vnútornou túžbou po poznaní. vedeckí pracovníci 
chcú vedieť, ako sú usporiadané všetky súčasti zložitých systémov a ako 
fungujú. Táto túžba nie je spojená s túžbou po využití poznaného alebo 
po zneužití poznaného. využitie je vždy druhým dejstvom vedy. Patrí už 
iným „hercom“.

východiskom vedeckého bádania je pozorovanie. Pozorovanie prichá-
dza ako pokračovanie vo vedeckom uvažovaní. Aké je vedecké uvažovanie? 
vedecké uvažovanie rešpektuje príčinnú súvislosť. vedec si kladie vnútorné 
otázky – čo sa stane, keď vyradím vplyv jedného faktora, čo sa stane, keď 
budú súčasne pôsobiť dva faktory? Po tomto nasleduje hypotéza ako výcho-
disko vedeckého experimentu. východiskom nemôže byť rozhodnutie pre 
meranie. meranie bolo základom stredovekých úvah. veľký počet meraní 
sa považoval za potvrdenie výsledku merania. Uvedomujeme si, že meranie 
parametra, ktorý nie je v príčinnej súvislosti so sledovaným javom, môže 
byť presné, ale nemá súvislosť s pozorovaným javom.

veda je nádherná aj preto, že pri objavovaní nepozná autority. veda 
rešpektuje iba vedecké autority, osobnosti, ktoré výsledkami vo vede do-
siahli uznanie. Sám človek nerozhoduje o pravdivosti výsledkov vedeckých 
experimentov. Svetská autorita sa môže ku všetkému vyjadriť, ale podstatu 
vedeckého bádania nemôže ovplyvniť. môže ovplyvniť smerovanie vedec-
kého bádania, ale nie jeho výsledky. možno, že táto skutočnosť odrádza 
politikov od vedy. veda nedovoľuje uplatniť sa svetskej autorite. veda 
dovoľuje pravdivo interpretovať pozorované javy. Umelci majú pozoru-
hodnú predstavivosť, ktorá sa považuje za istý rozlet, za fantáziu. vedci 
majú rozsahom možno ešte väčšiu predstavivosť. Predstavivosť vedcov 
je kvantitatívne odlišná od predstavivosti umelcov. niekedy sa navonok 
prejavuje ako intuícia.

Ľudstvo ako celok má obrovské schopnosti. Pomocou komunikácie 
a reči dokáže na riešenie vybraného problému spojiť nielen niekoľko vý-
konných počítačov. Ľudstvo dokáže spojiť veľký počet mozgov na riešenie 
vybraného problému. To je doteraz netušená sila, ktorá môže priniesť 
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obrovský zvrat aj v prístupe k vede a k vedeckému bádaniu. Ak zoberieme 
do úvahy, že veda nie je meranie, ale najmä mentálne spracovanie výsledkov 
meraní v najširších súvislostiach, tak potom môžeme mať skrytý pocit ako 
predtuchu budúcnosti.

Ľudstvo si od nepamäti uvedomovalo svoje schopnosti. v dávnej mi-
nulosti sa schopnosti chápali ako odvaha, chrabrosť, statočnosť, oddanosť, 
vernosť myšlienke a odhodlanie, ale aj udatnosť, nebojácnosť a túžba konať 
v prospech definovanej komunity ľudí. keby sme všetky vymenované 
vlastnosti odmerali z hľadiska ich prínosu pre ľudstvo, nebolo by toho veľa. 
Ľudia sa vždy usilovali o to, aby sa mali lepšie. v každej dobe definovali 
svoje predstavy do materializovanej podoby. Snívali o tom, ako bude život 
vyzerať, ak sa dosiahne to, po čom túžili. Sny ľudstva minulosti sa splnili. 
Sú tu však nové sny o budúcnosti, ktoré svojou veľkosťou prevyšujú tie 
minulé.

Splnenie sna ľudia videli v konkrétnych činoch. To, čo označovali za 
pokrok, ich uspokojovalo. chápali, že podmienkou pokroku je vzdelanie. 
Až neskôr prišli na to, že aj vzdelanie je kľúčom od nebies aj od pekla 
súčasne. vzdelanie považovali za nevyhnutnú podmienku väčšieho zblí-
ženia sa so susedmi, s inými národmi. všetko smerovalo k tomu, aby sa 
ľudstvo zbavilo ťažkej a namáhavej práce. To sa podarilo. vynorili sa však 
nové problémy. Hmotný blahobyt a vzdelanie otvorili problém hľadania 
zmyslu života. Odpovede na otázky zmyslu života sú značne rozdielne. 
Rozdielne názory začali ľudí rozdeľovať napriek obrovským schopnostiam 
a vzdelanie aj hmotný blahobyt sa asi menia na donucovací systém na 
potlačenie rozdielnych názorov.

veda nie je v rozpore s nijakým náboženstvom. veda a náboženstvo sú 
v rozdielnych východiskových polohách. veda učí skromnosti vedca, ale 
súčasne ho núti o všetkom pochybovať. náboženstvo učí skromnosti, ale 
súčasne vyžaduje veriť v skutočnosti, ktoré sú základom viery. na jednej 
strane je tu viera podmienkou viery a na druhej strane pochybovačnosť 
o všetkom. veda nemôže dokázať, že boh neexistuje. nemôže však ani 
dokázať, že existuje. Preto sa možno zaoberať vedou a veriť v boha. nábo-
ženstvo nabáda človeka, aby žil správne, aby jeho život mal zásady. nábo-
ženstvo vnáša do života mravné hodnoty. veda je a bude trvalo v neustálom 
konflikte vlastne sama so sebou. vždy sa bude usilovať prenikať hlbšie do 
podstaty. Tým bude zavrhovať predchádzajúce. kresťanstvo, judaizmus, 
budhizmus, taoizmus, šintoizmus, islam, hinduizmus, animistické (kme-
ňové) náboženstvá a ďalšie prinášajú naproti tomu trvalý odkaz etiky, lásky, 
bratstva a pokory ducha. Steven Weinberg, profesor fyziky a astronómie na 
Harvardskej univerzite, nositeľ nobelovej ceny za fyziku hovorí, že súčasná 
fyzika nemôže vysvetliť život. Erwin Schrödinger konštatuje, že genetická 
informácia, ktorá riadi živé organizmy, je príliš stabilná na to, aby mohla 
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existovať vo fluktuáciách, ktoré opisuje kvantová mechanika. Ostáva nám 
rešpektovanie náboženstiev, ktoré si ctia každého človeka a všetky inakosti, 
ktoré nie sú „na škodu“ pre iných.

veda sa napriek všetkému pokroku prikláňa ku konštatovaniu, že vo 
vedeckom bádaní vo všetkých smeroch sme na samom začiatku. veríme, 
že ľudstvo má pred sebou veľa času. nesmieme však uveriť sebaklamu, 
že všetko už vieme. nevieme vlastne takmer nič. v každej chvíli sme na 
začiatku. Ide o to, aby sme nastúpili na cestu poznania a poznávania. veda 
je pre mladých nadšencov objavovaním „nových svetov“. Je analógiou 
túžby po objavovaní neznámych krajín a dosahovaní vrcholov ľudského 
snaženia v umení, v iných činnostiach, ale aj v dosahovaní končiarov 
(s Tenzigom norgayom alebo bez neho) a ďalekých miest na zemi aj vo 
vesmíre. veda nie je repetíciou už odžitého. Skutočná veda je objavovaním 
nepoznaného.

Perspektíva ľudstva nemôže byť v rozmnožovaní potrieb žitia. zmysel 
ľudského žitia musí byť vyšší. Jeho objavovanie je spojené s vedou a s vedec-
kým bádaním, ktoré bude obohacovať, ktoré nebude nikoho okrádať o tie 
obrazy života, ktoré nie sú nateraz merateľné a nie sú v grafoch vedeckých 
štúdií. veda je mimoriadne dôležitá, ale nateraz nedokáže život obsiahnuť 
vo všetkých smeroch. Rešpektujeme aj iné pohľady aj to, že život mimo 
vedy je život naplnený ideálmi a krásou. 
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vEDEckÝ PRObLÉm A JEHO RIEŠEnIE 

Štefanovič J.

vedecké bádanie je prirodzenou súčasťou všetkých vysokých škôl, pretože 
je nevyhnutným predpokladom úrovne vlastného vzdelávacieho zamera-
nia. vedecké bádanie je zárukou, že vysoké školy pripravia odborníkov 
schopných využívať vedecké poznatky vo svojej práci, zúčastňovať sa 
na tvorbe nových poznatkov a realizovať náročné úlohy v konkrétnych 
podmienkach. vysoké školy sú miestom, kde sa objavujú vedecké talenty 
(ak neboli objavené na nižšom stupni školskej sústavy), vychovávajú sa 
vedeckí pracovníci pre potreby vlastných ústavov alebo pre iné vedecké 
a odborné zariadenia.

mimoriadny význam vedeckej práce pre súčasnú a budúcu etapu 
ľudstva prináša aj opodstatnené záujmy hlbšie pochopiť samotnú vedu, 
vedeckú prácu a celý komplex metodologických otázok tejto činnosti.

Treba už na začiatku pripomenúť, že vedeckej práci, ako aj iným 
aktivitám sa treba učiť, treba si osvojiť najzákladnejšie pravidlá ďalšieho 
napredovania. Ak je totiž pracovník ponechaný sám na seba, môže stratiť 
veľa času hľadaním a riešením problémov, vhodných metodických postupov 
a vzniká nebezpečenstvo, že si osvojí nesprávne návyky, ktoré ho môžu 
prenasledovať celý život. Preto aj toto treba chápať ako odovzdávanie skú-
seností staršieho pracovníka nádejným adeptom vedy, ktoré konfrontoval 
s poznatkami o vedeckej práci z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pokúsim 
sa uvažovať o kľúčovom bode vedeckej práce – o vedeckom probléme, ktorý 
je vždy predmetom riešenia v určitej vednej oblasti.

ČO JE vEDEckÝ PRObLÉm? 

v rámci vedeckého bádania sa vždy rieši určitá stránka niektorej vednej 
oblasti, a to, čo sa rieši, nazývame vedecký problém. Treba preto začať úva-
hou, čo je to vedecký problém, ako vzniká, aké má základné charakteristiky 
a ako pristupujeme k jeho riešeniu. v každom vednom odbore existuje 
veľa problémov a všeobecne sa konštatuje, že riešenie jedného problému 
vynesie na povrch najmenej desať ďalších problémov. v rámci vedeckého 
bádania sa vždy riešili a budú sa riešiť aj v budúcnosti určité problémy, 
pretože zdroj problémov vo vede nikdy nemôže vyschnúť.

Jednotlivé problémy sa budú líšiť zložitosťou, závažnosťou, nárokmi 
na metodické prístupy a pod. Hľadanie a riešenie problémov vo vede 
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nepripúšťa šablónovitosť a vždy pri týchto problémoch musí dominovať 
tvorivosť, iniciatíva a potrebná informovanosť, ako aj iné vlastnosti človeka, 
ktorý má tieto vedecké problémy riešiť.

vedecký problém treba pokladať za špecifický prvok v určitej vednej 
oblasti. Pojem problém poznáme z každodenného života a na každom 
kroku je iste veľa problémov. Podľa encyklopédií a náučných slovníkov 
sa pod problémom myslí nejaká otázka alebo úloha, ktorá je predmetom 
ľahšieho alebo náročnejšieho riešenia. Dokonca v určitých vedných úse-
koch sa hodnotia problémy z gnozeologických, sociologických, etických 
psychologických a metodologických aspektov. Problémom je teda určitá 
úloha alebo otázka, ktorá čaká na riešenie. možno hovoriť o biochemických, 
klinických, matematických problémoch a pod. Problémy pochádzajúce 
z určitých vedných oblastí majú svoje odlišnosti, svojráznosti a požiadavky 
na metodické prístupy k ich riešeniu. Problémov je veľa a existuje dokonca 
snaha usporiadať ich podľa určitých klasifikačných kritérií.

Ide o problémy jednoduché, komplexné, situačné, spoločenské, ná-
ročné, ľahšie či ťažko riešiteľné alebo nezvládnuteľné bez splnenia určitých 
podmienok. Okrem problémov existujú aj tzv. pseudoproblémy, ktoré 
vychádzajú z nesprávneho hodnotenia situácie, z nedostatočnej kritickosti, 
odbornosti a informovanosti. Žiaľ, aj vo vede je veľa pseudoproblémov. 
Problémy majú aj svoju odbornú, vedeckú a hodnotovú úroveň a odrážajú 
vyspelosť jedinca, skupiny, celku alebo spoločenskej atmosféry, v ktorej 
vznikajú a riešia sa. každý problém má viacero charakteristických čŕt a pri 
ich hodnotení treba uplatňovať systémové prístupy.

Pri každom probléme si treba uvedomovať jeho vzťahy, interakcie, väzby 
vo vnútornej obsahovej časti, ako aj väzby s vonkajšími črtami.

každý problém stavia pred riešiteľa určitú otázku alebo otázky, na ktoré 
sa hľadá odpoveď, a to v rámci určitého vedného odboru. v prvej etape 
sa problém objavuje, hľadá, formuluje a identifikuje. Ide o zložitý proces 
obsahujúci veľa komponentov. Často ide o časovo podmienený proces, je 
však správne, keď sa tejto prvej časti venuje dostatok času, pohody, diskusie 
a možnosti doplňujúceho štúdia.

Už v tejto prvej etape môže vzniknúť záujem o riešenie problému zo 
strán určitého subjektu, ktorý si začína osvojovať prvky daného problému. 
Prečo niekto prejaví väčší záujem a niekto menší o jednotlivé stránky prob-
lému, ostáva v podstate nezodpovedanou otázkou. Už v tejto etape sa môžu 
uplatňovať mnohé premenlivé prvky, ktoré majú pôvod v biologických 
danostiach jedinca, v jeho histórii, ako aj v okolitých podmienkach.
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vznIk A ObJAvEnIE vEDEckÝcH PRObLÉmOv 

Tajomstvo úspechov vo vedeckej práci často nie je ani tak v schopnosti 
problémy riešiť, ako skôr v umení ich objavovať a identifikovať. nový 
vedecký problém spojený niekedy aj s pozoruhodným objavom nemožno 
naplánovať, ale treba ho vylúpnuť z komplexu otázok a treba ho jedno-
ducho realizovať. Podľa filozofa J. D. bernala je „omnoho ťažšie problém 
vidieť ako riešiť“. vedecký pracovník, ktorý v záplave povinností a často 
aj každodennej preťaženosti rozpoznáva vynáranie sa nového a závažného 
problému, musí mať nielen široké a hlboké vedomosti, ale aj určité osobné 
vlastnosti, nejaký zvláštny cit pre nové a doteraz neriešené otázky. Profe-
sor H. Selye delil vedeckých pracovníkov na dve skupiny: objavovateľov 
problémov a riešiteľov problémov. Preto vo vedeckých skupinách pracujú 
členovia s rôznymi schopnosťami a predpokladmi.

niektorí dokonale urobia naplánovanú riešiteľskú prácu, nie sú však 
schopní objavovať nové prvky a robiť z dosiahnutých výsledkov správne 
závery. Sú to otázky pre psychológov študujúcich zložky vedeckej práce.

Pri hľadaní nových problémov sa uplatňuje pochybnosť, odvaha, spôsob 
myslenia, zvedavosť a pod. vedecký pracovník by sa nemal nechať príliš 
obmedzovať módnymi hypotézami a teóriami a nemal by byť otrokom 
dogiem a myšlienok autorít.

každý deň stavia pred nás viacero obyčajných, ale aj vedeckých 
problémov. Pri hodnotení problémov sme nútení premýšľať a opierať sa 
o svoje poznatky, skúsenosti a zážitky. vedecký pracovník tu vyspieva, učí 
sa, vyzrieva a v tomto komplexe sa uplatňujú všetky črty jeho osobnosti. 
mladý vedecký pracovník musí veľa čítať, a to nielen odbornú literatúru, 
ale aj populárnovedeckú i umeleckú literatúru, ako aj štúdie o živote a práci 
velikánov vedy, ktorí svojou prácou a objavmi ovplyvnili dejiny ľudstva. 
vo väčšine prípadov sa opierali o pozorovanie javov, často o nenáročné, 
no racionálne podmienené experimenty, vynikali pracovitosťou, intuíciou, 
invenciou a zvláštnou schopnosťou uvažovať bez zaujatosti. Je preto smut-
né, ak študenti medicíny alebo biológie nepoznajú osobnosti, ktoré nám 
zanechali kľúčové poznatky dôležité pre rozvoj mnohých vedných odborov 
a riešenie praktických problémov.

Pri diskusiách o objavovaní problémov sa často odporúča krúžiť okolo 
vlastnej práce, unikať do literatúry, sledovať aj umenie a veľa premýšľať. 
v niektorých situáciách prichádzajú podnety na nové problémy a ich 
riešenie aj zo vzdialených oblastí, ktoré zdanlivo nemajú veľa spoločného 
s riešeným problémom. v literatúre sa uvádza, že J. kepler prirovnával 
príťažlivosť medzi nebeskými telesami k láske medzi ľuďmi. Toto prirov-
nanie mu vnuklo použiť v astronómii pojem sily. Porovnanie ekologic-
kých vzťahov v prírode upozornilo na vzťahy buniek v organizme, ktoré 
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sú synergické, indiferentné alebo antagonistické. Je známe, že vlastnosti 
hepatocytov súvisia s činnosťou kupfferových buniek. bunky imunitného 
systému majú medzi sebou tiež rôzne metabiotické (ekologické) vzťahy. 
Jedna populácia inhibuje alebo stimuluje inú a podobne je to aj s bunkami 
nervového systému. Pri hľadaní a objavovaní problémov platí tiež, že strom 
rastie tým vyššie, čím väčší priestor zachytávajú jeho korene. Aj človek 
sa povznáša tým vyššie, čím viac si osvojí z množstva nazhromaždenej 
duchovnej kultúry, čím hlbšie má svoje korene v tejto pôde a čím plnšie 
tieto zásady využíva na vlastný rast a na hľadanie i riešenie vedeckých aj 
iných problémov.

Súčasné lekárske odbory sú pod tlakom poznatkov mnohých vedných 
odborov (ako sú imunológia, genetika, biofyzika, biochémia, molekulová 
biológia) a vývoj napreduje v dôsledku využívania súčasných technických 
vymožeností (diagnostické súpravy, automaty, prístroje počítače). z toho 
vyplýva, že aj vedecké riešenie problémov je náročnejšie. v minulosti sa 
vystačilo s pozorovaním a zmyslovým vnímaním.

ĽUDSkÝ fAkTOR PRI IDEnTIfIkácII A RIEŠEní  
vEDEckÝcH PRObLÉmOv 

Pri hľadaní a identifikovaní vedeckých problémov si treba uvedomiť, že 
človek alebo určitá skupina ľudí jasne vníma a registruje iba to, čo zapa-
dá do ich doterajších skúseností, vedomostí a predstáv. mnoho ďalších 
informácií si takýto upriamený človek nevšíma, nevidí ich a nepripisuje 
im vážnosť. Táto situácia nie je vlastná iba začiatočníkovi vo vede, ale aj 
niektorým starším, skúseným pracovníkom, ktorí dlhodobo riešia iba jeden 
problém a stratia schopnosť objektívne posudzovať a identifikovať problémy 
z iných úsekov, dokonca aj z vlastného odboru. v krajných polohách sa 
môže vyskytnúť, že jednostranne orientovaní pracovníci určité vedecké 
problémy nielen neregistrujú, ale ani neuznávajú. v tejto oblasti by bolo 
možné spomenúť problémy I. mečnikova pri objavení fagocytózy a pri 
jej zaradení do obranných procesov organizmu. bolo málo vedcov, ktorí 
problémy fagocytózy a výsledky mečnikovových prác chápali a prijímali.

vnímanie určitého vedeckého problému v jeho podstate, vo vývoji 
a v komplexných projekciách sa spája s bohatstvom duševných vlastností 
človeka, medzi ktoré patrí napríklad hodnotová orientácia, úroveň vedo-
mostí a doterajších skúseností, emocionálny náboj, niekedy aj viera v určité 
názory, mienky a dokonca aj úcta k určitým vedeckým vzorom.

Schopnosť všimnúť si javy a problémové situácie, ktoré nie sú v epi-
centre našich skúseností a našej orientácie, je niečo viac ako len obyčajná 
pozorovacia schopnosť. nejde tu iba o určité zmyslové poznanie a zvláštne 
pozorovanie. Predovšetkým tu vystupuje nedefinovaná schopnosť myslenia, 
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ktorá je výsledkom širšej duševnej aktivity spojenej s činnosťou mnohých 
a rozmanitých reakcií nervového systému. Táto oblasť činnosti vedeckého 
pracovníka je predmetom mnohých úvah, analytických štúdií rôznych 
psychológov, sociológov a spisovateľov, ktorí píšu životopisy o význam-
ných ľuďoch. Často sa skúmalo a diskutovalo, prečo napríklad galileo 
galilei nabúral dve tisícročia platný zákon o rýchlosti pádu telies, ktorý 
sformuloval veľký Aristoteles. galileo tu vycítil na základe intuície, mys-
lenia a vlastných predstáv zvláštny problém v oblasti, kde bolo ostatným 
odborníkom všetko jasné a posvätené autoritou veľkého Aristotela. Treba 
zdôrazniť, že galileo zapochyboval o pravdivosti aristotelovskej mechaniky 
a uchýlil sa k experimentu, ktorý v tých časoch nebol bežný. Pokus bol 
pritom veľmi jednoduchý, bez použitia prístrojov a špeciálnych zariadení. 
vystúpil na vežu kostola a zhodil dve gule s odlišnou hmotnosťou, pričom 
mu pomáhali jeho žiaci a spolupracovníci.

na križovatkách vedy sa objavili mnohí pracovníci, a to len preto, 
že mali zvláštny pozorovací talent, stále hľadali, pochybovali, mysleli 
a experimentovali. Stačí si prečítať životopisy Einsteina, Pasteura, kocha, 
mečnikova, fleminga, Heyrovského a iných. U vedeckých pracovníkov sa 
uplatňujú určité vlastnosti, známe pod pojmom kreativita, pamäť, myslenie, 
schopnosť prijímať a spracovať informácie, emocionálnosť, vôľa a schop-
nosť spájať vnemy a zosúladiť ich s vnemami minulými  i prítomnými. Sú 
jednotlivci so schopnosťami predvídať s veľkou intuíciou a s neobyčajnou 
pohotovosťou a vôľou ukončiť prácu. Ľudia sú po každej stránke heterogén-
ni, líšia sa vrodenými predpokladmi, talentom, usilovnosťou a v mnohých 
iných psychosomatických vlastnostiach. Istý český vedec vtipne pozna-
menal, že pozná talentovaných ľudí, ale veľmi lenivých, veľmi usilovných 
hlupákov, ale pre konečný výsledok je najdôležitejšie, aby sa spojil talent 
s usilovnosťou. na úspešnú vedeckú prácu nestačí iba vrodený talent, a tak 
isto nestačí len usilovnosť bez iných psychických predpokladov.

na mnohých pracoviskách sa vedú diskusie o predpokladoch pre 
vedeckú prácu. na jednej strane sa posudzujú geneticky podmienené 
vlastnosti a na druhej strane sa hodnotia vplyvy prostredia. na každom 
stupni posudzovania tohto problému sa stáva zrejmým, že profil vedeckého 
pracovníka sa vytvára na základe vrodených predpokladov, a to v určitom 
prostredí a čase. každý extrém bol a môže byť naďalej veľmi škodlivý. 
z histórie poznáme, že v určitej etape sa nepripúšťalo, že by mohli byť 
dôležité vrodené predpoklady, a preceňovala sa úloha vonkajších sociál-
no-ekonomických podmienok. vyzeralo to tak, že človek bez hudobného 
talentu sa mohol vypracovať na hudobníka alebo speváka. Dnes je táto 
etapa prekonaná a celosvetovo sa uznáva, že jednotlivec vo svojej fenoty-
pickej podobe je výsledkom súhry vrodených predpokladov ovplyvnených 
možnosťami prostredia.
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na rozvoj schopností človeka vplývajú podmienky domáceho prostre-
dia, vzdelávacieho systému (stredná a vysoká škola) a samozrejme aj faktory 
sociálnych a ekonomických okolností. Existuje viacero údajov o vplyve 
rodinného prostredia na spôsob myslenia a konania detí a uprednostňuje 
sa výchova, pri ktorej sa deti podnecujú k nezávislosti a samostatnosti 
a kde sa rozvíja predstavivosť, fantázia a slobodný myšlienkový rozlet. 
konštatuje sa, že rozvoj schopnosti uvažovania a myslenia je dôležitejší 
ako nadobúdanie hotových vedomostí. Táto schopnosť myslenia ostáva 
jedincovi aj vtedy, keď všetko naučené už zabúda. Pri výchove k tvorivosti 
treba rešpektovať vrodené aj výchovné predpoklady a pripravovať na vní-
manie nového a neobyčajného.

na profil vedeckého pracovníka vplýva aj vedecká škola, v ktorej 
sa pracovník vyvíjal a učil sa riešiť základné vedecké problémy. Jedným 
zo sporných miest v procese tvorivého vývinu je niekedy nedostatočná 
pripravenosť pracovníka uznať zásluhu a cudziu myšlienku na vlastnom 
diferenciačnom procese. Ak má vedúci vedeckej školy veľké tvorivé schop-
nosti, jeho mladší spolupracovníci majú obyčajne výraznejšie úspechy ako 
pracovníci z iných pracovísk. Ak na určitom pracovisku vyrastú desiatky 
úspešných pracovníkov (kandidátov a doktorov vied, profesorov, docentov), 
potom si nemožno nevšimnúť metódy vedúceho, ktorý stál pri hľadaní 
a identifikácii vedeckých problémov a upravoval cestu pracoviska z úzadia. 
Otázka vzťahu medzi učiteľom a žiakmi na každom stupni je veľmi dôležitá, 
a preto treba uprednostňovať učiteľov a vedúcich s potrebnou tvorivosťou, 
obetavosťou, a nie podľa formálnych a statických kritérií. Pobyt v určitej 
škole charakterizovanej vysokou kreativitou a prijateľnou atmosférou je 
dôležitou etapou duchovného formovania budúceho vedeckého pracov-
níka. kasárenský duch charakterizovaný prehnanou presnosťou, prísnos-
ťou, netaktnými kontrolami napr. dochádzky inhibuje rozvoj tvorivosti 
a kreatívneho myslenia.

v minulosti sa rozvoj tvorivých schopností často ponechával iba na 
náhodu a predpokladalo sa, že talent si vždy prerazí cestu a nakoniec sa 
uplatní. v súčasnosti je snaha vytvárať optimálne podmienky na rozvoj 
schopností všetkých ľudí a vyhľadávať talenty pre určité oblasti činnosti. 
vstup mladého človeka do vedeckej oblasti a začiatok vedeckej práce je 
udalosť neobyčajná a významná z mnohých hľadísk. mladí pracovníci si 
to často ani neuvedomujú a až po mnohých rokoch zistia, že táto okolnosť 
poznačila ich celý život, navodila saturáciu prirodzenej ľudskej zvedavosti 
a práca v tejto oblasti ich naplnila často pocitmi radosti, ale aj sklamaniami 
a vzrušujúcimi udalosťami. v tejto počiatočnej etape by bolo potrebné 
zodpovedať veľa otázok a objektivizovať jednotlivé stupne činnosti. základ-
nou otázkou je, prečo jednotlivec chce robiť vedeckú prácu a prečo práve 
v určitej oblasti a nie v inej. Prvé kroky vo vedeckej práci často rozhodnú 
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o tom, či pracovník vedeckej práci zostane verný, alebo či stratí o ňu záujem. 
Je to obdobie ťažké, zložité, plné neurčitosti, zvedavosti a nezávisí len od 
samotného mladého pracovníka, ale od mnohých ďalších okolností. závisí 
od pracoviska, na ktoré pracovník ide pracovať, od problému, na ktorom 
má pracovať, a aj od vedúceho, ktorý má pracovníka usmerňovať, viesť 
a zaúčať do tajomstiev vedeckej práce.

Obdobie vstupu do vedeckej činnosti skúmajú psychológovia, socioló-
govia a veľa údajov o tejto etape možno získať aj zo životopisov významných 
vedeckých osobností. zo všetkých prameňov vyplýva spoločný poznatok, 
že vo vedeckej práci sa uplatní len ten, kto má predpoklady, chuť do práce, 
usilovnosť, pevnú vôľu a kto sa stretne s priaznivými okolnosťami, ktoré mu 
umožnia realizovať predsavzatia. Treba tu spomenúť, že vedecká práca je 
ťažká, namáhavá a náročná na čas. kto chce „robiť vedu“, nemôže počítať 
so zvláštnym ocenením a potleskom publika. musí mať rád svoju prácu, 
byť zvedavý a trpezlivo čakať na odpovede úporného bádania. Je to však 
práca, ktorá posúva dopredu pokrok, praktickú činnosť. najmä v medicíne 
sa prejavuje kvalitou diagnostiky, liečby a prevencie. Už dávno hovorili 
filozofi, že „scientia potestas est“, čo znamená, že veda je moc. Táto moc 
a bohatstvo národa vychádza z jeho vedeckej úrovne a vzdelanosti.

SPôSOby RIEŠEnIA vEDEckÝcH PRObLÉmOv 

Po objavení a identifikácii vedeckého problému sa pristupuje k jeho rieše-
niu. v literatúre sa stretávame s pojmami zvládnuť problém a riešiť problém. 
v cudzích jazykoch sa tieto činnosti odlišujú určitými termínmi, napr. 
v angličtine „resolve“ a „decide“. zvládnutie problému má širší význam 
ako riešenie problému a znamená kompletné zaobchádzanie s určitým 
problémom, kým riešenie problému je užšie a znamená iba určitú fázu 
kompletného zvládnutia problému. Riešenie problému predstavuje samo 
osebe otázku analyzovanú z mnohých pohľadov a mnohé body pracovní-
kom z praxe nie sú ľahko pochopiteľné.

v procese riešenia problémov možno rozlišovať niekoľko etáp a cha-
rakteristických činností. každý problém možno riešiť viacerými metódami, 
na dosiahnutie požadovaného cieľa však treba na riešenie použiť najlepší 
variant.

Do riešenia problémov sa premieta veľa faktorov jednak riešiaceho 
subjektu, prípadne riešiteľského tímu a jednak faktorov prostredia.

medzi prvky riešiaceho subjektu možno zaradiť také skutočnosti, ako je 
záujem riešiteľa na riešení, jeho motivácia, intenzita angažovanosti, správne 
formulovanie cieľov, možnosti konzultácie, výmena skúseností, optimálna 
stratégia riešenia, vzťahy v kolektíve, voľba adekvátnych metód atď. väčšie 
problémy je lepšie dekomponovať na menšie jednotky (podproblémy, 
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témy, úlohy), na riešení ktorých môžu participovať ďalší pracovníci. Do 
tejto činnosti sa často zapájajú aj študenti a mladší pracovníci, ktorí potom 
riešia určitú časť väčšieho problému. Okrem riešiaceho subjektu zvládnutie 
a riešenie problémov ovplyvňujú aj faktory prostredia, ako sú informácie, 
prístrojová technika, chemikálie a pod.

Ten, kto rieši problém, sa nazýva riešiteľ, a ak ide o skupinu riešiteľov, 
jeden z nich pôsobí ako zodpovedný riešiteľ. na riešenie má kľúčový 
význam ľudský faktor, o čom sme sa zmienili v predchádzajúcich častiach. 
nevyhnutnými pomocníkmi riešiteľa sú aj technické možnosti a sociálno-
ekonomické podmienky.

Riešenie problému sa začína prípravnou činnosťou, v ktorej zbierame 
údaje, rozdeľujeme problém na menšie časti, prípadne formulujeme pra-
covnú hypotézu a projektujeme experimentálne postupy. nevyhnutným 
pomocníkom pri riešení problémov sú informácie čerpané z literatúry. 
začiatok riešenia vyžaduje čo najviac informácií o probléme a v mnohých 
prípadoch treba vykonať aj účelné konzultácie s inými odborníkmi.

vyšli sme z predpokladu, že žiadna veda nemôže existovať bez problé-
mov. každý problém má svoju genézu a vyžaduje určité metodické postupy 
na jeho zvládnutie a riešenie. zvládnuť problém a riešiť ho vyžaduje doko-
nale ho spoznať, vymedziť jeho hranice, diagnostikovať ho a z množstva 
metodických postupov vybrať najvhodnejší na jeho riešenie. v tejto etape 
je dôležité určiť vhodnú metódu na riešenie, sledovať už prvé výsledky 
a podľa nich sa rozhodnúť o ďalších krokoch.

Existuje značný arzenál metodických postupov a hovorí sa o tzv. he-
uristických metódach riešenia problému, metódach tvorivého tímového 
riešenia, metódach hodnotovej analýzy a pod. Informácie o metódach na 
riešenie problémov a o myšlienkových operáciách pri tejto činnosti nájdeme 
v mnohých príručkách o postupoch vo vedeckej práci.

Riešenie náročných vedeckých problémov vyžaduje vo svojej ideovej 
podstate kombinácie viacerých teoretických metodických prístupov často 
vychádzajúcich z medziodborových úsekov. Práve v medziodborových ob-
lastiach sa dosahujú najčastejšie prenikavé a prekvapujúce výsledky (napr. 
imunogenetika, imunochémia, biochémia, biofyzika a pod.). metodické 
postupy riešenia problémov treba neustále obohacovať a zdokonaľovať, 
využívať informačné možnosti zhromažďovania a triedenia metodických 
postupov na zvládnutie problémov.

Jednotlivé vedné odbory disponujú arzenálom vlastných metodických 
postupov a technických možností. Použiteľnosť týchto metód závisí aj 
od sociálno-ekonomických podmienok. metodické možnosti sú často 
determinujúcou podmienkou pri riešení niektorých problémov. Pri riešení 
závažnejších otázok vzniká často veľmi efektívna kooperácia medzi rôznymi 
pracoviskami, ktoré si vypomáhajú najmä v metodickej oblasti.
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Sledovanie metodických postupov veľkých bádateľov pri riešení niekto-
rých problémov nás upozorňuje na mnohé metódy, ktoré nie sú ekonomic-
ky náročné a dávajú originálne odpovede na riešené otázky. v tejto časti 
sa obvykle poukazuje na D. I. mendelejeva, ktorý na báze jednoduchej 
metódy zostavil periodickú tabuľku chemických prvkov.

Príklady na originálne a materiálovo nenáročné riešiteľské postupy stále 
existujú. Ide o metódy, ktoré majú svoje označenie, špecifiká a v literatúre sa 
o nich veľa diskutuje. Ide o tzv. metódy eliminačné, metódy matice objavov, 
čo je metóda, ktorú použil mendelejev. Ide o klasifikačnú operáciu, pri 
ktorej sa fakty zoradia horizontálne aj vertikálne a vystúpia na povrch nové 
zákonitosti. Objavuje sa tu niekoľko desiatok nových postupov, ktoré sa ešte 
nevyčerpali a ktoré môžu dať zaujímavé odpovede pri riešení problémov. 
Ako príklady možno uviesť morfologickú areárnu metódu, metódu limi-
tov, hraničných prahov, dimenzovania detailov, malých variácií, kreatívnej 
abstrakcie, asociácie významov, metódu analógie a pod. Je mnoho metód, 
ktoré sa dajú použiť pri vyhľadávaní a identifikácii problémov, pri rozvoji 
tvorivých nápadov a pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo vede 
stretávame. vynára sa tu predstava a požiadavka, že by bolo účelné venovať 
väčšiu pozornosť metodologickej výučbe študentov a mladých vedeckých 
pracovníkov v záujme riešenia vedeckých problémov. Takéto zdanlivo 
teoretické poznatky by ovplyvnili úroveň vedeckej práce a napravili často 
aj deformované sebavedomie riešiteľov. Často sa pri filozofickej a metodolo-
gickej výchove mladých vedeckých pracovníkov postupuje formálne a často 
až absurdne, čo má tiež svoj podiel pri napredovaní našej vedy.

nakoniec by som chcel uviesť niektoré výroky o riešení problémov 
popredných velikánov vedy a spoločenského života. A. Einstein povedal: 
„Ak by som mal k dispozícii hodinu na zvládnutie problému, od ktorého 
by závisel môj život, strávil by som 40 minút jeho štúdiom, 15 minút 
jeho analýzou a 5 minút jeho riešením.“ c. Levi-Strauss: „vedcom nie je 
človek, ktorý ponúka správne odpovede; je ním predovšetkým ten, kto 
vie formulovať správne otázky, a tým vymedzovať problémy.“ b. Schwerer 
povedal: „Je lepšie mať metódy riešenia bez problémov než problémy na 
riešenie bez metód riešenia.“ 

InTERPRETácIA vÝSLEDkOv RIEŠEnÉHO PRObLÉmU 

Pri riešení vedeckého problému získavame údaje, ktoré musíme hodnotiť, 
objasniť a zaradiť do uceleného systému poznatkov, ktoré existujú o sledo-
vanom probléme. Uplatňujú sa tu princípy logického myslenia, skúsenosti, 
vedomosti a zmysel pre klasifikačnú, vzťahovú a kauzálnu analýzu. Pri 
vzťahovej analýze hodnotíme súvislosti medzi jednotlivými údajmi (fakty, 
ukazovatele, indikátory), kým pri kauzálnej analýze zisťujeme príčinnosť 
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vzniku a vývinu takýchto údajov. Dôležitou etapou pri hodnotení výsled-
kov je syntéza, pri ktorej sa spájajú do väčších celkov analyticky získané 
údaje. Syntéza hodnotenia poznatkov je náročnejšia ako analýza, pretože 
vyžaduje širšie znalosti z odboru, ako aj z príbuzných oblastí. Pri hodnotení 
(interpretácii) sa uplatňujú metódy dedukcie a indukcie. Pri dedukcii po-
stupujeme od všeobecného k osobitnému, kým pri indukcii od osobitného 
k všeobecnému. v niektorých prípadoch používame aj analógie, pri ktorých 
robíme závery na základe podobností. Hodnotenie výsledkov sa spája aj 
s abstraktným myslením. Pri abstrakciách však treba byť opatrný, pretože 
ich prílišné používanie a preceňovanie sa niekedy spája s nebezpečenstvom 
vzniku nevedeckých špekulácií.

Priebeh hodnotenia výsledkov riešeného problému možno realizovať 
aj pomocou určitých algoritmov. v mnohých situáciách sa údaje spracujú 
pomocou štatistických metód a hodnotia sa v biologických a lekárskych 
vedách podmienečne s určitou pravdepodobnosťou. Otázky interpretácie 
výsledkov z hľadiska lekárskej diagnostiky, terapie a prognózy vyžadujú 
obzvlášť vysokú odbornú aj etickú úroveň. medicínska prax je pod tlakom 
nových poznatkov laboratórnych vyšetrení, ktoré vnášajú do práce lekára 
nové pravdepodobnostné aj objektivizačné prvky. na jednej strane nové 
údaje zrýchľujú a spresňujú diagnostický proces, kým na druhej strane môže 
ísť o nadprodukciu údajov s možnosťou ich nesprávnej interpretácie. všetky 
nové údaje treba zosúladiť s konečnými cieľmi a zámermi a zodpovedne 
ich začleniť do rozhodovacieho procesu lekára.

v medicíne sa na štúdium mnohých toxikologických, farmakologic-
kých, imunologických a patogenetických otázok používajú definované 
zvieracie modely. v tejto časti riešenia problémov narážame na podstatnú 
otázku, či je správne a do akého stupňa môžeme prenášať získané expe-
rimentálne údaje zo zvierat na ľudskú populáciu. Tento proces sa nazýva 
extrapolácia experimentálnych údajov zo zvierat na človeka.

zásadným limitujúcim faktorom pri prenose údajov z jedného druhu 
na iný alebo na človeka je druhová špecifickosť v odpovedi na určité impulzy 
(lieky, fyzikálne podnety, toxíny a pod.). Odpoveď sa vzťahuje na jednotku 
hmotnosti alebo povrchu tela a hľadajú sa spoľahlivejšie parametre, na 
ktoré by sa mohla previesť sledovaná reaktivita. v tejto oblasti je veľa teórií 
a metód odvodených z biologickej podobnosti a modernej matematiky.

vEDEckÉ báDAnIE A vÝSkUm v mEDIcínE 

veda je súhrn systematicky a metodicky usporiadaných poznatkov. veda sa 
obohacuje vedeckým bádaním. vedecké bádanie je systematická činnosť, 
ktorej prioritným cieľom je rozšírenie poznatkov o skúmanom objekte a ich 
hlbšie pochopenie bez ohľadu na praktické aplikácie získaných poznatkov. 
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výskum je systematická činnosť orientovaná na praktické využitie poznat-
kov a objavovanie nových poznatkov s cieľom využiť ich v hospodárskej 
a spoločenskej oblasti. (vývoj je systematické využívanie vedeckých poznat-
kov so zameraním na výrobu úžitkových materiálov, zariadení, systémov, 
metód a procesov, vrátane konštrukcie a vývoja prototypov. Technika 
je charakterizovaná ako súhrn poznatkov a systematicky usporiadaných 
činností využívaných na priemyselné a iné procesy a postupy, ktorými sa 
sleduje ich praktická úžitkovosť pre človeka a spoločnosť.) Pri charakterizo-
vaní vedeckého bádania a výskumu v oblasti zdravotníctva sa treba niekedy 
obrátiť aj do minulosti a zhodnotiť situácie, ktoré medicínu pri jej rozvoji 
ovplyvňovali. medicína predstavuje významnú oblasť ľudskej činnosti, 
ktorá sa spája so zachovaním zdravia, diagnostikou, liečbou a prevenciou 
ochorení ľudského pokolenia. zo všetkých vedných aspektov má medicína 
zvláštne poslanie a postavenie, pretože sa zaoberá najzávažnejšími stránkami 
ľudskej existencie, ako sú zdravie, choroba a život. Preto je len samozrejmé, 
že o dianie v medicíne je veľký záujem v celej spoločnosti a mnohé otázky 
sú námetom na diskusiu, umelecké spracovanie, vzbudzujú obdiv, nádej 
a často aj kritické poznámky. medicína v súčasnosti predstavuje rozsiahly 
komplex užšie alebo širšie špecializovaných odborov, ktoré musia byť vzá-
jomne prepojené a v dôsledku vplyvu vedy a techniky sa rozrastajú do šírky 
aj značnej hĺbky. vedecké bádanie prináša nielen pokrok, ale zároveň aj 
nové problémy a požiadavky pre spoločnosť a jednotlivé riadiace štruktúry. 
Súčasná medicína využíva predovšetkým informačný fond biologických, 
chemických a fyzikálnych vied a čerpá z technických vymožeností danej 
historickej etapy.

medicína sa takto opiera vo svojej každodennej činnosti o komplex 
vied biologických, fyzikálnych, chemických a opiera sa aj o množstvo ná-
vodov na praktickú činnosť, kde sa v pozadí skrývajú dlhoročné skúsenosti, 
a to dáva medicíne určité špecifiká, ktoré ju odlišujú od iných vedných 
odborov. medicína musí každý nový poznatok overovať v praxi a všetko 
musí smerovať k tomu, aby sa identifikovali príčiny porušeného zdravia, 
aby sa objasnila patogenéza, spresnila a zrýchlila diagnostika. Hlavným 
cieľom je odstránenie choroby a návrat k vytúženému zdraviu. Uvedené 
praktické tendencie nie sú iba návodom a pomocníkom pri každodennej 
práci, ale stali sa aj zdrojom a hybnou silou pokroku medicíny aj vedec-
kého bádania. Jednoznačne možno prehlásiť, že medicínu musia zaujímať 
všetky výdobytky rôznych vedných oblastí, ktoré sa priamo alebo nepriamo 
dotýkajú zdravia človeka. Úroveň medicíny však závisí aj od sociálnych 
a ekonomických podmienok danej spoločnosti, pretože spoločnosť vytvára 
a zabezpečuje zásady zdravotnej starostlivosti, potrebné organizačné väzby 
a prepojenia a zabezpečuje medicínu aj ekonomicky. Spoločnosť vytvára aj 
určitú morálnu atmosféru, ktorá je pre činnosť aj poslanie medicíny veľmi 
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potrebná. medicína je značne dynamická, neznáša stálosť a v každej oblasti 
cítiť významný pokrok. vystupuje tu otázka, ako sa realizuje identifikácia 
cieľov a zámerov, ktoré stoja pred medicínou, a ako sa má pristupovať k ich 
riešeniu. Pri určovaní zásadných zámerov treba rešpektovať veľa rozmanitých 
okolností a časových možností. vzdialenosti medzi diagnostikou, poznaním 
patogenézy a liečbou a ich teoretickou interpretáciou sa skracujú, čo svedčí 
o stúpaní vedeckého charakteru súčasnej medicíny. výskumné ciele možno 
z hľadiska významu a časového ohraničenia rozdeliť na dva závažné úseky. 
na jednej strane sú to hlavné základné a dlhodobé zámery, pri ktorých sa 
riešia väčšinou otázky bez úzkej väzby na prax, kým na druhej strane sú to 
užšie krátkodobé sledovania s bezprostrednou väzbou na prax. medicína má 
za sebou dlhú vývojovú cestu empirického prístupu k riešeniu problémov 
a musela konať aj vtedy, keď nemala dostatok podkladov k racionálnemu 
uvažovaniu aj zasahovaniu. Stále sa tu vynárajú dve tendencie aktivity, 
kde v prvom prípade ide o vedecké bádanie, kým v druhom prípade ide 
o výskum.

možno to ilustrovať na transplantácii orgánov. vedecké bádanie 
objasňuje etiopatogenézu ochorení, ktoré majú za následok ireverzibilné 
zničenie orgánu (obličiek, srdca, pečene) v dôsledku glomerulonefritídy, 
cirhózy a pod. výskum (vedecký výskum) rieši problémy záchrany života 
pacientom predurčeným na istú smrť vhodnou transplantáciou. Obe za-
merania sú rovnako náročné na kreativitu, interdisciplinárnu kooperáciu 
a v oboch prípadoch treba objasniť mnoho základných otázok.

Obe zamerania sa uplatňujú pri sledovaní všetkých otázok v medicíne, 
napr. pri ateroskleróze, hypertenzii, ischemickej chorobe srdca, alergiách 
a pod. vedecké bádanie neprináša okamžitý výsledok, ale je potrebné pre 
poznanie príčin chorobného diania, rizík, genetickej determinácie a pod. 
na tento úsek možno aplikovať výroky mnohých odborníkov, že liek vy-
nájdený po smrti pacienta mu už nepomôže. vedecké bádanie a výskum 
sú v medicíne opodstatnene potrebné a ich významnosť sa môže v jednot-
livých etapách meniť. Pri riziku vzniku infekcie nepomôže ohrozenému 
štúdium metabolických dráh etiologického agensu, ale okamžité zastavenie 
procesu dostupnými prostriedkami. medicína si obyčajne vyberá sama, 
čo potrebuje, čo treba brať do úvahy aj pri identifikácii cieľov vedeckého 
bádania a výskumu a nemožno sa spoliehať na odborníkov z iných úsekov, 
aby do nej inkorporovali svoje predstavy s vysokým vedeckým leskom, ale 
so vzdialenými potrebami pre medicínu a hlavne človeka.
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PLánOvAnIE vEDEckEJ PRácE 

vo vedeckej práci sa postupuje vždy podľa určitého plánu. Preto v súčas-
nosti vedeckí pracovníci vo všetkých vedných oblastiach musia venovať 
mimoriadnu pozornosť vypracovaniu plánu riešenia vedeckého problému, 
lebo len takto sa môžu vyhnúť základným omylom pri konečnom spraco-
vaní získaných údajov. Pri tvorbe plánu treba zvažovať nasledovné na seba 
nadväzujúce etapy: 1. prípravná etapa, 2. vlastná práca a 3. hodnotenie 
získaných výsledkov.

Ad 1) Prípravná etapa vedeckého bádania patrí k najdôležitejším 
častiam riešenia problému, a preto jej treba venovať potrebnú pozornosť. 
začína sa výberom problému, ktorý sa má riešiť. v takejto situácii musíme 
zvažovať jeho aktuálnosť, vedeckú hodnotu a spoločenskú potrebu. Pristu-
pujú k tomu často aj otázky ekonomické, keď sa uchádzame o finančnú 
podporu na riešenie určitého vedeckého projektu („grant“).

Pri voľbe problému treba zvažovať všetky stránky, a to nielen podľa 
obsahu (čo budeme alebo chceme skúmať), ale aj podľa rozsahu – koľko 
vyšetrení treba urobiť, v akých intervaloch, koľko pacientov a pod. vedecký 
problém treba formulovať konkrétne a treba sa vyhýbať nepresným a vše-
obecným definíciám. Pri pláne neuvádzame napr. problém nasledovne – 
prirodzená imunita po operačných výkonoch. z takto formulovaného prob-
lému nevidieť, či ide o vedecký projekt experimentálny na zvieratách, alebo 
klinicky realizovaný sledovaním pacientov. nie je jasné, či ide o sledovanie 
mladších alebo starších jedincov. Hlavné je však to, že prirodzená imunita 
je široký pojem a na kompletné posúdenie by bolo potrebné sledovať veľké 
množstvo ukazovateľov. nejasne a všeobecne formulovaný vedecký problém 
neinformuje ani samotného vedeckého pracovníka a ani iných pracovníkov. 
Treba uviesť, či sa bude sledovať aktivita fagocytov, hladina komplementu 
alebo lyzozýmu po operačných výkonoch vo vybranej skupine pacientov. 
Pri formulovaní etapy vedeckého bádania, problému je dôležité vytvoriť 
si aj pracovnú hypotézu, ktorá predstavuje otázku alebo tvrdenie o tom, 
či je nejaký vzťah medzi javmi, ktoré budeme sledovať.

Treba sa aj rozhodnúť, či budeme v skúmaní sledovať transverzálne zá-
vislosti, alebo budeme problém skúmať longitudinálne. Pri transverzálnom 
type sledovania môžeme vyšetriť skupinu pacientov jednorazovo v priereze, 
kým pri longitudinálnom výskume sledujeme skupinu pacientov dlhšie, 
v závislosti od času. Transverzálne sledovanie je povrchnejšie a často má 
orientačný charakter. Longitudinálne sledovanie je hlbšie a konkrétnejšie. 
Pri tejto príležitosti treba aspoň približne objasniť niektoré pojmy, ktoré 
sa používajú vo vedeckom svete.

O probléme sa už hovorilo na začiatku. Často sa spomína hypotéza, 
ktorú by sme mohli charakterizovať ako určitý zákon s nízkym stupňom 
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pravdepodobnosti bez náležitej verifikácie. zákon predstavuje ustálenie 
vzťahov medzi viacerými veličinami, pričom každá z nich je merateľná. 
zákon vychádza z faktov, má obyčajne širšiu platnosť ovplyvnenú skúse-
nosťou a zovšeobecnením s vysokou pravdepodobnosťou. 

S výberom vedeckého problému (témy) si treba ujasniť aj ciele vedec-
kého sledovania. Je to úloha náročná, ktorá vyžaduje, aby sa pracovník 
podrobne oboznámil so súčasným stavom vedeckých poznatkov o sledo-
vanom probléme. Poznatky musí získať štúdiom literatúry a od skúsenej-
ších vedeckých pracovníkov. na začiatku si treba zvoliť iba jeden menší 
problém, pretože vedecká práca sa obyčajne rozrastá. Problémy sa majú 
riešiť postupne, nie súčasne. voľba viacerých problémov na súčasné riešenie 
nesvedčí o kritickosti pracovníka, ktorá ho môže sprevádzať celý život. 
cieľ vedeckého sledovania má mať všetky znaky kritickosti, striedmosti, 
presnosti a konkrétnosti. všeobecné a nekonkrétne ciele môžu niekedy 
pôsobiť veľmi učene a vznešene, ale obyčajne nehovoria nič o obsahu 
vedeckej práce a ďalší pracovný postup odhalí ich nekritickosť.

Po stanovení a formulovaní vedeckého problému, ktorý sa má riešiť, 
prichádza ďalšia dôležitá etapa – výber vhodných metód. všeobecne platí 
zásada, že metódy sa vyberajú k problému a nie opačne, problém k metó-
dam. na riešenie problému sa obyčajne dá použiť viacero metód. Pri výbere 
metód treba postupovať reálne a treba dobre zvážiť, aké prístroje použiť, aké 
chemikálie a pod. v tejto oblasti býva mnoho nejasností a nekritickosti. 
mladí pracovníci sa stretnú v literatúre s módnymi prístrojmi a začnú byť 
pesimistickí, že bez takýchto prístrojov nemožno nič riešiť. veľmi jasne to 
charakterizuje H. Selye (1967) a uvádza mnoho objavov dosiahnutých bez 
náročných technických vymožeností, ale pomocou správne premysleného 
vedeckého bádania.

Pri príprave niektorých vedeckých projektov robíme aj tzv. predbežný 
pokus. na menšej vybranej a definovanej vzorke si overujeme navrhované 
pracovné postupy. Predbežný pokus nám umožňuje zoznámiť sa s meto-
dikami plánovaného experimentu, posúdiť možné technické a metodické 
chyby, ktoré by sa mohli počas vlastnej práce objasniť. získavajú sa tu 
aj reálne predstavy o náročnosti a realizovateľnosti ďalšej vedeckej práce. 
konečnou fázou prípravnej etapy by mala byť tzv. anotácia čiže zadanie 
vedeckej úlohy na schválenie a registráciu. Táto časť prípravy vedeckého 
bádania má mať aj charakter určitej oponentúry, pri ktorej sa kriticky 
posúdia všetky náležitosti plánovaného vedeckého projektu.

Ad 2) vlastná vedecká práca predstavuje realizáciu projektu charak-
terizovanú overovaním hypotézy a zbieraním údajov. Opiera sa o viaceré 
prístupy, no v popredí je pozorovanie alebo pokus. v rámci fenomenológie 
založenej na pozorovaní sa zaznamenávajú čiastkové skúsenosti (javy), triedia 
sa a spájajú do širších súvislostí. Ide o najstaršiu metódu poznávania v me-
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dicíne a treba sa ju tiež učiť, lebo vyžaduje určité schopnosti a návyky, ako 
aj vedomosti o skúmanej otázke. Pozorovanie musí vychádzať z maximálnej 
objektivity a subjekt procesu nesmie vidieť iba to, čo chce vidieť a čo sa mu 
hodí, ale musí registrovať aj neočakávané javy, prípadne protichodné javy.

Ďalšou metódou na získanie faktov je experiment a experimentovanie. 
Pri pokusoch ide o pracovné postupy, pri ktorých cielene vyvolávame 
určité javy za definovaných podmienok, aby sme získali čo najpresnejšiu 
odpoveď na zvolenú otázku.

Pri vedeckej práci treba rešpektovať princípy objektívnosti a vyhýbať sa 
všetkým subjektívnym vplyvom. z ďalších podmienok je to adekvátnosť, 
komplexnosť, reprodukovateľnosť, systematickosť a reprezentatívnosť. Po-
čas práce vedieme protokol o pozorovaných javoch. výsledky už v tomto 
období predbežne hodnotíme, klasifikujeme a triedime. Pracovníci tímu 
sa majú schádzať a podieľať sa na celom procese.

Ad 3) Ak sa použijú vhodné metódy na riešenie vedeckého problému, 
nahromadí sa množstvo údajov, ktoré treba spracovať a analyzovať. vedecký 
údaj predstavuje základnú stavebnú jednotku pri riešení vedeckého prob-
lému a má byť za každú cenu objektívny a pravdivý. Objektívny je vtedy, 
keď sa všetci pracovníci riešiaci určitý problém stotožňujú v jeho opise 
a charakteristike. Pravdivý je vtedy, keď odráža skutočný stav sledovaného 
predmetu, javu alebo procesu. 

Po ukončení určitej etapy vedeckého bádania, po spracovaní a veri-
fikácii získaných údajov sa obyčajne pripraví záverečná správa, prípadne 
publikácia do tlače, alebo sa výsledky sledovania prednesú na vedeckej 
konferencii. na ukončenie etapy vedeckého bádania platia určité pravidlá, 
ktoré stanovuje skupina pracovníkov koordinujúca projekt.

zAPOJEnIE DIPLOmAnTOv DO vEDEckEJ PRácE 

Pri uvedení mladého pracovníka do vedeckej práce budeme postupovať 
konkrétne. Študent bez veľkých skúseností a s primeranými vedomosťami 
sa teraz musí v zmysle zákona povinne zapájať do vedeckej práce a riešiť 
vedecký problém.

niekto sa rozhodne pre predklinické a iný pre klinické odbory. Roz-
hodovanie býva odrazom vzťahu k predmetom, k učiteľom a uplatňujú sa 
tu aj životné skúsenosti a zážitky. vedeckú činnosť má študent realizovať 
na určitom pracovisku (v ústave, na klinike, v laboratóriu a pod.). vedec-
ký problém musí byť súčasťou programu ústavu alebo kliniky a nesmie 
to byť téma náhodná, podradná, ktorú si niekto len tak vymyslí. Už pri 
určovaní diplomových prác treba presne vymedziť: 1. názov problému, 
2. obsah, rozsah a základnú charakteristiku riešenia úlohy s naznačením 
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konečného cieľa, 3. základnú literatúru, 4. meno vedúceho, prípadne 
ďalších konzultantov.

Študent musí zvážiť svoje predpoklady, motiváciu a rozhodnúť sa, v akej 
oblasti chce pracovať. Študent sa líši od vedeckých pracovníkov tým, že si 
musí plniť študijné povinnosti a zúčastňovať sa aj na plnení iných úloh. 
Rozhodovanie je tiež náročný proces, ktorý má v sebe pozitíva, ale poskytuje 
aj určité riziká spojené napr. s nárokmi na čas doplňujúcim štúdiom (ma-
tematické metódy, iné odbory). Po rozhodnutí a výbere témy má navštíviť 
pracovisko a spojiť sa s vedúcim úlohy. vedúci má byť zásadne skúsený 
pracovník, ktorý aktívne pracuje na problematike. Stretnutie má pomôcť 
vymedziť obsah a cieľ rozpracovania navrhnutej problematiky. má poradiť 
pri informačnej príprave riešenia problému. vedúci so študentom majú 
zvážiť metodické a časové možnosti oboch zainteresovaných a pripraviť 
organizačne časový plán.

Je mnoho činností, ktoré sa spájajú s funkciou vedúceho, vrátane sti-
mulácie iniciatívy, vytrvalosti a prípadného výberu ďalších konzultantov. 
konzultant sa vyberá pri riešení hraničných problematík. Ak študent napr. 
robí prácu na teoretickom alebo predklinickom pracovisku, konzultantom 
môže byť pracovník z kliniky alebo naopak.

Študent po diskusii s vedúcim diplomovej práce preštuduje vybranú 
problematiku a oboznámi sa s problémom z učebníc i monografií a zistí, 
čo sa o riešenom probléme napísalo. Pri štúdiu problému treba začať predo-
všetkým s prácami domácich autorov, pretože býva trápne, ak riešiteľ uteká 
za vzormi ďaleko, študuje iba z cudzích prác a zabudne, že na probléme sa 
robilo a robí aj vo vlastnej krajine. O riešenom probléme treba rozmýšľať 
a treba využiť poznatky z prednášok, seminárov, laboratórnych cvičení, 
vedeckých podujatí a treba problém konzultovať a získavať informácie, kde 
sa to len dá. Po oboznámení sa s podstatou a rozsahom problému študent 
spolu s vedúcim urobia organizačne časový plán. Je to dôležitá činnosť 
riešenia úlohy. zvážia sa ciele práce, prostriedky, odstráni sa živelnosť 
a náhodnosť. Tým sa zároveň pracovník učí pravidelnosti a záväznosti.

Plán dáva možnosť zastaviť sa, kontrolovať prácu, prehodnotiť do-
siahnuté výsledky a urobiť potrebnú revíziu. Pri pláne si treba uvedomiť 
náročnosť študovanej témy, jej rozsah, metodické ťažkosti a treba zvážiť 
aj študijné a mimovyučovacie zaťaženie študenta. Pri zostavení plánu 
treba prehodnotiť subjektívne a objektívne podmienky, ktoré ovplyvňujú 
prácu, a treba postupovať reálne a neklásť nesplniteľné ciele. Treba zvážiť 
aj určitý režim práce a dohodnúť, kedy študent bude chodiť pracovať 
a kedy sa bude stretávať so svojím odborným vedúcim diplomovej práce. 
Študent bude o svojej práci viesť protokol. Študent, ktorý počas štúdia 
bude vedecky pracovať, pričom si má plniť študijné povinnosti, musí 
rozumne využívať čas.
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závER 

Hľadanie, objavovanie, identifikácia a riešenie vedeckých problémov sú 
dôležitými etapami vedeckého bádania. Angažovanosť vo vede je vždy 
spojená s problémami a treba sa učiť zaobchádzať s nimi, hľadať metódy 
na ich riešenie a správnu interpretáciu výsledkov. veľký učiteľ národov J. 
A. komenský hovoril, že konečný cieľ sa splní vtedy, keď človek vie, chce 
a môže. Aby človek vedel, musí sa učiť, musí mať dobrých učiteľov a vy-
víjať sa v tvorivej atmosfére. chcenie závisí od človeka samého, od jeho 
vôle aj mravného založenia. Prvok môcť vyžaduje jasnú predstavu o cieli 
a schopnosť podstupovať zápasy o priestor, prostriedky a o uznanie opod-
statnenosti vedeckých zámerov, a to bez poškodenia iných ľudí a vedeckých 
programov. možnosť realizovať riešenie vedeckých projektov závisí od nás 
všetkých, od každodennej práce a každodenného konania. Ide o obsažnú 
tému, a preto odporúčame získavať ďalšie informácie z dostupných prame-
ňov. Stretnutie sa s problémom vedeckého bádania a začiatok jeho riešenia 
patrí k propedeutike vedeckej práce, ktorá má svoje všeobecné pravidlá, 
ale aj mnoho zvláštností podmienených vednými odbormi, situáciami 
a samotnými subjektmi tejto činnosti. 
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cIELE A SPôSOby vEDEckÉHO báDAnIA

Langer P. 

cieľom vedeckého bádania je predovšetkým odhaľovanie zákonitostí vzá-
jomných vzťahov medzi objektívne jestvujúcimi javmi. vedecké bádanie 
eliminuje subjektivizmus myslenia, hodnotenia a interpretácie výsledkov. 
Pri vedeckom bádaní pozorujeme zmeny parametrov, ktoré môžu vyplývať 
z objektívnych príčin, z prirodzenej premenlivosti pozorovaných javov, ale aj 
z našich subjektívnych dojmov. môžu byť uvedomelými alebo neuvedome-
lými chybami pri meraní alebo pri interpretácii výsledkov. k uvedomelým 
chybám patrí napríklad použitie takej metódy, o ktorej vopred vieme, že 
má menšiu rozlišovaciu schopnosť, ako potrebuje vytýčený cieľ nášho po-
zorovania. neuvedomelé chyby sú vyvolané neznámymi a neodhalenými 
okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať naše pozorovacie postupy a môžu 
brániť poznaniu príčin nami pozorovaných zmien. Tieto faktory nemôže-
me vopred zahrnúť do našich úvah a plánov a väčšinou ich odhalíme iba 
dodatočne, alebo ich časom odhalia iní, ktorí v tejto oblasti pracujú. 

na ilustráciu významu neuvedomelých faktorov uvádzam z vlastnej 
praxe jeden príklad. 

nEODHALEná PRíČInA AkÚTnEHO zvÝŠEnIA HLADIny  
TyROXínU v SÉRE 

v literatúre sa začiatkom 70. rokov objavili práce o vplyve sympatikovej 
inervácie štítnej žľazy na sekréciu tyroxínu. naším cieľom bolo sledovať 
krátkodobú odpoveď štítnej žľazy potkanov po aplikácii silného stresové-
ho podnetu. Silný stresový podnet zvyšuje vylučovanie katecholamínov 
z nadobličky a aktivuje sympatikus. v krátkych časových intervaloch sme 
merali hladiny tyroxínu v sére. mali sme k dispozícii vlastnú vysokocitlivú 
rádioimunologickú metódu na stanovenie tyroxínu. zistili sme, že už o 2 
minúty po násilnom spútaní zvierat dochádza k signifikantnému vzostu-
pu hladiny tyroxínu v sére. Potom nasledoval postupný návrat hladiny 
na východiskovú úroveň. Tento pokus sa podarilo v rôznych obmenách 
zopakovať viac ako päťkrát. výsledky sme zaslali do renomovaného časo-
pisu s tým, že po stresovom podnete dochádza k akútnej aktivácii štítnej 
žľazy s rýchlym a masívnym vyplavením tyroxínu následkom pôsobenia 
katecholamínov. Po prísnej recenzii boli naše výsledky publikované. Až 
o 4 roky sme pri iných pokusoch zistili, že podobné stresové podnety 
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majú za následok akútny a prechodný vzostup hematokritu o 10 percent. 
Predtým pozorovaný vzostup tyroxínu teda bol zrejme následkom rých-
leho zahustenia krvi vyvolaného akútnym účinkom katecholamínov. Pri 
našom pokusnom usporiadaní dominoval tento účinok. Pri pokusoch 
sme nezobrali do úvahy, že už počas dvoch minút by mohla nastať taká 
výrazná hemokoncentrácia. 

na túto možnosť nepomysleli ani recenzenti renomovaného časopisu. 
mali sme teda síce pravdu v tom, že k vzostupu koncentrácie tyroxínu 
skutočne došlo, naše vysvetlenie príčiny však bolo chybné. 

Hodnotenie je podstatou vedeckej práce vo väčšine vedných odbo-
rov. Ak toto nedokážeme aspoň vo väčšine prípadov a zameníme svoje 
subjektívne dojmy, ktoré sú dané buď náhodnými zmenami, šírkou va-
riability alebo metodickými chybami, za objektívnu skutočnosť, klameme 
predovšetkým sami seba. Svoju ďalšiu prácu založenú na takto získaných 
poznatkoch degradujeme na honbu za fatamorgánou, ako sa to stalo pri 
našich pokusoch. 

Svedomitý a čestný vedecký pracovník je po celý svoj aktívny život 
prenasledovaný neustálymi pochybnosťami o správnosti svojich výsledkov. 
Pretože táto skutočnosť je medzi vedeckými pracovníkmi všeobecne zná-
mym javom, vzniklo z toho jedno z ďalších základných poučení, že každý 
získaný výsledok treba podrobiť kritériám maximálnej pochybnosti. 

Publikovaním subjektívne viac alebo menej podfarbených výsledkov 
zavádzame aj ostatných pracovníkov na danom probléme, ktorí však skôr 
alebo neskôr zákonite na naše omyly prídu, čo bezpochyby otrasie našou 
vedeckou povesťou. z tohto hľadiska sa možno ešte vrátiť k nášmu prí-
kladu. výsledky boli získané starostlivým a dobre definovaným spôsobom 
a hodnovernou metódou stanovenia tyroxínu v sére. 

z tohto hľadiska proti nim ani dnes nemožno nič namietať. chybná 
však bola ich vtedajšia interpretácia, ktorá považovala vzostup tyroxínu 
v sére o dve minúty po aplikácii stresového podnetu za následok priameho 
pôsobenia katecholamínov na vyplavenie tyroxínu zo štítnej žľazy. Toto 
možno kvalifikovať v zmysle vyššie uvedeného výkladu ako neuvedomelú 
chybu. katecholamíny síce mali v daných pokusoch naozaj rozhodujúcu 
úlohu, ale tá spočívala predovšetkým v ich účinku na vzostup krvného 
tlaku, a nie na vyplavenie tyroxínu zo štítnej žľazy. 

nasledujúce state budú o hlavných aspektoch a zásadách experimen-
tálnej práce, o tom, ako čo najsprávnejšie postupovať a akými spôsobmi 
sa vyvarovať chýb. 
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vŠEObEcná vEDEcká mETóDA 

Dejiny ľudstva sú preplnené nadšením a obetavosťou zapálených nad-
šencov, ktorí razili cestu z tmy nevedomosti do svetla vedomosti, svietili 
ľuďom na cestu, aj keď nejeden na to doplatil vlastným životom. 

v dávnych časoch stačilo pozorovanie púhym okom, vysvetlenie 
pozorovaných javov zdravým rozumom a prípadne dôkaz pozorovaných 
javov hoci aj tým najjednoduchším experimentom. Dejiny ľudstva poznajú 
Pythagorasa aj Archimeda, poznajú madame curie, galileiho, kopernika, 
Spallanzaniho aj Leuwenhoecka, Pavlova, Pasteura aj kocha. Títo všetci 
a mnohí iní sa stali otcami veľkých objavov, boli vedení intuíciou aj 
systematickou prácou. vo väčšine prípadov však nové poznatky neboli 
na prvý pohľad také celkom jasné, ich závery neboli také jednoznačné 
a neoddiskutovateľné. Objasňovanie získaných výsledkov, vysvetľovanie 
zmyslu a významu vykonaných pozorovaní, ich triedenie na pravdivé 
a chybné, pochybné, mylné a nesprávne trvalo často veľmi dlho. vývoj 
poznania prebiehal a prebieha veľmi kľukatou cestou. 

Spôsob hľadania a nájdenia pravdy pomocou experimentu nebol 
jednoduchý, a preto sa postupom času vyvinuli dokonalejšie a skúsenos-
ťou overené metódy. Po ich zovšeobecnení sa vytvorila všeobecná alebo 
základná vedecká metóda, ktorá má všeobecnú platnosť a pomocou 
ktorej treba postupovať pri rozširovaní hraníc poznania. vývoj si takýto 
postup priam vynútil, pretože čím viac narastalo množstvo poznatkov, 
tým hlbšími a zložitejšími sa otázky stávali, ich dôkazy museli byť pre-
svedčivejšie a vyžadovali si použitie presnejších, náročnejších a drahších 
metód, ako aj dôkladnejšiu teoretickú prípravu. Pokusy boli stále kom-
plexnejšie a namáhavejšie, no pravdivosť ich výsledkov sa naopak zdala 
stále menej dokázateľnou a jasnou. zdalo sa, že na jej exaktnú analýzu 
niet cesty a že boj o poznanie sa utopí v pochybnostiach. Prišiel čas, 
keď bolo potrebné vedeckým spôsobom prehodnotiť doterajšie metódy 
získavania vedeckých poznatkov, zovšeobecniť ich základné princípy, 
podoprieť ich matematicky a postaviť na úroveň doby. Jedným z tých, 
ktorí na tom majú nepochybne zásluhu, bol anglický štatistik Ronald 
A. fischer, ktorý vypracoval základné otázky všeobecného postupu pri 
vedeckej práci. 

biologické a lekárske vedy sú založené na pozorovaní javov vonkajšieho 
sveta. za základ špecifickej vedeckej metódy v biologicko-lekárskych vedách 
treba považovať dokonale postavený projekt, či už experimentálny, klinický 
alebo epidemiologický i precíznu prácu, ako aj reálnu, dobre fundovanú 
a vysoko zodpovednú interpretáciu výsledkov. biologickým vedám chýba 
široký teoretický základ fyzikálnych vied. Interpretácia vykonaných po-
zorovaní je preto oveľa zložitejšia, a to najmä kvôli väčšej komplexnosti 
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všetkých pozorovaných javov, ako aj kvôli ich širokej variabilite a prítom-
nosti nespočetných faktorov. 

v poslednom čase sa aj v biologických vedách hranica poznania po-
sunula výrazne do hĺbky, najmä vďaka dokonalým pozorovacím metódam 
s vysokou rozlišovacou schopnosťou. 

všeobecným cieľom každého vedného odboru je dosiahnuť systematic-
ké usporiadanie faktov. všeobecný postup a návod, ako dospieť k tomuto 
cieľu čo najracionálnejším spôsobom, podáva vedecká metóda, ktorá sa 
pokúša odhaliť a definovať, čím fakty skutočne sú. Uplatňuje sa pritom tzv. 
prístup systematickej pochybnosti. každý získaný výsledok sa podrobuje 
kritike z týchto pozícií: 

1. interpretácia je chybná, 
2. pôvodné predpoklady sú chybné, 
3. pokus sa chybne naplánoval, alebo chybne urobil, 
4. nepoužil sa správny materiál a dostatočne citlivé metódy. 

základná alebo všeobecná vedecká metóda sa skladá z niekoľkých etáp: 
v prvom rade treba definovať riešený problém, potom získať spoľahlivé 
údaje z literatúry, pomocou vlastných predbežných pokusov hodnotenia 
treba sformulovať hypotézu, a tú treba overovať. každá z týchto etáp má 
svoje základné a všeobecné, skúsenosťou overené črty a pravidlá, ktoré 
ďalej stručne opíšeme. 

IDEnTIfIkácIA PRObLÉmU 

Príprava vedeckého projektu sa začína identifikáciou problému. Táto fáza 
má osobitný význam v biologicko-lekárskych vedách, kde sú všetky prob-
lémy nezvyčajne zložité. následkom nedokonalého a neúplného poznania 
mnohých faktov býva ich identifikácia často nespoľahlivá. 

vedecký pracovník si teda v prvom rade musí čo najdokonalejšie 
a najjasnejšie uvedomiť, aký problém chce riešiť. Táto fáza má rozhodu-
júci význam, a to z morálneho i z materiálneho hľadiska. Úspech alebo 
neúspech vedeckej práce je vo veľkej miere určený práve úrovňou identi-
fikácie problému. 

Existuje niekoľko zdrojov, z ktorých sa môže vynoriť nový problém, 
ktorého vyriešenie sa môže vedeckému pracovníkovi ukázať potrebným 
a dôležitým pre ďalší rozvoj poznania. v prvom rade je to identifikácia 
určitej medzery v súčasnom komplexe vedomostí. v druhom rade rozpor 
medzi faktami nájdenými ním alebo inými, a súčasnými hypotézami, ná-
zormi alebo vysvetleniami. Takéto fakty môžu vyplývať zo systematických 
pozorovaní jednej alebo viacerých pracovných skupín, z náhodného a ne-
čakaného nálezu alebo zo systematického experimentálneho prehodnotenia 
starších údajov vo svetle nových teórií. Teraz sú už všade vo svete, ale aj 
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u nás, viacgeneračné multidisciplinárne tímy, kde je rozpracovaná určitá 
problematika do nebývalej hĺbky a šírky. 

v takýchto skupinách je niekoľko kategórií pracovníkov rôzneho veku 
a rôznych skúseností. mladý adept sa obyčajne dostáva priamo do centra 
deja, nemusí sa zaoberať identifikáciou medzery v súčasnom poznaní, 
ale dostane priamo pridelenú čiastkovú úlohu, ktorú rieši. na menších 
pracoviskách je jedna takáto skupina počtom do 10 pracovníkov, na 
veľkých ústavoch sú to desiatky skupín rozdelených na sekcie, oddelenia 
a laboratóriá, takže ich práca je dokonale organizovaná. 

nemožno si myslieť, že objav možno naplánovať. Objav treba jednodu-
cho urobiť. Aby vedecký pracovník mohol rozpoznať vynáranie sa nového 
javu, musí mať okrem rozsiahlych a hlbokých vedomostí aj určité subjek-
tívne vlastnosti, ktoré mu dovolia rozpoznať práve ten, ktorý predstavuje 
východisko k niečomu novému. Hans Selye, ktorý ako prvý odhalil základ-
ný mechanizmus stresovej reakcie, delí vedcov na objaviteľov problémov 
a riešiteľov problémov. Sám povedal, že by radšej iba objavil penicilín, než 
ako rozpracoval mechanizmus jeho účinku po tom, čo ho objavil niekto 
iný. Riešitelia začínajú s tým, čo už je známe, a pokúšajú sa to vysvetliť. 
Ich práca sa dá naplánovať. všetky kategórie vedcov dnes pracujú v rámci 
jednej komplexnej skupiny a niektorí z nich z času na čas práve pri tejto 
cielenej a plánovanej práci „objavujú“ nové problémy. Sóloví pracovníci 
typu Róberta kocha, ktorý objavil pôvodcu tuberkulózy, patria už dávno 
minulosti a na súčasnom širokom poli vedy by asi nemali šancu. 

Otázkou však je, aký druh získaných výsledkov možno považovať za 
objav. Určitým návodom na definíciu objavu by mohli byť kritériá uplat-
ňované pri udeľovaní nobelových cien za vedu, kde sa hodnotí dlhodobý 
dopad objavu na ďalší rozvoj vedy, otvorenie nových vedeckých ciest 
a dlhodobý účinný rozvoj poznania. Pôvodná práca je v reálnom čase jej 
publikovania ťažko rozlíšiteľná od tisícok iných. 

Ako jednu z najdôležitejších okolností, ktoré často otvárajú cestu k ob-
javom, by sme mohli označiť pochybnosť. vedec by predovšetkým nikdy 
nemal svoju myseľ nechať determinovať žiadnou zo súčasných hypotéz 
a teórií, platných vo svojej disciplíne, ba ani v iných vedách. 

Pri svojom uvažovaní sa ich, prirodzene, musí pridŕžať, žiadna z nich 
sa mu však nesmie javiť ako definitívna dogma, ale iba ako názor otvorený 
pochybnostiam. 

zHROmAŽĎOvAnIE InfORmácIí 

Ďalšou fázou pri vytýčení vedeckého zámeru je zozbieranie všetkých in-
formácií o danom probléme. vedecký pracovník sa nesmie nechať týmito 
informáciami determinovať, ale musí k nim zaujať kritický postoj. 
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veľmi cenným zdrojom informácií sú súborné práce a prehľadové 
články, ktoré poskytujú súhrn súčasných poznatkov, ktorý nemôže nahra-
diť oboznámenie sa s autentickými údajmi pôvodných experimentálnych 
prác. množstvo vedeckých informácií sa v poslednom čase tak rozrastá, že 
jednoduché a tradičné spôsoby nie sú racionálne na získanie komplexného 
materiálu v únosnom termíne. 

vySLOvEnIE HyPOTÉzy A vŠEObEcnÉ záSADy JEJ OvEROvAnIA 

Hypotéza je produktom tvorivého ducha vedeckého pracovníka. Hypotéza 
je určitým vysvetlením dosiahnutých výsledkov a súčasne je ich extrapo-
láciou s dopadom na vytýčenie ďalšieho postupu, ako aj na interpretáciu 
ďalších výsledkov. Pomocou nej možno jednak vytipovať určité otázky, 
ktoré treba ďalej testovať, a jednak komplexnejším spôsobom vysvetľovať 
niektoré ďalšie vzťahy. 

Hypotéza sa môže formulovať kvantitatívne. Takejto hypotéze sa dáva 
prednosť, pretože dovoľuje matematické vyjadrenie určitých predpokladov 
a dôsledkov. 

Ďalšie vyjadrenie hypotézy môže byť pomocou jednoduchého logické-
ho usporiadania a klasifikácie experimentálnych faktov. Treba si uvedomiť, 
že na základe tých istých faktov možno sformovať viacero rôznych hypotéz, 
no výber tých správnych alternatív potom závisí od skúsenosti vedeckého 
pracovníka. 

v prvom priblížení sa zvyčajne za pracovnú hypotézu volí jeden 
z najjednoduchších variantov. z hypotézy vyplývajú určité dôsledky alebo 
predpovede, ktoré treba v experimente testovať a overovať. Hypotéza nikdy 
nie je dokázaná definitívne a bezo zvyšku, ale vždy iba s určitým stupňom 
pravdepodobnosti či vierohodnosti, a to aj vtedy, keď konečný výsledok je 
v súhlase s hypotézou. každý experiment je zaťažený metodickými chybami 
a závery sú vždy iba pravdepodobné. 

Táto skutočnosť poukazuje na to, že ani nepriaznivý výsledok overo-
vacieho experimentu nemôže hypotézu vyvrátiť definitívne, ale tiež iba 
s určitým stupňom pravdepodobnosti. 

každý experiment modifikuje vierohodnosť správnosti hypotézy. Priaz-
nivý test ju zvyšuje, nepriaznivý naopak znižuje. Ak je testov viac, celková 
bilancia ich výsledkov je faktorom, ktorý podporuje pravdepodobnosť alebo 
nesprávnosť hypotézy. Ak je pravdepodobnosť hypotézy po tejto bilancii 
menšia ako pravdepodobnosť konkurenčnej hypotézy, pôvodná hypotéza 
sa obvykle zavrhuje v prospech novej. Ďalšie experimenty môžu aj túto 
zavrhnúť. celý proces vlastne nemá konca. 

A tu sa znova dostávame k pochybnostiam, ktoré prenasledujú ve-
deckého pracovníka neustále, po celý život. možno dokonca povedať, že 
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ak vedecký pracovník nemá pochybnosti, nie je skutočným vedeckým 
pracovníkom. Pochybnosti možno považovať za hnaciu silu, ktorá vedie 
vedca k overovaniu platnosti získaných výsledkov opakovaním pozorovaní 
v rôznych variantoch a k vytriedeniu tých najsprávnejších. Ten, kto sa 
neznepokojuje pochybnosťami, ľahko postaví ďalší postup na zdanlivo 
pravdivom výsledku, ktorý však v skutočnosti môže byť nesprávny. 

každú hypotézu treba experimentálne overovať, treba postaviť špe-
cifikované experimenty na testovanie predpovedí hypotézy. Experiment 
možno chápať ako kontrolované pozorovanie, v ktorom sú všetky premenné 
konečné a známe. vedec predpokladá, že pri pozorovaní určitého úseku 
vonkajšieho sveta má vlastne do činenia s izolovaným systémom, pričom 
tento systém zatiaľ nepozná v jeho úplnej komplexnosti. Pritom môže 
zanedbať nielen ostatné prvky pôsobiace na tento systém zvonka, ale aj 
niektoré viac alebo menej známe zložky samotného systému. Absolútne 
izolovaný systém síce objektívne dosiahnuť nemôže, môže však zužovať 
rozmer svojich pozorovaní až natoľko, že sa systém správa ako izolovaný. 
zložitosť biologických systémov predstavuje vážnu prekážku pri tomto 
zámere. Izolované pôsobenie jediného z komplexu faktorov možno študovať 
za zjednodušených podmienok a s obmedzenou platnosťou. Toto je tradičná 
metóda plánovania biologického experimentu, keď sa zo zúčastnených 
faktorov mení iba jeden, kým ostatné zostávajú nemenné. 

niekedy sa skúma správanie niekoľkých premenných v rôznych pod-
mienkach a sledujú sa vzájomné vzťahy medzi premennými. Tento spôsob 
experimentovania umožňujú predovšetkým primerané matematicko-šta-
tistické metódy (analýza rozptylu, multifaktorová analýza a iné), ktoré sa 
vypracovali v posledných desaťročiach. 

Pred vlastným pokusom sa často robí niekoľko menších predbežných 
pokusov, pri ktorých sa obvykle používajú extrémne podmienky. Pred 
začatím pokusov si experimentátor musí byť plne vedomý správnych 
technických kritérií používaných metód, dosahu ich možností a miery 
ich presnosti. 

základnou vlastnosťou pokusu je jeho reprodukovateľnosť. variabilita 
biologického materiálu jemu vlastná však býva význačnou prekážkou re-
produkovateľnosti – mocná technika štatistiky dnes pomáha tento problém 
čiastočne preklenúť. 

zákLADnÉ POSTUPy PRI vEDEckEJ PRácI 

v minulosti bolo hlavným zdrojom poznania najmä pozorovanie 
javov pomocou zmyslov a hodnotenie pozorovaných javov logickým 
myslením. 
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Tento postup, fenomenológia, je založený na empírii, čo znamená, že 
všetko poznanie sa zakladá na skúsenosti alebo na predpoklade. Hranice 
nášho poznania možno rozšíriť iba pozorovaním a skúsenosťou, pričom jeho 
hlavnou zásadou a charakteristikou je „vidieť všetko, čo možno vidieť“. 

biologické procesy predstavujú veľmi príťažlivý objekt na pozorovania 
rôzneho druhu. k tomu pristupuje moderná technika s prístrojmi, kto-
rých rozlišovacia schopnosť sa neustále zvyšuje a ktoré umožňujú vidieť 
predtým neviditeľné a merať predtým nemerateľné. Určitou nevýhodou je 
však skutočnosť, že pokus sa skladá prevažne z registrácie údajov a úloha 
experimentátora sa redukuje na úlohu zberateľa týchto údajov. z veľkého 
množstva získaného materiálu možno vybrať dôležité údaje. Pri výbere sa 
uplatňujú štatistické metódy. 

náhodný objav sa môže podariť iba vedcovi, ktorý je pripravený 
pochopiť význam pozorovaného javu a vyvodiť z neho závery. Pred Ale-
xandrom flemingom – objaviteľom penicilínu – už mnohí baktériológovia 
mali svoje platne s kultúrami, ktoré znečistili plesňou, a možno niektorí 
z nich si dokonca aj povšimli, že na plesnivých miestach nenarástli bakté-
rie. Jediný fleming však pochopil, že pleseň môže obsahovať látku, ktorá 
zabíja baktérie. Takýto objav sa mohol zrodiť skutočne iba v podmienkach 
aktívneho tvorivého myslenia. 

komplexná metóda riešenia problému sa skladá z niekoľkých etáp: 
1. identifikácia a definícia problému, 
2. postavenie otázky, na ktorú chceme po vykonaní pokusu odpo-

vedať, 
3. výpočet možných predpokladaných odpovedí, 
4. vypracovanie návrhu pokusov, ktoré overia najpravdepodobnejšie 

varianty odpovedí. 
Postaveniu špecifického pokusu sa venuje osobitná pozornosť. nejde 

tu však iba o to, „čo sa dá vidieť„, ale aj o použitie najvhodnejších a naj-
citlivejších spomedzi dostupných metód. Overenie hypotézy a získanie 
odpovede nezávisí iba od počtu pozorovaní, ale aj od spôsobu, akým sa 
tieto pozorovania robia. Jeden kritický, cielene zameraný pokus môže byť 
cennejší ako množstvo údajov zozbieraných náhodným spôsobom. 

Súčasný stav experimentálnej techniky a úroveň poznania, ako aj 
explózia informácií, vyžadujú tímový multidisciplinárny prístup a veľmi 
často aj nákladné materiálové vybavenie. 

môže existovať veľa otázok, ktoré môžu viesť k riešeniu niektorého 
osobitného problému, ale tou pravou otázkou je vždy iba jedna, preto ju 
treba z celého radu ďalších otázok vždy starostlivo vyberať. každú z postave-
ných otázok treba podrobiť prísnej kritike. Ešte pred začatím experimentu 
treba uvážiť všetky možné odpovede. Experimentátor musí poznať nielen 
techniku meraní, ale aj ich rozlišovaciu schopnosť. 
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môže sa totiž stať, že sa experiment urobí, no otázku nemožno riešiť, 
pretože citlivosť meraní je nevyhovujúca. z toho ďalej vyplýva, že každé 
zlepšenie a zdokonalenie úrovne prístrojov môže viesť k novým objavom 
– nové prístroje otvárajú cestu k pochopeniu javov, ktoré sa predtým 
nedali merať. 

fakty, získané v určitej etape experimentovania, sa stávajú podkladom 
ďalších hypotéz, a takto sa celý proces bez konca opakuje.

EXPERImEnT A EXPERImEnTOvAnIE 

Experiment a experimentovanie je zložitým problémom, pretože ide 
o mnohotvárny jav a mnohotvárnu činnosť. vedecké experimenty sú 
založené na vyhodnotení všetkých dostupných informácií o javoch, ktoré 
sú predmetom sledovania. vedecký experiment má smerovať k overeniu 
hypotézy, ktorá sa vo väčšine prípadov starostlivo vyberá. Hypotéza má 
byť reálna a pravdepodobne správna, z čoho vyplýva, že výsledok takého-
to pokusu býva spravidla predpovedateľný s pravdepodobnosťou vyššou 
ako 50 %. Je veľa takých pokusov, kde hrubý výsledok možno v podstate 
predpovedať s úplnou istotou, pričom v pokuse ide o spresnenie detailov. 
vo vedeckej práci majú prevládať prvky cieľavedomosti. 

Ak sa pokúsime abstrahovať niektoré spoločné a veľmi všeobecné 
charakteristiky experimentu, môžeme dospieť k určitým definíciám, ktoré 
vystihujú jeho podstatu. Tak možno každý experiment v prvom rade označiť 
za dobre definovanú činnosť. máloktorá ľudská činnosť býva totiž tak do-
konale definovaná ako experimentálna práca, z čoho vyplýva, že akékoľvek 
vonkajšie rušivé vplyvy škodia priebehu a výsledkom experimentálnej práce 
omnoho viac ako v iných prípadoch. 

Ďalšou spoločnou črtou experimentov je, že v podstate vždy ide o po-
rovnanie. vo väčšine prípadov totiž porovnávame účinok pokusného zásahu 
na určité objekty so stavom kontrolných objektov, na ktoré pokusný zásah 
nepôsobí. Táto všeobecná charakteristika má, prirodzene, veľké množstvo 
konkrétnych variantov, pričom výber toho najsprávnejšieho vždy závisí od 
skúsenosti a intuície experimentátora. 

vŠEObEcnE O ROzvRHU (DIzAJnE) EXPERImEnTU 

všetky súčasti experimentovania majú jeden spoločný hlavný problém, 
a to variabilitu experimentálneho materiálu, čiže experimentálnych ob-
jektov. Táto môže mať rôzny stupeň, ale jej všadeprítomnosti sa nemožno 
vyhnúť. Ak možno lacno a jednoducho urobiť 1000 meraní na každej 
úrovni pokusného zásahu, zníži sa tým interferujúci vplyv premenlivosti 
na veľmi nepatrnú mieru. Ak však máme pred sebou značne premenlivé 
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objekty, ktorých je málo a pritom sú aj pozorovania nákladné, vtedy treba 
meracie techniky zjemniť a vypracovať taký rozvrh pokusu, ktorý dovolí 
jednoznačné závery o skutočných rozdieloch medzi použitými zásahmi 
a vopred odhadnutou mierou presnosti. 

nový poznatok sa získava starostlivou analýzou údajov. Preto je priro-
dzené, že veľkú pozornosť treba venovať plánovaniu spôsobu ich získania. 
Táto okolnosť si vynútila zovšeobecnenie teoretických i praktických po-
znatkov z experimentálnej činnosti a vznik náuky o rozvrhu (čiže dizajne) 
experimentu. 

Rozvrh experimentu jednoducho znamená postavenie takého plánu, 
aby sa získali informácie, ktoré by boli v najužšom vzťahu k skúmanému 
problému a ktoré by mohli priniesť čo najspoľahlivejšiu odpoveď na po-
stavenú otázku. bez primeraného rozvrhu sa totiž zvyčajne vzhľadom na 
riešenie problému získajú iba málo významné alebo úplne bezvýznamné 
údaje, o ktoré sa usilujeme. Predpokladá sa preto, že osoba formulujúca 
tento plán veľmi dobre rozumie predmetu plánovaného sledovania. 

v posledných rokoch aj slovenská veda „vstupuje do Európy“ a začle-
ňuje sa do veľkých medzinárodných integrovaných projektov, čo vyžaduje 
osobitnú erudíciu a osvojenie si rozsiahlych inštrukčných materiálov. 

veľmi náročnou zložkou je časové rozplánovanie jednotlivých úsekov 
práce (tzv. „workpackage“) s definovaním mesiaca začatia a mesiaca ukon-
čenia a konkrétnych osôb, ktoré budú zodpovedné za ich plnenie. 

v celom projekte treba veľmi konkrétne definovať aj tzv. míľniky 
(„milestones“), ktoré predstavujú kľúčové obdobia ukončenia hlavných 
etáp integrovanej činnosti, kým tzv. „deliverables“ definujú menšie kon-
krétne výstupy vrátane predpokladaných výsledkov, ktoré sa budú prie-
bežne ukončovať. každý projekt riadi koordinátor, ktorý má k dispozícii 
poradný zbor zložený jednak z vedúcich niektorých zúčastnených tímov, 
ale aj z nezávislých konzultantov a expertov. Ďalší externí oponenti sú 
menovaní komisiou, kde má každý projekt svojho odborného „patróna“, 
ktorý sústavne sleduje postup práce. Postup prác na projektoch sa hodnotí 
priebežne formou oponentúry predkladaných správ jednotlivými rieši-
teľmi, pričom sa súčasne hodnotí aj efektívnosť a účelnosť vynaložených 
finančných prostriedkov vzhľadom na dosiahnuté výsledky. vedecká práca 
sa mení z polohy „hobby“ alebo činnosti vykonávanej popri povolaní na 
vysoko profesionálnu všestrannú činnosť. na rozdiel od vyspelých štátov 
EÚ však zatiaľ v asociovaných krajinách citeľne chýba pokrytie rozsiahlej 
administratívy príslušnými pracovníkmi a túto činnosť sú nútení vykonávať 
samotní vedeckí pracovníci na úkor vlastnej vedeckej práce. 
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vŠEObEcnE O TESTOvAní HyPOTÉzy 

Hypotézu môžeme definovať ako názor o očakávaných výsledkoch expe-
rimentu a o príčinách, kvôli ktorým by výsledok mal byť práve taký, aký 
príslušná hypotéza predpokladá. 

Pokus treba spravidla stavať tak, aby odpoveďou na danú otázku bolo 
„áno“. Ak urobíme sériu pokusov v rôznych variantoch a očakávaný jav 
nenastane, nie je to ešte dôkaz, že by nemohol nastať práve v ďalšom 
variante, ktorý sme ešte nerobili. z toho vyplýva, že nie je vhodné pokus 
stavať tak, aby odpoveďou na danú otázku bolo „nie“. 

Osobitne treba definovať aj „nulovú hypotézu“, ktorá hovorí, že po-
kusný zásah nevyvoláva zmenu v sledovanom parametri medzi pokusnými 
a kontrolnými objektmi. Okrem nulovej hypotézy však možno ešte vždy 
formulovať alternatívnu hypotézu. 

HODnOTEnIE vÝSLEDkOv vEDEckEJ PRácE 

Takmer každý vedec sám seba považuje za „hľadača pravdy“, ktorý sústavne 
nachádza odpovede na postavené otázky bez ohľadu na prekážky. napokon 
s väčším či menším pocitom svojho subjektívneho podielu na dosiahnutej 
odpovedi ju považuje väčšinou za stopercentne správnu. Otázkou však je, 
nakoľko je takto subjektívne pociťovaná a väčšinou aj navonok interpreto-
vaná „správnosť“ skutočne pravdivá aj z objektívneho hľadiska. 

Ak opustíme ďalšie rozvíjanie tejto akademickej úvahy o subjektívnom 
prístupe k hodnoteniu vlastných výsledkov, ktorá však osvetľuje práve koreň 
problému, môžeme sa pokúsiť pozrieť na tento problém z objektívneho 
hľadiska. v prvom rade treba pripomenúť, že hneď ako takýto vedec číta 
výsledky práce iných, automaticky ich vníma a hodnotí z objektívneho 
hľadiska, často dosť kriticky. vlastnú prácu by však mal hodnotiť rovnako, 
ak nie ešte viac kriticky. vnútorný súboj medzi subjektívnym a objektív-
nym hodnotením vlastných výsledkov je večným vnútorným konfliktom 
vedeckého pracovníka. 

kOmPLEX EXPERImEnTáLnycH cHÝb A IcH vÝznAm  
PRI HODnOTEní 

Štatistické testy sa nezaoberajú chybami použitých metód a každý štatistický 
test predpokladá, že výsledky, ktoré sa pomocou neho hodnotia, sú veľmi 
presné. v čisto teoretickej rovine by sme mohli použiť výraz „absolútne 
presné“. v praxi však zrejme absolútna presnosť neexistuje. 

chyby sa dopúšťa ten, kto si neuvedomí zaťaženie svojich výsledkov 
chybami, kto chápe svoje výsledné údaje, čísla alebo hodnoty ako defini-
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tívne a pevne dané. Tu si treba uvedomiť, že štatistika ako veda sa zaoberá 
predovšetkým metódami zhromažďovania, analýzy a interpretácie výsled-
kov za účelom vyhodnotenia záverov pomocou počtu pravdepodobnosti. 
Analýzou experimentálnych chýb sa štatistika nezaoberá. 

Jedným z objektívnych, aj keď nie absolútnych a definitívnych kritérií 
spoľahlivosti získaných výsledkov je ich reprodukovateľnosť. v praxi sa 
niekedy stáva, najmä ak sa začína experimentovať v novej oblasti javov 
s nedostatočnými skúsenosťami, že v opakovanom pokuse dostaneme 
práve opačný výsledok ako v predošlom. To značí, že alebo pracujeme 
veľmi nepresne, alebo sú naše výsledky rozhodujúcou mierou ovplyvnené 
neznámymi faktormi, ktorých podstatu a úlohu v sledovanom systéme 
nepoznáme. Reprodukovateľnosť výsledku síce hovorí v prospech jeho 
platnosti, ale tiež nie absolútne. 

HLAvnÉ zDROJE EXPERImEnTáLnycH cHÝb 

vedecká biomedicínska činnosť zahŕňa jednak klasické experimenty na 
pokusných zvieratách, širokú škálu sledovaní biologických materiálov in 
vitro, ale aj široké, dlhodobé a dnes stále častejšie multicentrové klinické 
štúdie tisícov pacientov a v neposlednom rade epidemiologické štúdie de-
saťtisícov radových obyvateľov. každé z týchto odvetví má svoju osobitnú 
metodickú paletu, a preto tiež osobitné zdroje chýb. Pri experimentoch na 
zvieratách a štúdiách in vitro ide prevažne o technické chyby týkajúce sa 
rôznych biochemických, fyziologických a podobných metód. Pri štúdiách 
veľkých populácií samozrejme prichádzajú do úvahy aj chyby tohto druhu, 
pristupujú k nim však chyby z nedodržania náhodného výberu účastní-
kov, prísnych podmienok zaslepených pokusov, ale aj celkové koncepčné 
a systémové chyby. 

SySTÉmOvÉ cHyby 

Systémové chyby možno väčšinou zaradiť medzi tzv. neuvedomelé chyby, 
o ktorých sme už hovorili. v mnohých prípadoch sa na ne príde až po 
určitom čase, keď sa retrospektívne vysvetľujú niektoré diskrepancie vo 
výsledkoch, ako sme tiež už uviedli na príklade z vlastnej praxe. História 
biológie a medicíny pozná viacero systémových chýb, na ktorých dokonca 
niekedy tvrdošijne trvali aj významní pracovníci a vzdali sa ich až vtedy, 
keď ich názory boli definitívne a presvedčivo vyvrátené. medzi ne patrí 
napríklad dlhoročná história sporov medzi „nervistami“ a „humoralistami“ 
týkajúcich sa mechanizmu prenosu signálov na nervových synapsách, ktorá 
opakovane vyústila do dramatických slovných súbojov na medzinárodných 
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kongresoch (podrobne opísaná v knihe P. Langer: Tajomstvá vnútornej 
sekrécie. martin: Osveta, 1984). 

cHyby mERAnIA

Prakticky žiadnu fyzikálnu veličinu nemožno zmerať úplne presne – bi-
ologickú veličinu tým menej. každé meranie zahŕňa v sebe určitú mieru 
neistoty, je teda zaťažené chybou a jej mieru treba poznať aspoň všeobecne. 
Či fyzik, inžinier, biológ, chemik, geológ, pedagóg alebo psychológ, všetci 
vo svojich výsledkoch musia počítať s určitou chybou a usilovať sa udržať 
ju na minimálnej hranici. 

matematika sa pokladá za exaktnú vedu. fyzikálne vedy nasledujú tesne 
za ňou, kým biologické vedy sú v exaktnosti výrazne pozadu, čo však platí 
stále menej a menej, keďže biologické vedy v mnohých prípadoch dosahujú 
takmer exaktnosť fyzikálnych vied. Uvedené tvrdenie je teda relatívne. keď 
sa totiž zaoberáme číslami samými osebe, nemusíme sa starať o experimen-
tálnu chybu a naše formulácie budú exaktne správne. naproti tomu väčšina 
biologických meraní bude obmedzená na presnosť dvoch až troch miest. 
Aj v prípadoch, keď by bolo možné dosiahnuť väčšiu presnosť, nie je na to 
vždy dôvod. napríklad, ak chceme zistiť telesnú hmotnosť určitého súboru 
osôb, nemusíme ich vážiť s presnosťou na miligramy, aj keby sme mali na 
to vhodné technické zariadenie. všetky takto presne zistené hmotnosti by 
sa totiž už o niekoľko hodín aj tak veľmi výrazne zmenili. 

cHyby z vARIAbILITy EXPERImEnTáLnEHO mATERIáLU

Experimentálne chyby možno celkovo rozdeliť na dve hlavné skupiny, 
a to na chyby vznikajúce na základe variability (premenlivosti) jestvujúcej 
v samotnom experimentálnom materiáli a na chyby jednotlivých operácií 
experimentálneho postupu alebo nevhodnej koncepcie experimentu ako 
celku. 

Pri stavaní experimentu jedným z hlavných problémov je okolnosť, že 
sledované účinky a závislosť môžu byť v menšej alebo väčšej miere mas-
kované faktormi, ktoré sú mimo kontroly experimentátora. v tomto je 
jeden z hlavných rozdielov medzi biologickými a fyzikálnymi vedami: vo 
fyzikálnych vedách sa urobí aparatúra. Len čo sa zvládne experimentálna 
technika, výsledky sú celkom reprodukovateľné. Presnejšie povedané: 
interferujúce alebo maskujúce faktory sú nepatrné, a preto každá zmena 
systému vyvoláva očakávaný a reprodukovateľný výsledok, ktorý možno 
bezpečne považovať za priamy následok vyvolaný touto zmenou. 

Čím je však takýto sledovaný systém zložitejší – a jedným z najzloži-
tejších je práve biologický systém – tým stúpa množstvo a význam nekon-
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trolovateľných faktorov, a tým sa problém ich čo možno najdokonalejšej 
eliminácie stáva závažnejším. 

Dôležitým faktorom teda je, že tieto chyby, nazývané aj chybami 
z náhodného výberu alebo náhodné (randómne) chyby, sú nezávislé od 
experimentátora a pokusných podmienok, čo však vo väčšine prípadov 
znamená, že ich presná veľkosť je neznáma. Ich podstata je daná prirodze-
nou variabilitou experimentálneho materiálu, a tým sa vlastne biologický 
experiment líši od fyzikálneho experimentu, kde podobná variabilita 
prakticky nejestvuje. v biologických podmienkach ju možno ovplyvniť iba 
do istej miery, napr. chovom inbredných kmeňov zvierat za konštantnej 
teploty v sterilnom prostredí a na konštantnej diéte optimálneho zloženia, 
čím znížime na minimum interferujúce účinky infekčných a systémových 
ochorení, nutričných karencií a znížime šírku genetickej premenlivosti. 

SySTÉmOvá cHybA DAná SÚbOROm cHÝb  
v EXPERImEnTáLnOm POSTUPE

Táto chyba vo veľkej miere závisí od experimentátora, aj keď vo väčšine 
prípadov nie je v jeho moci celkom ju odstrániť. musí si jej byť neustále 
vedomý a usilovať sa poznať jej príčiny i rozsah. Časť týchto chýb možno 
teda teoreticky predpokladať a pri dobrej znalosti experimentálneho po-
stupu a jeho kritickom zhodnotení, danom vyspelosťou experimentátora, 
možno ich odhaliť pomocou starostlivých pokusov za kolísania experimen-
tálnych podmienok. Aj napriek všetkému úsiliu môže však ich časť zostať 
skrytá a neznáma. Ak nie je primeraným spôsobom určený a známy rozsah 
experimentálnej chyby, potom niet spôsobu rozhodnúť, či zistený kontrast 
je ukazovateľom skutočného objektívneho rozdielu, alebo či je daný iba 
premenlivosťou experimentálneho materiálu a metódy. 

Experimentálna chyba vyjadruje neschopnosť dostať po rovnakom zá-
sahu rovnaké výsledky, inými slovami vyjadruje neschopnosť reprodukovať 
výsledok pokusu. možno ju znížiť, a to jednak použitím homogénnejšieho 
materiálu, a jednak použitím informácií z príbuzných oblastí, starostlivejším 
vykonaním pokusu a použitím účinnejšieho plánu pokusu.

PUbLIkOvAnIE vÝSLEDkOv vEDEckEJ PRácE 

na každého pracovníka činného vo sfére akéhokoľvek vedeckého bádania 
sa vyvíja objektívny tlak v rozkazovacej forme „publikovať!“. Okrem toho 
každý skutočný vedecký pracovník sústavne pociťuje aj subjektívnu po-
trebu vyjadrenú tým istým príkazom. Sú síce aj takí, ktorí túto potrebu 
cítia veľmi slabo alebo vôbec, v tom prípade by však mali uvážiť, či si svoje 
povolanie vybrali správne. 
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Oprávnenie na publikovanie výsledkov však vzniká iba vtedy, ak pri-
nášajú niečo nové a ak to nové je v nich konkrétne definované a v diskusii 
aspoň väčšinou obhájené. nejaká medzera v obhajobe je totiž prirodzená 
a súvisí s tým, že ani jeden problém nie je v nijakej publikácii absolútne 
vyriešený. našťastie redakčné rady najmä renomovaných časopisov dbajú 
na to, aby publikované práce spĺňali hlavné uvedené kritériá. 

Autori, ktorí sa chcú pokúsiť zaslať svoju prácu do renomovaného 
medzinárodného časopisu, musia vždy sebakriticky uvážiť, či všetky prí-
stupy, použité metódy, získané výsledky a aj celé spracovanie znesú prísne 
medzinárodné kritériá. 

Akési morálne oprávnenie na publikovanie výsledkov teda vzniká vtedy, 
ak autori sú presvedčení o ich prínose. Toto presvedčenie môžu napokon 
korigovať alebo celkom zamietnuť recenzenti, ktorí samozrejme nemusia 
mať vždy pravdu. 

na ilustráciu možno spomenúť históriu prvej práce R. yalowovej a S. 
bersona , ktorí začiatkom päťdesiatych rokov zistili, že diabetici liečení 
zvieracím inzulínom majú vo svojej krvi proti tomuto hormónu protilátky. 
Toto zistenie bolo vtedy pre recenzentov natoľko prekvapujúce, že prácu 
im jeden z najpoprednejších časopisov (ktorého názov nechcela yalowová 
neskôr ani prezradiť) vrátil s konštatovaním, že „všeobecne je známe, že 
inzulín predsa nemôže vyvolávať tvorbu protilátok“. 

Uvedení autori však boli presvedčení o svojej pravde a na základe 
tohto poznatku vypracovali rádioimunoanalytickú metódu na stanovenie 
hormónov, ktorá znamenala novú éru v medicíne a biológii, rozšírila sa na 
stovky ďalších látok a roku 1977 dostali obaja menovaní autori nobelovu 
cenu. Podobnú históriu mali aj práce Rogera guillemina, ktorý tri roky 
chodil po všetkých bitúnkoch na západe USA, kľačal na zemi a ukazoval 
mäsiarom, kde sa nachádza v mozgu hypotalamus a ako ho treba vyrezať. 
za tie tri roky spracoval vyše 5 miliónov (50 ton) zvieracích hypotalamov, 
z ktorých izoloval prvý hypotalamový hormón TRH. vyrátal, že 1 mg 
tejto látky bol 2,5-krát drahší ako 1 kg mesačnej horniny, ktorú priniesla 
výprava Apollo 11. Jeho prvú prácu však vrátila redakcia najrenomovanej-
šieho časopisu „Science“ s vyjadreniami recenzenta, „že tieto výsledky sú 
oveľa menej významné ako nedávna práca La bellu o tom, že z hypofýzy 
sa zvýši vyplavenie TSH po pridaní nanogramových množstiev oxytocínu 
a vazopresínu“ a že v každom prípade nie sú tieto hypotalamové „releasing 
faktory“ nič iné ako utkvelé predstavy guilleminovej bujnej fantázie. O nie-
koľko rokov neskôr bol aj guillemin zaradený medzi laureátov nobelovej 
ceny. Tieto príbehy však nehovoria, že nobelovu cenu môže očakávať 
každý, komu sa vráti práca z renomovaného časopisu. 
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OD POzOROvAnIA k EXPERImEnTU 

Hájek J. 

nároky na všeobecnú metodologickú prípravu vyplývajú z predmetu skú-
mania, ktorým je živý systém, živočíšny organizmus. metódy poznávacej 
činnosti sa delia na tri veľké skupiny: 

1. metódy získavania empirických poznatkov, kam patrí metóda 
pozorovania a metóda experimentu. 

2. metódy vedeckého skúmania, kam patrí najmä metóda forma-
lizácie a metóda systémového prístupu. 

3. metódy rozvoja vedy, kam patrí metóda dedukcie a indukcie 
a metóda analógie – modelovania. 

z metód empirického získavania údajov má dominantný význam 
metóda experimentu. z metód vedeckého skúmania sa používa najviac 
metóda systémového prístupu. metódy rozvoja vedy sú dôležité všetky, 
osobitný význam treba pripísať metóde analógie - modelovania. 

mETóDA POzOROvAnIA A EXPERImEnTU 

konkrétne poznanie vyžaduje empirické a teoretické skúmanie, teda 
správne zmyslové vnímanie poznávanej skutočnosti a jej rozumové posú-
denie. z tohto hľadiska sú hlavnými poznávacími metódami pozorovanie 
a tzv. pozorovanie za zjednodušených a štandardizovaných podmienok 
– experiment. 

Pozorovanie je zmyslové vnímanie skúmaného predmetu, pričom 
poznávacie schopnosti zmyslov sa rozširujú a prehlbujú pomocou rôznych 
aparatúr a zariadení. Pozorovanie sa zdokonaľuje praxou, predpokladá istý 
pozorovací talent a skúsenosť. Pozorovanie je často náhodné, za prirodze-
ných podmienok, ktoré sú v značnom rozsahu premenlivé. v takýchto 
podmienkach je problémom, ako vyčleniť stále z premenlivého, ako zistiť, 
že v nestálom prostredí ide o ten istý jav. najjednoduchšou metódou, ktorá 
to umožňuje, je metóda jedinej zhody, ktorej podstata spočíva v požiadavke 
maximálnej rozmanitosti situácie, v ktorej sa daný jav pozoruje. Pre vedu má 
pozorovanie cenu iba vtedy, ak možno skúmaný jav pozorovať opakovane 
v rozmanitých situáciách. Ak vybraná skupina faktov úplne charakterizuje 
skúmaný objekt, je reprezentatívna. niekedy sa fakty musia deliť na typy, 
ktoré potom reprezentujú daný typ. 
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Pozorovaním sa získava množstvo údajov a faktov, ktoré však v da-
nom čase a priestore nemožno zoradiť do súvislostí a odlíšiť náhodné od 
zákonitého. 

Experiment je vyšším typom pozorovania. Skúmaný jav sa vyvolá 
v umelých podmienkach a v „čistej“ forme. možno ho preto charakterizovať 
ako pozorovanie za umelo navodených a štandardizovaných podmienok, 
ktoré sa môže často opakovať. Experiment umožňuje odhaliť i také vlastnos-
ti javov, ktoré ostanú pri jednoduchom pozorovaní skryté. Experimentoló-
gia poskytuje pravidlá, ktoré sa musia pri pokusnej práci bezpodmienečne 
dodržiavať. Prokop málek zdôrazňuje tieto pravidlá pokusu: 

1. Jasná formulácia ohraničenej otázky, ktorú má experiment zod-
povedať. Experimentovanie by nemalo byť samoúčelným a ne-
premysleným honom za faktami v nádeji, že sa niečo nového dá 
vydolovať z rozsiahleho nahromadeného materiálu (muirhead).

2. moderný pokus sa má postaviť tak, aby testoval pracovnú hypotézu, 
presnejšie – aby vyvrátil alebo potvrdil „nulovú hypotézu“. veľký 
fyziológ 19. storočia claude bernard si všimol, že moč králikov 
kúpených na trhu a dopravených do jeho laboratória na pokusné 
účely je číry, priehľadný a kyslý. To ho prekvapilo, lebo to bolo 
v rozpore s jeho skúsenosťou, že moč bylinožravých zvierat, akým 
je i králik, je kalný a alkalický. vyslovil hypotézu na vysvetlenie 
pozorovaného javu, podľa ktorej hladujúce bylinožravce tvoria 
podobný moč ako mäsožravé živočíchy, lebo využívajú okrem iného 
vlastné telesné bielkoviny, obrazne povedané „využívajú vlastné 
bielkoviny“. Túto hypotézu otestoval v jednoduchom experimente. 
Ak mali králiky prístup k svojej obvyklej rastlinnej potrave, pro-
dukovali kalný moč s alkalickou reakciou, ak dlhšie neprijímali 
potravu, ich moč bol čistý a jeho reakcia kyslá. výsledok z pokusov 
na králikoch verifikoval na niektorých ďalších herbivorách, napr. 
na koňoch, čo mu umožnilo dať novému poznatku všeobecnejšiu 
platnosť. Jedine takýto postup je z experimentologického hľadiska 
korektný a P. medawar ho označuje ako galileovský. 

3. Štandardnosť podmienok pokusu. manipulácie so zvieraťom 
a spôsoby merania sledovaných ukazovateľov musia byť uniformné, 
podobne časová a aplikačná organizácia pokusu, výživa zvierat, 
podmienky vo zverinci a pod. Štandardizácia zahŕňa aj čo možno 
najväčšiu homogenitu výberu pokusných zvierat, pokiaľ ide o ich 
hmotnosť, pohlavie a vek. 

4. Pravidlo jednej premennej. v pokusnej skupine sa má voči kon-
trolnej skupine meniť iba jedna podmienka – tá, ktorej vplyv sa 
skúma. Iba tak možno akceptovať, že výsledok bol spôsobený touto 
podmienkou. 



111

5. nevyhnutnosť kontrolného výberu. Je nedostačujúce porovnávať 
výsledky po testovanom zásahu len s hodnotami pred ním a po 
ňom. Porovnávať treba experimentálnu skupinu s kontrolnou. 
kontrolné pokusy sa líšia od pokusov experimentálnej skupiny 
len tým, že sa pri nich nerobí študovaný zásah. 

6. náhodný výber zvierat a ich dostačujúci počet sú predpokladmi 
korektného štatistického hodnotenia a vylúčenia vplyvu subjektív-
neho faktora. 

7. Použitie primeraných metód, ktorými sa merajú hodnoty sledova-
ných ukazovateľov. musia byť čo najcitlivejšie, presné a dokonale 
zvládnuté. 

8. Predbežné experimenty, často označované i ako orientačné. majú 
zvýšiť pravdepodobnosť, že testovaná hypotéza sa ukáže správnou. 
Praktický význam majú najmä vtedy, ak sa plánované pokusy majú 
uskutočniť vo veľkých sériách. 

9. Reprodukovateľnosť pokusu je objektívnym svedectvom, že sa 
postupovalo správne. 

10. Presné vedenie protokolu zaručuje hodnotiteľnosť pokusu i prípad-
nú kontrolovateľnosť postupu. všetko by sa malo zapisovať, nielen 
veci, ktoré súvisia s meraním, ale i všetky nepredvídané okolnosti, 
atypické behaviorálne odozvy a pod., ktoré sa môžu ukázať užitočné 
a stimulujúce pre budúcu prácu. 

11. Plná sústredenosť a konfrontácia s cieľom. 

Teraz sa pracuje s dvoma hlavnými typmi pokusov: 
1. s pokusom na narkotizovanom zvierati (akútny pokus), 
2. s pokusom na nenarkotizovanom, bdelom zvierati (tzv. chronický 

pokus). 

AkÚTny POkUS 

Akútny pokus je obyčajne jednorazový, zviera je v anestézii. charakteristika 
akútnych pokusov: 

a) vyradenie najvyšších regulačných štruktúr – mozgovej kôry. To 
má za následok zjednodušenie regulačných mechanizmov, reakcie 
na zásahy sú uniformnejšie a determinovanejšie. bdelý živý orga-
nizmus je pravdepodobnostným živým systémom, pri ktorom sa 
reakcia na podnet dá predvídať ako viac–menej pravdepodobná, 
ale nie absolútne determinovaná, kým u anestézovaného zvieraťa je 
to opačne. Anestézia sama má pracovné výhody: zviera sa nehýbe, 
i obťažnejšie zásahy a zber údajov je bezproblémový. metodologic-
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kou požiadavkou je však udržiavať hĺbku anestézie počas celého 
pokusu, čo vôbec nie je jednoduché. 

b) Akútny pokus je krvavý, musí sa počítať i s istými zmenami vy-
volanými operačnými zásahmi. vplyv cieleného zásahu sa musí 
eliminovať od vplyvu chirurgickej prípravy pomocou premyslených 
kontrolných pokusov. 

c) Eliminovať sa musí i vplyv anestetika napr. na termoregulačné 
centrá v hypotalame. v anestézii obyčajne klesá telesná teplota, 
treba preto odlíšiť, či ide o vplyv anestetika, alebo či telesná teplota 
klesá napr. v dôsledku odparovania tekutín z nezakrytej operačnej 
rany. I z tohto hľadiska sa preto treba veľmi zamýšľať nad formou 
kontrolného pokusu. 

d) Akútny pokus umožňuje hladkú kontinuálnu registráciu funkcií. 

Plynulá grafická registrácia funkčných ukazovateľov je veľkým metodic-
kým triumfom. Umožňuje sledovať kontinuálnu dynamiku funkcií a časové 
vzťahy medzi jednotlivými ukazovateľmi. napr. celonočným snímaním 
mozgových akčných potenciálov a niektorých ďalších parametrov (dýcha-
nia, pohybov očných gúľ a pod.) sa uskutočnil objav dvoch typov spánku 
– ortodoxného a paradoxného (snového) a rytmus ich striedania. Ťažko 
si predstaviť, že by k tomu došlo pri intervalovom snímaní alebo meraní. 
Osobitou kapitolou je vyhodnocovanie záznamov. Spracovanie záznamov 
býva jedným z najťažších úsekov celej experimentálnej práce. 

e) Akútny pokus vyžaduje spravidla veľký počet pokusných zvierat, 
lebo to isté zviera sa použije len raz. 

cHROnIckÝ POkUS 

Ide o pokus na bdelom zvierati, informačne veľmi cenný, ale pracovne, 
technicky a časovo omnoho náročnejší ako akútny pokus. Reakcie zvieraťa 
na podnety sú iba pravdepodobnostné, preto pokus treba na tom istom 
zvierati viackrát opakovať. niektoré problémy sa dajú skúmať len na 
bdelých zvieratách (emočný stres, najvyššie nervové funkcie, reprodukčné 
funkcie a pod.). celková charakteristika chronického pokusu: 

a) zviera je v bdelom stave, interakciu s prostredím naplno kontro-
luje mozgová kôra a limbický systém. Reakcie zvieraťa sú preto 
rôznorodejšie, modifikujú ich emočné vplyvy, príslušnosť k typu 
nervovej sústavy atď. Sú ťažko vypočítateľné a ovládateľné. 

b) Často sú zvieratá imobilizované. Ak je zviera v pokuse imobili-
zované, treba vopred testovať jeho toleranciu voči imobilizácii, 
prípadne toleranciu voči tzv. transferovému stresu (stresu zo zmeny 
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prostredia, z premiesťovania). zviera by sa malo na tieto podmienky 
úplne adaptovať.

c) zviera sa musí často pre chronický pokus chirurgicky „modelovať“. 
meranie nesmie zviera príliš obťažovať a musí si naň zvyknúť. 

d) vonkajšie podmienky musia byť prísne štandardizované, aby sa 
zviera nedostalo do orientačného reflexu pri výskyte náhodného 
faktora vo vonkajšom prostredí, ktorý by prípadne mohol prekryť 
reakciu na cielený zásah. Takým novým neznámym podnetom 
môžu byť nové osoby v pracovnom tíme, časová zmena začiatku 
pokusu, zmena postupu práce a pod. 

e) mnoho rovnakých pokusov na tom istom zvierati. Pri chronickom 
pokuse presahuje často počet „adaptačných sedení“ a potom vlast-
ných pokusov mnoho desiatok. z hľadiska rezultatívnosti práce ho 
preto mnohí autori považujú za málo „produktívny“. 

mETóDA SySTÉmOvÉHO PRíSTUPU 

z hľadiska teórie systémov je organizmus hierarchicky organizovaný 
otvorený živý systém, ktorý udržuje stabilitu svojho vnútorného prostredia 
a štruktúry pomocou výmeny látok, energie a informácií s nestabilným 
vonkajším prostredím. každý systém je komplex istých konkrétnych 
elementov usporiadaných v istých vzájomných vzťahoch. Organizmus sa 
skladá z istého počtu stupňovito usporiadaných a postupne sa zjednodu-
šujúcich subsystémov – z orgánových sústav, orgánov, tkanív a buniek. 
mechanizmy funkcií sa môžu skúmať na ktorejkoľvek subsystémovej 
úrovni – subcelulárnej, celulárnej, tkanivovej, orgánovej, organizmovej. 
metóda systémového prístupu však vyžaduje, aby sa skúmali i vzťahy 
medzi funkciami nižších a vyšších subsystémov. Akýkoľvek nález napr. 
na orgánovej úrovni by sa mal posudzovať a študovať i z hľadiska vyšších 
a nižších úrovní. Živý systém je vysoko integrovaný do jednotného celku, 
ktorý má obojsmerné väzby s vonkajším prostredím. 

Skúmať ho napr. len na subcelulárnej úrovni a nemať pritom na zreteli 
jej integráciu s vyššími subsystémami a celým organizmom vedie k lákavé-
mu, ale metodologicky neprípustnému redukcionizmu („To be reductive 
is seductive“, c. A. R. boyd a D. noble). 

Systémový prístup možno považovať za typickú metódu moderné-
ho vedeckého bádania. Živé organizmy a medzi nimi na prvom mieste 
organizmus človeka je jedným z najzložitejších systémov vôbec. vedecké 
bádanie viedlo k veľkým objavom biologických informačných sústav, ale 
aj k vzniku kybernetiky a všeobecnej teórie informácií. 
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mETóDA AnALógIE bIOLOgIckÉHO mODELU 

Ekonomické, etické, ale i technické a časové dôvody vedú vedeckých pra-
covníkov k tomu, aby skúmali mechanizmy funkcií na fylogeneticky nižšej 
úrovni, teda na vývojovo omnoho nižšie zaradených živočíchoch. 

v takejto situácii vyvstáva problém platnosti poznatku, získaného v po-
kusoch na zvieratách, na človeka, vo všeobecnej rovine platnosti poznatkov 
získaných v pokusoch na živých sústavách nižšej úrovne pre živé sústavy 
vyššej úrovne. Platnosť týchto poznatkov treba v každom prípade overovať 
vo verifikačných pokusoch, čo však nie je jednoduché. 

O vývojovo nižších funkciách sa predpokladá, že sú zjednodušeným 
modelom vývojovo vyššej funkcie, jej analógiou. Pod analógiou rozu-
mieme závery, ktoré vyplývajú zo všeobecnosti vzťahov v porovnávaných 
systémoch. Informácie získané skúmaním modelu sa prenášajú na vyšší 
objekt, ak sa potvrdí zhoda prvkov modelu a vyššieho objektu, ktorý sa 
označuje ako originál. metóda analógie rozpracúva kritériá hodnovernosti 
úsudkov podľa analógie modelu a originálu. Ak sa originál a model dajú 
vyjadriť matematickými rovnicami, rieši otázku hodnovernosti matematický 
odbor – teória podobnosti. Pri porovnávaní modelu s originálom sa najmä 
v biologických vedách využíva nielen analógia, ale i homológia. Homolo-
gické sú napr. také orgány a štruktúry, ktoré sa odvodzujú od spoločných 
základných foriem alebo orgánových základov v embryologickom zmysle, 
ktoré sa však oddiferencovali funkčne: u stavovcov sú to napr. rôzne typy 
končatín – krídla, plutvy, končatiny. Analogické orgány majú naproti tomu 
rôzny orgánový základ, ale podobnú stavbu a funkciu. zavedenie poznat-
kov o analogických a homológnych biologických štruktúrach a procesoch 
do biologickej modelovacej metódy umožnilo dosiahnuť najvyšší stupeň 
podobnosti medzi originálom a modelom. 
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ETIkA vO vEDEckEJ PRácI 

Hájek J.

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá morálkou a morálnymi 
záväzkami. Obsah tejto časti sa obmedzuje na základy tzv. aplikovanej 
normatívnej etiky vedeckého bádania v biomedicínskych vedách. Lekárske 
vedy sú exaktné vedy, v ktorých sa pracuje prevažne metódou experimentu 
na živých objektoch. Etická problematika vedeckej práce je v princípe 
otázkou morálneho profilu osobnosti riešiteľa, otázkou jeho metodologickej 
korektnosti a otázkou humánneho vzťahu k živým objektom. 

k OTázkE mORáLnEHO PROfILU RIEŠITEĽA  
A mETODOLOgIckEJ kOREkTnOSTI 

Dejiny vedy poznajú mnoho prípadov, keď sa spolupracovníci nevedeli 
dohodnúť na kvantifikácii individuálnej zásluhovosti o významný výsledok, 
keď hierarchicky silnejší spoluautor tvrdo presadzoval svoj dominantný 
podiel, i keď často prispel len nepodstatne, okrajovo alebo vôbec neprispel, 
a naopak spočiatku prekážal práci. Iným problémom vedeckej etiky je 
unáhlené a predčasné, často bombastické zverejnenie výsledkov pred ich 
definitívnym vyhodnotením. Ide o prejav nezodpovedného voluntarizmu 
vo vede. výnimočne sa stáva, že príliš ctižiadostivý autor upravuje výsledky 
tak, aby boli v súlade s jeho hypotézou, nadsadí počet pokusných zvierat 
alebo počet meraní, aby mohol formulovať presvedčivejšie závery. Inou 
formou eticky sporného postupu je, ak vyradí hodnoty, ktoré mu kazia 
štatistické parametre, nekorektným spôsobom. Stali sa a stávajú, i keď 
celkom výnimočne, aj prípady, že sa celá štúdia vyfabrikovala, to znamená, 
že sa vymysleli aj číselné hodnoty, ktoré nevznikli meraním v experimente. 
To už je viac problém právny než etický. Takýto nezodpovedný postup 
vedie k zvyšovaniu informačného šumu vo svetovej vede a zavádza iných 
autorov nesprávnym smerom. zločinným zlyhaním etického, ale i právne-
ho vedomia jednotlivcov a systému boli sledovania na ľuďoch realizované 
mimoriadne krutým spôsobom v koncentračných táboroch počas druhej 
svetovej vojny. 
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ETIkA vEDEckEJ PRácE nA zvIERATácH 

Pod pojmom etika vedeckej práce sa v súčasnosti chápe skôr etická korekt-
nosť voči živým objektom a humanizácia prístupu. I tu dejiny vedy zazna-
menali celú škálu prístupov od krutého barbarského a v prípade človeka 
až zločinného prístupu až k dnešným civilizovaným a veľmi humánnym 
formám vzťahu k pokusným objektom a k plnému rešpektovaniu ich 
prirodzených práv. výrazom tohto kultivovaného prístupu k pokusným 
zvieratám je napr. Svetový deň pokusných zvierat, pripadajúci na 24. 
apríl, ktorý svedčí o vyššom vedomí zodpovednosti človeka za prírodu 
a vonkajšie prostredie na zemi vôbec. Túto stránku lekárskej vedy dnes 
všestranne, svedomite a dôsledne sledujú etické komisie pri lekárskych 
fakultách a inštitúciách, ktoré majú veľké právomoci. 

Progres v teoretických i klinických lekárskych vedách je nemysliteľný 
bez experimentovania na zvieratách. Etika lekárskych inovácií, najmä 
chirurgických, sa stala v posledných rokoch predmetom záujmu širokej 
verejnosti vo všetkých štátoch s vyspelou vedou. názory na etickú proble-
matiku týchto inovácií sú polarizované i medzi odborníkmi. v súčasnosti 
sa týkajú najmä problému priekopníckych transplantácií celých orgánových 
systémov, ktoré sa vyznačujú vysokou neúspešnosťou. Odborná kritika 
týchto riskantných transplantácií namieta, že sa k nim nemá pristúpiť skôr, 
než sa vypracuje a dokonale preverí vhodný zvierací model, ktorý umožní 
nácvik na zvládnutie chirurgickej techniky a reálny odhad ich úspešnosti. 
Ide o zložitý etický problém. morálku vzťahu k živému tvorovi treba dife-
rencovať v prvom rade podľa stupňa jeho fylogenetického vývoja. 

Inak sa posudzuje obetovanie studenokrvného, inak teplokrvného 
živočícha, inak účelové utratenie myši alebo potkana v porovnaní s utra-
tením primáta. Tento odbornícky postoj je však často v rozpore s etickým 
vedomím a cítením laickej verejnosti. Časť verejnej mienky skôr toleruje 
„fenomén neoverenej liečby zo zúfalstva“, na ktorej trvá buď pacient alebo 
jeho blízki, než použitie pokusných zvierat na verifikáciu a perfekcionáciu 
progresívnej inovácie. vo vyspelých krajinách sú veľmi silné protivivisekčné 
hnutia, ktoré si postupne vynucovali príslušnú legislatívu (Animal Welfare 
Act v USA z roku 1966 a 1976, britský Animals (Scientific procedures) 
Act z roku 1986 a pod.). v týchto krajinách sú dnes k dispozícii písané 
pravidlá a rozsiahle príručky, ktoré taxatívne určujú, ako sa má zaobchá-
dzať s pokusnými zvieratami nielen pri experimente, ale i pred ním a po 
ňom. nezaostávame ani my. Roku 1990 vydala Štátna veterinárna správa 
metodické pokyny, ktorými sa stanovujú podmienky uskutočňovania 
pokusov na zvieratách. Definujú sa niektoré základné pojmy: pokusné 
zviera, laboratórne zviera, typy chovov (otvorený, bariérový a izolátorový) 
i niektoré ďalšie. Presne sa formulujú predpoklady, za ktorých sú pokusy na 
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zvieratách eticky prijateľné, ďalej pravidlá i podrobné zásady starostlivosti 
o pokusné zvieratá mimo pokusov. 

Pokusné zviera je každé zviera používané na pokusné účely, to znamená, 
že sa s ním manipuluje a vytvárajú sa preň podmienky a navodzujú procesy, 
ktoré v prirodzených podmienkach neexistujú. 

Laboratórne zviera je také zviera, ktoré sa chová na vedecké účely 
viac generácií, je teda viac-menej definované a štandardizované z hľadiska 
genetického, z hľadiska zdravotného stavu a faktorov prostredia, ktoré 
naň pôsobia. 

Otvorený (konvenčný) chov je taký chov, do ktorého zvieratá, osoby 
a materiály vstupujú a vystupujú bez bariéry, priamo, a ktorý spĺňa hygie-
nické a veterinárne predpisy na ochranu pred nákazami. 

Uzavretý (bariérový) chov je taký chov, pri ktorom je životný priestor 
zvieraťa prísne oddelený od vonkajšieho priestoru a vstup a výstup osôb, 
zvierat a materiálov je možný len cez systém bariér, ktoré zaručujú ochranu 
pred nežiaducimi vplyvmi z vonkajšieho prostredia. 

Izolátorový chov predstavuje vyšší stupeň izolácie laboratórneho 
zvieraťa. Je úplne a trvale izolované od vonkajšieho prostredia a od osôb, 
ktoré s ním pracujú. 

ETIckÉ PREDPOkLADy nA PRácU S POkUSnÝmI ALEbO 
LAbORATóRnymI zvIERATAmI

1.  Jej cieľom musí byť rozšírenie znalostí v oblasti liečby ľudí a zvierat, 
vrátane nevyhnutných farmakologických testov a diagnostických 
metód v humánnej i veterinárnej medicíne. 

2.  Je nevyhnutná na získanie nových poznatkov v oblasti základného 
biomedicínskeho bádania a na udržiavanie alebo rozmnožovanie 
živého materiálu na vedecké účely. 

3.  Je nevyhnutná na prípravu biopreparátov, očkovacích látok, sér 
a vakcín, iných biologických materiálov a liekov. 

4.  Je potrebná na objasňovanie mechanizmov pôsobenia a určenia 
toxicity látok určených pre chemický priemysel, potravinárstvo, 
poľnohospodárstvo, lesníctvo a ďalšie oblasti, kde získané výsledky 
slúžia na ochranu človeka a životného prostredia. 

5.  Je nevyhnutná pri výučbe študentov a príprave odborníkov na 
vysokých školách medicínskeho a biologického zamerania, ak ju 
nemožno nahradiť iným spôsobom výučby. 

6.  Pokusy na zvieratách môžu robiť iba osoby: 
a)  s lekárskym, veterinárnym a biologickým vysokoškolským vzde-

laním, ktoré sa počas štúdií preukázateľne zoznámili s metódami 
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práce na pokusných zvieratách, so zoohygienickými zásadami ich 
chovu, alebo boli postgraduálne vyškolené na túto prácu, 

b)  so stredoškolským vzdelaním typu laborant a veterinárny technik, 
prípadne im na roveň postavení pracovníci, ak ide o jednoduché 
úkony, alebo ak pracujú pod vedením osôb uvedených v bode a), 

c)  ktoré nespadajú ani do jednej z oboch skupín, ale prešli špeciál-
nym školením o práci s pokusnými zvieratami a môžu to doložiť 
príslušným osvedčením. 

PRAvIDLá PRácE S POkUSnÝmI zvIERATAmI 

1. Pokusy sa musia dokonale pripraviť a plánovať tak, aby sa umožnila 
minimalizácia počtu použitých zvierat. 

2. Treba zvyšovať štandardnosť a typovú definovanosť pokusných 
zvierat a usilovať sa ich maximálne využívať meraním čo najväčšieho 
počtu ukazovateľov. 

3. Treba dbať na to, aby zvieratá neboli vystavené väčšiemu stresu 
a bolesti, než je nevyhnutné z hľadiska riešenia problému. 

4. Pokiaľ je to možné, treba používať iba zvieratá špeciálne určené na 
pokusy, chované v zariadeniach na tento účel. 

5. Pri používaní iných než špeciálne na experimentálne účely chova-
ných zvierat treba dodržiavať zásady ochrany prírody a ohrozených 
druhov. 

6. Pokusné zvieratá musia mať primeranú starostlivosť, pokiaľ ide 
o výživu, príjem vody, priestor a mikroklímu, prípadne chov. 

7. Okrem pokusov, v ktorých sa študuje bolesť, treba vylúčiť alebo 
minimalizovať bolesť použitím anestetík, analgetík alebo iných 
prostriedkov. 

8. Pri pokusoch zameraných na výskum bolesti a sledovanie jej účin-
kov sa treba riadiť medzinárodnými konvenciami, ktoré sledujú 
zvýšenie etiky takýchto pokusov (committee for Research and 
Ethical Issues of lASP z roku 1984). 

9. nepoužívať zviera na pokusy, ktoré pôsobia bolesť alebo vyvolávajú 
silný stres, viackrát ako raz (pokiaľ opakovanie nie je súčasťou 
pokusu). 

10. Operačná príprava a chirurgické výkony okrem tých najbežnejších 
(injekcie, odbery krvi) sa musia robiť v miestnej alebo celkovej 
anestézii. 

11. kto chová psov, králiky, mačky, ovce a kozy ako pokusné zvieratá, 
musí ich najneskôr pri odstave označiť trvalým spôsobom tak, aby 
sa mohla zistiť ich totožnosť. Ak sa tieto druhy zvierat získajú ako 
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pokusné objekty a nie sú označené, musia sa ihneď označiť a musí 
sa o nich viesť evidencia. 

12. Usmrcovanie zvierat sa musí robiť bezbolestne. najprijateľnejším 
spôsobom je predávkovanie anestetika, ktorým bolo zviera uspa-
té. 

13. Látky typu myorelaxancií (napr. kurare) nemožno považovať za 
látky uvedené v bode 7 (teda anestetiká alebo analgetiká). 

STAROSTLIvOSŤ O POkUSnÉ zvIERATá 

zásady starostlivosti o zvieratá pred pokusmi, prípadne po pokusoch sú 
veľmi podrobne rozpracované. To isté platí v ešte väčšej miere pre ich 
chov. Stručne možno o nich informovať asi v tom zmysle, že ich životné 
podmienky musia zodpovedať druhu, majú udržať, prípadne i zlepšiť, ich 
zdravotný stav a telesný komfort. v otázkach zverincov a kotercov a v otáz-
kach výživy patrí hlavné slovo veterinárovi alebo zainteresovanému vedcovi 
s príslušným odborným vzdelaním, výcvikom a skúsenosťami. 

Uvádzanie všetkých týchto zásad do vedeckej práce má dôsledky v tom, 
že redakčné rady významných vedeckých časopisov odmietajú uverejniť prá-
ce, ak pri ich recenzii vznikol dojem, že sa s pokusnými zvieratami pracovalo 
eticky nekorektne. Treba však zdôrazniť, že záujem človeka, ale i zvierat 
samých, záujem o ich zdravie a kvalitu života nedovolia ani v budúcnosti 
upustiť od ich používania pri vedeckom bádaní, pri rozličných biologických 
testoch a pri výučbe. Ťažko si predstaviť rovnocennú alternatívu, hádam 
len experimentovanie na človeku, ktoré je však eticky, právne a metodicky 
neporovnateľne komplikovanejšie, závažnejšie a zodpovednejšie. 

v súčasnosti sa začína pociťovať, že v minulých desaťročiach prijatá 
a platná legislatíva ostro zameraná proti používaniu zvierat pri vedeckom 
bádaní a pri výučbe môže vážne spomaliť poznávací proces v biomedi-
cínskych vedách. v rámci vedeckých spoločností sa už dlhšie problém 
komplexne analyzuje a dochádza sa k záveru, že zákonné nariadenia treba 
novelizovať. na kongrese medzinárodnej únie fyziologických vied (lUPS) 
roku 1993 v glasgowe sa jedno celé popoludnie v osobitnej sekcii venovalo 
legislatíve pokusov na zvieratách. najkritickejší bol k nej prof. R. klinke 
z goetheho univerzity vo frankfurte nad mohanom. Doslova konštatoval, 
že aktivity antivivisekcionistov viedli k závažnej dezinformácii verejnosti 
a cez ňu sekundárne politikov a zákonodarcov. necitlivé uplatňovanie pa-
ragrafov vedie k obštrukcii biomedicínskeho vedeckého bádania a situácia 
má tendenciu zhoršovať sa. 

Aktívni vedeckí pracovníci sa preto musia mobilizovať a pokúsiť sa 
presvedčiť verejnosť o nevyhnutnosti používať zvieratá pri vedeckom bádaní 
a výučbe. Pri všetkej úcte k takým technikám, ako sú bunkové a tkanivové 
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kultúry alebo počítačové modely, ktorými argumentujú nátlakové skupi-
ny ako alternatívou priameho vedeckého bádania na živých systémoch, 
nemôžu tieto metódy suplovať cielené pokusy zamerané na sledovanie 
mechanizmov funkcií v živých organizmoch. vedeckí pracovníci by preto 
mali kontaktovať médiá a priamo poslancov parlamentu a iniciovať nove-
lizáciu zákonov. Takáto iniciatíva vedeckej obce nemá spochybniť nijaký 
spomenutý etický princíp vedeckej práce so zvieratami. Ich uplatňovanie 
však nesmie byť preskriptívne do najmenších detailov, lebo to nutne vedie 
k demotivácii autorov projektov, a tým i absencii odvážnejších a vedecky 
progresívnych projektov. nadmernosť kontroly je prejavom nízkej dôvery 
k etickému vedomiu vedcov a rýchle degeneruje do byrokratizácie etického 
dozoru pri vedeckom bádaní. 

c. blakemore z Oxfordu poukázal na zaujímavú britskú skúsenosť 
s rozvojom prírodných a lekárskych vied v prvej polovici 19. storočia. 
konštatoval, že fyziologické vedy sa v tomto období rozvíjali neporovna-
teľne pomalšie ako v iných vyspelých štátoch. bolo to tak preto, že pred 
objavením anestetík sa zvieratá vo vede takmer nepoužívali. O Angličanoch 
je známe, že sú milovníkmi zvierat a na základe empatickej vnútornej 
cenzúry, aby im nespôsobovali bolesť a nedostávali ich do stavu distresu, 
nerobili s nimi pokusy vôbec. Ich vklad do týchto vied začal narastať 
ohromujúcim spôsobom po zavedení anestézie a prijatí zákona cruelty 
to Animals Act roku 1876. 

Pre vysokoškolských a v mnohých krajinách i stredoškolských učiteľov 
je veľkým problémom obmedzenie, prípadne úplné vyradenie živočíchov 
z praktickej výučby. Český fyziológ prof. v. Laufberger rozlišoval tri zlož-
ky vysokoškolskej pedagogiky – výučbu (teoretickú), výcvik a výchovu. 
najmä výcvik študenta v rámci praktík v teoretických predmetoch a stáží 
v klinických predmetoch patrí neodmysliteľne do pregraduálnej prípravy 
lekárov a veterinárov. vychádza sa zo starej skúsenosti o účinnosti výučby 
prírodovedných odborov, ale i účinnosti individuálneho štúdia, že to, čo 
sa percipuje cez uši, sa zabúda veľmi rýchlo (to hear is to forget), čo po-
mocou očí, to sa pamätá (to see is to remember), ale to, s čím sa pracuje 
a manipuluje, je predpokladom pochopenia štruktúry a funkcie (to do 
is to understand). vychádzajúc z týchto nespochybniteľných podmienok 
úspešnej vysokoškolskej výučby musia skúsení pedagógovia čeliť snahám 
z mnohých strán (často i zo strany študentov a mladých učiteľov) úplne 
vyradiť z praktickej výučby použitie animálnych modelov. musí nám ísť 
nie o vyradenie zvierat z vedeckého bádania a výučby, ale o dodržiavanie 
etického kódexu pri práci s nimi! 
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ETIkA vEDEckEJ PRácE, PRI kTOREJ SÚ ObJEkTOm  
SLEDOvAnIA ĽUDIA 

Hlavným použitým zdrojom informácií o tejto problematike je účelová 
publikácia Rady pre lekársky výskum v kanade „guidelines on Research 
Involving Human Subjects“ z roku 1987. kľúčovou smernicou pri vedeckej 
práci na človeku je striktná požiadavka, že sa pri nej nesmú porušiť jeho 
ľudské práva. najmä pri sledovaniach chorého človeka na vedecké ciele 
platí zásada absolútnej priority záujmu pacienta pred poznávacím záujmom 
lekára – vedeckého pracovníka. 

vedecké bádanie na ľuďoch sa považuje z poznávacieho i z praktického 
hľadiska za veľmi cenné. Odpadajú problémy s tým, či možno preniesť 
platnosť výsledkov získaných na zvieracom modeli na človeka. To si 
vždy vyžaduje opatrnú a často veľmi obťažnú verifikáciu. Pri priamom 
vedeckom bádaní na človeku sa výsledky dajú rýchlejšie využiť v klinickej 
praxi. Sledovania na zvieratách sú však spravidla vedecky progresívnejšie, 
metodicky omnoho odvážnejšie a s vyšším stupňom odhadnutého rizika 
neúspešnosti, lebo miera etickej a právnej zodpovednosti je predsa len 
kvalitatívne menšia. 

Pri všetkých typoch vedeckého bádania na ľuďoch – génové inžinierstvo, 
klinické sledovania, testovanie liekov, zavádzanie implantačných prostried-
kov, transplantácie, epidemiologické štúdie a pod. – treba starostlivo zvážiť 
jeho prínos pre poznanie alebo prax a odhadnúť rozsah predvídaných rizík. 
Hlavné etické zásady vedeckej práce na ľuďoch sú: 

1. Humánne vedecké sledovania treba chápať ako cieľavedomý krok do 
neznáma, ktorý je vždy spojený s istým stupňom neistoty a rizika, pokiaľ 
ide o dosiahnutie vytýčeného cieľa. Riziko nemôže byť úplne eliminova-
né, musí sa však minimalizovať. Súčasťou etického vedomia bádateľa by 
malo byť, že vedecké bádanie na ľuďoch treba robiť iba vtedy, ak prospech 
z neho vysoko prevyšuje riziká. Je nesporné, že takýto prístup predstavuje 
prekážku pre poznávací proces, ide však o korektnú prekážku, na ktorú 
musí medicínska veda prihliadať. 

2. Pri vedeckých sledovaniach na chorých ľuďoch sa môže dostať do 
konfliktu záujem terapie a vedeckého cieľa, napr. pri testovaní inovácie lie-
čebného postupu. v takom prípade sa môže pristupovať len na taký postup 
(liečebný, skúšanie kombinácie liekov, modifikácia operácie, rehabilitácie 
a pod.), pri ktorom sa s vysokou pravdepodobnosťou očakáva lepší liečebný 
efekt, prípadne až uzdravenie pacienta. kvalifikovaný odhad úspešnejšieho 
postupu musí vychádzať z vlastných alebo hodnoverných iných výsledkov 
laboratórneho alebo experimentálneho vedeckého bádania. 

3. Pacient musí byť v plnom rozsahu informovaný o cieľoch i rizikách 
výskumu a sám sa slobodne rozhodnúť, či sa na ňom zúčastní, alebo nie. 
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Právne sa vychádza z toho, že vzťah medzi lekárom a jeho pacientom 
treba apriórne považovať za tzv. nerovný vzťah, vzťah medzi silnejšou 
a slabšou stranou. v nerovných vzťahoch sa súhlas slabšej strany s nárokmi 
silnejšej strany, ktorá má zo súhlasného postoja nejakú výhodu, považuje za 
podozrivý, nevylučuje sa nejaká forma nátlaku. Preto by vo vedeckom pro-
tokole malo byť výslovne uvedené, či pacient dostal tieto informácie o: 

– dôvodoch, ktoré vedú k zamýšľanej štúdii, 
– tom, či zaradenie do testovanej alebo kontrolnej skupiny bude 

náhodné (randomizácia), 
– dôvodoch, prečo má byť zaradený práve on do zamýšľaného sle-

dovania, 
– očakávanom prospechu zo štúdie a jej predvídateľných rizikách 

pre pacienta, 
– dôvernom charaktere a anonymite vedeckého sledovania, 
– časových nárokoch kladených na pacienta, 
– tom, či sa výsledky a informácie o pacientovi tezaurujú na prípadné 

porovnanie v budúcnosti, 
– tom, že bude vystavený psychickej, prípadne telesnej záťaži, 
– tom, ako sa v podrobnostiach bude postupovať, čo sa bude robiť, 

prípadne, čo má na sebe sledovať a zaznamenávať, 
– zmenách životosprávy počas sledovania a ich dôvodoch, 
– tom, že v prípade komplikácií je zaručená vysoko odborná lekárska 

pomoc, 
– podmienkach na prerušenie alebo ukončenie účasti pacienta na 

sledovaní, 
– tom, že pacient má právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť bez toho, 

aby to malo negatívny vplyv na postoj lekára voči nemu. 
Pacient by mal byť ďalej informovaný o svojej prognóze v prípade, že 

sa na sledovaní nezúčastní a o všetkých alternatívach liečby. 
4. najmä psychologické sledovania správania si často vyžadujú, aby 

pokusná osoba nebola informovaná o pravých cieľoch štúdie. v takom 
prípade sa cieľ musí maskovať. Ide o tzv. decepciu, ktorá je v rozpore 
s dôstojnosťou človeka a potrebou rešpektu voči jeho osobnosti. Decepčný 
postup sa preto nemá použiť: 

a) tam, kde možno získať potrebné údaje bez klamavého cieľa, 
b) tam, kde je to spojené s nejakým rizikom pre pokusnú osobu. 
Decepcia je eticky prijateľná, ak vedie k závažným vedeckým výsledkom. 

Aj v takom prípade sa však má dodatočne získať súhlas pokusnej osoby. 
5. Pri vedeckom bádaní, ktoré je spojené so sledovaním ľudských 

plodov, sa musí postupovať s vrcholnou zodpovednosťou a s vedomím, že 
ide o formy ľudského života. Ich normálny vývoj sa nesmie ohroziť. 
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6. výskum a získané údaje sú prísne dôverné. nesmú nimi disponovať 
nezainteresované a cudzie osoby. cudzie osoby by sa s pacientom nemali 
vôbec kontaktovať. 

7. vedenie organizácie, v ktorej sú vedeckí pracovníci, musí zaručovať, 
že ich práca nebude v rozpore s etickým štandardom spoločnosti. 

Právo a povinnosť rozhodovať o tom, že vedecký projekt je v zhode 
s etickými princípmi vedeckej práce, majú etické komisie. majú mať 
takéto zloženie: 

– aspoň jeden nezávislý odborník s erudíciou v danej problematike 
(menuje sa ad hoc, pre prejednávaný projekt), 

– klinický psychológ, vedecký pracovník, ktorý pozná metodológiu 
vedeckej práce v danom alebo príbuznom vednom odbore, zdravot-
ná sestra (ak ide o klinické sledovanie), zástupca laickej verejnosti, 
právnik, považuje sa za vhodné, aby ich členom bol odborník na 
bioetiku, filozof alebo teológ. 

Žiadosť riešiteľov o posúdenie projektu podľa etických kritérií má mať 
tieto prílohy: 

1. informácie o súčasnom stave poznania v danej problematike, 
2. komplexná a objektívna analýza možných rizík, 
3. zdôvodnenie žiaduceho typu pokusnej osoby, optimálneho pre 

študovaný problém, 
4. kritériá výberu pokusných osôb zo širšej populácie, prípadne 

z nejakej veľkej homogénnejšej vrstvy populácie, 
5. súhlas pokusnej osoby s výslovným uvedením, že je oboznáme-

ná so všetkými rizikami, napr. s možnými vedľajšími účinkami 
zásahov a pod., 

6. potvrdenie vedúceho ústavu alebo kliniky, že všetky tieto údaje 
sú hodnoverné. 

Etické zásady vedeckej práce na ľuďoch sú odrazom vysokého stupňa 
etickej kultivovanosti tvorivo vedecky pracujúceho lekára. vychádzajú 
z prastarej lekárskej zásady „noli nocere“ a zo súčasných civilizovaných 
predstáv o právach človeka. vedecký lekár sa však z času na čas môže ocitnúť 
v stave motivačného konfliktu, keď chce svojím úsilím prospieť budúcim 
pacientom za cenu istého, i keď kalkulovaného rizika pre svojich dnešných 
pacientov. vo vedeckej práci sa takejto situácii asi nemožno celkom vyhnúť. 
Treba však, aby pacient o takomto riziku vedel, bol presvedčený o jeho 
potrebe a vedome s ním súhlasil. v takomto prípade postupujú eticky 
obaja – lekár i pacient. 
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vEDA, mEDIcínA A kLInIckÉ SLEDOvAnIA

niederland R. T. 

We study nature because knowledge 
of the nature gives us the power to control nature.

Študujeme prírodu, pretože vedomosti o prírode 
nám umožňujú kontrolovať prírodu. 

(Burhop) 

Požiadavku presnej definície každého pojmu použitého v dialógoch po-
stavil ešte Sokrates. Táto zásada platí dodnes. Len tak sa možno vyhnúť 
nedorozumeniam, ktoré vyplývajú z rôznych predstáv partnerov diskusie. 
v klinickej medicíne pracujeme – v rámci nozologických jednotiek – s ka-
tegóriami diagnózy. Prudký rozvoj biomedicínskych metód v posledných 
desaťročiach narušil celistvosť nozologických jednotiek chorôb. Tým aj 
diagnózy strácajú svoj statický charakter. Stali sa dynamickými pojmami, 
ktoré sú charakterizované v rôznom čase a za rôznych podmienok odlišnými 
klinickými a biomedicínskymi parametrami. 

Preto presná definícia týchto parametrov je základným predpokladom 
dorozumenia medzi lekármi a je bezpodmienečnou požiadavkou pri zara-
ďovaní pacientov do klinického sledovania. Len týmto spôsobom možno 
zostaviť homogénny klinický súbor. Toto nás núti začať pri vysvetľovaní 
princípov vedeckého bádania v zdravotníctve a v klinike rekapituláciou 
definícií týkajúcich sa vedy. 

POzOROvAnIE A EmPíRIA 

Pozorovanie je predstupeň vedeckého poznania a pokusu (c. bernard). 
Snaha poznať javy okolo nás a rozumieť im je zakotvená v našej psychike 
od detstva (čo je to, ako, prečo). Je to výraz nielen určitej zvedavosti, ale 
aj cieleného zámeru, získať – pomocou zmyslových vnemov – informácie 
o okolí. Tie potom dovoľujú jednotlivcovi prispôsobiť sa okoliu. Súčasne 
získa schopnosť cielene rozhodovať tak, aby ovládol veci okolo seba. 

základným postupom pritom je pozorovanie javov. na túto činnosť 
úzko nadväzuje ich porovnávanie. Tak možno získať významnejšie závery 
s väčšou preukaznou silou. Pozorovanie a porovnávanie okolitých javov je 
základom cenného potenciálu skúseností. 
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Empíriou nazývame súhrn poznatkov, ktoré sú založené na pozorovaní 
a praxi. Takto sa získa pomocou zmyslových orgánov určitý výsek reality, 
ktorý – po pretvorení vo vedomí – sa uloží vo vedomí jednotlivca. Čím 
je viac vyvinutý pozorovací talent indivídua, tým viac javov je schopný 
v praxi zachytiť. Po ich správnom usporiadaní vo vedomí má teda viac 
skúseností. 

SUbJEkTIvITA A ObJEkTIvITA POzOROvAnIA 

Pozorovanie spolu s porovnávaním javov je aktívny zmyslový proces. musí 
byť preto zákonite zaťažený chybami. Tie sú diktované subjektívnymi 
záujmami a schopnosťami indivídua napriek tomu, že samotné fakty sú 
objektívne. Informácie takto získané môžu byť zaťažené chybami (nepres-
nosť pozorovania, nesprávne porovnávanie, resp. nesprávne vyhodnotenie 
získaných informácií atď.). napriek týmto nedostatkom empíria hrala 
v minulosti veľkú úlohu. História objavov medicíny je svedectvom tejto 
skutočnosti. Spomeňme si na veľkú skupinu vedcov, ktorí neobyčajnou 
analytickou a syntetickou schopnosťou boli schopní objasniť zákonitosti 
veľkej skupiny chorôb (napr. v oblasti infekčných a parazitárnych chorôb). 
vypracovali dokonca aj postupy na ich zvládnutie. 

Empíria má stále významnú úlohu v práci každého lekára, a to nielen 
v praktickej liečebno-preventívnej praxi, ale aj pri analýze a syntéze faktov 
získaných modernými vedeckými metódami. napriek veľkému významu 
osobných skúseností vývoj v praktickej a vedeckej medicíne vyžaduje 
prenikať stále intenzívnejšie a hlbšie do podstaty javov. Toto umožňuje 
vedecké bádanie. 

vEDA 

vedou rozumieme nepretržitý – spoločensky podmienený – proces syste-
matického a racionálneho poznávania prírody, spoločnosti a myslenia. veda 
umožňuje získať stále pravdivejší odraz objektívnej reality. So stále hlbším 
prienikom od povrchových javov k ich vnútornej podstate získava cenné 
objektívne informácie. Tie umožňujú účelnejšie ich využiť pri ovládaní 
prírodných aj spoločenských procesov. 

Pulchra sunt quae videntur, pulchriora quae scientur, longe pulcherrima 
quae ignorantur – Pekné sú tie veci, ktoré vidíme, krajšie, ktoré pozná-
me, najkrajšie, ktoré nepoznáme. veda predstavuje teda predovšetkým 
cieľavedomú a organizovanú poznávaciu činnosť, ktorá je zameraná na 
objavovanie nových faktov a na objasnenie súvislostí medzi nimi. ko-
nečným cieľom je zisťovanie nových zákonitostí. význam vedy je v tom, 
že sa získavajú konkrétne podklady, ktoré umožňujú predvídať a účinne 



126

ovplyvniť niektoré procesy okolo nás. veda nemôže byť nikdy s riešením 
svojich úloh hotová. 

vyriešenie určitej skupiny úloh navodzuje automaticky (priamo alebo 
nepriamo) potrebu riešiť ďalšie problémy. 

z uvedeného vyplýva, že veda predstavuje najvyššiu formu teoretic-
kej poznávacej činnosti, ktorej výsledky sú nenahraditeľnou kultúrnou 
hodnotou. 

Analýza ukazuje, že veda má v podstate dve podstatné úlohy: 
1. poznávaciu úlohu, ktorou sa registrujú a spracúvajú skúmané javy 

a získavajú sa teoretické informácie, 
2. pretváraciu – aplikačnú úlohu, ktorou sa využívajú získané teore-

tické informácie na praktické účely. 
Dôležitým faktorom pre rozvoj vedy sú stimuly. možno ich rozdeliť 

do dvoch skupín: 
a) jeden druh stimulov vychádza z vnútorných potrieb a problémov 

rozvoja vedeckého poznania. Dôležitým momentom je pritom 
vnútorná sila vedca, ktorý nachádza problém tam, kde ho nikto 
ešte nevidí. výsledky sú potom často využité – so značným časovým 
odstupom – pri naplnení dlhodobých potrieb spoločnosti (nové 
zdroje energie, výskum vesmíru), 

b) druhý druh stimulov vychádza z praxe. Je zameraný na realizáciu 
teoretických princípov. 

vEDEckÉ SLEDOvAnIE 

Definujeme ho ako druh poznávacej činnosti, ktorá je zameraná na 
hľadanie a objavenie nových skutočností a na získanie nových poznatkov. 
vedecké sledovanie predstavuje tvorivú činnosť, ktorá smeruje k odkrývaniu 
vlastností, príčin, podmienok a zákonitostí javov v prírode, v spoločnosti 
a v ľudskom vedomí. výsledky vedeckých sledovaní sú charakterizované: 

a) objektivitou, 
b) preukaznosťou, 
c) presnosťou, 
d) reprodukovateľnosťou. 

Produktom vedeckého sledovania sú informácie, ktoré môžu byť 
dvojakého druhu: 

1. informácie získané z prác iných vedcov (knihy, vedecké práce 
atď.), 

2. informácie získané vlastnou prácou vedeckého pracovníka. 
Treba si uvedomiť, že pri vyhodnotení informácií nerozhoduje ani tak 

ich množstvo, ako skôr ich význam. Dôležité sú tie informácie, ktoré majú 
kľúčový („strategický“) význam. Tie umožňujú robiť závery podstatnejšieho 
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charakteru. Táto skutočnosť je dobre známa v liečebno-preventívnej praxi. 
málo skúsený lekár často tápe v spleti veľkého počtu informácií, ktoré 
chce dokonca ďalej rozšíriť. Skúsený lekár – koncentrovaný na niekoľko 
podstatných („strategických“) informácií rýchlo dospeje k diagnóze. 

Efektívne vedecké sledovanie predpokladá vedecké myslenie, ktoré je 
charakterizované : 

1. exaktnou a presnou registráciou získaných faktov, 
2. dôkladnou analýzou získaných informácií, 
3. dôslednou syntézou získaných parciálnych javov so snahou zistiť 

súvislosti medzi nimi, 
4. logickým záverom, ktorý musí konštatovať, či: 

a) vedecké sledovanie potvrdilo už známe skutočnosti, 
b) predstavuje nový poznatok, ktorý rozširuje oblasť v získanej 

problematike, 
c) ide o podstatný (prioritný) vedecký fakt. 

v oblasti pozorovaní šťastie praje tým, ktorých um je vopred pripra-
vený (L. Pasteur). 

vEDEckÉ SLEDOvAnIE A cvIČEnIE v mySLEní 

vedecké sledovanie – okrem získania nových faktov – je cenným stimulom 
na uchovanie kontinuálnej duševnej činnosti. vedecký pracovník rozvíja 
v teoretickej oblasti svoje analytické a syntetické myslenie so snahou 
logicky formulovať závery. v praktickej medicíne je pripravený prijímať 
nové fakty v diagnostike a v terapii, ako aj posudzovať relevantnosť nových 
patofyziologických mechanizmov pri vzniku a priebehu chorôb. v tejto 
stálej scintilačnej činnosti myslenia, pri ktorej treba spracúvať a prijímať 
nové fakty, tkvie význam vedeckej práce. Pružnosť a vedeckosť v myslení je 
významným faktorom proti akémukoľvek rutinérstvu. A v tom treba vidieť 
aj význam vedeckej práce medikov, ako aj mladých adeptov medicíny. 

beh môjho vedeckého života bol charakterizovaný zostupom z vyšších 
dimenzií života na nižšie. Robil som to v snahe poznať život. zostupoval 
som zo zvierat na bunky, z buniek na baktérie. z baktérií na molekuly, 
z molekúl na elektróny. Pri tomto postupe vynikla určitá irónia: moleku-
ly a elektróny nemajú život. na ceste mojich sledovaní život mi unikol 
medzi prstami. Tento text je výsledkom mojej snahy nájsť cestu späť, a to 
vystúpením po tom istom rebríku, po ktorom som predtým zostúpil (A. 
Szent–györgyi v úvode knihy The living state, 1972). 
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vÝznAm JEDnOTLIvcA vO vEDE 

veda sa môže rozvíjať iba na podklade nových prístupov umocnených 
tvorivou silou a originálnosťou myšlienky. História vedeckého rozvoja v me-
dicíne je prekrásnym prehľadom úspechov jednotlivcov. zoznam laureátov 
nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu je len malým výsekom tejto 
skutočnosti. mnohí z týchto jednotlivcov to dosiahli najprimitívnejšími 
metódami, ale neobyčajnou geniálnosťou prístupu k získaniu „historických 
výsledkov“, ktoré posunuli o míle dopredu naše vedomosti v mnohých 
medicínskych úsekoch. mnohí z nich zaplatili životom za svoje snaženia, 
pretože niektoré svoje pravdy chceli vyskúšať na sebe. výrečnou skutoč-
nosťou je história podchytenia infekčných a parazitárnych chorôb: od 
zistenia klinického obrazu, cez objavenie etiologického faktora, s izoláciou 
pôvodcu, cez izoláciu prenášačov a objavenie zákonitostí prenosu až po 
terapiu, resp. profylaxiu. 

v oblasti neinfekčných chorôb ilustratívnym príkladom je vedecké 
sledovanie napr. pernicióznej anémie (onoho času fatálneho ochorenia) a jej 
terapeutické zvládnutie. g. H. Whipple zistil roku 1917, že vykrvácané 
psy sa relatívne rýchlo zotavujú, keď sa kŕmia surovou pečeňou. 

g. R. minot a v. P. murphy, ktorí sa koncentrovali na štúdium rôznych 
typov anémií, o 9 rokov neskôr (roku 1926) podali pacientom s pernici-
óznou anémiou surovú pečeň. klinické zlepšenia s odvrátením fatálneho 
priebehu viedli neskôr k výrobe inj. výťažku z pečene (campolonu). 
Roku 1934 dostali všetci traja nobelovu cenu. Objavenie príčiny a liečby 
pernicióznej anémie je poučné z niekoľkých príčin: 

1. z klinického hľadiska zdanlivo irelevantný pokus na zvierati môže 
za určitých okolností nadobudnúť zásadný význam (J. Delappe: 
What is true for Escherichia coli is true for the elephant. Čo platí 
pre Escherichia coli, platí aj pre slona). 

2. Podstatné vedecké poznatky uložené v spisových materiáloch (tzv. 
zaprášené) môžu byť cenným podnetom aj po odstupe času. 

3. Uznanie nového – prioritného – poznatku spoločnosťou má často 
dlhodobú latenciu. 

biologicko-medicínske zameranie vedy definujeme ako tvorivú vedeckú 
činnosť, ktorá má za cieľ objasňovanie zákonitostí vzniku, vývoja a vlastnos-
tí, ako aj podmienok existencie človeka ako biologického jedinca. Študuje 
vzťah človeka k okolitému svetu, ako aj interakciu medzi ním a medzi 
okolím. v poslednom období je v centre pozornosti obzvlášť štúdium 
zamerané na ekologické problémy vo vzťahu k človeku. 
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kLInIckÉ vEDEckÉ SLEDOvAnIA 

Podstata klinického vedeckého sledovania vyplýva z náplne klinickej medi-
cíny. Túto definujeme ako liečebno–preventívnu prax pri posteli pacienta. 
Táto prax sa musí riadiť vedecky plauzibilnými poznatkami o príčine (eti-
ológii), podstate (patogenéze), prejavoch (symptomatológii a signológii), 
o rozdiferencovaní (diagnostike), o liečení (terapii) a o predpovedaní ďalšie-
ho vývoja chorobného stavu (prognóze). klinická medicína sa v posledných 
rokoch rozšírila o štúdium postupov lekárov a ošetrovateľského personálu, 
ako aj o ich zaobchádzaní (fyzickom a psychickom) s chorým človekom. 
Aj tie musia byť na úrovni najmodernejších poznatkov. klinické vedecké 
sledovanie študuje zákonitosti vzniku, vývoja a prejavov chorobných stavov, 
ako aj zákonitosti účinku tých úkonov, ktoré zabránia vzniku chorôb, alebo 
ich priebeh ovplyvnia. v krátkosti možno klinické vedecké sledovania 
definovať ako tvorivú vedeckú činnosť zameranú na objasnenie zákonitostí 
príčin, prevencie, priebehu, diagnostiky a terapie chorôb. 

klinické vedecké sledovanie využíva širokú paletu biomedicínskych me-
tód, ktorých počet intenzívnym rozvojom techniky a obzvlášť medicínskej 
techniky v posledných rokoch prudko narastá (metódy mikrobiologické, 
mikromorfologické a makromorfologické, biofyzikálne, elektrofyziologické, 
imunologické, genetické, biochemické atď.). 

Tieto metódy spolu s klasickým medicínskym postupom (analýzy 
anamnestických údajov, fyzikálne vyšetrenie pacienta) umožňujú zistiť 
etiológiu a patogenézu choroby, klasifikovať stupeň rozvoja chorobného 
stavu (štádiovosť), klasifikovať povahu chorobného procesu (diagnóza) a ur-
čiť najvhodnejší spôsob liečby. komplex uvedených poznatkov umožňuje 
urobiť aj predpoveď prípadného ďalšieho vývoja choroby. 

Pretože patologické odchýlky parametrov získané pri chorobných 
stavoch možno zistiť len porovnaním s „fyziologickými“ parametrami zís-
kanými v zdravej populácii, treba, aby sa klinické vedecké sledovania robili 
aj v klinickej fyziológii. v tejto sa registrujú tzv. fyziologické biomedicínske 
parametre v rôznych vekových skupinách obyvateľstva, u rôzneho pohla-
via, v rôznych oblastiach atď. Uvedené parametre nazývame referenčnými 
hodnotami. Slúžia ako základ pri porovnávaní s parametrami získanými 
u pacientov. klinické vedecké sledovanie získava pomocou klasických 
klinických metód a pomocou moderných biomedicínskych vyšetrení 
fyziologické a patologické parametre u zdravých ľudí a u chorých jednot-
livcov. Týmto spôsobom možno postaviť pre medicínsku prax diagnostické, 
terapeutické a prognostické kritériá chorobných stavov. 

Jednotlivé formy klinických vedeckých sledovaní: 
1. klinická štúdia. vedec analyzuje tie faktory, ktoré chorobný stav 

vyvolávajú. 
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2. klinické sledovanie. Etická nomenklatúra biomedicínskeho ve-
deckého sledovania nepripúšťa robiť, ani používať názov klinický 
experiment. Povoľuje robiť sledovanie a vyžaduje používať názov: 
klinické sledovanie (anglicky: clinical trial). 

3. klinická kazuistika (anglicky: case report). niektorí autori pokla-
dajú klinickú kazuistiku za zvláštny druh vedeckého sledovania. 
klinická kazuistika je odrazom klinického myslenia v liečebno–
preventívnej starostlivosti. 

4. klinickoepidemiologická štúdia analyzuje epidemiologickými me-
tódami určité vzájomné vzťahy, ktoré sa pri chorobách vyskytujú 
(napr. etiologické faktory, vzťah tzv. rizikových faktorov pri vzniku 
a priebehu chorôb atď.). Tieto štúdie sa robia dnes väčšinou pod 
vedením epidemiológov za spolupráce kvalifikovaných klinikov 
(napr. objasnenie rizikových faktorov pri hypercholesterolémiách, 
pri ateroskleróze). 

väčšina klinických vedeckých sledovaní vychádza z každodennej 
klinickej praxe. Ich zámerom je nájsť nové faktory v diagnostike, terapii 
a prognóze chorôb. Súčasne sa zameriava na objasnenie nových prvkov 
v etiológii chorôb. vedecké myslenie má určitú charakteristiku. klinické 
vedecké myslenie je charakterizované veľmi dôsledným vyhodnotením jed-
notlivých javov. Hovoríme o algoritme klinického vedeckého myslenia. 
myšlienkový postup lekára pri klinickom sledovaní pacienta je veľmi špe-
cifický. Lekárska prax bez kníh pripomína plavca, ktorý vyplával na more 
bez kompasu. Štúdium medicíny bez pacientov pripomína plavca, ktorý 
sa ešte po mori neplavil. 
Lekár spracúva údaje o chorobe na podklade získaných informácií. Tie 
možno rozdeliť do dvoch skupín: a) príznaky (symptómy) choroby, b) 
znaky (signá) choroby. 

PRíznAky (SymPTómy) cHOROby 

východiskom analýzy je anamnéza udávaná pacientom. Ide o subjektívny 
údaj, ktorý odzrkadľuje skutočné alebo domnelé vedomosti pacienta o vlast-
nej chorobe. Údaje sú často nepresné, inokedy prispievajú rozhodujúcou 
mierou k diagnóze. Tam, kde sa spojí niekoľko symptómov do syndrómov, 
majú rozhodujúci a špecifický význam pre diagnózu. 

znaky (signá) choroby: 
a)  získavajú sa jednak fyzikálnym vyšetrením pacienta (klinickoso-

matické znaky), 
b)  jednak zhodnotením biomedicínskych vyšetrení (laboratórne 

znaky), 
c)  cielené vyhľadanie špecifických znakov choroby (markery). 
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Pretože fyzikálne vyšetrenie pacienta závisí od kvalifikácie a schopností 
vyšetrujúceho lekára, získané údaje môžu byť zaťažené chybami. získané 
informácie spracúva lekár po ich registrácii, usporiadaní, analýze, resp. 
syntéze. Po porovnaní nálezov s referenčnými údajmi a s tými poznatkami, 
ktoré lekár získal v minulosti (empíria), alebo s poznatkami získanými 
teoretickým štúdiom, sú splnené podmienky na vyhodnotenie. celý 
myšlienkový proces je a musí byť stále v pohybe. Terapia, resp. vývoj 
choroby môžu priniesť také poznatky, ktoré pri spätnom vyhodnotení 
menia diagnózu a nakoniec aj terapiu. Hovoríme o spresňovaní diagnózy, 
terapie atď. Uviedli sme, že diagnóza predstavuje len rámcové určenie 
určitej nozologickej jednotky. 

Pracujeme s ňou ako s kategóriou lekárskeho myslenia. Rozhodujúcim 
faktorom je určenie štádiovosti choroby, ktoré umožňuje zaraďovanie 
pacientov do vedeckých klinických súborov. 

z uvedeného myšlienkového postupu vyplývajú nasledujúce závery 
pre vedeckú činnosť: 

1. Treba presne definovať každú získanú informáciu. Správnym 
vyhodnotením ich treba rozdeliť na zásadné (kľúčové, strategické) 
a na doplňujúce. 

2. základom myšlienkového postupu je porovnávanie získaných in-
formácií s údajmi uloženými v pamäti (jednak na podklade štúdia 
literatúry, jednak na podklade empirických skúseností). 

Teoretické poznatky spolu s empíriou predstavujú teda podstatu prístu-
pu. Empíriu treba pritom chápať v širších súvislostiach: ide o vyhodnotenie 
a porovnávanie. myšlienkový postup lekára kalkuluje s komparáciou klinic-
kých a laboratórnych informácií získaných u pacienta s tými informáciami, 
ktoré lekár v minulosti v rámci diagnózy, terapie a sledovania pacienta 
opakovane registroval a uložil si do pamäti. 

nedostatočné teoretické štúdium s nedostatočným osvojením si no-
vých vedeckých poznatkov vedie k splošteniu diagnostickej, terapeutickej 
a prognostickej práce, ako aj k povrchnému rutinérstvu. 

na druhej strane málo intenzívna práca s pacientmi a nedostatok 
skúseností vedie k neproduktívnemu teoretizovaniu bez dostatku istoty 
pri zistení a spresňovaní diagnózy, ako aj pri začatí terapie. vedie súčasne 
k nedostatočnej schopnosti rozlišovať medzi podstatnými a nepodstatnými 
informáciami. 

Empíria na jednej strane a vedomosti o nových teoretických poznatkoch 
na strane druhej sú dva dôležité predpoklady správneho myšlienkového 
postupu lekára a sú bezpodmienečnými požiadavkami v klinickom vedec-
kom sledovaní. Stály kontakt s pacientom a cvičenie pozorovacej schopnosti 
majú v tomto procese prvoradú úlohu v zmysle: Tie veci, o ktorých má 
človek vedomosti, tie aj vidí (goethe). 
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3. Porovnávanie získaných informácií od pacientov predstavuje v pod-
state kazuistickú analýzu. Lekár porovnáva každého pacienta s nálezmi, 
ktoré v minulosti už pri podobnom chorobnom procese registroval. ka-
zuistické spracovanie pacienta je základnou pracovnou metódou výchovy, 
ako aj každodennej práce lekárov. Progresívne klinické pracoviská zaraďujú 
kazuistické analýzy do pravidelných programov lekárskych seminárov. Tou-
to metódou udržujú a súčasne aj rozvíjajú stereotypy a algoritmy zamerané 
na systematickú analýzu a syntézu všetkých informácií získaných jednak 
od pacientov, jednak o nich. 

kazuistická analýza má dve formy: 
a) vedecká klinická analýza, pri ktorej sa analyzuje choroba pacienta 

spolu so zistenými parametrami, ktoré tvoria podklad predpokla-
danej diagnózy, resp. terapie. Analýza je vlastne kontrolou, či je 
správny diagnostický, resp. terapeutický postup, 

b) vedecká klinickopatologická analýza. Prebieha po smrti pacienta 
a diagnóza (ako aj terapeutický postup) sa konfrontuje s pitevným 
nálezom. 

vyššie sme analyzovali niektoré stimuly, ktoré podnecujú vedcov 
k vedeckému bádaniu. každodenná práca s pacientmi nadhadzuje často 
akútne problémy, často náhodného charakteru, ktoré vyvolávajú záujem 
lekára vedecky analyzovať fenomén. Dnes sa do popredia dostávajú tzv. 
liekové „katastrofy“. Ich analýzy sú inštruktívnym príkladom toho, že 
empíria založená na ostrom pozorovacom talente vedca prináša dôležité 
praktické závery. 

Herbst v Hamburgu zistil v 60. rokoch vyšší počet novorodencov s te-
ratogénnym poškodením končatín (tzv. fokomelické končatiny z gréckych 
slov fokos – tuleň, melos – končatina). Tento – subjektívne registrovaný – 
vyšší výskyt, ktorý predtým nepozoroval, podnietil ho, aby v retrospektívnej 
štúdii zisťoval, či matky v tehotnosti neboli náhodou vystavené nejakým 
škodlivinám, ktoré mohli viesť k malformácii plodu. Štúdia ukázala, že 
pravdepodobným spoločným menovateľom bolo užívanie talidomidového 
preparátu (contergan). Ten sa často podával tehotným ženám pre antieme-
tický, hypnotický a sedatívny účinok. Potvrdila sa príčinná súvislosť medzi 
podávaním preparátu a výskytom fokomelickej malformácie. Uvedený 
prípad je veľmi poučný.

Pri klinickom vedeckom sledovaní sa musia dodržiavať predpísané 
pravidlá: 

– spracovanie informácií o pacientovi sa môže urobiť len pri dodržaní 
predpísaných pravidiel, 

– správne plánované a vedené klinické vedecké sledovanie má veľký 
význam,

– verifikácia sa robí v animálnych experimentoch.
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nesmieme nikdy zabudnúť, že kedykoľvek robíme klinické sledovanie 
na človeku, pacient nie je len objektom nášho sledovania, ale je súčasne 
aj subjektom našej liečebno–preventívnej starostlivosti. musí platiť stará 
medicínska zásada: Salus aegroti suprema lex esto (zdravie chorého nech 
je najvyšším zákonom). 

Ďalej uvedieme niektoré typy kontrol, ktoré sa používajú pri klinickom 
vedeckom sledovaní: 

A) Použitie známych parametrov z minulosti, ktoré charakterizovali 
nozologickú jednotku (tzv. „historické“ referenčné hodnoty). 

b) Použitie biomedicínskych referenčných hodnôt statického (jedno-
razového) alebo dynamického (funkčného) charakteru. 

c) zvláštne – účelné – usporiadanie klinických súborov, pri ktorých 
možno využiť určité vedecké prístupy na vyhodnotenie. 

D) zvláštnu kapitolu tvorí farmakodynamika nových liekov. Tu treba 
použiť úplne zvláštne nariadenia na sledovanie biomedicínskych 
parametrov v priebehu podávania liekov. 

Parametre určitej nozologickej jednotky (tzv. historické referenčné 
hodnoty) 

každá nozologická jednotka, chorobný stav, resp. štádium choroby 
sú charakterizované klinickými, resp. biomedicínskymi parametrami. 
novovzniknuté biomedicínske metódy umožňujú rozšíriť objektivizáciu 
vyšetrení a presnejšie špecifikovať určité klinické stavy. Preto aj zdanlivo 
dobre charakterizované a objektivizované nozologické jednotky sa časom 
podrobujú novému klinickému vedeckému sledovaniu. 

Ako charakteristický príklad uvedieme historický vývoj pri definovaní 
gierkeho choroby (glykogenózy pečene a obličiek). gierke opísal tento 
syndróm (roku 1929) ako nahromadenie glykogénu v pečeni a v obličkách. 
glykogén sa nemôže dostatočne metabolizovať. vypracovanie analytických 
metód glycidového metabolizmu (predovšetkým rôznych enzýmov) po II. 
svetovej vojne umožnilo objaviť príčinu tejto choroby. 

Ide o nedostatok enzýmu glukóza-6-fosfatázy. Ďalšie – nové – ana-
lytické metódy umožnili odkryť až 10 typov glykogenóz, pri ktorých je 
nedostatočná aktivita alebo chýba určitý enzým glycidového metabolizmu 
(amylo-l,6-glukozidáza, fosforyláza hepatálneho glykogénu atď.). Ďalej sa 
ukázalo, že glykogenóza pečene môže vzniknúť aj na podklade multien-
zýmovej nedostatočnosti. z pôvodnej jednotnej nozologickej jednotky 
vznikli rôzne typy nazvané podľa autorov, ktorí enzýmovú poruchu zistili 
(choroba Pompeho, forbesova, Andersonova, Hersova atď.). nové me-
todické prístupy pomohli teda odkryť nové patogenetické faktory, ktoré 
zákonite vyvrátili staré „historické“ parametre. 



134

POUŽITIE bIOmEDIcínSkycH REfEREnČnÝcH HODnôT 

v učebniciach sa bežne používajú tzv. „normálne“ alebo „fyziologické“ 
hodnoty pre rôzne parametre. Aj vedeckí pracovníci používajú niekedy 
tieto hodnoty. Treba si uvedomiť, že tie sú len orientačné. Dnes sa vyžaduje 
prejsť na tzv. referenčné hodnoty. Referenčnými hodnotami nazývame 
tie biomedicínske parametre, ktoré sa zisťujú za presne definovaných 
podmienok. 

Referenčné hodnoty môžu byť statické alebo dynamické. Statické 
(jednorazové) referenčné hodnoty sú parametre zistené jednorazovo. 

Dynamické (funkčné) referenčné hodnoty predstavujú súbor paramet-
rov, pri ktorých je vyjadrená aj časová závislosť. 

ÚČELnÉ USPORIADAnIE kLInIckÝcH SÚbOROv 

Súbory pacientov niekedy možno usporiadať tak, aby viac-menej vy-
hovovali nepriamym kritériám kontroly. Toto umožňuje vedecky prijateľné 
vyhodnotenie klinickej štúdie alebo pokusu. zostavu klinického súboru 
pacientov možno približne rozdeliť do dvoch skupín: randomizovaný 
a homogenizovaný súbor. 

Randomizáciou rozumieme zoskupenie pacientov rad–radom v rámci 
určitej nozologickej jednotky. Snažíme sa takto čo najviac odstrániť subjek-
tívny faktor vedeckého pracovníka. v rámci klinického výskumu sledujú 
sa jednotlivé parametre, ktoré sa po ukončení sledovania porovnávajú a ich 
štatistická významnosť sa vyhodnotí. 

Homogenizáciou rozumieme prísnejší výber pacientov do súborov. 
na podklade prísnejších kritérií a s použitím objektívnych parametrov 
sa snažíme – v rámci nozologickej jednotky – urobiť prísny výber, a to 
podľa štádiovosti choroby. Tento postup je náročnejší, a to tak technicky, 
ako aj časovo. Počet pacientov je podstatne menší. naproti tomu získané 
výsledky sú špecifickejšie a rozptyl parametrov je relatívne menší. kým 
v randomizovaných skupinách pacientov – obzvlášť pri longitudinálnom 
sledovaní – biomedicínske parametre preukazujú značný rozptyl, v ho-
mogenizovaných skupinách je tento rozptyl relatívne menší a štatistické 
vyhodnotenie jednoduchšie. 

záverom treba konštatovať, že randomizácia a homogenizácia kli-
nických súborov nepredstavuje dva protipólové postupy. Rozdelenie 
homogenizovaného súboru na kontrolný a sledovaný môžeme urobiť 
randomizovaným postupom. 
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mULTIcEnTRIckÉ ŠTÚDIE 

nový jav väčšinou odhalí osamelý bádateľ, ale čím zložitejším sa stáva 
svet, tým menej sme schopní dotiahnuť čokoľvek k úspešnému koncu bez 
spolupráce druhých (Sir A. fleming). vedecké projekty riešia dnes väčšinou 
kolektívy pracovníkov. Je to spôsobené multidisciplinárnou povahou väč-
šiny úloh. Pri longitudinálnych sledovaniach klinických súborov sa naráža 
na veľké problémy. klinické súbory (už pri začatí početne obmedzené) sa 
časom postupne redukujú, pretože mnohí pacienti „ubúdajú“ zo súboru. 
Po niekoľkoročnom sledovaní často zostáva len malá, málo reprezentatívna 
skupina pacientov. Preto sa veľa úloh rieši dnes medzinárodne v rámci tzv. 
multicentrických štúdií. Tento typ vedeckých sledovaní, v podstate veľmi 
efektívny, je organizačne neobyčajne náročný: 

– musia sa presne definovať diagnostické kritériá výberu pacientov 
a kontrol, 

– musí sa zjednotiť vedecký projekt podľa jednotného protokolu, 
– musia sa zjednotiť (štandardizovať) laboratórne metódy, ktorými 

sa pacienti sledujú. 

kOnTROLy PRI nOvÝcH LIEkOcH 

Sledovanie účinku nového lieku v minulosti bolo jednoduché. kontrol-
ná skupina pacientov nedostávala žiadny liek. Liek dostávala len pokusná 
skupina. Tento postup bol zaťažený subjektivizmom. Účinok nového lieku 
sa často vyhodnocoval na podklade subjektívnych údajov pacienta, ako aj 
lekára. Takýto postup je teraz neprípustný!

zaradenie placeba do skúmania nových liekov sa v súčasnosti nerobí! 
Účinok liekov sa hodnotí na základe komparácie dvoch účinných liekov.

v súčasnosti sa podávajú dva účinné lieky tak, že ani lekár, ani pacient 
nevedia, ktorý liek pacient užíva. Placebo sa nesmie používať!

nIEkTORÉ PRObLÉmy vEDEckÝcH kLInIckÝcH ŠTÚDIí 

Pri analýze myšlienkového postupu lekára pracujúceho v liečebno–preven-
tívnej starostlivosti sme videli jednotlivé úseky jeho diagnostickej a tera-
peutickej činnosti. z uvedeného vyplýva, že riešenie etiológie, patogenézy, 
diagnostiky a terapie chorôb, ako aj sledovanie prognostických kritérií má 
všetky znaky a etapy vedeckého procesu, vedeckého bádania. 

Pri jednotlivých typoch klinických štúdií sme už hovorili o retrospek-
tívnom a perspektívnom vedeckom bádaní. Pri retrospektívnom bádaní sa 
analyzuje retrográdne určitý nápadný, resp. nezvyklý klinický jav. Úlohou 
tohto bádania je potvrdiť alebo vyvrátiť tie predpoklady, ktoré sa vyvodia 
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z retrospektívneho vedeckého bádania. Retrospektívne vedecké bádanie 
vyžaduje dokonalú klinickú dokumentáciu. 

v retrospektívnom vedeckom bádaní treba pripomenúť zvláštny druh 
laboratórneho vedeckého bádania, ktoré umožnil technický pokrok. Sú 
to: analýza plazmy, krvi a tkanív ľudí vykonané laboratórnymi metódami 
mnoho rokov po odobratí materiálu. materiál sa ukladá za zvláštnych 
technických podmienok (vysokokapacitné mrazničky atď.) na veľa rokov. 
Takýto postup umožňuje analyzovať uložené materiály jednak novými 
laboratórnymi metódami, jednak vyšetriť materiály na také zložky, ktoré 
v čase ich uloženia ešte neboli známe. Ako príklad uvedieme objasnenie 
zákonitostí medzi vznikom hepatitídy A a b analýzou uložených sér na 
HbSAg pozitívnych. Analyzovalo sa sérum a plazma, ktoré sa uložili pred 
13 rokmi v mrazničke. Retrográdna laboratórna analýza pomohla vysvetliť 
mnohé problémy týkajúce sa napr. vzťahu medzi jednotlivými typmi he-
patitídy a výskumom antigénov. Analýzy nadhodili ďalšie problémy, ktoré 
v ďalšom sledovaní priniesli podstatné výsledky. 

najnáročnejším typom klinického vedeckého bádania je longitudinálna 
klinická štúdia. v priebehu niekoľkoročného sledovania sa študuje vývoj 
choroby (spontánny vývoj, prežitie, úmrtnosť atď.). náročnosť tohto typu 
je preto taká veľká, lebo v priebehu času sa menia vonkajšie faktory, ktoré 
môžu ovplyvniť sledované parametre. Pôvodne homogénny súbor pacientov 
sa postupne rozpadáva na rôzne skupiny. Preto sa longitudinálne sledovania 
často robia súčasne na niekoľkých pracoviskách. 

vÝznAm ŠTATISTIckÉHO vyHODnOcOvAnIA PRI kLInIckOm  
vEDEckOm SLEDOvAní 

nikdy nezanedbávajte neobvyklý úkaz alebo zvláštne príhody. Často to 
býva planý poplach, ale môže to byť aj dôležitá pravda. 

Štatistické spracovania nálezov v klinických vedeckých štúdiách sú 
cenné preto, lebo určujú trend, ktorý štatistika odhalí. napriek tomu musí 
klinik analyzovať každého pacienta zvlášť. Typickým a poučným príkladom 
sú longitudinálne klinické sledovania, pri ktorých sa objavuje značný 
rozptyl zisťovaných parametrov. Tie sú výsledkom rôznych faktorov, ktoré 
na tieto parametre mohli účinkovať. veľmi podrobné spracovanie každého 
pacienta zvlášť, s dôkladným vyhodnotením interferujúcich faktorov, môže 
priniesť cenné informácie. 
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O PRíPRAvE vEDEckÉHO TEXTU

Hulín I.

myšlienok je určite viac ako ich priamych spracovaní v písanej forme. 
myslenie je rýchle, dovoľuje nám preskakovať z problému na problém 
rýchlejšie, než dokážeme surfovať na internete, čo niektorí považujú za 
intelektuálnu činnosť. nechcem zaujímať stanovisko k takémuto názoru. 
myslenie „preformulované“ do písanej formy je však obrazom vysokého 
stupňa intelektuálnej činnosti. Pochopiteľne, že musí „vyhovovať“ vysokým 
obsahovým kritériám. 

Pokus napísať niečo o príprave odborného a vedeckého textu nemôže 
byť striktne adresný preto, lebo ním oslovujeme skúsených graduovaných 
pracovníkov, ale aj tých, ktorí „ešte nemajú na konte“ desiatky rokov kli-
nickej praxe, nenapísali ešte veľa kníh, ale ovládajú najnovšie poznatky. Je 
to aj „oslovenie“ tých, ktorí doposiaľ nenapísali ani zamilovaný list svojej 
milej alebo milému. Preto sa ospravedlňujem, ak budú niektoré vety pre 
niektorých čitateľov redundantné.

Súčasný rozvoj vedeckého bádania prináša obrovské množstvo nových 
poznatkov. Ešte pred niekoľkými desaťročiami si medicína „vystačila“ 
s poznatkami, ktorých hĺbka sa končila na celulárnej úrovni spolu s la-
boratórnymi vyšetreniami. Od celulárnej úrovne sa medicína posunula 
k molekulovej úrovni, ktorá dovoľuje nielen chápať princípy porúch, ale 
spresňuje diagnostiku a liečbu. k sledovaniu konformácie molekúl, k sle-
dovaniu mikroprostredia a k zložitým interakciám sa praktická medicína 
ešte nedostala. 

v decembri roku 2013 získali nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu 
James E. Rothman, Randy W. Schekman a c. Südhof. O niekoľko dní 
uverejnil R. W. Schekman v časopise The guardian kritické názory o pub-
likovaní vedeckých rukopisov v prestížnych časopisoch. v elektronickej 
forme časopisu potom prebiehala výmena názorov vedcov, odborníkov 
a redaktorov vedeckých časopisov. vedecké časopisy sú „arénou“ inte-
lektuálnych bojov, ktoré doslova „pohlcujú všetok čas“ svetovej vedeckej 
a intelektuálnej špičky. možno aj preto nadšenci vedy študujú životopisy 
laureátov nobelovej ceny. O tomto sme niečo napísali v našej predchádza-
júcej knižnej publikácii (Úvod do vedeckého bádania 2). Život špičkových 
vedcov, ich uvažovanie, ale aj ich predstavy sú dosť často vzdialené od 
zmýšľania širokej pospolitosti.
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v súčasnosti sa častejšie hovorí o všeobecnej apatii ľudstva, ktorá sa 
spája s pocitom prázdnoty. vedecká a odborná literatúra je pokusom nežiť 
iba prítomnosti, mať ciele, nie túžbu zbohatnúť, ani vzbudzovať obdiv, ani 
budovať si kariéru. vieme, že táto doba je viac priestorom na sebarealizáciu 
ako na skromnosť. vydanie tejto knižky je obrazom túžby nie prevýšiť 
iných, ale dosahovať úroveň najlepších. Svet vedy je zložitým, nádherným 
a uchvacujúcim svetom pre vzdelancov s obrovským nadšením. vo „ve-
deckom svete“ je viac príležitostí stretávať múdrych a hlboko mysliacich 
ľudí, ktorí sa povznášajú nad prízemnosťou niektorých. z tohto pohľadu je 
napísanie kvalitnej diplomovej práce a doktorandskej dizertačnej práce aj 
príležitosťou „otestovať si svoje schopnosti a spôsobilosť“, prekročiť hranice 
štúdia do sveta vedy a ak nie, tak je aspoň príležitosťou na overenie osobnej 
kreativity. Aj pre skúseného pracovníka je napísanie a uverejnenie rukopisu 
vo vedeckom časopise „získaním bodov“ zrátaných všetkým, ktorí uverejnili 
čo i len jednu publikáciu v impaktovanom časopise. 

Aktuálnou otázkou súčasnosti je – čo má teda najvyššiu prioritu vo 
vede. všeobecne možno konštatovať, že priority vznikajú na základe po-
znaného a na základe túžob nachádzať riešenia zložitých problémov, ale aj 
bezproblémových skutočností. celá história vedy ukazuje, že pri „poznaní“ 
nie je dôležité vedieť, aký úžitok poznanie prinesie. Poznanie do hĺbky 
podstaty každej veci a každého javu je obsahom vedy a vedeckého bádania. 
Užitočnosť poznania nerieši priamo vedec, vedecký ústav. Tieto skutočnosti 
asi nie vždy chápe pospolitosť a ani tí, ktorí aktuálne rozhodujú o „vklade 
financií“ do vedeckého bádania. O financovaní vedeckého bádania často 
alebo v prevažnej miere rozhodujú tí, pre ktorých je pochopenie vedy 
a vedeckého bádania vzdialenou oblasťou a hlavne ho považujú za nepro-
duktívnu „zložku“ spoločnosti. možno, že výsledky vedeckého bádania by 
ich „tešili“, keby sa dali použiť ako surovina na niečo, čo by produkovali 
a mali z toho zisk. veda a medicína sú z pohľadu štátnych riadiacich pra-
covníkov sférou, ktorá pohlcuje financie. na zaujatie stanoviska k takýmto 
postojom by bolo potrebné napísať celú knihu alebo aj niekoľko kníh. 
možno tento problém väzí v tom, že súčasnosť si zvykla na riešenia podľa 
návodu, na ovládanie všetkého, od elektrickej rúry až po zmýšľanie ľudí. vo 
vede a v medicíne sa poznanie alebo predĺženie života či eliminácia choroby 
považujú za neporovnateľné skutočnosti so súčasným konzumným svetom. 
možno aj preto je vedecké bádanie „únikom za hranice sveta ovládaného 
kapitálom“. v myšlienkovej sfére určite! 

na svete je veľa krásnych miest, vecí, vrcholov na zemi, ale aj vrcholov 
snažení, ktoré obdivujeme. Ľudia všeobecne radi dosahujú ciele, ktoré do-
voľujú „otestovať si“ vlastné sily a schopnosti. napísanie textu, ktorý nie je 
iba deskripciou niečoho, je skutočnosťou porovnateľnou s veľkou súťažou, 
pri ktorej môžeme byť úspešní. každý uverejnený text je produktom našej 
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mentálnej činnosti. Jeho akceptovanie a následné citovanie v práci iného 
nás posúva do sveta vedeckej spisby, na svetovú arénu, v ktorej rozhoduje 
iba obsah a úroveň napísaného. meradlom nášho úspechu je záujem o náš 
uverejnený text, o jeho obsah, ale aj o originálne myšlienky. vedecké pub-
likácie sú kolbišťom, na ktorom sa „zvádza boj“, v ktorom môžeme iba 
vyhrať alebo nevyhrať. nemôžeme prehrať! Diplomové práce, doktorandské 
dizertačné práce a vedecké publikácie nie sú iba povinnosťou, ale najmä 
obrazom mentálnej činnosti a úspešnosti vo vedeckom bádaní.

Publikovanie vlastných názorov a výsledkov klinických a vedeckých 
pozorovaní má na našej fakulte hlbokú tradíciu. Profesor kristián Hynek, 
prvý rektor Univerzity komenského, mal jasný cieľ – založiť univerzitu, 
spolok lekárov a odborný časopis. Univerzita vznikla roku 1919, spolok 
roku 1920 a časopis roku 1921. Časopis bratislava medical Journal – bra-
tislavské lekárske listy vychádza pravidelne každý mesiac od svojho vzniku. 
v niektorých rokoch ako dvojtýždenník. Časopis je vo všetkých svetových 
databázach od prvého čísla. Jeho digitálna forma je voľne prístupná kaž-
dému záujemcovi. v súčasnosti je to impaktovaný časopis zaradený medzi 
najprestížnejšie svetové časopisy. Toto je neoceniteľná skutočnosť. Časopis 
nie je príležitosťou na publikovanie, je iba možnosťou. každý rok príde 
z celého sveta do redakcie 800 až 1000 rukopisov vedeckých publikácií, 
z ktorých sa uverejní 140 až 150. Tieto skutočnosti sú „rukolapným“ 
dôkazom, že „aréna vedeckej spisby“ nie je jednoduchou záležitosťou. 
nepomôžu „protesty“ neúspešných autorov proti celosvetovému zvyšovaniu 
nárokov na obsah rukopisov. Prichádzajúce evaluácie univerzít v Európskej 
únii budú určite smerovať k zvýšeniu merateľných parametrov vedeckej 
aktivity. možno preto očakávať, že každý vysokoškolský učiteľ na univerzite 
bude musieť v určených intervaloch predložiť vlastné aktuálne excelentné 
publikácie vo svetových impaktovaných časopisoch ako prvý autor. 

Ako teda postupovať pri príprave rukopisu? východiskovým predpo-
kladom je to, že prijateľne môžeme napísať rukopis o probléme, ktorému 
do hĺbky rozumieme. Pred samotným spracovaním rukopisu by sme mali 
študovať najnovšiu knižnú a časopiseckú literatúru týkajúcu sa problému, 
ktorý chceme spracovať. v tejto fáze prípravy by sme si mali robiť náčrt, 
osnovu rukopisu. mal by to byť aj súpis všetkého, čo chceme do rukopisu 
zakomponovať. veľmi užitočné je, ak sa nám podarí napísať si kostru, štruk-
túru textu. Pri každom probléme by mala byť na začiatku charakteristika 
problému alebo definícia, či všeobecne platné konštatovanie, ktoré je akoby 
pravidlom a charakterizuje podstatu problému. východiskom by mala byť 
štruktúra alebo funkcia, na ktorú by mal nadväzovať náš rozbor. Tieto 
skutočnosti by mali byť uvedené jasne, stručne a v súlade s medzinárodným 
„akceptovaním“ charakteristiky problému, ktorý opisujeme. v snahe po 
zrozumiteľnosti by sme nemali „siahnuť“ po opise, ktorý bol publikovaný 
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v časopise nižšieho rangu, ako je ten, do ktorého sa hodláme svoj rukopis 
zaslať na uverejnenie. z textu autora je zrejmé, z ktorých zdrojov autor 
čerpal uvádzané poznatky. Obzvlášť nevhodné je, ak ide o zdroj, ktorý bol 
publikovaný pred viac ako piatimi rokmi. Redakcie vedeckých a odborných 
časopisov majú právo neaktuálny, hypertrofický alebo insuficientný text 
neprijať na uverejnenie bez odôvodňovania. 

Autor môže pripraviť aj prehľadový článok ako kompilát. Pripraviť 
solídny kompilát dokáže iba odborník. Považuje sa to za prejav vysokých 
odborných kvalít. Takýto text sa však nemôže pripraviť z príručiek pre prak-
tických lekárov alebo z textov určených pre stredný zdravotnícky personál. 
Rukopisy do vedeckých časopisov sa formálne spracúvajú podľa pravidiel, 
ktoré sú uverejnené v každom solídnom časopise. napísaný rukopis je 
vhodné po jeho dokončení odložiť na dlhšiu dobu. Potom by sme si ho 
mali prečítať, najlepšie nahlas. Pri takomto postupe zistíme, ktoré časti 
textu potrebujú úpravu. Upravený rukopis dáme prečítať blízkemu spolu-
pracovníkovi, ktorý nás nebude „šanovať“ pri poukazovaní na „slabšie časti 
textu“. Pri striktnom dodržaní pravidiel na formálne spracovanie textov 
sa uľahčí ich redakčné spracovanie. Týka sa to aj obrázkov. Požiadavky na 
ich spracovanie sú detailne rozvedené v samostatnej kapitole tejto knihy. 
Obyčajne je veľmi málo tých autorov, ktorí sú v problémoch grafického 
spracovania obrázkov kvalifikovanými odborníkmi.

Pri uvažovaní o príprave odborného alebo vedeckého textu musíme 
rešpektovať podstatné črty súčasnosti. Jednou z nich je náhlivosť ako vše-
obecný fenomén, ktorý ovplyvňuje nielen naše uvažovanie, ale aj konanie 
ľudí všeobecne. Ľudia teraz viac hovoria, ako píšu. Skôr „mailujú“, ako by 
písali podrobne vysvetľujúci text. možno budú medzi záujemcami o písanie 
aj mladší odborníci, študenti, ktorí nikdy rukou nenapísali svojej milej, 
svojmu milému list v rozsahu 4 a viac strán. Písanie rukou „vychováva“ 
autora textu ku skromnosti. každú vetu si musí pisateľ vopred premyslieť, 
potom napísať. v počítači sa môže každý text postupne opravovať – „vy-
lepšovať“. Rukou písaný text sa pri zmene musí prepisovať. možno aj táto 
skutočnosť je príčinou rozdielu v písanom prejave medzi mladými a skôr 
narodenými. Písomný prejav nie je iba záležitosťou obsahu problému, ale 
aj literárnej zručnosti a skúsenosti a je aj charakteristikou autora textu. 

všeobecne sa teraz odborné informácie odovzdávajú väčšinou hovore-
ným slovom, audiozáznamom, videozáznamom a písanou formou. Rýchle 
„odovzdávanie“ informácií je užitočné kvôli samotnej rýchlosti a získaniu 
informácií o požadovanom probléme. videozáznam je inštruktívny a uži-
točný na pochopenie zložitého. Obyčajne však vylučuje možné široké 
kombinácie. Písaná informácia sa percipuje zložitejšie, ale štúdiom textu 
získaná informácia má najdlhšiu retenciu v pamäti. v zásade však platí, 
že pripraviť nejaký slovný opis do zoradených viet nemusí byť z pohľadu 
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autora príliš veľkou zložitosťou. Pochopiť to, čo chcel autor „povedať“ 
týmito vetami, môže byť pre recipienta neprekonateľným problémom. 
voľne by sme mohli túto situáciu parafrázovať, že autorom rýchlo a ľahko 
napísaný text sa obyčajne veľmi ťažko číta a chápe, alebo ho recipient vôbec 
nepochopí. možno, že ešte horšie je, ak autor napíše text, ktorý pri čítaní 
vyvoláva opodstatnenú otázku – ako mohol tento autor zmaturovať.

v prípade rozhodnutia napísať odborný text je potrebné rešpektovať, 
že to nie je sebaprezentácia autora textu. každý odborný alebo vedecký 
text musí problém predkladať v ľahko percipovateľnej forme. Teda nie 
v okrasných súvetiach na pol strany, ale v jednoduchých vetách, z ktorých 
možno pri prvom čítaní pochopiť obsah, podstatu problému. mladí ľudia 
majú teraz záujem získať nové poznatky rýchlo a najmä ľahko. Skôr formou 
zábavy ako štúdiom zložitých textov, čítaním dlhých súvetí a analýzou 
vymenovaných poznatkov vrátane detailov bez jednoducho opísaných vzťa-
hov. neargumentujeme tým, čo sa nám podarilo napísať, ani skúsenosťami. 
Píšeme to aj preto, aby sme „zahamovali“ prípadné debaty s tými, ktorí 
napísali svoje prvé „písané dielo“ o nejakom probléme a pri debate s redak-
tormi siahodlho obhajujú a vysvetľujú, že ich text je vynikajúci a že by sme 
ich mali pochopiť, že ich text nemožno upraviť, ani skrátiť, ani doplniť. 
niekedy sa v neprispôsobilosti voči spoločným pravidlám prejavuje vysoká 
rozhodnosť autorov, akoby to bola jediná forma zdôrazňovania vlastnej 
výnimočnosti. keby sa akceptoval každý autorský text na uverejnenie 
do časopisu alebo do knihy, vznikol by „zborník rukopisov“ – formálne 
niečo a obsahom možno nič. Autorská fantázia vo vynachádzaní tabuliek 
a rôznych druhov písma je akoby obrazom ľudovej umeleckej tvorivosti. 
Tieto a mnohé ďalšie skutočnosti boli základom nášho rozhodnutia napísať 
niekoľko viet pre tých, ktorí sa rozhodnú napísať odborný alebo vedecký 
text. Tieto vety nie sú určené pre skúsených autorov vynikajúcich textov, 
ktoré bývajú nielen dokonalé z odbornej stránky, ale sú aj obrazom vyso-
kého literárneho majstrovstva ich tvorcov.

mohli by sme voľne povedať, že pri čítaní odborného a vedeckého textu 
z oblasti, v ktorej sme „doma“, čítame v texte aj to, čo tam nie je napísané. 
Ak máme primerané vedomosti, tak rozumieme, čo vety vyjadrujú. Ak by 
tie isté vety čítal človek bez ovládania opisovanej matérie, nemusel by vôbec 
vedieť, „o čom to je“. v tomto smere existuje veľa „odtieňov“. Treba myslieť 
na to, že medzi autorom textu a recipientom môže byť veľmi veľký rozdiel. 
na túto skutočnosť treba pri písaní odborného textu prihliadať.

všetko nové a to, čo dýcha novotou, býva príťažlivé a obdivované. 
Po istom čase sa aj obdivované môže hodnotiť a porovnávať z iného 
pohľadu. Podobne ako novotou a veľkosťou očarujúci internet. veríme, 
že k písanému textu a ku knihám sa budú ľudia častejšie vracať možno 
aj preto, že sa nevypínajú ako obrazovka počítača. Elektronické médiá 



142

sú zásobou informácií, niekedy bez systému, a preto môžu pripomínať 
viac sklady ako pyramídy. Toto nie je tvrdenie, ale názor, s ktorým nie je 
potrebné súhlasiť. 

za najväčší úspech považujeme to, ak sa autorovi podarí napísať zlo-
žitý text tak, že sa tento bude ľahko percipovať. Autor by mal rešpektovať 
tento princíp nielen pri tvorbe textu, ale aj pri tvorbe tabuliek a obrázkov. 
vieme, že čitateľ preferuje jednoduchšie tabuľky a veľmi jednoduché 
schémy. Tabuľky s veľkým počtom hodnôt alebo údajov čitateľ preskakuje! 
Obrázky by nemali byť ozdobou textu, ale jeho dovysvetľovaním. Čitateľ 
nemusí pochopiť detailné zmeny na reprodukovanom rtg obrázku, ak nie 
sú vyznačené a opisom priblížené.

Pripomenuli sme už súčasnú náhlivosť, ktorú nemôžeme eliminovať 
z nášho života. Preto by mal autor pamätať na to, aby nezačínal písať 
o probléme „od Adama“. Historické úvody a zdôvodnenia sa viac hodia 
do spomienok pre starších pracovníkov, lebo im pripomínajú „zašlé časy“. 
Autor textu by mal pamätať na to, že niektorí „čitatelia“ nemajú klasické 
vzdelanie, neovládajú základy latinčiny a gréčtiny. Preto by v odôvodne-
ných prípadoch mohol uviesť obsah menej frekventovaného termínu. 
Prirodzenou podmienkou kvalitného textu je najmä naša schopnosť opísať 
zložité mechanizmy a priebehy jednoduchým, ľahko percipovateľným 
spôsobom. Opísať jednoducho neznamená opísať primitívne. Skôr, ako 
sa rozhodneme text napísať, mali by sme si vopred ujasniť „kostru“ textu 
a hĺbku, po ktorú má dosahovať. Autor by sa nemal usilovať napísať všetko, 
čo o probléme vie, alebo čo si neodôvodnene myslí. na druhej strane by to 
nemal byť text ako do bulvárneho časopisu alebo na bakalárske štúdium, 
v ktorom sú mnohé poznatky informáciou. v odbornom a vedeckom texte 
je potrebné zdôrazniť podstatu a dedukovať riešenie analogických alebo 
čiastočne analogických situácií. Odborný a vedecký text musí byť napísaný 
tak, aby ho recipient chápal už pri prvom čítaní. Istou pomôckou pre 
autorov bez veľkých skúseností môže byť aj akustická podoba textu. Autor 
si môže nahovoriť vlastný text alebo jeho časť do diktafónu a potom môže 
text počúvať. Takto zistí úseky viet a textu, ktoré sú gramaticky napísané 
správne, ale z počutých viet sa ťažko percipuje ich obsah.

Prechovávame úctu voči všetkým múdrym a skúseným, ktorých sme 
„stretli“, a mnohým, ktorých sme „poznali zblízka“. myslíme si, že vysoká 
odbornosť alebo klinická skúsenosť nie sú – sua sponte – zárukou kvality ich 
textu. niekedy je rozdiel aj medzi verbalizovanou a písanou prezentáciou 
poznatkov. múdro a dokonale napísať text je vlastne schopnosť, na ktorej 
má „veľkú zásluhu“ nielen náš talent, ale aj hlboké štúdium a „tréning“ 
v opise situácií, a nie iba „tréning v písaní chorobopisov alebo v „deskripcii 
dovolenkových zážitkov“. Obe skôr deformujú písomný prejav, ako by 
ho zdokonaľovali. Tieto vety píšeme aj preto, že rátame s ich úžitkom pre 
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mladších kolegov. niekedy máme pocit, že sa vytráca skromnosť a úsilie 
pochopiť, že naše rukopisy nie sú iba našou vizitkou, ale že majú určité 
poslanie, slúžia na odovzdávanie vedomostí a poznatkov.

Starší kolegovia bývajú obyčajne dôslednejší ako mladší. Preto sú ich 
texty viac „vysvetľujúce“ ako informujúce. Prílišná dôslednosť v opise a pri 
vyjadrovaní robí niekedy text ťažkopádnym a zdĺhavým. mladší kolegovia 
píšu stručnejšie. Obyčajne píšu rýchlo a niekedy preskakujú z problému 
na problém. Ich text býva niekedy povrchný a stráca sa v ňom súvislosť. 
Obsahuje veľa informácií, ale tieto obyčajne nie sú usporiadané tak, aby 
tvorili súvislý text. 

Opakujeme, že napísať odborný text neznamená napísať to, čo o po-
jednávanom predmete vieme. v ďalšom opise sa sústredíme na prípravu 
vedeckého článku do odborného časopisu. Diplomová a dizertačná práca 
sa od článku líšia najmä rozsahom. Ak je naším cieľom kvalitný text, tak 
jeho príprava nie je jednoduchou záležitosťou. napísať odborný text sa 
nám podarí vtedy, ak budeme od samého začiatku pristupovať k tejto 
úlohe zodpovedne a s vysokou mierou vlastnej skromnosti. Ak je to text 
do odborného alebo vedeckého časopisu, tak by sme si mali pripomínať, 
že editori „vdýchnu“ konečnú podobu textu, upravia ho. Editori majú 
právo požadovať doplnenie textu v súlade s najnovšími poznatkami a majú 
právo vynechať v texte tie časti, ktoré majú iba informatívny význam 
a netýkajú sa podstaty problému. Dobrým textom nie je ani „extrakt“, 
hoci z „múdrej literatúry“. na tejto predstave sa možno podieľa aj súčas-
ný záujem o informácie z internetu. nepochopenie vžitých pravidiel pri 
zverejňovaní autorského textu nie je „ozdobou“ jeho autora. Súdny čitateľ, 
redaktor, editor obyčajne pozná, že to nie je autentický text, prípadne, že 
je to text, ktorý naznačuje plagiátorstvo, ktoré je principiálne neprijateľné. 
Tvorba vedeckého a odborného textu nie je jednoduchou záležitosťou, ale 
intelektuálnou činnosťou. 

vedecký a odborný text – to nie sú „nadupané definície“ od prvého 
odseku až po koniec textu. býva to tak, že súčasná mladšia generácia autorov 
rada vymenúva poznatky, akoby to bolo to najpodstatnejšie. Súvislosť sa 
obyčajne stratí, alebo ju treba úporne hľadať. Staršia generácia sa niekedy 
uchyľuje k dlhým súvetiam, ktoré bývajú veľmi často zradné. Podstatné 
je, že pri ich čítaní nezabudneme na konci súvetia to, čím sa začínalo. 
v odbornom texte by sme sa mali vyhýbať súvetiam. Odborný text by mal 
byť napísaný jednoduchými vetami bez prikrášľovania. mali by to byť vety, 
ktoré nadväzujú na seba. mali by byť tak usporiadané, aby sme problém 
chápali už pri ich prvom čítaní, aby sme nemuseli lúštiť, čo chcel autor 
povedať. Ak by autor trval na súvetiach, tak si dovoľujeme odporúčať, aby si 
každé súvetie a aj celý text nahlas prečítal. komplikované súvetia sa nedajú 
nahlas prečítať tak, aby bol pri ich prvom počutí zrejmý ich obsah.
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Príprava vedeckého alebo odborného rukopisu je intelektuálnou 
činnosťou takmer najvyššieho stupňa. mohli by sme voľne povedať, že 
autorizovaný text je indiskrétny. Odhaľuje nielen to, čo autor o problé-
me vie, ale odhaľuje aj jeho majstrovstvo napísať to, čo vie. Stáva sa, že 
editorská úprava textu niekedy zaberie viac času, ako autor venoval jeho 
napísaniu. býva to až úsmevné, že pri revízii textu sa autor teší, ako dobre 
sa mu podarilo napísať text. Obyčajne teda neprotestuje, ale za úpravu 
ani nepoďakuje. Po editorskej a redakčnej úprave dostáva autor na re-
víziu sadzobný rukopis. vo vysádzanom rukopise sa opravujú iba chyby 
a nemôžu sa robiť ďalšie vylepšenia textu. v tejto knižke sú uverejnené 
najdôležitejšie korektorské značky, ktoré by mal každý autor ovládať. Ak 
vám z ktoréhokoľvek medzinárodného, svetového časopisu zašlú sadzbu 
vášho rukopisu na korektúru, tak obyčajne požadujú opravy urobiť ko-
rektorskými značkami, ktoré sú medzinárodne platné! Sú medzinárodným 
esperantom na opravy textov!

v tejto knižke sú aj formálne zásady prípravy textov. Ich nedodržia-
vanie robí editorom a redaktorom obrovské a časovo náročné starosti. Pri 
tejto príležitosti si dovoľujeme poznamenať, že autor musí rešpektovať, že 
v odbornom texte sa používa normálny text a text písaný „tučne“ (bol-
dom), resp. polotučne. mikroorganizmy sa píšu kurzívou (italicom). Pri 
grafickej úprave sa dodrží hierarchia nadpisov, obyčajné a polotučné písmo. 
vo vedeckej spisbe sa nepoužíva podčiarknutý text, ani rôzne typy písma. 
mnohými typmi písma „vyčačkaný“ text je možno graficky zaujímavý, ale 
v odbornej literatúre je neprijateľný. Po prečítaní textu by si čitateľ nemal 
pamätať, akým typom písma bol text napísaný. vtedy možno hovoriť 
o texte, že je graficky primeraný.

Spracovanie myšlienok do textu nie je jednoduchou záležitosťou. 
Osobne si myslím, že na Lekárskej fakulte Uk v bratislave je veľmi veľa 
múdrych a talentovaných ľudí. myslím tým aj študentov zo Slovenska 
i zo zahraničia. mnohí sú veľmi zanietení pre vedu a vedecké bádanie. na 
fakulte však neexistuje reálny, a dokonca ani virtuálny priestor na debaty 
o vede. Preto si dovoľujem záujemcom navrhnúť, aby svoje výsledky báda-
nia alebo výsledky z pozorovaní spracovali do súvislého textu ako vedeckú 
publikáciu. môže to byť diplomová práca, doktorandská dizertačná práca 
alebo text na uverejnenie v impaktovanom časopise. Hotový, napísaný text 
ďalej „nevylepšujte“. Odložte ho a pustite sa do štúdia problému, o ktorom 
píšete vo svojom texte. Hľadajte články s tematikou, s problémami, ktoré 
ste vo svojom texte opísali. Asi po polročnom štúdiu znova otvorte svoj text 
a opäť si ho prečítajte. Až vtedy uvidíte, či váš rukopis dosahuje úroveň 
podobných textov zo svetovej časopiseckej literatúry, alebo nie. Teraz môžete 
začať pracovať na „vylepšení“ svojho rukopisu. Určite takýmto spôsobom 
„posuniete“ svoj rukopis o úroveň vyššie. „Tajomstvo tohto úspechu“ spo-
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číva v tom, že v určitej etape musíte mať vlastný rukopis a potom môžete 
znova začať študovať svetovú literatúru. napísaný text je nielen v zásuvke 
vášho stola, ale je uložený vo forme pamäťových stôp a pri čítaní svetovej 
literatúry robíte aj komparáciu vlastného textu s inými textami. nehovo-
rím, že tento postup je „príkazom alebo nariadením“. niekoľko desaťročí 
pozorujem, že toto odporúčanie je nespochybniteľné a nedá sa nahradiť 
ničím. bez „metódy odloženého textu“ sa len ťažko podarí začínajúcemu 
autorovi alebo začínajúcemu ambicióznemu vedcovi „len tak“ napísať text, 
ktorý bude mať „vysokú cenu“. Postup pri príprave vedeckej časopiseckej 
publikácie je opísaný v samostatnej kapitole tejto knižky.

výhovorky môžeme v súčasnom svete už považovať za niečo preko-
nané, archaické. Argumenty nedostatku moderných prístrojov, zariadení 
a laboratórií neobstoja. Špičková veda sa v súčasnosti robí aj bez prístrojov. 
Dovoľujem si niekoľkými vetami priblížiť túto skutočnosť. Špičkové vedec-
ké prístroje, ktoré napríklad dokážu detegovať pohyb mikročastíc v určitom 
milieu, môžu „majiteľovi zariadenia“ poskytnúť požadované informácie. 
získané informácie, ich rôznorodosť, rozdielnosť a neprítomnosť sú zákla-
dom tvorby textu, ktorý „majiteľ zariadenia“ opíše. Text býva veľmi často 
deskripciou zmien v sledovanom prostredí. Rukopis formálne upravený do 
publikácie neprijmú na uverejnenie v žiadnom impaktovanom časopise. 
Príčinou je to, že rukopis je iba deskripciou pozorovaných zmien, ktorým 
chýba „zakomponovanie do predpokladaných súvislostí“. Táto podstata 
býva niekedy zhrnutá do dvoch alebo troch viet v rukopise. To sú vety, 
ktoré sú obohatením poznania. nemôžu to byť informácie, ktoré sú opisom 
toho, čo bolo „videné alebo odmerané“. Je to „na zaplakanie“, ak autor svoj 
„neúspech“ odôvodňuje tým, že nemá najnovšiu verziu zariadenia, a získané 
zariadenie „starostlivo zakryté odpočíva v laboratóriu“. Stručne môžeme 
povedať, že deskripcia výsledkov bez ich „zakomponovania do súčasného 
poznania“ nezabezpečí akceptovanie rukopisu v impaktovanom časopise.

Adepti vedeckého bádania, diplomanti by mohli „mať na pamäti“, 
že pacient býva, nie zriedkavo, mimoriadne zložitou entitou. možno by 
na „vypracovanie“ diplomovej práce mohla stačiť detailná analýza cho-
robopisu polymorbidného pacienta. v celom procese progresie choroby 
by bolo možné analyzovať nielen jednotlivé funkcie, ale aj vzťahy medzi 
nimi, terapeutické ovplyvnenie pôsobením na niektoré zložky a systémy 
v organizme. vypracovaním analýzy by diplomant mohol preukázať nielen 
svoje vedomosti, ale aj schopnosť obsiahnuť problém choroby a jej liečenia 
s prihliadnutím na najvyššiu úroveň súčasného poznania. Túto možnosť 
uvádzam najmä preto, že dnes sa skutočne „špičková veda robí“ aj bez 
laboratórií a bez meraní. 

veda určite nie je iba opisom meraní, definíciou parametrov a opisom 
štruktúr. v posledných rokoch sa nazhromaždilo obrovské množstvo mera-
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ní, výsledkov a komparácií. Často sú to takmer identické a niekedy opačné 
merania. Ukázalo sa, že „produktivita“ je rozdrobená, že ide o pohľady na 
jeden problém z mnohých strán. vznikla tu prirodzená túžba pokúsiť sa 
viaceré pohľady skoncentrovať na identický problém. výsledkom tohto pro-
cesu bola analýza publikovaných analýz, pre ktorú sa používa názov metaa-
nalýza. Osobne som sa dávnejšie stretol s pracovníkom, ktorého publikácie 
som mal preštudované. Prekvapilo ma, že pri publikáciách nemal uvedené 
žiadne slávne pracovisko, ani univerzitu. bola tam iba jeho poštová adresa 
bez pracoviska. Teraz existuje niekoľko „centier“ na metaanalýzy. centrá 
nemajú žiadnu inštitucionalizovanú organizáciu. mimoriadne skúsený 
pracovník alebo veľmi malá skupina pracovníkov intenzívne študuje najmä 
experimentálne publikované práce o jednom probléme. Publikácií môže 
byť 10 alebo 200, alebo aj viac. Po dlhom (ročnom, dvojročnom) štúdiu 
pripravia z týchto prác stručný (niekoľkostranový) záver, ktorý možno 
nazvať metaanalýza, lebo je to analýza analýz. myslím si, že metaanalýzy 
sú „najvyššou úrovňou vedeckej práce“. výsledky metaanalýz sa dosť často 
inkorporujú do „pravidiel“ (guidelines), ktoré určujú, aký postup by sa mal 
dodržať pri určitých chorobách alebo definovaných poruchách. Pravidlá 
(guidelines) „odobrujú“ národné odborné spoločnosti a potom sú striktne 
záväzné. Osobne v tom vidím výsledok vedeckého bádania a jeho zhmot-
nenú užitočnosť. S prihliadnutím na všetko napísané je asi celkom zrejmé, 
že medicína je permanentným zdokonaľovaním v neustálom vývoji. vývoj 
ovplyvňuje vedecké bádanie, skúsenosť a komparácia, ktorých výsledkom 
sú metaanalýzy a „guidelines“. Je nepredstaviteľné, aby lekár nemal osobnú 
skúsenosť s týmito oblasťami medicíny. 

Diplomová práca je pre medikov mimoriadne cennou príležitosťou 
zoznámiť sa so všetkým, čo lekára v jeho budúcom odbornom živote 
očakáva, čo bude musieť robiť preto, aby „nestratil dych“ na dlhej trati 
vlastného profesionálneho života. Pre doktoranda je dizertačná práca „vstu-
pom“ do vedeckého bádania. Teraz okrem odovzdania písaného elaborátu 
musí predložiť uverejnené publikácie v impaktovaných časopisoch alebo 
doklady o ich akceptovaní. Tým sa problém nekončí, lebo pri habilitácii 
a inaugurácii profesora potrebuje už predpísaný počet vedeckých publi-
kácií, ktoré boli uverejnené v časopisoch s vyšším impaktovým faktorom. 
niekoľko stručných informácií je obrazom toho, že vedecká „kvalifikácia“ 
má pravidlá, ktoré sa musia dodržať a nemali by sa akýmkoľvek spôsobom 
podliezť. Písať o týchto skutočnostiach by však vyžadovalo desiatky ďalších 
strán. bez ohľadu na to, či sa bude absolvent zdokonaľovať v klinickej 
a praktickej medicíne, alebo bude pokračovať v budovaní vlastnej vedeckej 
kariéry, je potrebné, aby mal s vedou „osobnú skúsenosť“. 
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PíSAnIE vEDEckEJ PUbLIkácIE

Langer P.

Autor tohto textu hovorieval už pred rokmi mladým adeptom, že pub-
likačná práca sa nezačína vtedy, keď si autor sadne nad prázdny hárok 
papiera a začne obhrýzať ceruzku. Dnes však to isté platí o sadnutí si pred 
prázdnu obrazovku. Publikačná činnosť je totiž nepretržitým procesom, 
ktorý vedecký pracovník prežíva neustále. Pri stavaní každého pokusu, 
pred realizáciou každého výskumného kroku si totiž kladie otázku, čo tým 
chce vyriešiť, čo od toho očakáva a čo si od tohto sľubuje. nevyhnutne si 
musí súčasne uvedomiť, aký stavebný kameň chce touto etapou položiť 
do konštrukcie budúcej publikácie, ku ktorej sa dostane hoc aj o niekoľko 
rokov. Takto neustále buduje vo svojej mysli štruktúru takejto publikácie. 
keď sa potom jedného dňa rozhodne, že to konečne napíše, nemusí už 
dlho obhrýzať ceruzku. 

najjednoduchšie je začať opisom experimentálnej časti „materiál 
a metódy“, pretože tu si v plnej miere uvedomujeme, ktoré výsledky 
chceme do publikácie zhrnúť. Pri konfrontácii svojich predchádzajúcich 
predstáv s napísaným textom sa zrazu nečakane ukáže, že niekde nám 
ešte nejaký údaj chýba, že niektoré z budúcich tvrdení bude treba ešte 
podoprieť ďalším pokusom alebo nejakou ďalšou metódou a podobne. Je 
nepísaným zákonom, že materiál a metódy treba opísať tak, aby ktokoľvek 
mohol na základe týchto údajov prácu zopakovať. na to dbajú recenzenti 
aj odborní redaktori časopisov. Je však verejným tajomstvom, že najmä 
špičkové pracovné skupiny síce uvedú presné princípy použitých metód 
spolu s presnými citáciami publikácií, kde boli opísané, ale úmyselne ne-
uvedú niektoré svoje „kuchynské“ tajomstvá (napr. použitie inej teploty, 
než bola v originálnej publikácii, či inej koncentrácie nejakej látky, nejakú 
síce drobnú, ale významnú vlastnú modifikáciu a pod.), takže tí, ktorí sa 
pokúšajú na prácu nadviazať, majú problémy. Títo autori však riskujú, že 
časom, ak sa na to príde, nebudú ich považovať za serióznych. 

keď dáme túto stať dokopy uspokojivým spôsobom, je najlepšie 
pokračovať ďalej opisom výsledkov, ktoré samozrejme boli už predtým 
štatisticky vyhodnotené a na základe toho spracované do grafov a tabuliek. 
Žiada sa, aby táto stať obsahovala iba čisté údaje o výsledkoch. Ak toto 
kritérium nie je splnené, býva to často terčom pripomienok recenzentov. 
Recenzenti vo svojich posudkoch niekedy priam označia vety, ktoré do state 
o výsledkoch nepatria. nemajú tam teda byť autorove úvahy o význame 
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nejakých výsledkov alebo rozsiahle komentáre o možných mechanizmoch, 
ktoré k týmto výsledkom viedli a pod. Toto všetko patrí až do diskusie. Ide 
tu totiž aj o uľahčenie práce pre tých budúcich konzumentov publikácie, 
ktorých zaujímajú predovšetkým čisté výsledky, a nie filozofia autorov. Treba 
však povedať, že budú aj takí, ktorých bude zaujímať viac táto filozofia, a tí 
si prečítajú pozorne celú diskusiu, lebo aj tá môže pre nich priniesť nové 
nápady, ktoré ich môžu zaujímať viac ako výsledky. Pri každom z uvede-
ných výsledkov má byť sformulovaný záver. Ak je čiastkových výsledkov 
niekoľko, môže byť takýto čiastkový záver na konci každého príslušného 
odseku, na konci state by však mal byť celkový záver. 

Pri ďalšom postupe môžeme sformulovať úvodnú stať. Po definitívnom 
ujasnení a sformulovaní predchádzajúcich dvoch statí by to nemal byť 
osobitný problém už aj preto, že autor často niekoľko rokov na probléme 
pracuje, vie, o čo mu ide a čo tým rieši. Úvod nemusí a ani nemá byť 
veľmi dlhý, má však byť vecný a výstižný. málokto má chuť a čas na čítanie 
dlhých úvodov. Treba mať na mysli aj to, že prácu budú čítať úzko zameraní 
odborníci, ktorí majú záujem predovšetkým o konkrétne výsledky. naj-
mä tým však treba v úvode povedať, o čom budeme písať vo výsledkoch 
a stručne ich uviesť do problému, ktorý už aj tak sami poznajú. niektorí 
autori obyčajne v úvode uvádzajú tzv. učebnicové poznatky, ktoré pozná 
každý. To je pomerne veľký nedostatok, ktorý zarazí každého recenzenta 
hneď na začiatku. Ďalším nedostatkom je, ak niekto v úvode chce opísať 
celú históriu vývoja daného problému počas posledných 30 – 40 rokov, 
čím jednak neúmerne zvyšuje rozsah rukopisu, a jednak túto históriu každý 
odborník pozná, a to často lepšie ako sám autor. 

v úvode treba teda predovšetkým starostlivo vybrať niekoľko relevant-
ných prác z posledných rokov, ktoré vymedzujú cestu k danému problému. 
býva veľmi výhodné, ak autor pozná práce, ktoré sa rozchádzajú práve 
v názore na problém riešený v jeho vlastnej práci a ešte výhodnejšie je to, 
ak výsledky niektorých prác sú rozdielne alebo dokonca protichodné. Ak 
autor má náhodou „v rukáve“ práve nejaký príspevok k riešeniu týchto 
rozdielov, môže si vhodným zostavením úvodných myšlienok podopretých 
príslušnými citáciami sám „nahrať na smeč“, ktorým by v tom prípade 
bol záver úvodnej state. v tomto závere totiž sa žiada definovať cieľ prá-
ce. nemôže byť nič lepšie, ako ukázať, že cieľom tejto práce je prispieť 
k riešeniu práve uvedeného rozporu v názoroch a výsledkoch týkajúcich 
sa riešeného problému. Tým autor „boduje“ u recenzentov aj u budúcich 
čitateľov a zvyšuje si šance na „dobrý impakt“ svojej práce, čo sa žiada 
najmä v súčasných podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie o uplatnenie 
výsledkov práce a o získavanie grantovej podpory. Samozrejme však si musí 
byť pritom istý, že má dosť materiálu na podporu riešenia problému a že 
sa v ďalších statiach tento jeho prísľub sám od seba nerozplynie. 
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S tým, čo sme povedali o úvode, úzko súvisí aj názov práce. Ten musí 
byť výstižný a hlavne atraktívny pre pracovníkov v danom probléme. 
nemá byť však bombastický. mal by vhodným spôsobom obsahovať aspoň 
2 alebo 3 tzv. kľúčové slová. Treba totiž uvážiť, že pri súčasnom spôsobe 
šírenia informácií pomocou počítačových sietí sa dostávajú záujemcovia 
v prvom rade k nadpisu práce, potom na základe jeho atraktívnosti sa môžu 
dostať ďalej k abstraktu a v prípade ďalšieho záujmu často s problémami 
až k celému textu. 

veľmi ťažké je napísať diskusiu. v nej autor doslova a do písmena 
vlastne na diaľku diskutuje so všetkými ďalšími autormi a skupinami pracu-
júcimi na tejto problematike. musí stručne jednou až dvoma vetami uviesť 
ich hlavné výsledky a definovať, v čom sa jeho výsledky s nimi zhodujú 
a v čom nie. A nielen to, mal by ešte aj uviesť, prečo sa s nimi zhodujú 
a prečo sa nezhodujú. To je ten jednoduchší problém. 

Okrem toho by si mal ešte sám sebe stavať určité možné alebo očaká-
vané námietky a pripomienky k vlastným výsledkom, mal by vystihnúť 
a uvážiť, aké námietky by mohli mať recenzenti a prípadne budúci čitatelia 
práce po jej uverejnení a mal by sa pokúsiť aspoň na niektoré z nich uviesť 
svoj názor. v diskusii však predovšetkým treba podoprieť vlastné výsledky 
uvedené v práci. 

napísať dobrú a fundovanú diskusiu nie je jednoduché. mnohí autori 
v diskusii vlastne iba opakujú výsledky trocha inými slovami, na rozdiel 
od state o výsledkoch ich však iba „prešpikujú“ niekoľkými citáciami 
z literatúry. Sú aj takí autori, ktorí nedokážu alebo si netrúfajú napísať 
samostatnú diskusiu vôbec a podávajú rukopisy prác, kde spájajú výsledky 
s diskusiou do jednej state pod názvom „výsledky a diskusia“. To je však 
samozrejme neprijateľné na publikovanie v dobrom časopise. 

Dobrú diskusiu rozhodne nemožno napísať za niekoľko hodín, ba treba 
povedať, že ani za niekoľko týždňov. celkom prijateľná doba na napísanie 
dobrej diskusie je najmenej niekoľko mesiacov, pričom treba vždy určitú 
verziu nechať niekoľko týždňov „odležať“. keď sa k nej po čase človek vráti, 
často býva prekvapený, čo tam všetko popísal. 

Toto však do istej miery platí aj o ostatných častiach publikácie. Je to 
akási autorova oponentúra vlastného textu, na čom by sa mali povinne 
zúčastniť všetci tvoriví spoluautori. Diskusia je obrazom toho, ako autori 
ovládajú problematiku, jej úskalia a ako poznajú relevantnú literatúru. Pri 
písaní diskusie si človek často uvedomí, že mu k podopreniu výsledkov 
ešte chýba určitý dôležitý údaj, a preto odloží publikovanie o niekoľko 
mesiacov, ba aj rokov, kým tento údaj nezíska. Je dobré zaznamenávať si 
už počas vykonávania určitej výskumnej etapy problémy, o ktorých by sa 
malo diskutovať. Aj pri písaní predchádzajúcich statí často takéto nápady 
prichádzajú, lebo autor je vtedy nútený uvažovať o jednotlivých formulá-
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ciách. napriek všetkým uvedeným požiadavkám má byť diskusia stručná. 
Aj tu sa ukáže autorovo majstrovstvo v schopnosti jasne chápať podstatu 
výsledkov iných, ich názorov a samozrejme aj podstatu prezentovaného 
problému. 

možno ešte pridať niekoľko poznámok k spôsobu a štýlu písania. Štýl 
má byť seriózny, treba sa vyhýbať hovorovým slovám a slangom, ktoré sa 
síce používajú aj v prednáškach, ale nie sú náležité v písomnom prejave. 
nemajú sa používať bombastické a emocionálne podfarbené formulácie, 
napr. „týmto výsledkom sme boli prekvapení“ (niektorí, najmä v pred-
náškach, hovoria dokonca „fascinovaní“). Touto formuláciou totiž niekedy 
môžu autori deklarovať aj to, že boli prekvapení niečím, o čom predtým 
sami nevedeli, hoci napr. to môže už byť všeobecne známe. Ak je nóvum 
skutočne overené a autori sú presvedčení, že idú publikovať celkom nový 
poznatok, je vhodné použiť formuláciu „pokiaľ je nám známe, nebolo 
podobné pozorovanie zatiaľ publikované“, pričom je vhodné aj stručne 
definovať toto pozorovanie. 

Abstrakt práce sa dnes stáva jednou z najdôležitejších súčastí práce. 
vďaka internetu a obrovským medzinárodným databázam sa možno dostať 
veľmi rýchlo a jednoducho k abstraktom všetkých publikovaných prác vo 
svete. na základe abstraktu si možno vytvoriť obraz o príslušnej publikácii 
a zistiť, či patrí do okruhu nášho bezprostredného záujmu. Dostať sa však 
k plnému textu publikácie je už ťažšie, pretože za prístup treba vo väčšine 
prípadov zaplatiť. Ešte pred 2 – 3 rokmi som často vystačil s abstraktmi, 
lebo obsahovali dostatok konkrétnych údajov (priemery, počty vyšetrených, 
štatistické čísla atď.). v poslednom čase sa mi však zdá, že abstrakty priná-
šajú iba všeobecné informácie: „robilo sa to a to“, „ukázalo sa, že to tak je“ 
a pod. Akoby sa utajovali konkrétne údaje a vytváral sa tlak na to, aby si 
ľudia „za čísla“ platili. Je možné, že takto sa časom zvrhne celá progresívna 
koncepcia informačných databáz. viaceré časopisy však poskytujú bezplatne 
svoje publikácie z predchádzajúcich ročníkov 1 – 2 roky starých, niektoré 
aj súčasné súborné práce, nie však práce s originálnymi výsledkami. 

napísať dobrý abstrakt nie je jednoduché a pritom je to maximálnym 
záujmom autora. Abstrakt je reklamou publikácie na medzinárodnom trhu 
vedeckých výsledkov. Od abstraktu v prvom rade záleží, či sa práca dostane 
do povedomia vedeckej verejnosti alebo nie. Informačná úroveň veľmi vy-
sokého percenta abstraktov v medzinárodných databázach aj v zborníkoch 
abstraktov z veľkých medzinárodných konferencií je však pomerne nízka. 
mnohí autori totiž zrejme nevedia abstrakty písať. Spoločným nedostat-
kom je napr. používanie skratiek, ktoré sú možno blízke úzkemu okruhu 
špecialistov v danom odbore, ale v abstrakte nie sú vysvetlené, čím sa tento 
stáva nezrozumiteľným a fakticky bezcenným. viaceré abstrakty obsahujú 
veľa všeobecných formulácií a málo konkrétnych údajov. 
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citácie literatúry sú tiež jednou zo základných zložiek publikácie. 
málokto si uvedomuje, že citácie sa vlastne stávajú akoby súčasťou danej 
publikácie a že citáciami sa vlastne rozširuje niekoľkostranová publikácia na 
desiatky až stovky strán, najmä ak si uvedomíme, že každá z tzv. primárnych 
citácií obsahuje sama ešte ďalšie, tzv. sekundárne citácie. Svojho času pre-
vládali názory, že v práci treba poctivo odcitovať všetko, čo bolo v uvedenej 
problematike publikované. vychádzali z presvedčenia, že ten, kto všetko 
neodcituje, sa vlastne dopúšťa podvodu tým, že úmyselne utajuje výsledky 
iných a snaží sa vyzdvihnúť svoje vlastné. Dnes pri záplave publikácií však 
zďaleka nemožno dosiahnuť takúto komplexnosť citácií ani v súborných 
prácach obsahujúcich niekoľko sto primárnych citácií. Preto treba citovať 
iba tie práce, ktoré majú k publikácii bezprostredný vzťah, v prvom rade 
všetky tie, ktoré sa týkajú použitých metód, ďalej tie, ktoré sa spomínajú 
v úvode a v diskusii. Spomínať treba tie, ktoré sa bezprostredne týkajú 
problematiky, pričom sa treba predovšetkým zamerať na práce najnovšie, 
publikované v priebehu ostatných 2 – 3, najviac okolo 5 rokov. Pokiaľ ide 
o staršie práce, na tie, žiaľ, v súčasnej záplave nezostáva miesto. Predpokladá 
sa však, že sa viaceré z nich nachádzajú ako sekundárne citácie v citovaných 
primárnych prácach. Tento spôsob citovania však prináša aj riziko, že 
na niektoré práce sa po 20 – 30 rokoch úplne zabudne a po čase niekto 
príde na podobné vzťahy alebo si vytýči za cieľ podobné vzťahy sledovať, 
a výsledky sa dostanú do literatúry ako novinka. 
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vEDEcká PUbLIkácIA

Hulín I.

Pri diskusiách s diplomantmi a doktorandmi som musel často odpovedať 
na mnohé otázky tých, ktorí sa rozhodovali napísať svoju prvú publiká-
ciu. Ďalšie riadky sú preto určené tým, ktorí sa k tomuto činu odhodlali 
naozaj prvý raz. Prvou a prirodzenou podmienkou je, že „záujemca“ už 
preštudoval a pochopil dostatočný počet vedeckých publikácií z prestížnych 
časopisov. Preto nebudem písať o štruktúre vedeckých publikácií a o tom, 
čo je spoločnou charakteristikou vedeckých publikácií. 

napísať vedeckú publikáciu so zhrnutím výsledkov môže ten, kto niečo 
urobil, získal poznatky alebo výsledky, ktoré by chcel uverejniť. všeobec-
ne je forma zverejnenia výsledkov sledovaní, vyjadrenia myšlienok alebo 
predstáv obyčajne trojaká. Uvažujeme o nich bez nároku na klasifikovanie 
do určitého poradia. 

na vytvorenie nálady alebo určitého vnemu sa môže použiť farebná 
ilúzia alebo zobrazenie nejakej situácie na ploche alebo v priestore. Sti-
muluje to vznik „skrytého dialógu“ s tým, kto sa na zobrazenie alebo na 
umelecké dielo pozerá. 

Druhou formou je hovorené slovo. využíva sa v rozhlase, pri komu-
nikácii ľudí v osobnom styku, vo verejných prejavoch, pri prednese poézie 
a podobne. Ak je poslucháč pozorný, vytvára sa určitá väzba medzi tým, kto 
hovorí, a tým, kto počúva. vzniká „uzavretý okruh“, pri ktorom poslucháč 
reaguje na hovorené slovo a ten, kto hovorí, vníma a registruje správanie 
poslucháčov. Pri vytvorení tohto „uzavretého kruhu“ je rozhodujúci nielen 
obsah hovoreného slova, ale aj spôsob, akým sa hovorí, a mnohé ďalšie 
skutočnosti. 

Tretím spôsobom vyjadrenia myšlienok je písomná forma. má veľmi 
stálu a pomerne vycibrenú formu. Pri vytváraní dialógu medzi pisateľom 
a čitateľom môže čitateľ postupovať podľa vlastného uváženia. 

Písomný text si môže len prezrieť, povrchne prečítať alebo preštudovať. 
kvalitný text môže u čitateľa vyvolať veľmi dokonalé predstavy a silné 
vnemy. 

Pri vedeckých publikáciách alebo vedeckých prednáškach sa obyčajne 
spájajú dve formy vyjadrenia. Pri prednáškach je to hovorené slovo a obraz 
a pri publikácii je to písomné vyjadrenie spojené s obrazom. Túto zásadu 
si musí začiatočník vždy uvedomiť a dodržiavať ju. 
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najnovšie formy vedeckých publikácií bývajú v časopise spolu s adresou 
na pripojenie na audioformu publikácie, alebo na pripojenie na animované 
obrázky, alebo na hovorený komentár či dialóg k publikovanej práci. Tieto 
formy sa realizujú nateraz iba v špičkových vedeckých časopisoch. netýkajú 
sa všetkých publikovaných prác.

Je tu základná otázka, či možno napísať vedeckú publikáciu alebo 
prednášku bez akejkoľvek prípravy? Samozrejme, že nie. Uvažujme o tom, 
čo by mal začiatočník urobiť, aby zvládol túto dôležitú súčasť vedeckej 
práce. Takmer každý človek má na slovný a písomný prejav isté vlohy, 
ktoré môže ďalej skvalitňovať. Je potrebné, aby sa trvalo a živo zaujímal 
o spôsoby vyjadrenia myšlienok. musí sa neustále zdokonaľovať v hovo-
renom slove. na to mu slúžia diskusie o vopred určenej problematike 
najmä s odborne erudovanými osobami. veľmi dôležité je zdokonaľovanie 
písomného prejavu. 

Je potrebné sa usilovať o to, aby napísané slovo bolo priliehavo použité 
k veci, ktorú má vyjadrovať. všetko, čo napíšeme, musí mať určitú stavbu, 
musí byť zrozumiteľné a ľahko čitateľné. 

Teda napísanie publikácie si vyžaduje systematickú prípravu, ktorá sa 
skladá z dvoch hlavných krokov. Prvým je štúdium literatúry a druhým 
krokom je písomné vyjadrenie vlastných myšlienok. 

O príprave publikácie treba uvažovať aj vo voľných chvíľach, pokú-
siť sa pochopiť riešenú problematiku v širších súvislostiach a správnosť 
úvah overovať v diskusii. Toto sú základné skutočnosti, ktoré si musíme 
uvedomiť skôr, ako sa začneme pripravovať na napísanie publikácie alebo 
prednášky. 

Po dokonalej príprave môžeme začať s písaním vedeckej práce. Prvým 
krokom je zozbieranie získaných výsledkov, ich spracovanie, upravenie do 
formy tabuliek a obrázkov. majú byť zostavené prehľadne, aby poskytovali 
jasnú predstavu o všetkých dôležitých získaných skutočnostiach. Obsahom 
obrázkov a tabuliek sú štatisticky spracované výsledky, ktoré sa získali 
vedeckým bádaním. základné štatistické hodnotenie obsahuje zistenie 
priemerných hodnôt a rozptylov v súboroch, resp. v skupinách a údaje 
o tom, ktoré hodnoty sa zmenili významne, a ktoré sa nezmenili. 

napísanie vedeckej práce je dosť odlišné od prípravy vedeckej pred-
nášky. vedecká prednáška nie je prečítaním vedeckej publikácie a vedecká 
publikácia nie je do písomnej podoby spracovaná prednáška. Pri príprave 
rukopisu vedeckej práce si musíme uvedomiť, pre aký časopis vedeckú 
publikáciu pripravujeme. Iným spôsobom budeme spracúvať publikáciu 
pre časopis, ktorý má širšie zameranie, a odlišným spôsobom pre úzko 
špecializovaný časopis. Ďalej si musíme ujasniť, akým štýlom a akými 
výrazovými prostriedkami celú prácu napíšeme. v mnohých vedeckých 
publikáciách i monografických spracovaniach sú na túto problematiku 
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rôzne názory. Prevládajú tie, ktoré vedú vedeckého pracovníka, a teda aj 
lekára k tomu, aby vedeckú publikáciu písal prirodzene, bez násilného 
používania neobvyklých slov, ale aj bez násilného nahrádzania vžitých 
termínov neologizmami. 

Pri písaní vedeckej práce musíme mať na mysli, že nestačí, aby sme 
pravdivo opísali získané výsledky, ale že samotný opis musí mať primeranú 
formu. Predpokladom dobrého slohu je isté nadanie. Ale aj ten, kto ho 
nemá, môže praktickou činnosťou dosiahnuť dobrú úroveň písomného 
prejavu. Je to možné iba tak, ak si bude začiatočník ustavične zlepšovať 
svoj sloh a štýl, bude písať a napísané bude prepracúvať. Osobitný dôraz 
treba klásť na to, aby človek, ktorý má záujem zverejňovať výsledky svojej 
vedeckej práce, dbal nielen na to, ako píše, ale aj ako hovorí. Ak to zanedbá, 
nezlepší sa ani v štýle, ani v hovorenom prejave. 

napísať vedeckú publikáciu nie je ľahké. Tento názor zastáva väčšina 
vedeckých pracovníkov. Často sa vytvára konflikt medzi tým, čo „pisatelia“ 
napíšu, a ich predstavou o tom, čo chceli napísať. Existuje len veľmi malá 
skupina vedeckých pracovníkov a lekárov, ktorí vyhlasujú, že píšu svoje 
vedecké publikácie ľahko. Tí, ktorí tieto práce čítajú, však hovoria, že sa 
čítajú veľmi ťažko. 

Je potrebné zdôrazniť, že mimoriadny význam má používanie jedno-
duchých viet. každá vedecká publikácia je komplikované pojednanie, kde 
ide o analýzu viacerých faktorov, a preto je nanajvýš potrebné, aby vety 
boli jednoduché a krátke. Treba sa vystríhať dlhých súvetí, pri ktorých 
jednu strojom písanú stranu tvoria napr. tri vety tak, ako to možno vidieť 
v niektorých nevydarených rukopisoch. začínajúci vedecký pracovník 
akoby niekedy mal obavy vyjadriť svoje výsledky a myšlienky jednoduchými 
vetami. myslí si, že jeho vedecké zistenia nebudú mať patričnú vážnosť, 
ak bude o nich hovoriť jednoducho. Svoje myšlienky sa snaží vyjadriť 
dlhými súvetiami, čím sa práca stáva nezrozumiteľnou a zamotanou. Po 
napísaní prvej verzie myšlienok, predstáv alebo hodnotenia, vyjadrených 
jednoduchými vetami ich môžeme prepracovať do súvetí. Pravda, treba sa 
vyhýbať vetám, ktoré obsahujú veľa „hluchých slov“. napr. vo vete „Čo 
sa týka frekvencie akcie srdca, ukázalo sa, že táto sa pri aplikácii silného 
podnetu paradoxne znížila“. Tú istú vetu možno zjednodušiť do takejto 
podoby: „frekvencia akcie srdca sa pri aplikácii silného podnetu paradoxne 
„znížila“.

niekedy autor píše prácu príliš stereotypne, jedna veta sa podobá 
druhej. Takýto text sa číta veľmi ťažko a na čitateľa pôsobí unavujúco. To-
muto sa možno vyhnúť tak, že sa používajú vety rozličnej dĺžky a skladby, 
a hlavne sa využívajú synonymá pre jeden a ten istý pojem. 

Spomenul som, že prvá verzia práce nie je a nemôže byť konečná. To 
si musí dobre uvedomiť každý, kto vedeckú prácu píše. na prvú verziu 
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sa treba pozerať ako na surový výrobok, ktorý treba dokonale opracovať, 
aby bol obsah ľahko percipovateľný. Odporúča sa prácu preštylizovať, 
prepracovať, najlepšie s určitým odstupom času. Ak dospejeme k názoru, 
že práca sa blíži k definitívnej podobe, je potrebné aj napriek tomu, že je 
to vedecká publikácia, prečítať ju nahlas. zistíme tak, akú má „akustickú 
podobu“ a môžeme ešte odhaliť niektoré slabé miesta. 

ŠTRUkTÚRA A ObSAH vEDEckEJ PRácE 

Ujasnili sme si niektoré skutočnosti, ktoré súvisia s napísaním vedeckej 
práce. Teraz môžeme hovoriť o spôsobe jej napísania. 

vedecká publikácia je písomné spracovanie výsledkov vedeckej práce. 
Pretože tieto úvahy sú určené začiatočníkom, ktorí sa odhodlali napísať 
prvú vedeckú publikáciu, budeme sa ďalej pridržiavať informácií týkajúcich 
sa napísania publikácie do odborného alebo vedeckého časopisu. 

mladému vedeckému pracovníkovi chceme pripomenúť, že spôsob 
napísania vedeckej práce je vžitý a po formálnej stránke sa v prevažnej miere 
zhodujú vedecké práce uverejnené vo všetkých odborných a časopisoch 
nielen u nás, ale aj v zahraničí. vedecká publikácia obsahuje:

1. názov práce, autori a ich pracoviská, 
2. abstrakt, kľúčové slová, adresa elektronickej formy publikácie – 

uloženie, 
3. úvod, 
4. materiál a metódy, 
5. výsledky, 
6. diskusia, 
7. literatúra. 

každá vedecká práca musí mať názov. Pri ňom sa uvádzajú autori alebo 
autor práce a ich pracoviská. na začiatku je úvod, v ktorom sa zdôrazňuje, 
prečo sa vedecká práca napísala a aký je jej obsah. Ďalšiu časť tvorí stať 
označovaná „materiál a metódy“. Obsahuje opis použitých metód a ma-
teriálu. nasledujú výsledky, kde autor uvádza všetko, čo svojou vedeckou 
alebo odbornou činnosťou zistil. v časti diskusia sa porovnávajú vlastné 
výsledky alebo pozorovania s výsledkami alebo pozorovaniami iných auto-
rov a autor zaujíma kritické stanovisko k vlastným výsledkom. Abstrakt sa 
uverejňuje na začiatku vedeckej publikácie. Je to preto, aby čitateľ rýchlo 
zistil, či práca obsahuje údaje, ktoré sú pre neho dôležité. na základe toho 
sa rozhodne, či prácu preštuduje, prečíta, alebo len prezrie. 

Tieto informácie sú určené tým, ktorí chcú napísať svoju prvú vedeckú 
publikáciu. Preto pri písaní navrhujem postup, ktorý bude odlišný od 
toho, ako budú za sebou nasledovať jednotlivé časti v uverejnenej práci. 
Považujem za nesprávne, aby začínajúci autor písal state práce v poradí, ako 
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budú uverejnené. za najsprávnejšie považujem, aby autor ako prvú písal 
štvrtú časť, a to materiál a metódy, kde opíše, čo robil. Pri určitej zručnosti 
a skúsenostiach sformuluje krátku stať, v ktorej stručne uvedie použitý 
materiál, pokusné zvieratá, pacientov, rôzne látky, rozvedie postup sledova-
nia, postavenie celého experimentu, počty experimentálnych objektov, ich 
zoradenie do skupín, počet sledovaní a podobne. bežne používané metódy 
nerozpisujeme do detailu, ale radšej sa odvoláme na príslušnú literatúru, 
ktorá tieto metódy podrobne rozvádza. Túto časť treba napísať tak, aby 
čitateľ po prečítaní mohol zopakovať pokusy tak, ako ich robil autor sám. 
„materiál a metódy“ možno považovať za najľahšiu časť, pretože sa opiera 
o skutočnosti, ktoré sa tiahli celou vedeckou prácou. napísaním tejto časti 
autor získa určité sebavedomie, má pocit, že písanie nie je až také ťažké. 

keď dopíšeme časť „materiál a metódy“, môžeme pristúpiť k písaniu 
piatej časti, k výsledkom, kde opíšeme, čo sme zistili. Je to veľmi dôležitá 
a podstatná súčasť celej vedeckej práce. Píšeme ju maximálne objektívne 
a opíšeme výsledky, ktoré sme očakávali, ale aj výsledky, ktoré nemusia 
zapadnúť do rámca predpokladanej hypotézy. výsledky opisujeme stroho 
bez akýchkoľvek vlastných názorov a nevkladáme vety, ktoré by vyjadrovali 
náš osobný vzťah k výsledkom. nevyjadrujeme sa o tom, že išlo o výsledky 
očakávané alebo neočakávané, alebo že zmeny boli vo vzťahu k predpokladu 
prekvapujúce. získané výsledky prezentujeme nielen slovom, ale dokumen-
tujeme ich v tabuľkách a na obrázkoch. v niektorých prácach obrázky môžu 
tvoriť základ celej vedeckej práce a text iba obrázky doplňuje. Je prirodzené, 
že vo výsledkoch nemôžeme zverejniť všetko, čo sme zistili. Preto musíme 
urobiť štatistické zhodnotenie a určiť poradie dôležitosti všetkých zistení. 
Je potrebné vyvarovať sa uvádzaniu výsledkov v percentách, najmä ak ide 
o malé súbory alebo malé skupiny. 

keď sme opísali, čo sme urobili a čo sme zistili, a za predpokladu, že 
sme preštudovali podstatné pramene z domácej a z celosvetovej literatúry 
o našom probléme, môžeme začať písať diskusiu, jednu z najťažších častí 
práce. Tu musíme získané výsledky konfrontovať s výsledkami iných 
autorov, resp. s poznatkami celosvetovej vedy. vlastné výsledky musíme 
hodnotiť veľmi zodpovedne a kriticky, nesmieme ich preceňovať, ani 
usilovať sa zatriediť ich do vopred pripravenej hypotézy. Aj porovnanie 
s inými autormi musí byť objektívne. v tejto časti práce sa najvýraznejšie 
a najhmatateľnejšie prejavia vlastnosti autora vedeckej publikácie, prejaví sa 
aj jeho majstrovská schopnosť písomnou formou zaradiť výsledky do toho, 
čo je o probléme známe vo vzťahu k jeho vlastným výsledkom sledovaní. 
v tejto časti práce sa zároveň hovorí o veciach, ktoré sú polemické. v závere 
diskusie sa uzavrie polemika vlastným názorom a uvedú sa úvahy a smery, 
ktorými by sa mala sledovaná problematika ďalej riešiť. Upozorníme aj na 
prípadné úskalia, ktoré sa v sledovanej problematike zistili. 



157

Ďalším krokom je napísanie úvodu. Ak celý problém ovládame, úvod 
práce napíšeme pomerne ľahko. Uvedieme len to, čo je v priamom vzťa-
hu s tým, čo sme urobili a čo sme zistili. Uvedieme, prečo sme vedecký 
problém sledovali. Podnetom napísania vedeckej publikácie môže byť 
riešenie problému alebo snaha podrobnejšie preskúmať javy, ktoré sú sčasti 
známe, alebo boli preverené inými metódami. Ak pripravujeme vedeckú 
prácu ako článok do špecializovaného časopisu, nesnažíme sa písať dlhý 
úvod. veľmi dôležitý je začiatok úvodu. Osobitný dôraz kladieme na prvý 
odsek alebo dokonca na prvú vetu. na koniec úvodu napíšeme cieľ našej 
práce, ktorý zhrnieme do jednej alebo do dvoch viet, alebo niekedy do 
jedného, dvoch, resp. do troch bodov. Po napísaní úvodu usporiadame 
zoznam použitej literatúry. 

napísaniu abstraktu treba venovať obzvlášť veľkú pozornosť. musí byť 
napísaný tak, aby z neho čitateľ získal všetky dôležité informácie, ktoré sú 
obsahom vedeckej publikácie. musíme mať na mysli to, že vedeckí pra-
covníci čítajú najčastejšie abstrakt a len veľmi malá časť z nich preštuduje 
celú prácu. 

Abstrakt je najdôležitejšou súčasťou vedeckej práce. má obsahovať 
stručný, na skutočnostiach založený obsah práce. má poukázať hlavne na 
nové informácie a má určiť ich dôležitosť. Abstrakt má obsahovať názov 
každej novej zlúčeniny, nového lieku alebo každej novej nameranej hodnoty. 
Jadro abstraktu tvoria v práci zistené výsledky, ktoré sa uvádzajú vecne 
a koncízne. Pozorovania iných autorov sa uvádzajú iba vtedy, ak autor 
vlastnými výsledkami vyvrátil ich tvrdenie. veľmi dôležité je uvedomiť si, 
že abstrakt nemôže mať ľubovoľný rozsah. 

Pri písaní abstraktu treba dať prednosť uceleným vetám pred stručným 
zoznamom nadpisov. v abstrakte treba používať štandardné termíny, pri-
čom skratky treba vylúčiť. každý abstrakt má obsahovať tzv. bibliografický 
riadok, to znamená, že hore na strane sa uvedie priezvisko autora alebo 
autorov, skratka osobného mena, názov práce a názov časopisu v skratke. na 
konci abstraktu sa v zátvorke uvedie počet tabuliek, počet obrázkov a počet 
citovanej literatúry. Pod abstrakt sa napíšu kľúčové slová, ktoré v krátkosti 
ešte bližšie špecifikujú predmet primárneho dokumentu. kľúčové slová 
sú významnou súčasťou abstraktu, lebo tieto sa potom spracúvajú do 
hesiel pre rôzne zdroje informácií. v samostatnej časti obšírnejšie píšeme 
o tvorbe abstraktu. 

nakoniec napíšeme na začiatok rukopisu názov práce, ktorý má byť 
výstižný a musí dobre vyjadrovať obsah práce. má byť konštituovaný tak, 
aby sa z neho dal pochopiť obsah celej vedeckej práce. 
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PRíPRAvA DOkUmEnTAČnÉHO mATERIáLU 

Tabuľky a obrázky sa uverejňujú iba vtedy, ak sú nevyhnutným dokladom 
práce. k obrázkom patria fotografie, diagramy, schémy a perovky. 

Texty ku všetkým obrázkom sa píšu od prvého po posledný obrázok na 
spoločný hárok papiera. na zadnej strane tabuliek a obrázkov treba mäkkou 
ceruzkou uviesť meno autora a číslo tabuľky, resp. obrázku. 

kOREkTÚRy 

na korektúry, a teda aj na autorské korektúry sa používa systém korektor-
ských značiek. korektorské značky sú ako esperanto. Ak urobíte opravu 
v texte podľa uvedených korektorských značiek, bude vyznačenej oprave 
alebo vašej požiadavke rozumieť každý redaktor ktoréhokoľvek časopisu 
na svete. v prílohe na konci knihy sú uvedené najbežnejšie korektorské 
značky.
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AbSTRAkT – PREČO A AkO HO PíSAŤ

kouřilová m., Hulín I. 

vedecký článok je v podstate pretvorenie vlastnej odbornej a vedeckej 
práce do písomnej formy tak, aby vznikla komunikácia, ktorá sprístupní 
informácie všetkým potenciálnym záujemcom. vedecký alebo odbor-
ný článok musí čitateľa oboznámiť s problémom, ktorý autor skúmal 
v kontexte situačného pozadia, s postupmi, ktoré použil, a s výsledkami, 
ktoré zaznamenal a pozoroval. musí čitateľovi poskytnúť aj jasný obraz 
o myšlienkových pochodoch autora, o procesoch argumentácie, interpre-
tácie a hodnotenia, ako aj o zaradení vlastných výsledkov do komplexu 
poznatkov o skúmanom probléme. Je prirodzenou požiadavkou, aby sa 
podľa vedeckého článku mohli zopakovať postupy tak, aby priniesli rovnaké 
výsledky. Preto musí byť článok presným a detailným odrazom vedeckej 
práce. na rozdiel od kompletného článku neposkytuje abstrakt detaily, ale 
jasne, presne a stručne zvýrazní jadro práce, teda to, čo perspektívneho 
čitateľa bude na skúmanom jave najviac zaujímať. 

Abstrakt je neodmysliteľnou časťou vedeckého článku, ale zároveň je to 
aj samostatná jednotka, ktorá musí byť zrozumiteľná aj bez prečítania celej 
práce. Abstrakt je v podstate piktogram práce, ktorý poskytuje ucelenú in-
formáciu o jej podstate. Abstrakt musí zodpovedať štyri základné otázky: 

– prečo sa práca robila, 
– ako sa robila, 
– čo podstatné sa zistilo, 
– čo to znamená. 

názov práce a abstrakt sú kľúčom k celej práci a v období prudkého 
narastania množstva vedeckých informácií sú najštudovanejšími časťami 
vedeckej práce. Podľa niektorých údajov prečíta zo 100 vedeckých pracov-
níkov 20 celý nadpis, 3 celý abstrakt a iba 1 preštuduje celú prácu. 

napriek dôležitej funkcii, ktorú by mal abstrakt spĺňať, redaktor british 
medical Journal konštatuje, že takmer všetky abstrakty sú zlé, bez ohľadu 
na autoritu a schopnosti autora. A neplatí to len pre prispievateľov british 
medical Journal. Príčina tohto stavu by mohla byť v tom, že si autori 
dostatočne neuvedomujú funkciu a dôležitosť abstraktu a jeho napísanie 
je pre nich antiklimaxom, nevyhnutnou povinnosťou záverečnej fázy 
spracovania rukopisu. 

napísať dobrý abstrakt, skrátenú a kondenzovanú, ale presnú repro-
dukciu obsahu článku pri zachovaní jasnosti a ucelenosti komunikatívnych 
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funkcií je intelektuálna zručnosť, pri ktorej musia byť analýza a syntéza 
potenciované vhodnou organizáciou na dosiahnutie maximálneho účinku. 
Jasne komunikovaný odkaz nahustený vo forme abstraktu by mal byť 
zavŕšením intelektuálneho úsilia pri tvorbe vedeckej publikácie. 

v literatúre sa niekedy používa (zriedkavo) súhrn a abstrakt. Súhrn by 
mal byť na konci kapitoly a jeho úlohou je rekapitulovať najdôležitejšie 
závery, kým abstrakt je autentická jednotka, ktorá rozvíja logicky myšlien-
ku v súvislý a ucelený prehovor. Rozdiel medzi súhrnom a abstraktom je 
v obsahu, štruktúre, štýle, a teda aj vo funkcii. Ako samostatná jednotka 
má abstrakt svoj účel a funkciu, ktoré podmieňujú jeho náplň. 

fUnkcIA A ÚČEL AbSTRAkTU 

Predptokladaný čitateľský okruh determinuje účel abstraktu. Iný účel spĺňa 
pre čitateľa, ktorý má súčasne k dispozícii aj celý článok, iný pre čitateľa, 
ktorý dostane len abstrakt prostredníctvom niektorého sekundárneho 
zdroja či informačného systému alebo pre čitateľa, ktorý rozumie len 
cudzojazyčnému abstraktu. kým prvému z nich pôjde predovšetkým 
o rozhodnutie, či je pre neho relevantné konzultovať celý text, ktorý má 
súčasne k dispozícii, ten druhý musí dostať komplexnú informáciu, ktorá 
mu, prípadne v kombinácii s obrázkami a tabuľkami, bežne nahradí celý 
text a len vo výnimočných prípadoch sa potom bude usilovať získať celú 
prácu. 

Od týchto dvoch typov sa líši abstrakt, ktorý dostanú účastníci do 
rúk pred konferenciou. Okrem kvality, ktorá rozhoduje o prijatí príspev-
ku na konferenciu, jeho hlavným účelom je natoľko stimulovať záujem, 
aby sa účastníci aj pri simultánne bežiacich sekciách rozhodli vypočuť si 
danú prednášku. Upútanie pozornosti a vzbudenie zvedavosti čitateľa je 
však oprávnená stratégia v každom abstrakte. niektoré slová majú veľký 
stimulačný potenciál, ako je napr. spoľahlivá diagnóza, primárna príčina, 
mechanizmus pôsobenia, vniknutie do podstaty, sporná otázka, sľubné 
výsledky. 

Účel determinovaný perspektívnym čitateľom a komunikatívnou situá-
ciou určuje potom obsah a funkciu abstraktu. v zásade existujú dva druhy 
abstraktov: indikatívne a informatívne. kým indikatívny abstrakt uvedie, 
o čom sa v článku hovorí, tak ako to robí obsah čiže zoznam jednotlivých 
kapitol v monografii, informatívny abstrakt prináša konkrétne informácie 
týkajúce sa cieľa, súboru, metód, výsledkov a záverov. 
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InDIkATívny AbSTRAkT

Príklad indikatívneho abstraktu k neexperimentálnej práci: 
mistrík J., kouřilová m. O vedeckej komunikácii.  
kultúra slova 2001; 32 (4): 376–387.
Práca poukazuje na dôležité funkcie abstraktu ako samostatnej informa-
tívnej jednotky a na rôzne druhy komunikatívnych situácií, ktoré určujú 
náplň a výpovednú hodnotu abstraktu. Uvažuje sa o vhodnosti a výhodách 
dvoch hlavných typov – indikatívneho a informatívneho abstraktu, ako 
aj o podskupine členených abstraktov klinických štúdií. Analyzujú sa tri 
základné fázy pri tvorbe abstraktu a uvádzajú sa príklady nevhodných vý-
povedí. cieľom príspevku je senzibilizovať autorov pre podstatné kritériá 
tvorenia abstraktov zameraných na potreby čitateľa. Tab. 2, Lit. 12 (Free 
PDF www.savba.sk)
kľúčové slová: funkcie abstraktu, indikatívny abstrakt, informatívny 
abstrakt.

Príklad indikatívneho abstraktu k experimentálnej práci: 
kollerová J., Payer J. Štítna žľaza a kardiovaskulárne ochorenia.  
cardiology Lett 2013: 23 (7): 234–239.
Poruchy funkcie štítnej žľazy ovplyvňujú priebeh chorôb srdca a ciev a majú 
za následok kardiovaskulárne komplikácie. Uvádzajú sa výsledky dlhodobej 
liečby a porovnávajú sa s inými terapeutickými režimami. Práca poskytuje 
prehľad vzťahov štítnej žľazy a kardiovaskulárnych ochorení z pohľadu 
endokrinológa. Obr. 5, Tab. 4, Lit. 33 (Free, PDF www.elis.sk)
kľúčové slová: poruchy funkcie štítnej žľazy, amiodaron.

cieľom indikatívneho abstraktu je uľahčiť čitateľovi rýchle rozhodnutie 
o tom, či má čítať celý článok. Indikatívny abstrakt je vhodný pre prehľadné 
články a väčšinu neexperimentálnych prác.

InfORmATívny AbSTRAkT

Pre experimentálne práce spĺňa len informatívny abstrakt dôležitú požiadav-
ku moderného, literatúrou zaplavovaného vedca: dozvedieť sa čo najrých-
lejšie fakty o tom, čo a ako sa robilo, čo sa zistilo a čo z toho vyplýva. Ako 
sprievodný útvar by mal odrážať všeobecne akceptovanú makroštruktúru 
ImRAc – introduction, material and methods, results and conclusions, 
pričom jednotlivé vety predstavujú vlastne súhrn jednotlivých častí článku. 
vytvára sa síce dojem nedostatočnej spojitosti, ktorý je však zdanlivý, lebo 
spoločná zásoba poznatkov z výskumného pozadia vysielateľa a príjemcu 
poskytuje potrebnú súvislosť. 
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v časopisoch, v ktorých sa autor špecialista prihovára čitateľovi špecia-
listovi, sa v poslednom čase objavuje stále častejšie abstrakt orientovaný na 
výsledky pri zanedbaní situácie a problému. Od špecialistu v užšom poli 
sa dá očakávať, že vie čítať aj medzi riadkami a že dekóduje aj neverbali-
zovaný odkaz. 

Časopisy, ktoré sa vydávajú v súlade s vancouverskou dohodou (In-
ternational committee of medical Journals Editors, 1982), akceptujú len 
150 slov, zvyšok sa jednoducho vynechá. niektoré časopisy členia dĺžku 
abstraktu podľa dĺžky textu: do 10 strán textu 150 slov, nad 10 strán do 
250 slov. Sú aj také časopisy, ktoré neobmedzujú prispievateľov určením 
počtu slov pre abstrakt. má to svoje výhody, ale aj nevýhody. Rozhodne 
však abstrakt, ktorý presahuje 280 slov, neguje hlavný účel abstraktu. 

InfORmATívny ČLEnEnÝ AbSTRAkT 

nad obsahom a formou abstraktu sa dnes zamýšľajú mnohí kompetentní 
pracovníci. Tak sa pod vedením časopisu Annals of Internal medicine vy-
tvorila medzinárodná pracovná skupina pre kritické hodnotenie lekárskej 
literatúry, ktorá vypracovala návrh na zvýšenie a pohotovejšie dekódovanie 
informačného náboja abstraktov.

Členený abstrakt niekedy presahuje limit 250 slov, ale jeho zástancovia 
tvrdia, že predĺženie je opodstatnené zvýšenou jasnosťou a informatív-
nosťou. Čitateľ sa z členeného abstraktu dozvie v rovnakom čase viac ako 
z jednoliateho s menším počtom slov. 

zmena od konvenčného abstraktu k tabulárnej forme umožní podrob-
nejšiu a jasnejšiu prezentáciu podstatných zložiek práce. To má pozitívny 
dopad nielen na čitateľa a informačného pracovníka, ale prinúti autorov 
presne a logicky zhrnúť a jasne formulovať výpovede. Členené abstrakty 
sú mimoriadne užitočné. 

Príklad informatívneho členeného abstraktu – 1:
Henry AD, connel Lb. Effects of fibrinolytic inhibitors on mortality from 
upper gastrointestinal haemorrhage.brit med J 2009;298 (3): 1142–1145.

Aim (purpose): To see whether fibrinolytic inhibitors are of value when 
given to patients whith upper gastrointestinal haemorrhage. 

Methods: meta-analysis of sic randomised double blind placebo 
controlled trials. Two methods used for obtaining an overall estimate of 
effect, including a random effects model incorporating any heterogeneity 
of outcome in the estimate of the overall treatment effect. 1267 patients 
admitted to hospital with primary diagnosis of acute upper gastrointestinal 
haemorrhage. five of the six trials included a high proportion of elderly 
patients. most patients were bleeding from peptic ulcers in the stomach and 
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duodenum (43–88 %) or gastric erosions (4–23 %). A variable proportion 
had a degree of clinical shock at entry. 

Results: Treatment with tranexamic acid was associated with a 20–30 
% reduction in the rate of rebleeding, a 30–40 % reduction in the need 
for surgery, and a 40 % reduction (95 % confidence interval 10 %, to 60 
%) in mortality.

Conclusions: Treatment with tranexamic acid may be of value to patients 
considered to be at risk of dying after an upper gastrointestinal haemorrhage 
(Fig. 3, Ref. 25). Full Text in PDF www.gastro.com. 
key words: gastrointestinal haemorrhage, shock, fibrinolytic inhibitors.

Príklad informatívneho členeného abstraktu – 2:
Rott kD, burnett SJ, zalles-ganley bS, Epstein Jk. Effects of MF-tricy-
clic, a selective cyclooxygenase-2 inhibitor, on atherosclerosis progression and 
susceptibility to cytomegalovirus replication in apolipoprotein-E knockout 
mice. J Am coll cardiol 2013; 41(2): 1812–1819. 

Objectives: We examined whether selective cyclooxygenase-2 (cOX-2) 
inhibition in apolipoprotein-E (ApoE) deficient mice reduces cytomegalovi-
rus (cmv) replication, and determined whether cOX-2 antiinflammatory 
activity leads to decreased atherosclerosis. 

Methods: The apoE deficient mice were either treated or not treated 
with a selective cOX-2 inhibitor, and either infected or not infected with 
cmv. viral deoxyribonucleic acid load in salivary glands was determined 
by quantitative polymerase chain reaction. Atherosclerotic lesion analysis 
was performed by standard methods. 

Results: In vivo cOX-2 inhibition, unexpectedly increased viral load: 
in the cmv-infected animals viral load was 2.58±1.0 in the nontreated 
group, 4.74±1.38 in the group treated with 12 mg/kg/day mftricyclic, and 
6.51±1.64 in the group treated with 24 mg/kg/day mftricyclic (p TREnD 
= 0.050). This increased viral load was paralleled by increased anti-cmv 
antibody titers. most surprisingly, cOX-2 inhibition significantly increased 
early atherosclerotic lesion area, independent of viral infection. 

Conclusions: Our study demonstrates that selective inhibition of cOX-2 
in vivo increases viral load. The finding that inhibition of cOX-2 increases 
atherosclerosis development in apoE deficient mice suggests, unexpectedly, 
that this enzym exerts antiatherosclerosis activity, at least in this model 
(Fig. 4, Tab. 2, Ref. 43) Full text in PDF www.elis.sk.
key words: cOX-2 inhibitor, atherosclerosis, cytomegalovirus.
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POSTUP A záSADy TvORby AbSTRAkTU 

Písomný prejav je indiskrétny. Odhaľuje mentálne kvality, hĺbku intelektu, 
objektívnosť argumentácie, aj starostlivosť venovanú procesu písania. Profe-
sionálny písomný prejav získava na účinnosti jednoduchosťou organizácie, 
ktorú dosiahne prihliadnutím na makroštruktúru, a uplatnením troch fáz 
mentálnej činnosti: 

1. identifikácia podstatných informácií analytickým čítaním; 
2. extrakcia, organizácia a redukcia významných informácií v súvislú 

jednotku pozostávajúcu obvykle z jediného odseku. Tento proces 
predstavuje tvorivú fázu práce;

3. v poslednej, kritickej fáze práce redigujeme surový abstrakt z hľa-
diska súvislostí, jasnosti a stručnosti. 

Schopnosť analytického čítania je rozhodujúca pre spracovanie ab-
straktu. Aktívne hľadáme všetky explicitné aj implicitné informácie, ktoré 
majú potenciál na zaradenie do abstraktu z hľadiska jeho vopred určeného 
účelu. Pritom kontinuálne zvažujeme vhodnú úroveň špecifickosti až vše-
obecnosti informácií a tvrdení o účele, metódach, výsledkoch, záveroch 
a odporučeniach. (v angličtine má pritom voľba vhodného gramatického 
času rozhodujúcu úlohu.) v tvorivej fáze sa identifikované významné in-
formácie myšlienkovo usporiadajú do určitej formálno-logickej sekvencie. 
Po preverení relatívnej dôležitosti jednotlivých informácií sa priberú určité 
detaily nevyhnutné na upevnenie tézy prehovoru. všeobecne uznávaná 
zásada je zaradiť výsledky vo vzostupnom poradí dôležitosti, výnimočne 
chronologicky. Aplikujú sa kognitívne techniky, rozvinie sa kondenzovaná 
a konsolidovaná niť prehovoru. 

konečná fáza prípravy poskytne surovému produktu zábrus. výsledkom 
je účelu zodpovedajúce reprezentatívne množstvo kvantitatívnych informá-
cií logicky usporiadaných do jednotného celku s maximálnym stupňom 
nahustenia pri zachovaní jasnej prezentácie výpovedí. najmä v 3. fáze je 
pozornosť okrem obsahu a náplne prehovoru intenzívne zameraná aj na 
uplatňovanie gramatických a štylistických pravidiel a konvencií. mimoriad-
nu pozornosť treba venovať nadvetnej syntaxi, prostriedkom súvislosti, ktoré 
prispievajú k logickej nadväznosti a ucelenosti, zostrihu hypertrofických 
výpovedí, rozčleneniu neprehľadne rozvinutých a rozvetvených viet v jasné, 
stručné celky. Pranierujú sa najmä dva typy dlhých viet: 

a) periodická veta, ktorá odhalí podstatnú informáciu až na konci, 
b) voľné súvetie, ktoré núti čitateľa zastaviť sa a odhaľovať vzťahy.
všetko, čo spomaľuje čitateľa, znižuje účinnosť komunikácie. Toto sa 

musí z abstraktu eliminovať. Dôležité je aj správne ocenenie hodnoty slov 
pre daný kontext. naše výsledky ukazujú, že musíme modifikovať tak, 
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aby sa výpoveď zaradila na správny stupeň rebríčka istoty, ktorá siaha do 
hypotetickej úrovne až po dôkaz. 

kritická fáza slúži aj na odhalenie chýb, kontrolu údajov, skratiek a ich 
definícií pri prvom použití, na odstránenie žargónových a nadnesených 
výrazov. Odporúča sa položiť si otázku: „Referoval by som kolegovi týmito 
slovami o svojich pokusoch a nálezoch? Porozumie lekár z inej špecializácie 
použitým výrazom?“ Pri zápornej odpovedi nahraďte povznesené vyjadro-
vacie prostriedky menej formálnymi a nie všeobecne zrozumiteľné výrazy 
a termíny definujte alebo parafrázujte. 

nielen obsah, ale aj formuláciu celého textu autor vníma „zvnútra“. 
musí sa preto pokúsiť pristúpiť k nemu „zvonka“, zaujať postoj objektívne 
kritického čitateľa. Pritom si neraz uvedomí aj nedostatky celého textu 
a môže ho vhodne modifikovať. keďže sa však mnohí autori nedokážu 
dištancovať od svojho výtvoru, odporúča sa, aby niektorý zo spoluautorov 
napísal aj abstrakt článku. konfrontácia dvoch abstraktov môže vyústiť do 
optimálnej definitívnej verzie. Pre kontrolu jasnej a logickej formulácie 
odporúčame pokus o preklad abstraktu do cudzieho jazyka. Odradí to od 
používania fráz, odhalí omyly v logike, pomôže uceliť myšlienku a jasne 
a jednoducho ju vyjadriť. 

všetky jazyky majú určitý stupeň redundancie (angličtina až 50 %), 
ktorá má v mnohých formách komunikácie svoje opodstatnenie a výhody. 
Čitatelia abstraktov však vedia, že sa musia sústrediť na každé slovo a čítať 
aj medzi riadkami skryté informácie. Opakované a významovo prázdne 
formulácie v abstrakte nepoužívame. nehovorí sa v abstrakte ani o tom, 
o čo sa autor pokúsil, ale nemal úspech, ani o tom, čo mieni robiť, aj keď 
v celom texte to môže byť opodstatnená informácia. 

Akceptuje sa konvencia, že abstrakt referuje o tom, čo autor urobil 
a čo dosiahol. Presnosť, stručnosť, reprezentatívnosť a jasnosť sú hlavné 
charakteristiky abstraktu. Telegrafický štýl je však nežiaduci, vety musia 
byť úplné. nadmerná kompresia môže narušiť zrozumiteľnosť a jednoznač-
nosť výpovede, a tým zdržuje čitateľa viac, ako keby čítal jasnú výpoveď 
vyjadrenú viacerými slovami. 

kontrolou realizácie kritickej fázy je odpoveď na nasledujúce otázky: 
1. Je situácia jasne prezentovaná tak, aby sa problém vynoril ako 

logické hľadisko? 
2. Sú uvedené podstatné údaje o pacientoch, zvieratách, postupoch, 

metódach? 
3. mám hlavné výsledky usporiadané v poradí dôležitosti prípadne 

v chronologickom poriadku? 
4. Uviedol som najdôležitejší detail na podporu svojej argumentácie? 
5. Rozvíja sa niť logicky k záveru, k vyvrcholeniu prehovoru? 
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6. Uviedol som nejaké detaily alebo špekulácie, ktoré by sa dali 
vynechať? 

7. Povedal som všetko podstatné tak, aby čitateľovi bolo jasné, čo 
som chcel urobiť, čo som urobil, čo som našiel a čo si o svojich 
nálezoch myslím?

Podobnú kontrolu môžeme urobiť, ak si uvedomíme dodržanie alebo 
porušenie príkazov a zákazov. 
Príkazy 

1. Uvedom si perspektívneho čitateľa. 
2. Čítaj prácu aktívne hľadajúc kľúčové fakty. 
3. Povedz, prečo si prácu robil. 
4. Povedz, čo si našiel. 
5. Uveď hlavný výsledok pred detailmi. 
6. Postupuj induktívne, zovšeobecnenie uveď na konci. 
7. Rozlišuj medzi experimentom a hypotézou. 
8. buď stručný, informatívny, ale presný a jednoznačný. 
9. Používaj krátke a úplné vety. 
10. napíš, čím obohacuje tvoj rukopis vedecké poznanie.

zákazy 
1. nemeň význam originálu. 
2. nekomentuj, neinterpretuj. 
3. neuvádzaj predchádzajúce práce. 
4. neuvádzaj bežne používané metódy, postupy, prístroje. 
5. nespomínaj budúce štúdie. 
6. nepoužívaj frázy, klišé, žargón. 
7. neopakuj sa. 
8. nevyjadruj veľa hľadísk v jednej vete. 
9. nepoužívaj telegrafický štýl. 
10. neuvádzaj metodické detaily.

zoznam príkazov a zákazov by sa dal ešte podstatne rozšíriť. chceli by 
sme však zdôrazniť aspoň jednu zásadu uvedenú v kontrolných otázkach: zá-
ver musí byť logicky dobudovaným vyvrcholením abstraktu. Psychológovia 
zistili, že posledné slová prehovoru sa najlepšie pamätajú. Ani celý text, ani 
abstrakt sa nesmú končiť detailom, unavenou, bezvýznamnou myšlienkou. 
Ukončite abstrakt v širokom zábere ostro formulovanou myšlienkou, kul-
mináciou komunikovaného odkazu, s dĺžkou jedného, maximálne dvoch 
riadkov a čitateľ danú myšlienku len tak skoro nezabudne. 
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ILUSTRácIA nEDOSTATOČnEJ STAROSTLIvOSTI 

z uvedeného jasne vyplýva, že abstrakt nie je náhodná akumulácia viet, ale 
výsledok náročného analyticko-syntetického procesu, ktorý vyžaduje men-
tálnu energiu, stálu sústredenosť, znalosť zásad a stratégií tvorby abstraktu, 
sebakontrolu a sebadisciplínu. To, že potrebné úsilie neinvestujeme vždy 
v dostatočnej miere, ilustrujú príklady zo súhrnov faktických rukopisov 
neuverejnených prác. Sú to informatívne prázdne výpovede, nejasné a ne-
jednoznačné spôsoby vyjadrovania, nepresné údaje, nesprávne spojenia, 
ktoré prezrádzajú nezodpovedný prístup k tvorbe abstraktu. 

nadpis článku znie: „komplikácie vo verografine a ich prevencia“. 
Abstrakt: „Autor vyhodnotil 462 výkonov vo vzťahu ku komplikáciám 
a percentu výskytu, čím potvrdil literárne údaje“. neuvádza ani aké, ani 
koľko komplikácií, ale končí objavným konštatovaním: „Prevencia kompli-
kácií si vyžaduje dôsledné zváženie a dodržiavanie indikácií a podmienok, 
za ktorých sa výkon vykonáva“. Okrem informácie, že vyhodnotil 462 
výkonov, nepovedal o nič viac, ako bolo uvedené v nadpise článku. 

nadpis ďalšieho článku sľubuje informáciu o vedeckom a technickom 
pokroku, ktorý sa dosiahol v určitom ústave. Abstrakt však len konštatu-
je, že sa uvádza počet vyšetrení za 10 rokov, ale neuvádza počet, a že na 
základe 10-ročného trvania služby autori hodnotia jej význam, ale ani 
slovom nepovie ako. 

málo informatívne je aj prehlásenie, že „po vykonaných opatreniach 
v SR došlo po 5 rokoch k zlepšeniu niektorých aspektov“. Podstatné by 
bolo dozvedieť sa, aké opatrenia vyvolali zlepšenie a ktorých aspektov, ale 
o tom autor nepovedal vôbec nič. 

frustrujúce sú informácie, po ktorých ostáva niekoľko otáznikov: 
„Pôsobenie Tardamilu po jeho opakovanom podávaní (50 mg/kg telesnej 
hmotnosti podkožne, celkovo 5-krát každý druhý deň)“. „Hodnotí sa 
liečebný efekt belosefu. Liek sa podával v dávke 400 mg denne počas 5 
dní (2 x 200 mg) per os. Po prvej dávke bolo vyliečených 23 pacientov, po 
dvoch dávkach ešte 7 pacientov. U 3 pacientov objektívny a subjektívny 
nález pretrvával aj po dvoch dávkach“. 

„Opisuje sa 48-ročný rodokmeň s guinterovou anomáliou. z 26 
jedincov rodín sa dokázala guinterova anomália u 20 členov rodiny“. 
„v závislosti od prežívania bol pozorovaný vzostup látky x. v korelácii so 
stúpajúcou pôrodnou hmotnosťou pozorovali v jednotlivých skupinách 
podľa doby prežívania zníženie látky x. Rovnaký trend bol u novorodencov 
do 36. týždňa gestácie, kde vplyvom prežívania došlo k vzostupu štatisticky 
významných hladín látky x“. 
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„v skupine detí prežívajúcich 5 až 10 dní do 35. týždňa gestácie ...“ „...
na základe 10-ročného kontrolného vyšetrenia...“ „v rozvoji bronchiálnej 
obštrukcie sa ukázali priemerné bronchitické ťažkosti neisté“.

krátke zamyslenie autora by mohlo zabrániť vzniku nasledovných 
formulácií: „Apeluje sa na zdravotníkov, aby poukázali na riziko vysokého 
veku u starších manželov“. „...rozdiely medzi vrcholom puberty a dospe-
lými osobami...“ „...v pečeni 100 % prežívajúcich zvierat sme našli...“ „...
novorodenci postnatálneho obdobia...“ 

„zaznamenalo sa 29 % komplikácií ochorenia“. „...mortalita zhubných 
nádorov...“ „...osoby s rtg prašným nálezom...“ „ELISA test...“ (enzyme-
linked immunosorbent assay, assay=test) ...proti rakovine žalúdka svedčí 
obmedzenie prepálených jedál „...vrátniková žila...“ „Správnou prevenciou, 
antikoncepciou, ale aj prenatálnou genetickou diagnostikou sa mohlo v ro-
koch 1981 až 1991 zabrániť narodeniu 58 detí s fanconiho syndrómom 
matkám starším ako 40 rokov“. Príslovky eventuálne a respektíve (obľúbené 
aj vo forme skratiek event. a resp.) používame vždy vtedy, keď sa nám nechce 
rozmýšľať nad presnou formuláciou, alebo sa nevieme rozhodnúť, či ide 
o a, alebo, prípadne, správnejšie, presnejšie povedané. „cirhóza pečene, 
event. metastázy malignómu...“ „výber 59 pacientov, respektíve 144 ľudí 
robili na základe...“, nech si čitateľ poradí, ako vie.

v serióznom odbornom prehovore nie je vhodná kozmetická úprava, 
ktorá negatívne dôsledky uvedie na desatinné miesta alebo zaokrúhli 
smerom nadol a pozitívne smerom nahor (42,5 % a 58 %). 

nakoniec ešte dôležitú poznámku o kľúčových slovách. kľúčové slová, 
ktoré sa nevyskytujú v abstrakte, buď nie sú skutočne kľúčové, alebo ab-
strakt nie je adekvátne informatívny. Samozrejme, že kľúčové slová nemusia 
byť explicitne uvedené v abstrakte, môžu byť vyjadrené aj inými výrazmi 
z blízkeho sémantického poľa daného kľúčového slova, ale nesmú v ňom 
chýbať, lebo reprezentujú podstatu celku. 

AbSTRAkT – RÝcHLy UkAzOvATEĽ RELEvAnTnOSTI InfORmácIí

Dôležitosť abstraktu ako rýchleho ukazovateľa relevantnosti informácií celé-
ho textu sa v čase explozívneho narastania množstva vedeckých informácií 
stále zvyšuje. Aj význam abstraktu ako samostatného balíčka informácií 
však má silne stúpajúci trend, lebo mnohé on-line databázy poskytujú 
len abstrakt, nie úplný text. kľúčové slová, ktoré sprostredkujú uloženie 
informácií a sú aj vstupom do informačných systémov, sa často volia len 
na základe abstraktu, od ktorého sa očakáva reprezentatívna informatív-
nosť. Abstrakt môže zabrániť tomu, aby sa cenná informácia nepochovala 
v záplave menej cenných miliónov informácií publikovaných ročne vo vyše 
25 000 existujúcich biolekárskych časopisoch. 
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Abstrakt si teda úplne zaslúži, aby sa jeho príprave venovala primeraná 
pozornosť. Predpokladom dobrého abstraktu je uvedomenie si jeho účelu 
a perspektívneho čitateľa, ako aj dodržiavanie zásad stručnosti, reprezen-
tatívnej miery informácií, súvislosti, ucelenosti a jasnej a jednoznačnej 
formulácie. funkciou kvality svojich abstraktov autori môžu nielen šetriť 
čas a energiu kolegov, redaktorov, recenzentov a informačných pracovní-
kov, ale môžu aj pozitívne alebo negatívne ovplyvniť účinnosť vedeckej 
komunikácie. 
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ObRAzOvá DOkUmEnTácIA 

Hulín I., Surovčiaková R.

História ľudstva na zemi dokazuje, že ľudia skôr kreslili ako písali. Do 
hĺbky pochopiť túto skutočnosť nie je jednoduché. Obrazy v jaskyniach 
sú dôkazom nie iba manuálnej zručnosti, ale najmä túžby autora kresieb 
niečo neverbálne vyjadriť. nevieme nič o artikulovanej komunikácii ľudí 
dávnych čias. nie sme odborníkmi na vývoj jazykov a na proces zdoko-
naľovania komunikácie ľudí. vieme však, že súčasnému ľudstvu ostali 
v kameňoch vytesané deje, ktoré sú svedectvom o usporiadaní, o hierarchii 
v ľudských spoločenstvách, ale aj o hierarchii prebiehajúcich dejov. Túžba 
ľudstva „zanechať tieto odkazy“ bola určite veľmi veľká. Odkazy v kame-
ňoch sprevádzali vysokopostavených ľudí, ktorých životná púť na zemi 
skončila. Pri týchto myšlienkach sa nám v pamäti vybavujú zložité obrazy 
zobrazujúce udalosti prebiehajúce veľmi dávno. vývoj ľudstva z pohľadu 
histórie dosiahol vysoký stupeň z hľadiska komunikácie artikulovanou 
rečou a písmom. zrýchlil sa prenos informácií.

Písaná komunikácia ľudí je v súčasnosti na vysokej úrovni po každej 
stránke. Pochopiteľne, že z formálnej a literárnej stránky teraz vidieť ob-
rovský úpadok písanej komunikácie. Ľudia uprednostnili rýchlosť transferu 
informácií pred formálnou dokonalosťou. v posledných rokoch sa vďaka 
digitalizácii obrazov zrýchlila komunikácia najmä preto, že možno komu-
nikovať naživo na diaľku a že možno okrem textov odosielať obrazy a deje 
na videozáznamoch. Považujeme za potrebné pripomenúť tieto skutočnosti, 
ktoré sú prirodzenou súčasťou nášho života. zovšedneli nám až natoľko, 
že nemáme potrebu zaoberať sa detailmi a do hĺbky analyzovať „následky“ 
takejto komunikácie na ľudstvo všeobecne, ale aj na rozvoj špeciálnych 
odborov a špeciálne činnosti ľudí.

Ľudia, odborníci, ktorí v experimentoch alebo pri pozorovaní získali 
pozoruhodné výsledky, sa usilujú svoje zistenia zverejniť. Systém zverejňova-
nia najrôznejších poznatkov sa v uplynulých dvoch storočiach zdokonaľoval 
v písomnej forme. vznikali a vznikajú špecifické cesty komunikácie, pri 
ktorých sa v oblasti vied zdokonaľoval časopisecký transfer poznatkov od 
ich autora po záujemcu. klasickú časopiseckú tvorbu postupne „vytláča“ 
elektronická forma časopisov. mohli by sme povedať, že sa komunikácia 
enormne zrýchlila. vzniká však otázka, či sa komunikácia aj zdokonalila 
zo stránky percepcie verbalizovaných poznatkov. Tu sme pri probléme, 
o ktorom chceme niečo napísať. Písomná vedecká komunikácia sa zdoko-
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naľuje teraz nie v spôsobe verbálneho vyjadrovania myšlienok, ale v prenose 
informácií tým, že sa konštruujú obrazy, schémy, zhotovujú sa digitalizované 
obrazy, aby sa deje nielen zobrazili, ale aby sa urýchlilo a zjednodušilo ich 
pochopenie. Toto sú naše predstavy, ku ktorým dospievame po desaťročiach 
sústredenej práce v oblasti medicínskej spisby.

v oblasti vedeckej spisby pretrváva tradícia, ktorou je obrazová 
dokumentácia vedeckých pozorovaní a získaných výsledkov. Je reálny 
predpoklad, že obrazová dokumentácia nielen výsledkov, ale aj zložitých 
mechanizmov bude v blízkej budúcnosti zaujímať rovnako vedeckých 
pracovníkov, ako aj všetkých, ktorí sa zaoberajú prenosom zložitých in-
formácií. Preto považujeme „písanie o tomto probléme“ za opodstatnené 
a mimoriadne potrebné.

vo vedeckých rukopisoch je text a dokumentácia. Dokumentácia 
pozostáva z obrázkov a tabuliek. všetko, čo nie je textom alebo tabuľkou, 
je obrázok. na obrázku môže byť fotografia, grafické zobrazenie, schéma, 
echonález, operačné pole, histologický nález a pod.

Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo urobí odborník pri zisťovaní výskytu 
nejakého fenoménu v definovanom priestore a v určitom čase. Ak sledoval 
tri regióny, často sa pokúsi zobraziť priemerný výskyt fenoménu v každom 
regióne. nakreslí výskyt ako stĺpce a v dobrom prípade pridá aj nejakú 
odchýlku – plus a mínus, ku ktorej dospel výpočtom. grafické zobrazenie 
zakomponuje do písanej formy informácie. Takýto postup nemôžeme 
považovať za chybný. Je to však veľmi jednoduchý, skoro až primitívny 
postup grafického zobrazenia sledovaného fenoménu. Ešte ťažkopádnejšie 
je zobrazenie výskytu „tortovými obrázkami“. bývajú to akoby nakrájané 
torty, rozdelené na tri časti, najväčšiu – najmenšiu a tretiu časť. Autor 
niekedy k „tortovým obrázkom“ pripíše aj percentá výskytu fenoménu. 
vyzerá to potom tak, akoby sme na pochopenie troch hodnôt, napríklad 
17 %, 28 % a 55 % potrebovali tortový obrázok alebo tri stĺpce. mohli 
by sme povedať, že v tomto prípade ide iba o zobrazenie už dokumento-
vaného zistenia v stĺpcovej forme. Obrázok obsahujúci tri stĺpce je vlastne 
redundantný, nadbytočný. najhoršie by bolo, keby autor tieto informácie 
vložil aj do tabuľky. Potom by to bola triplicita – uvedenie v texte, v tabuľke 
a zobrazenie na obrázku. Rukopis, ktorý obsahuje takýto postup prezentácie 
zistení, vzbudzuje u recenzenta nedôveru, lebo je to proces, ktorý rozširuje 
rukopis a obsahovo nepridáva nič viac, ako je napísané v texte.

mohli by sme voľnejšie povedať, že obrázky, v ktorých stĺpce zobrazujú 
hodnoty parametrov, majú význam informácie a hodia sa pre situácie, pri 
ktorých je hodnôt veľa. najvhodnejšie je, ak sa hodnoty odlišujú. zobraze-
nie hodnôt výškou stĺpcov pri rozdieloch, ktoré sú menšie ako 10 – 20 % 
parametrov, je takéto zobrazenie zbytočné. nález sa môže opísať verbálne 
– hodnoty boli v rozmedzí od – do. 
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nielen pri zobrazení troch hodnôt výškou troch stĺpcov je zobrazenie 
na zamyslenie. Pre intelektuála môže byť veľmi jednoduché zobrazenie až 
natoľko primitívne, že ho považuje za urážku a podcenenie akéhokoľvek 
čitateľa. Pri konštrukcii obrázkov by sme mali myslieť na tieto skutočnosti. 
všeobecne by sme mali uvažovať o tom, čo chceme obrázkami zobraziť 
a najmä, ako to chceme zobraziť. veľmi zložité obrázky odrádzajú čitateľa od 
hľadania zmyslu zobrazenia. v krátkom rukopise by nemalo byť obrázkov 
veľa. Jeden obrázok je málo, ale päť obrázkov je veľmi veľa. zobrazovanie 
podstatných skutočností alebo nálezov a zistení je zložitou záležitosťou. 
Dávno pominuli časy, v ktorých boli obrázky ozdobou publikácie, mali 
funkciu ilustrácie, aj keď to bol vedecký alebo odborný časopis. Teraz sa 
obrázky považujú za súčasť vedeckého rukopisu, za prostriedok, ktorý 
umožňuje „v skratke“ zobraziť to, na vyjadrenie čoho potrebujeme veľa 
viet.

zobrazenie priebehu sledovaných parametrov sa robí obyčajne na ob-
rázkoch, na ktorých sú dve skutočnosti – veľkosť parametra a jeho zmeny 
v čase. v takomto prípade sa autor môže usilovať zobraziť sledované zmeny 
v čase tak, aby čitateľ pri krátkom pohľade na obrázok zistil to, čo chcel 
autor zobrazením povedať. Úspech takéhoto zobrazenia závisí od autora, 
od jeho snahy poskytnúť recipientovi v najjednoduchšej forme informáciu 
o rozdielnom priebehu sledovaných parametrov. v obrázku by nemali byť 
viac ako 4 krivky. Autor by nemal do obrázku vpisovať hodnoty a ďalšie 
informácie. Tým sa stáva obrázok neprehľadným. 

Skúsme toto uvažovanie zhrnúť. Autor vedeckého rukopisu by sa mal 
pokúsiť okrem textu predložiť informácie v grafickom spracovaní. Robí 
tak najmä preto, že chce zdôrazniť niektoré výsledky. nemalo by to byť 
tak, že všetky výsledky, ktoré má v číslach, porozmiestňuje do tabuliek, 
a zo všetkých skonštruuje aj obrázky. 

Druhým typom obrázkov sú hotové záznamy, ktoré sú „výstupom“ 
zo zložitých prístrojov. môžu to byť rtg obrazy, ultrazvukové obrazy alebo 
počítačovou technikou získané obrazy z magnetickej rezonancie a ďalšie. 
výber takýchto obrázkov je veľmi užitočný najmä vtedy, ak ich autor 
vedeckého textu používa na komparáciu dvoch alebo viacerých nálezov. 
Ak nemá možnosť urobiť komparáciu preto, že ide o patologický nález 
u pacienta a jeho východiskový záznam pred chorobou nemá, mal by veľmi 
jednoducho vedľa obrázka nakresliť, aký by mal byť normálny nález. Takýto 
postup nie je jednoduchý, ale je veľmi užitočný pre čitateľa. záujemca 
nemusí byť odborníkom vo všetkých zobrazovacích metodikách. Schéma 
„normy“ mu pomôže rýchlo sa zorientovať.

veľmi významnou súčasťou dokumentácie vo vedeckej publikácii sú 
obrázky, na ktorých sú schémy. v každej schéme by mal byť začiatok, 
informácia pre čitateľa, z ktorého bodu by mal pri štúdiu schematického 
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zobrazenia deja vychádzať. Premyslené schémy sú mimoriadne užitočné. na 
schéme môžeme vysvetliť vzťahy, ktoré sa ťažko vyjadrujú verbálne. býva 
to najmä vtedy, ak niektoré pôsobenie má odbočky, alebo zmena pôsobí 
spätne na faktor, ktorý primárnu zmenu inicioval. Schematické zobraze-
nie je veľmi užitočné. vyžaduje však od recipienta sústredenie a štúdium 
schémy. Do schémy možno zakomponovať aj niečo, čo zaujme čitateľa. 
každá schéma, ktorá má byť zmysluplná, musí vychádzať z predstáv autora 
a musí rešpektovať potenciálneho recipienta. keď hovorí autor o schéme, 
je mu všetko jasné. môže začať vysvetľovanie schémy z ktoréhokoľvek 
bodu. Recipient potrebuje radšej dve schémy ako jednu veľmi zložitú. 
zložité schémy čitateľ obyčajne neštuduje, ale ani vysokoškolský študent 
nepreferuje veľmi zložité schémy. Ak schéma zobrazuje nadväznosť dejov, 
nemala by „presahovať 10 ciest“. To je asi horná, únosná hranica, pri ktorej 
sa čitateľ „neutopí“ v schéme.

Tabuľky bývajú užitočnou súčasťou vedeckých rukopisov. Existujú 
skupiny vedeckých pracovníkov, ktorí spracúvajú veľa parametrov. Je priam 
obdivuhodné, akú veľkú vážnosť pripisujú parametrom aj vtedy, ak je ich 
skutočný význam celkom podružný. na základe skúsenosti môžeme pove-
dať, že ak tabuľka obsahuje viac ako 9 číselných údajov, tak je to už veľmi 
zložitá tabuľka. Ak tabuľka presahuje jednu tretinu tlačenej strany v knihe 
alebo v časopise, recipient ju preskakuje, neštuduje uvedené údaje. vieme, 
uvedomujeme si, čo píšeme. Tieto skutočnosti sú obrazom našich skúse-
ností. Obyčajne to tak býva, že autor zložitých tabuliek a neprehľadných 
obrázkov je priam zarytý do predstavy, že práve zložitosť dokumentácií je 
jeho „objavom“. zdá sa nám, akoby mal strach o zložitých veciach hovoriť 
jednoducho. má strach, že jeho dielo by nebolo vedecké, alebo dostatočne 
vedecké. Odporúčame každému, aby si prečítal niektoré diela R. feynmana, 
alebo jeho prednášky z fyziky. Tento mimoriadny a obdivuhodný človek do-
kázal zložité javy priblížiť takým zrozumiteľným spôsobom, že som si jeho 
vyjadrenia roky vpisoval do môjho „pamätníka“, aby som si ich v presnej 
pôvodnej formulácii mohol potom pripomínať. keby si to ktokoľvek chcel 
overiť, môže si vypočuť prednášky R. feynmana na www.ted.com.

Teraz niečo o najzložitejších obrázkoch. Predchádzajúce vety nabádali 
tvorcu k jednoduchosti a teraz odrazu píšeme o zložitých obrázkoch. Život 
a veda pôjdu určite novou cestou! Skúsme sa voľne zamyslieť, či by sme 
nedokázali naše sledovanie písomne spracované na uverejnenie zobraziť, 
objasniť na jednom obrázku. Sme viac ako presvedčení, že toto bude 
svetový trend prezentácie zložitých sledovaní. nehovoríme, že by ste mali 
nakresliť veľmi zložitý obrázok na niekoľko strán. To nie! Skúste nakresliť 
podstatu svojej vedeckej publikácie na jednom obrázku. Ak to nedokážete, 
tak teraz sú už vo svete ustanovizne, kde vám „vyrobia“ takýto obrázok 
(za horibilnú sumu). v najprestížnejších vedeckých časopisoch sa takéto 
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obrázky už publikujú pri abstrakte alebo už aj v extendovanom obsahu 
časopisu. nie preto, aby bol časopis atraktívny, ale preto, aby sa čitateľ 
veľmi rýchlo zorientoval, či je v prezentovanom jave niečo, čo ho zaují-
ma. Ak ho zaujalo niečo v zložitom obrázku, tak si text rukopisu „spustí“ 
v audioforme. Sedí a počúva a pozerá sa na zložitý obrázok, alebo po 
pozretí obrázka šoféruje a počúva profesionálom načítaný text článku. Ak 
ide o mimoriadne významný dej alebo zistenie, môže si k tomuto článku 
vypočuť diskusiu alebo názory iného odborníka. Takýto postup sa netýka 
všetkých publikácií v časopise, ale špičkových určite. Takýto postup je pre 
nás ešte ďalekým cieľom. myslíme si však, že nepoblúdime v hľadaní ciest, 
ak vieme, na ktorú sa chceme dostať.

možno by si niekto mohol myslieť, že toto je vrchol vedeckej spisby. 
nie je! možno je pre niekoho vrcholom prezentácia s ozdobnými obrázkami 
v atraktívnych farbách s kvetinkami v rohu každého obrázku. Určite nie. 
Perspektívou je ďalšie zdokonalenie, ktorým budú animované obrázky 
zobrazujúce zistenia a priebehy dejov. Animovaný obrázok môžeme pozerať 
opakovane znova a znova až dovtedy, kým nepochopíme zložitosť, ktorá 
sa animáciou vysvetľuje. To, čo nie je v pohybe, môžeme ľahšie pochopiť 
ako dej prebiehajúci v čase s účasťou hlavných a vedľajších činiteľov. vy-
tvorenie animovaných obrázkov je nateraz túžbou špičkových odborníkov. 
v kolektívoch majú dostatok schopných ľudí, ktorí dokážu „napísať scenár“ 
pre animovaný obrázok. Okrem toho majú aj finančné prostriedky na 
úhradu výroby animovaných obrázkov. myslíme si, že všetko napísané je 
ľahko pochopiteľný text, ktorý nepotrebuje „vysvetľujúceho sprievodcu“. 
napriek tomu si dovoľujeme poznamenať, že animované obrázky nie sú 
identické s videozáznamom. videozáznam je prostriedok užitočný pre 
deskripciu, opis nejakej situácie. videozáznam je dostatočne živý, atraktív-
ny, ale býva aj rozťahaný. Animovaný obrázok je vlastne komprimovanou 
formou mnohých dejov a dlhých textov. Jeho krátke trvanie a opakovanie 
je základom ľahkého pochopenia a zapamätania.

všetko napísané je iba informáciou, nie návodom, ani textom na dou-
čovanie, a vonkoncom nie na poučovanie. vieme, že o všetkom, čo chceme 
vložiť do vedeckej publikácie, ale aj do odborného textu pre študentov, by 
sme mali veľmi dlho premýšľať. mali by sme sami seba zdokonaliť v tom, 
aby sme vedeli oddeliť podstatné od nepodstatného. vo vysokoškolskom 
štúdiu sa musíme usilovať o dokonalosť, pochopenie a o schopnosť rozho-
dovať, nie nás samotných, ale našich študentov. Ak dokážeme zložitý dej 
jednoducho priblížiť v písanej forme alebo jeho adekvátnym zobrazením, 
máme právo uchádzať sa o post vysokoškolského učiteľa. Ak hovoríme 
zložito až natoľko, že hovorenie stráca súvislosť, a naučené overujeme 
komplikovanými a kombinovanými otázkami, ktoré sa usilujú študenta 
„dolapiť v tom, čo nezodpovedal podľa pripravených otázok správne, asi 
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by sme sa mali zamyslieť nad budúcnosťou vlastného odboru a aj nad tým 
– čo prinášame do vysokoškolského štúdia, do vedeckého poznania a či 
sa naša „rigoróznosť“ naozaj premení na múdru, premyslenú a užitočnú 
starostlivosť o chorého človeka.

zobrazenie zložitých situácií, ktoré dokážeme ľahko pochopiť, môže 
byť naším intelektuálnym prínosom, vkladom do vysokoškolského štú-
dia. napísať návod – ako sa to má robiť, nemožno. všetko napísané je 
skôr výzvou a informáciou. Určite nie návodom, ani kritikou a ak, tak 
iba v zmysle apelácie na osobný vklad do vysokoškolského štúdia a do 
vedeckého poznania. Tento náš text nepotrebuje komentáre, ani kritiku. 
nie je to text, ktorý si „nárokuje pochopenie“, ani nepomáha zvládnuť 
obrazovú dokumentáciu k vedeckému rukopisu. naším cieľom bolo napísať 
niekoľko viet, ktoré by mohli byť podnetom na hlboké zamyslenie tých, 
ktorí uvažujú o zverejnení alebo uverejnení vlastných myšlienok, vlastných 
výsledkov a pozorovaní. 
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bRATISLAvSkÉ LEkáRSkE LISTy – HISTóRIA

bernadičová H., Ostatníková D., Hulín I. 

bratislavské lekárske listy sú najstarším odborným a vedeckým časopisom 
v novodobej histórii Slovenska. Časopis založil prof. Hynek, zakladateľ 
a prvý rektor prvej slovenskej vysokej školy – Univerzity komenského ako 
súčasť komplexného projektu Lekárskej fakulty Uk roku 1921. zakladateľ 
našej univerzity internista prof. kristián Hynek vedel, že medicína vyžaduje 
kontinuálne celoživotné vzdelávanie. vychádzal z toho, že učitelia a vedeckí 
pracovníci musia mať nielen svoje katedry a kliniky, na ktorých vykonávajú 
liečebno-preventívnu prácu, ale musia mať aj fórum, kde svoje skúsenosti 
prednášajú a diskutujú o nich (založil aj Spolok čs. lekárov v bratislave) 
a publikačný priestor, ktorý ich skúsenosti rozširuje a uchováva. Preto založil 
bratislavské lekárske listy (teraz bratislava medical Journal). Tieto tri zá-
kladné piliere – spolu s dotvorením lekárskej fakulty spojenej s nemocnicou 
– dokázal presadiť do troch rokov po vzniku univerzity. Sám sa postavil do 
čela Spolku čs. lekárov v bratislave (1921 – 1930), kde prednášali lekári 
svoje vedecké práce a diskutovali o nich, a sám bol prvým šéfredaktorom 
vedeckého časopisu, v ktorom mohli autori svoje práce publikovať. 

Predhovor redakcie začína v prvom čísle takto: „bratislavské lekárske listy 
vznikli ako súčasť budovania lekárskeho vedeckého života na Slovensku.“ 

Časopis vychádza ako mesačník. v niektorých rokoch vychádzal ako 
dvojtýždenník. Prvou prácou zo schôdze Spolku uverejnenou v časopise 
bola prednáška prof. m. netouška, prednostu Propedeutickej kliniky Lf 
Uk, „Aký význam má štúdium patológie žliaz s vnútornou sekréciou?“. 
zámer prof. Hynka budovať novú generáciu lekárov a vedeckých pracov-
níkov sa prejavil aj v tom, že už od začiatku sa každoročne vyhodnocoval 
najlepší uverejnený článok a najlepšia prednáška, ktoré boli odmenené 
vedeckou cenou.

významným príspevkom k rozvoju slovenskej vedy bola skutočnosť, 
že časopis publikoval v prvých desaťročiach po svojom vzniku práce v slo-
venskom a českom jazyku, čo bolo v súlade s tým, že na novozaloženej 
Lf Uk sa od začiatku vyučovalo v slovenčine. Od roku 1939 časopis vy-
dával Spolok slovenských lekárov pri Lf Uk a časopis sa stal významným 
orgánom Lf Uk. 

Odvtedy vychádza časopis bez prerušenia už 95 rokov. Časopis vy-
chádzal aj v najťažších rokoch 2. svetovej vojny v nezmenenom rozsahu 
a periodicite. bratislavské lekárske listy si vybudovali štatút lekárskeho 
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vedecko-odborného medzinárodného časopisu, ktorý uverejňuje recen-
zované práce zamerané na klinickú a experimentálnu medicínu, práce zo 
všeobecného zdravotníctva, terapie a praxe, súborné referáty vedeckého 
a postgraduálneho zamerania, ako aj práce z histórie medicíny na Sloven-
sku. Časopis uverejňoval desaťročia aj zápisnice z odborných a vedeckých 
zasadnutí Spolku čs. (a neskôr slovenských) lekárov v osobitnej prílohe. 
za 90 rokov trvania Spolku bolo uverejnených viac ako 2100 zápisníc. 
Od začiatku vychádzali všetky práce so súhrnmi v ruskom, nemeckom, 
francúzskom, resp. anglickom jazyku. neskôr začali vychádzať práce s ang-
lickým súhrnom a časopis smeroval k bilingválnej verzii (súhrn, výsledky, 
texty k obrázkom, tabuľky a záver aj v anglickom jazyku). Už od nástupu 
výpočtovej techniky sa časopis významne prezentoval v elektronickej ver-
zii na vlastnej webovej stránke (www.elis.sk). Roku 1991 sa bratislavské 
lekárske listy dostali do svetových databáz ako prvý časopis zo Slovenska. 
Časopis je súčasťou svetových databáz (medline, biomednet, Pubmed, 
Web of Science a ďalších). v informačných databázach sú spätne spracované 
abstrakty i celé práce publikované v časopise od roku 1965 doteraz. Od 
roku 1993 bol časopis bilingválny (slovensko-anglický) a od roku 1998 
je definovaný ako medzinárodný vedecký časopis, ktorý vychádza iba 
v angličtine (bratislava medical Journal). v súčasnosti vychádza časopis 
ako bratislava medical Journal v anglickej verzii a je súčasťou svetovej da-
tabázy medline a Web of Science, jeho citácie sú ScI a má impact factor 
0,5. Práce publikované v časopise sú akceptovanou súčasťou habilitačných 
a inauguračných konaní nielen doma, ale aj v zahraničí.

v období sústredenia vedeckej činnosti na pôdu akadémií (1950) sa 
zmenil vydavateľ a redakcia časopisu sa premiestnila na SAv, od r. 1954 
na Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAv, kde vychádzal časopis 
do roku 1993. Potom sa opäť prinavrátil na Lf Uk. bratislavské lekárske 
listy inkorporovali r. 1993 aj paralelne vychádzajúci časopis folia facultatis 
medicae Universitatis comenianae bratislavensis (vydávala Uk), ktorý 
v tom čase zanikol, a stali sa oficiálnym časopisom Lekárskej fakulty Uk 
v bratislave. Spočiatku patrila redakcia pod Ústav patologickej fyziológie Lf 
Uk, roku 2012 sa však osamostatnila a stala sa samostatným organizačným 
celkom Lf Uk. Šéfredaktormi a redaktormi časopisu za viac ako 95 rokov 
existencie časopisu boli mnohé významné osobnosti, ktoré určovali nielen 
smerovanie slovenskej medicíny a školstva, ale vytvárali aj základy nových 
vedných disciplín (profesori k. Hynek, b. Polák, J. Lukeš, m. netoušek, 
A. Šácha, f. Šubík, J. Ladziansky, k. matulay, E. filo, J. Tréger, L. Dérer, 
I. Stanek, g. bárdoš, m. Ondrejička, J. Pogády). Šéfredaktorom časopisu 
je od roku 1993 prof. mUDr. Ivan Hulín, DrSc., redaktorkou a redakčnou 
tajomníčkou je PhDr. Helena bernadičová, užší tím odborných redaktorov 
tvorí 17 domácich a zahraničných odborníkov, redakčnú radu 28 klinických 
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a vedeckých pracovníkov z celého sveta, včítane nositeľa nobelovej ceny, 
ktorí sú menovaní vedeckou radou Lf Uk na návrh dekana. 

bratislavské lekárske listy zachovali pre súčasnosť a budúcnosť postupné 
kroky budovania a rozvoja slovenského zdravotníctva, školstva a vedy. His-
tóriu písali všetky najvýznamnejšie osobnosti a v publikovaných prácach sa 
môžeme s ich myšlienkami a odkazom zoznámiť. bratislavské lekárske listy 
poskytujú obraz o úrovni medicíny na Slovensku od vzniku prvých kliník, 
lekárskej fakulty a Slovenskej lekárskej spoločnosti. Časopis je prostried-
kom, ktorý umožňuje prienik vedeckých a odborných výsledkov od nás 
do celého sveta. vydávanie časopisu prináša úžitok vo forme akceptácie 
Lekárskej fakulty Uk, našich vedeckých škôl i jednotlivých pracovníkov. 

bRATISLAvSkÉ LEkáRSkE LISTy –  kULTÚRnE A vEDEckÉ  
DEDIČSTvO SLOvEnSkEJ REPUbLIky

minister kultúry Slovenskej republiky marek maďarič v zmysle 
deklarácie národnej rady SR 91/2001 z.z. vyhlásil bratislavské lekárske 
listy za kultúrne a vedecké dedičstvo Slovenskej republiky (2012). Táto 

Titulná strana najnovšieho čísla
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mimoriadna udalosť je vyznamenaním nielen pre redakčný kruh časopisu, 
ale pre všetkých autorov vedeckých prác v bratislavských lekárskych listoch, 
pre Lekársku fakultu Uk i našu Alma mater. bratislavské lekárske listy sú 
úzko zviazané s filozofiou vzniku, celou históriou a 95-ročným pôsobením 
našej univerzity až po dnešné dni. 

bratislavské lekárske listy splnili svoju historickú úlohu, stáli pri 
výchove slovenských lekárov a vedeckých pracovníkov, učili ich písať 
a formulovať vedecké správy a klinické kazuistiky, slúžili ako cenný zdroj 
študijného materiálu pre praktických lekárov, postupne znamenali okno 
do svetovej medicíny. Predstavujú významný informačný zdroj o obraze 
vývoja slovenského zdravotníctva, jeho vedeckej úrovni, odbornej orientácii 
a tiež o jeho reprezentantoch. bratislavské lekárske listy sú mnohotisícstra-
novou knihou – kronikou vývoja slovenského zdravotníctva. v súčasnosti 
predstavujú dôležitú informačnú cestu, cez ktorú sa výsledky slovenskej 
medicíny dostávajú do svetových informačných databáz a na celosvetovú 
vedeckú informačnú arénu. 

Univerzita komenského je nespochybniteľne vzdelávacou inštitúciou, 
ktorá je nielen najväčšou, najstaršou, ale aj najobsiahlejšou v šírke vzde-
lávania. nie je sústredená na úzky výber problémov, v ktorých by bola 
„špecializovaná“.

v súčasnosti sa mení charakter spracovania aj prenášania nových 
informácií. nové technické možnosti vytvárajú nové priestory na šírenie 
informácií, čo má v súčasnosti viac charakter lavíny ako pokojného toku. 
Obsah komunikácie determinuje jej význam. v skromnosti by sa dalo 
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povedať, že aj jej užitočnosť je teda limitovaná. Informačné prekážky 
(vzdialenosť, čas, jazyk, kultúra a iné) sa stávajú okrajovými. Do popredia sa 
dostáva obsah informačného procesu. Univerzity si od minulosti udržiavali 
status vzdelávacích inštitúcií a ani dnes nestratili nič z toho, čo patrí do 
vzdelanosti. Dalo by sa povedať, že sú sídlom vzdelanosti, alebo mali by 
byť sídlom najvyššej vzdelanosti. vzdelanosť nie je len dosahovanie určitého 
objemu poznatkov. Je určená aj stupňom kultúrneho rozvoja. 

Súčinnosťou Redakcie bratislavských lekárskych listov a Slovenskej 
národnej knižnice sa podarilo naskenovať všetkých deväťdesiat ročníkov 
časopisu. „Úložiskom“ tohto intelektuálneho bohatstva je 32 gb flash. 
nejde však iba o „mŕtve úložisko“, všetky informácie budú dostupné pre 
všetkých záujemcov. medicína je v neustálom vývine. Pochopiť jej budúc-
nosť môžeme iba vtedy, ak poznáme jej minulosť a vývoj. Tým, že je časopis 
dostupný každému záujemcovi v elektronickej forme, stáva sa užitočným 
fenoménom v oblasti vzdelávania a iste napomáha zvýšiť aj všeobecnú 
vzdelanosť. Priebehy chorôb sú teraz často iné ako v minulosti. Ovplyv-
ňuje to najmä široké používanie antibiotík, obrovského množstva liekov 
a ich dostupnosť. neprekvapuje nás, ak sú v minulosti opísané výsledky 
sledovaní a klinických pozorovaní v časopise iba na základe pozorovania, 
keďže ich ovplyvnenie liečbou bolo vzhľadom na možnosti minimálne. 
na tomto princípe môže prebiehať užitočná komparácia, ktorá naznačuje 
perspektívu, ďalšie pokračovanie v zdokonaľovaní metodík a metód liečby 
chorôb. napríklad chirurgické postupy sa nahrádzajú mikrochirurgickými 
výkonmi a „jednodňovou chirurgiou“. Teda v prípade tohto časopisu 
nejde o historický pohľad a vychvaľovanie sa našou minulosťou. Uložené 
výsledky sledovaní a pozorovaní spolu s ich klinickou a vedeckou analýzou 
predstavujú „úložisko poznatkov“ na obohacovanie procesu vzdelávania. 
na tomto princípe môže „prebiehať“ logická analýza minulého, aby sme 
chápali súčasné a možno „dovideli“ kúsok dopredu.

Sme hrdí na to, že v zmysle Deklarácie národnej rady Slovenskej 
republiky sú bratislavské lekárske listy kultúrnym a vedeckým dedičstvom 
Slovenskej republiky. 

Usilujeme sa o komparáciu so svetovými vedeckými časopismi, usilu-
jeme sa o tvorbu podmienok na prezentáciu vedeckých výsledkov, ale aj 
zmysluplných úvah o perspektíve a rozvoji vedeckého poznania. Preto sme 
presvedčení, že digitalizácia bmJ - bLL ako kroniky slovenskej medicíny 
poteší nielen každého lekára, ale aj všetkých, ktorí dokážu tento zdroj 
informácií využívať pre dobro veci. 

Stručný prehľad histórie časopisu je zároveň odpoveďou na otázku, aký 
majú význam vedecké časopisy v živote lekárskej komunity či univerzity.

Profesor Hulín v článku „O vede a o vedeckom bádaní“ napísal: „na 
konci tohto storočia už nevládne automatizácia ani vedeckotechnická re-
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volúcia. vládu nad všetkým preberajú informácie v ich najrozmanitejších 
podobách.“ Už profesor Hynek vedel, že získané informácie je z etického 
hľadiska potrebné nielen plne využívať pre dobro pacientov, ale je nevy-
hnutné nájsť spôsob, ako ich odovzdávať a uchovávať pre iných. každý 
z týchto krokov má niekoľko aspektov. Podstatou je, aby informácie 
boli použiteľné, aby ostávali neskreslené, aby boli verifikovateľné a aby 
nadväzovali na doteraz známy poznatkový svet. Tieto na prvý pohľad 
samozrejmé a jasné charakteristiky však v sebe nesú obrovský informačný 
zmätok v množstve nejasných definícií prostredia, rôznych okolitých aj 
vnútorných vplyvov, nejasnosť štruktúry aj funkcie, nejednoznačnosť 
zásahu a okolitej reakcie a samozrejme aj vplyvy doteraz nepoznaného. Aj 
preto prof. Hynek s kolektívom zakladateľov lekárskej fakulty založili aj 
bratislavské lekárske listy. Dlhoročná tradícia vydávania tohto odborného 
lekárskeho časopisu sa práve opakovanými sledovaniami určitého problému 
a stále trvajúcou diskusiou s využitím novších a novších poznatkov vyrov-
náva aj s týmito na prvý pohľad neriešiteľnými vplyvmi. Práve opakovanie 
a opakované zaradenie získaných poznatkov do systému poznatkov je tým 
najsprávnejším overovaním vedeckého prístupu. napriek tomu, že dnes 
sme svedkami obrovského nárastu počtu (a technickej kvality) odborných 
aj lekárskych časopisov, nemožno bohatším sponzorom nahradiť (kúpiť 
si) dlhoročnú tradíciu verifikovania poznatkov. Pretože práve tradícia 
by mala byť jedným z rozhodujúcich etalónov stavu a vývoja napr. aj 
zdravotníctva v danej krajine. Toto by mohla byť aj odpoveď na otázku 
tzv. národných či nadnárodných časopisov – či majú časopisy opustiť svoj 
„národný rámec“ a stať sa „svetovými“. Riskovať, že sa rozplynú hranice 
ich historickej sebakontroly v danej oblasti a nové hranice sa vzhľadom na 
šírku záberu už nikdy nevytvoria. bez ohľadu na tento problém už vznikajú 
časopisy na báze problémovo úzko zameraných informačných databáz, kde 
nezáleží na skúsenostiach toho ktorého vedeckého tímu či univerzity, ale 
ide o celosvetovú databázu poznatkov a jej budovanie. Je zrejmé, že každý 
z týchto prístupov má svoje priority. Profesor Ďuriš vždy bojoval za celostnú 
medicínu. myslíme si, že špecializácie sú veľmi dôležité, ale najvrchnejším 
arbitrom by mal ostávať ten, kto má celkový pohľad a kto dokáže využívať 
čiastkové poznatky v prospech celku. 

veda potrebuje priestor na publikovanie (ukladanie, triedenie, defi-
novanie a preverovanie) vlastných výsledkov. bez zverejnenia sa výsledky 
vedy iba ťažko stávajú bohatstvom národov a súčasťou ich kultúry. vedecké 
výsledky spracované do vhodnej formy nesú to najcennejšie - mentálny 
vklad. bez spracovania výsledkov vedeckého bádania a bez ich zverejnenia je 
najzložitejšia ľudská činnosť neúplná. Tieto skutočnosti všeobecne prijímajú 
všetky vedecké centrá, všetky univerzity. vstúpiť do tohto procesu znamená 
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mať čo ponúknuť, znamená získať prestíž, znamená tvrdo pracovať na tom, 
aby univerzita nezačala strácať. Je to záväzok voči svetu i voči sebe. 

vedecké bádanie má za cieľ získať nové poznatky, definovať podstatu 
javov a súvislostí medzi nimi a medzi príčinami a následkami. Často ori-
ginálne výsledky autorov strácajú pri opisnom spracovaní to, čo ich robí 
vedeckými. Tu je priestor pre pracovníkov z oblasti medicíny, aby vlastné 
výsledky vedeckého bádania a klinických pozorovaní pretavili na vedecké 
informácie. každý nový objav, každá nová hypotéza a teória je súhrnom 
poznatkov, ktoré sa zaraďujú do kategórie informácií. Užitočnosť a využitie 
výsledkov vedeckého bádania závisia aj od toho, v akej forme a ako rýchlo 
sa dostanú do súboru celosvetových poznatkov. Dnes do tohto priestoru 
vstupujú nové i-databázy, e-learningové portály, ale odborné časopisy si 
aj tu udržiavajú pevné miesto, pretože nesú do tohto priestoru potrebný 
obsah – potrebné informácie. Aj preto sme hrdí, že bratislavské lekárske 
listy zachytili aj tento najnovší informačný trend. 

veríme, že vedecká a odborná lekárska spisba nielen bola, ale aj ostane 
jednou z tých bášt, ktoré nám priraďovali aj v minulosti solídne miesto 
medzi krajinami s vysokou úrovňou medicíny. 
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kOmUnIkácIA S REDAkcIOU  
ODbORnÉHO ČASOPISU

bernadičová H.

Nahé sú bez kníh všetky národy! 
PROGLAS

(Staroslovenská hymnická oslava písmen...)

komunikácia je v súčasnosti obrovským kompartmentom žitia a exis-
tencie ľudstva na celej zemi. Obsah komunikácie je takmer vždy niečím 
ohraničený, limitovaný. Pochopiteľne, že nie každý s každým môže hovoriť 
o všetkom. Pri superšpecialistoch má komunikácia iný obsah, ako je to 
pri všeobecnej občianskej komunikácii na verejnosti so známymi alebo 
neznámymi osobami. komunikácia je všeobecne fenomén celej živočíšnej 
ríše. U ľudí dosiahla obrovské rozmery a je nielen prostriedkom na prenos 
informácií, ale aj základom verbalizovania pozorovaní a myšlienok. komu-
nikácia sa stala v súčasnosti fenoménom, ktorý je niekedy redundantnou 
záležitosťou z hľadiska obsahu. napriek tomu ostáva skutočnosťou, ktorá 
má mimoriadny význam. Ukáže sa to pri nedostatku akejkoľvek komuni-
kácie. Jej absencia a následky sú rukolapným dôkazom jej významu. 

v súčasnosti existujú profesionálne organizácie, ktoré sa zaoberajú 
výučbou komunikácie. Často to býva v záujme sebaprezentácie a kariéry 
podnikateľov. komunikácia má nádherné rozmery aj v prípade, že ide 
o jednosmernú komunikáciu. Živé divadelné predstavenia, hudobné formy 
najrôznejšieho druhu, ale aj sledovanie umeleckých diel na obrazovkách 
sú v podstate jednosmernou komunikáciou. 

Hneď na začiatku konštatujeme, že komunikácia s redakciou odbor-
ného časopisu je obojsmerná komunikácia podobne ako rozhovor. ver-
bálna komunikácia má určité pravidlá, ktoré sú všeobecnými pravidlami 
intelektuálneho správania ľudí. komunikácia závisí od toho, či je účastník 
subordinovaný spolubesedníkovi, alebo nie. Súčasnosť umožňuje verbálnu 
komunikáciu na veľkú vzdialenosť a s reportérom tak, že všetci účastníci sú 
na jednej obrazovke. výhodou je okamžitá spätná väzba a bezprostredné 
reakcie. Pri verbálnej komunikácii sa demaskuje pohotovosť hovoriacich, 
ale aj formálne stránky reči a emócie. Tieto skutočnosti pri písomnej 
komunikácii odpadajú.
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Písomná komunikácia je bilaterálnou komunikáciou, aj keď by sa 
mohlo zdať, že autor zašle materiál so sprievodným listom do redakcie, 
a tým považuje svoju úlohu za skončenú. nie je to tak. Pri komunikácii 
s redakciou akéhokoľvek časopisu nejde o voľnú alebo ledabolú komuni-
káciu. Autor sa formou listu, aj formou elektronického listu „predstavuje 
redakcii“. Obsah listu nesie informácie, ale štylizovanie listu a samotných 
viet odhaľuje schopnosti autora písomne komunikovať. Pri dokonalej ob-
ratnosti autora redakcia „očakáva“, že aj zaslaný rukopis bude na solídnej 
jazykovej a literárnej úrovni.

vzťah k písanému slovu je na prvom mieste vyjadrením úcty k písaniu 
a k tým, ktorí napísaným slovom prispievajú k poznaniu a zveľaďovaniu 
sveta. Profesionáli sa zaoberajú „písanými formami“ hlbokých myšlienok, 
prezentáciou názorov, výsledkov pozorovaní a textami, ktoré ozrejmujú 
skúsenosti a výsledky vedeckého bádania v biologicko-lekárskych vedách. 
Ich záujem sa týka nielen obsahovej stránky z hľadiska vedeckého a medi-
cínskeho prínosu, ale aj z hľadiska formulovania názorov, myšlienok a úvah. 
na začiatku tejto informácie možno povedať, že už prvý list do redakcie je 
predstavením autora. Preto všetky ďalšie informácie majú akúsi univerzálnu 
platnosť – platia pre všetky časopisy a redakcie.

Johann Wolfgang goethe vo faustovom monológu uvažuje, čo možno 
poskladaním slov vyjadriť a povedať. Povedané slová sa uchovávajú v pamäti 
a trvajú do skončenia jej trvania. Písané slová a vety ostávajú, aj keď sa 
spôsoby ich uloženia menia. všetko napísané možno nielen oživovať podľa 
záujmu, ale využívať aj na komparáciu s inými skutočnosťami, ktoré sú vo 
verbalizovanej podobe. Pri citovaní goetheho fausta nemožno nepripome-
núť sústavné štúdium básnika a zdokonaľovanie jeho textov, ktoré trvalo 60 
rokov. Samotný básnik tvoril, písal toto dielo, ako sám doznáva – „počas 
dlhého obdobia zbieral skúsenosti a sledoval beh dejín“. Aj táto skutočnosť 
„hovorí o dôslednosti a úsilí“ vyjadriť myšlienky tak, aby mali obsah, ktorý 
autor chce vyjadriť písanými slovami a vetami. Uvádzame to aj preto, že 
súčasnosť sa hrdí rýchlosťou opisu, správy a informácie. nedoznáva však, 
že je to veľmi často aj „vďaka“ povrchnosti. Pri komunikácii osoby s in-
štitúciou, s redakciou ide o dve entity, medzi ktorými existuje pomyselná 
hranica. možno táto skutočnosť vytvára u začínajúceho autora obavy nie 
z obsahu, ale z prekročenia fiktívnej hranice. Do redakcie odborného 
časopisu prichádza každý rok viac ako dvetisíc listov od autorov. z tohto 
objemu si možno utvárať predstavu o tom, že sú autori, ktorí komunikujú 
elegantne, a sú autori, ktorých listy odhaľujú buď nedôslednosť, alebo 
prílišnú upätosť.

Redakcia odborného časopisu je aj miestom „stretávania“ celých 
generácií lekárov, vedcov a autorov z rôznych odborov prakticky z celého 
sveta. za mimoriadnymi prácami sú mimoriadni ľudia, ktorí nielenže 
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objavujú zákonitosti, ale ich aj rešpektujú, dokážu ich formulovať a podľa 
nich žiť. v pamäti a napísané trvajú naveky. v súčasnosti nikto nepochy-
buje o význame písaného slova. Literatúra a vedecká spisba sú súčasťou 
vedeckého bádania a tvoria poznanie, ktoré býva vždy vo verbalizovanej 
forme. Pyramída poznania stojí na pilieroch z vedeckých kníh a časopisov. 
To, čo nie je zverejnené, nemožno považovať za všeobecný vklad do vedy, 
do vedeckého poznania. 

Prístup k vedeckým a odborným informáciám je charakteristika našej 
doby. získavame informácie vo vybraných oblastiach z celosvetových in-
formačných zdrojov. Registrujeme niekoľko tisíc vedeckých a odborných 
časopisov, ktoré súperia o čitateľa, prvenstvo, prestíž. Táto súťaž má presné 
a prísne pravidlá, je vyjadrená impakt faktorom, zaradením do current 
contents, medline, citačných indexov, či iných uznávaných informačných 
systémov. Slobodný prístup k informáciám má pre autorov aj negatívnu 
stránku – za publikáciu v špičkových časopisoch sa často platia vysoké 
sumy, recenzie sú mimoriadne prísne, autor musí súťažiť o publikovanie 
s celým odborným svetom...

na druhej strane sa „počítajú“ len publikácie indexované, impakto-
vané a samozrejme recenzované. Iná cesta nie je. Ak autor dostane dnes 
za publikáciu zaplatené, tak spravidla takú publikáciu nemôže použiť na 
odborný postup, habilitáciu či inauguráciu. v súčasnosti dokonale funguje 
inovovaný systém hodnotenia vedeckých publikácií – Web of Science. Pri 
vstupe do tohto systému sú videozáznamy, ktoré zoznámia s celým systé-
mom každého záujemcu. Dokonalé ovládanie tohto systému umožňuje 
rýchlo sa zoznámiť so všetkou relevantnou vedeckou literatúrou k zvolenej 
téme. v súčasnosti si nemožno predstaviť, že by niekto z oblasti vedeckého 
bádania nepoznal tento systém. Predpokladáme, že zvládnutie systému Web 
of Science je prvým krokom pri vstupe do problému, ktorý chceme riešiť. 
Podľa časopisov a podľa impakt faktora konkrétnych publikácií zisťujeme, 
ktorá publikácia je najprestížnejšia, najdôležitejšia a najuznávanejšia v danej 
oblasti. Redakcia si môže pri každom rukopise overiť, či autor rukopisu 
cituje takúto prácu alebo nie. Diplomant a doktorand by samozrejme mali 
takýto vstup považovať rovnako za najdôležitejší, ktorý sa nedá nahradiť 
inou informáciou. Súčasne pri tom prebieha aj overovanie aktuálnosti 
zadania diplomovej témy alebo témy na doktorandské štúdium. 

v posledných dvoch desaťročiach prebehla v problematike pub-
likovania nielen vedeckých výsledkov skutočná revolúcia, ktorej 
podstatou bol vznik World Wide Web. Túto revolúciu charakterizujú 
dve vzájomne prepojené fázy. v prvej fáze sa začali časopisy vydávať 
paralelne v tlačenej a elektronickej forme. v súčasnosti sa ukladajú 
stiahnuté digitálne kópie. vznikol tak nový spôsob informačných ná-
strojov. každý vedec na univerzite má teraz okamžitý prístup k oveľa 
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širšej rade časopiseckých článkov, ako to bolo v nedávnej minulosti.  
Druhou etapou v tejto revolúcii je dostupnosť jednotlivých článkov bez 
akýchkoľvek obmedzení, ktoré predstavuje najmä predplatné časopisov. 
voľný prístup k časopisom (Open Access) sa objavil na začiatku 90-tých 
rokov. Po roku 2000 sa zväčšil počet profesionálnych vydavateľov, ktorí 
umožnili otvorený (voľný) prístup k mnohým časopisom. Tieto vydavateľ-
stva financovali vydávanie časopisov z poplatkov, ktoré vybrali od autorov. 
v súčasnosti sa počet odborných časopisov s voľným prístupom pohybuje 
okolo 5000 (Open Access Journals , DOAJ ). Okrem časopisov, ktoré majú 
úplný stopercentný otvorený prístup, existujú časopisy, ktoré sa vydávajú 
tradičným spôsobom a voľný prístup k článkom je limitovaný oneskorením,  
zvyčajne jeden rok. Pri niektorých časopisoch môže autor získať vybraný 
článok za poplatok, alebo mu autor môže zaslať kópiu rukopisu, alebo 
„autorský výtlačok“ jeho publikácie. vsúčasnosti existujú digitálne kópie, 
ktoré sú stále uložené v špeciálnych archívoch. väčšina medzinárodných 
vydavateľov umožňujú zasielanie niektorých verzií publikovaných článkov, 
niekedy s určeným oneskorením. 

Pri publikovaní existuje tzv. „zelená cesta“ a „zlatá cesta“. zelené 
kópie predstavujú priame digitálne kópie alebo naskenované články. 
v niektorých vedných odboroch, ako fyzika alebo ekonómia, sú dlho-
ročné tradície v obehu takýchto kópií cez preprint servery, alebo ako 
tzv. pracovné dokumenty. „zlatá“ cesta je spôsob elektronického zverej-
nenia rukopisu s podmienkami a bez podmienok najmä pre recipienta. 
Počas posledných pätnástich rokov sa široko debatovalo o tom, že niekoľko 
štúdií ukázalo, že otvorene dostupné články sú citované viac rovesníkmi 
autorov. Súčasne „zazneli“ varovania o možných nebezpečenstvách vzájom-
ného hodnotenia a citovania, čo môže spôsobiť zníženie kvality. Posielanie 
a preposielanie rukopisov má zvýšiť informácie o pertraktovanom probléme, 
a tak iniciovať záujem o prípadné citovanie. Ďalej sa konštatovalo, že získané 
informácie vo vybraných úzkych oboroch sú zaujímavé, ale nedávajú široký 
obraz o pertraktovaných problémoch.

mnohé databázy zverejňujú abstrakty publikácií z mnohých časopisov 
(Pubmed/medline). current contents zverejňuje obsahy časopisov, ktoré 
považoval Eugene garfield za dôležité, prioritné. najdokonalejším zdrojom 
informácií o časopisoch a o ich kvantifikovanej kvalite cez impakt faktor 
je Thomson Reuters Web of Science.

Web of Science obsahuje bibliografické informácie o všetkých článkoch 
publikovaných v 8471 recenzovaných časopisoch. Dôležitou súčasťou 
Web of Science je Journal citation Reports databázy, v ktorých je vy-
počítaný impact faktor na základe ScI citácií. Impakt faktor sa používa 
v „akademickom svete“ ako meradlo kvality, záujmu a akceptovateľnosti 
publikovaného problému. Scopus je užitočný preto, lebo zahrňuje približ-
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ne 15 000 časopisov. citačné indexy pre časopisy vypočítava v podstate 
rovnakým spôsobom ako JcR (Journal citation Reports). Adresár voľne 
dostupných časopisov (DOAJ) obsahuje základné informácie o „otvore-
ných“ vedeckých časopisoch .

Pre záujemcov existujú podrobné príručky, v ktorých sa opisujú spôsoby 
získavania informácií z časopiseckej literatúry.

na Slovensku, na Univerzite komenského, na Lekárskej fakulte je 
najstarší lekársky vedecký časopis, ktorý založil zakladateľ Uk prof. Hynek 
– bratislavské lekárske listy. Tento časopis znamená pre Slovensko bránu 
do sveta vedeckých informácií, je impaktovaný, je v medline, má ScI 
citácie a hlavne je inkorporovaný vo Web of Science. Preto by malo byť 
pre každého začínajúceho, ale aj pre každého zrelého autora príležitosťou 
publikovať svoje práce v tomto časopise.

komunikácia redakcie s autormi prebieha v niekoľkých rovinách – sú 
to kontakty písomné, mailové, telefonické, ale aj osobné stretnutia.

najdôležitejšie je rozhodnutie autora, do akého časopisu svoju prácu 
pripravuje, kam ju zašle na publikovanie. Preto je nevyhnutné, aby autor 
priložil sprievodný list redakcii, kde musí jasne napísať (a podpísať), že:

– práca je určená na publikovanie v danom časopise,
– rešpektuje autorský zákon.

musí tiež uviesť:
– mená a priezviská všetkých spoluautorov,
– pracoviská a adresy pracovísk všetkých spoluautorov,
– prehlásenie, že práca nebola zaslaná na publikovanie do iného 

časopisu.
Jednou z podmienok vzniku dobrej publikácie je dobrá a korektná 

spolupráca jej autora a redakcie. Tento príspevok vychádza z konkrétnej 
dennej práce v redakcii medzinárodného vedeckého časopisu bratislavské 
lekárske listy.

Prvý autor a posledný autor (autor idey) sú najcennejšie pozície na 
publikácii. Primárnu (hlavnú) zodpovednosť za vytvorenie textového diela 
alebo elektronického dokumentu má prvý autor. v časopise sa uvádza 
aj adresa na komunikáciu s autormi, ktorých spravidla reprezentuje práve 
prvý autor. Adresa musí byť funkčná. Ak sa počas prípravy publikácie 
a redakčného spracovania adresa zmení, je povinnosťou autora ju opraviť 
a spresniť.

Aj s redakciou časopisu spravidla komunikuje prvý autor. Je však 
možné, aby túto funkciu prevzala aj iná osoba (spoluautor, asistentka, 
sekretárka). Aj vtedy má však primárnu zodpovednosť za prácu sám autor. 
POzOR: počas redakčného spracovania práce už nie je možné meniť 
zoznam spoluautorov! Redakcia sa stretáva sa aj s takými autormi, ktorí po 
oznámení, že práca je akceptovaná na publikovanie, chcú zmeniť – spravi-
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dla rozšíriť – zoznam spoluautorov. To redakcia jednoducho neakceptuje 
a nepovažuje to za lege artis.

Autor spravidla do redakcie zasiela svoju prácu elektronicky, alebo 2 
kópie v printovej forme, obrázky a tabuľky na samostatných listoch, musí 
pritom rešpektovať Smernice pre prispievateľov publikované v danom 
časopise. v smerniciach je presne určené nielen odborné zameranie dané-
ho časopisu, ale aj rozsah práce, požadovaná kvalita obrázkov a tabuliek, 
spôsob citovania a iné náležitosti. Redakcia pri prijatí zaeviduje prácu 
v zozname prác doručených do redakcie (autori, názov práce, číslo práce 
a dátum prijatia).

vždy musí autor počítať s tým, že jeho prácu budú recenzovať ne-
závislí odborníci. Recenzný posudok býva spravidla kritický a autor by 
ho mal rešpektovať. Urážanie, nekritické listy redakcii, obrana ako útok 
na anonymného recenzenta sa netolerujú. Autor by mal zaujať kritický 
postoj k výhradám a pripomienkam recenzenta a redaktorov, opraviť 
alebo upraviť prácu. záleží na autorovi, či príjme výhrady a upravenú 
prácu vráti do redakcie, alebo ju zašle do iného časopisu. Redakcia na 
tom spravidla netrvá.

Po vrátení upravenej práce od autora redakcia spravidla opäť osloví 
recenzenta a vyzve ho, aby sa vyjadril k tomu, či takto upravená práca 
môže byť publikovaná. Ak je práca zaradená na publikovanie, redakcia 
ju uverejní v zozname prác, ktoré sú schválené na publikovanie. v tomto 
štádiu redakcia už môže dať autorovi aj akceptačný list, t. j. potvrdenie 
o akceptovaní práce na publikovanie, ktoré často autori žiadajú k PhD. 
obhajobe alebo iným odborným postupom či výstupom grantov. Odporúča 
sa uviesť číslo grantu na konci práce.

komunikácia s autorom sa v súčasnosti presúva do mailovej formy. 
v redakcii sa denne vybavuje niekoľko desiatok mailov, po víken-
doch a prázdninách niekedy až stovky mailov.

Evidenčné číslo práce musí autor vždy pri komunikácii s redakciou 
uvádzať v predmete správy. nemožno hľadať medzi 600 až 700 prácami 
v rôznom štádiu rozpracovania prácu podľa názvu (často nepresného) alebo 
niektorého spomedzi desiatich spoluautorov.

Rozsah odborných a vedeckých prác nie je striktne určený. Spravidla 
sa vychádza z typu práce a požiadaviek redakcie. napríklad prehľadová 
práca môže mať 12 – 15 rukopisných strán, vedecká práca 6 – 10 strán, 
kazuistika 4 – 6 strán. k rukopisu sa pripájajú obrázky a tabuľky prime-
rane k rozsahu textu. Je zbytočné dávať obrázok aj tabuľku k zloženiu 
súboru, pričom súbor tvorí 15 mužov a 14 žien. Toto určite stačí napísať 
v materiáli a metodike. Obrázkom možno dokumentovať klinický obraz 
(rtg, cT). Obrázky – fotografie alebo schémy musia byť pôvodné (teda 
neprevzaté z inej literatúry), jasné a kontrastné, najmenej 350 dpi. nikdy 
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nesmú autori posielať obrázky ako power pointový súbor alebo obrázky 
vložené do Wordu! nesmú preberať obrázky z internetu – nie sú kvalitné. 
Toto sa pre tlač nedá použiť!

Pri zaradení práce do konkrétneho čísla časopisu sa vytvorí sadzba 
práce a autorovi sa zasiela 1. korektúra. korektúru musí autor pozorne 
prečítať, či neprišlo k vypadnutiu časti práce, či sú správne zaradené všet-
ky obrázky a tabuľky. Autor do korektúry nemôže vpisovať nové odseky 
a vkladať nové obrázky. môže vymeniť „slovo za slovo“ maximálne „vetu za 
vetu“. v záhlaví korektúry autor podpíše, že súhlasí s publikovaním danej 
verzie jeho práce. korektúru musí autor zaslať do redakcie v čase, ktorý 
mu určí redakcia. najbežnejšie to býva 5 dní. môže tak urobiť mailom 
(PDf), faxom alebo klasickou poštou. Často prejavia autori svoj korektný 
prístup k publikovaniu tým, že pošlú autorskú korektúru fedExom alebo 
inou doručovacou službou. následne ide práca do tlače. 2. korektúru robí 
už len redakcia.

O zaradení práce na publikovanie v časopise v určitom poradí roz-
hoduje šéfredaktor v spolupráci s redakčnou radou, v žiadnom prípade 
nie autor.

v súčasnosti sa dostáva do popredia rozširovanie publikácií elektronic-
kou, digitálnou formou – teda, že autor dostane svoju prácu v PDf forme, 
alebo heslo, prípadne kód (DOI), pod ktorým prácu nájde vo svetovej 
databáze evidovaných publikácií kedykoľvek a kdekoľvek.

Samozrejme, že v súvislosti s tým vzniká aj nebezpečenstvo nepresností 
v evidencii autorov. Tu nastupuje do vzťahu autora a redakcie dôvera. Pri 
evidencii stoviek mailom poslaných rukopisov z celého sveta nemá re-
dakcia možnosť overovať pravosť mien, osôb, pracovísk. Preto sa redakcia 
medzinárodného a svetového časopisu zabezpečuje archivovaním nielen 
všetkých rukopisov, ale aj s nimi súvisiacej korešpondencie najmenej 5 
rokov. zložitosť redakčného spracovania ovplyvňujú technické možnosti 
pracoviska. na archivovanie rukopisov a korešpondencie treba obrovskú 
kapacitu serverov. Prehľadnosť takejto databázy sa zabezpečuje v lepšom 
prípade redakčnými programami, alebo úpornou, precíznou a trpezlivou 
prácou redakčného kolektívu. To je tá ťažšia cesta.

Podľa Autorského zákona teda redakcia uchováva (archivuje) rukopisy, 
s nimi súvisiace materiály a korešpondenciu publikovaných – ale aj nepub-
likovaných prác 5 rokov. Obrázky a tabuľky redakcia autorom nevracia.

Publikovanie vlastných pozorovaní má pravidlá, ktoré sme stručne 
uviedli. Pravidlá sú takmer identické pri všetkých časopisoch. Preto uvá-
dzame naše pravidlá in extenso na konci knihy.
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vEDEcká SPOLOČnOSŤ zAJTRAJŠkA

Hulín I.

bRATISLAvSkÉ LEkáRSkE LISTy - nAŠE A SvETOvÉ

náš časopis bratislavské lekárske listy sa približuje k storočnici svojho vy-
dávania. v októbri tohto roka to bude 93 rokov. S časopisom som zrástol 
hneď od príchodu do funkcie odborného redaktora v roku 1979 a od 
roku 1993 pokračujem vo funkcii šéfredaktora. neprerušených 35 rokov 
pôsobenia v redakcii poskytuje možnosť istého nadhľadu. nie sú pritom 
dominantné roky, ale ich obsah, ktorý sa premietal do časopisu. každý 
nový rukopis bol nielen zdrojom informácií, ale aj „obrazom“ o autorovi. 
za mnohé vďačím profesorovi mikulášovi Ondrejičkovi, ktorý ma prizval 
do funkcie odborného redaktora. bola to obrovská príležitosť študovať aj 
také rukopisy, ktoré neboli v mojom profesionálnom patofyziologickom 
„zábere“. zdokonaľoval som sa v systéme práce s odbornou a vedeckou 
literatúrou, cibril som si pamäť a precizoval korektnosť. Preto si dovoľujem 
povedať niečo o zmysle vedeckej časopiseckej literatúry. 

Publikácie vo vedeckých časopisoch nie sú z obsahovej stránky podobné 
všeobecným médiám v písanej forme. Tie „zanikajú“ ďalším dňom, lebo 
prichádzajú nové správy, nové „novoty“ a veľmi lacné informácie. Príkla-
dov je obrovské množstvo. Starý vedecký časopis, akým sú aj bratislavské 
lekárske listy, publikoval pred viac ako 70-timi rokmi informácie o liečbe 
pacientov so srdcovým zlyhávaním. vyhľadal som ich a podstatné časti som 
zverejnil. v kritických stavoch podávali pacientom morfium. Stav pacienta 
sa niekedy zlepšil. bolo to vďaka vedľajšiemu účinku morfia, ktorým bolo 
spomalenie srdcovej činnosti. Aj dnes sa využíva tento „efekt zlepšenia“, 
pochopiteľne účinkom iných látok. z tohto hľadiska sú staré vedecké 
časopisy nie historickou ozdobou, ale zdrojom informácií o priebehu 
chorôb, ktoré nebolo čím ovplyvniť. Odhalili však mechanizmy, ktoré by 
sa v súčasnosti nemohli verifikovať pri klinickom sledovaní.

nechcem robiť iba komparáciu časopisov, skôr chcem povedať niečo 
o zmysle ich vydávania. Podarilo sa nám umiestniť na serveri Lekárskej 
fakulty náš časopis v digitálnej forme od prvého čísla, od prvej strany 
a predhovoru profesora Hynka. nikto nepochybuje o tom, že je to obrovské 
kultúrne a medicínske bohatstvo, ktoré je nespochybniteľné na svetovej 
aréne vedy a medicíny. Je celkom zrejmé, že v minulosti slúžili medicín-
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ske časopisy na publikovanie raritných prípadov. neskôr sa zverejňovali 
výsledky experimentálnych sledovaní. celosvetovo sa časopisy profilovali 
a usporadúvali od najzložitejších po informatívne. neskôr vznikli systémy 
na hodnotenie časopisov a aj jednotlivých publikácií. Tieto hodnotenia sa 
zosobňujú pri hodnotení vedeckých pracovníkov. Je to mimoriadne doko-
nalý systém, ktorého cieľom nie je iba hodnotenie tých, ktorí publikujú, ale 
najmä hodnotenie publikácií, o ktoré je záujem. z kvantifikovaného záujmu 
sa odvodzujú smerovania a vedecké priority. Ide o mimoriadne živý proces, 
do ktorého sú vtiahnutí aj laureáti nobelovej ceny. Po udelení ostatnej ceny 
za fyziológiu alebo medicínu sa na čitateľov vedeckých časopisov obrátil 
laureát Randy W. Schekman s mnohými otázkami. následne prebiehala 
výmena názorov na stránkach časopisu The guardian. bola to mimoriadne 
široká korešpondenčná diskusia s obzvlášť zložitými a ťažkými témami. 

Profesor Ondrejička bol veľmi múdrym a uznávaným odborníkom 
v internej medicíne. nevedelo sa všeobecne, že keď v Európe vo vzdialenej, 
nie susednej krajine ochorel štátnik, poslali „špeciál“, aby pána profesora 
priviezol na odbornú konzultáciu. Sám mi opakovane „vyjavil“ podstatu 
svojej vysokej odbornosti a múdrosti. základom bola dôslednosť, snaha 
všetko pochopiť, premýšľať a nepretržite študovať. Odoberal časopis new 
England Journal of medicine, ktorý vychádza ako týždenník. Profesor sa mi 
vo svojom už dosť zrelom veku zdôveril – vieš, Ivan, ja už nič iné nečítam, 
iba new England Journal of medicine prečítam dôsledne, každé číslo. 
myslím si, že v tom bolo „jeho tajomstvo múdrosti“, ktoré sa spájalo s jeho 
klinickou skúsenosťou. zhrňujúco by som chcel povedať, že časopisy sú 
základom „sveta intelektuálov“. Počet publikácií, citácie a „impakt faktory“ 
sú iba prostriedkami, aby sa mohol „vykalkulovať najmä objem produk-
tivity“. Ani táto skutočnosť neuberá na obrovskom význame časopisov, 
ktorý sa bude naďalej zvyšovať. veď spomínaný new England Journal of 
medicine má už aj tabletovú formu a aj audioformu s videami. vzhľadom 
na moju pozíciu možno preceňujem význam časopisov. Dúfam, že týmto 
„nenarobím veľa zlého“ v našom intelektuálnom milieu. 

Publikácie vo vedeckých časopisoch sú obrazom profesionálnej úrovne, 
úrovne vedeckého bádania a aj samotných autorov. Hodnotenie sa premieta 
do všeobecne akceptovaných parametrov. každý adept na vyšší vedecký 
alebo vedeckopedagogický stupeň musí osvedčiť vlastnú vedeckú „spôso-
bilosť a výkon“ predložením parametrov, ktoré sa celosvetovo spracúvajú 
v dokonalých systémoch. Teda nie účasť na kongresoch, ale publikované 
výsledky sú merateľným parametrom „vedeckosti a profesionality“ každé-
ho pracovníka vo vede alebo v profesii, ktorá je dynamická, a jej úroveň 
progreduje s vedeckým poznaním. v dokonalom systéme – Web of Science 
je presne dokumentované, koľko a ktorí bádatelia prejavili záujem o náš 
publikovaný text aj s tým – kto sú to, aká je ich vedecká akceptovateľnosť 
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a v akom časopise nás citovali. Pochopiteľne, že aj s parametrami časopisu 
o jeho vedeckej úrovni. Takýmto spôsobom nepretržite prebieha celosve-
tová evaluácia nášho prínosu na „arénu“ vedeckého bádania. nepretržite 
znamená, že aktualizácia sa robí každých 24 hodín. v súčasnosti nerozho-
dujú „kvetnaté životopisy“, ani známosti o akceptovateľnosti profesionálov 
v medicíne a v biologicko-medicínskej oblasti. Rozhodujú parametre, 
ktorých základom sú publikované vlastné výsledky pozorovaní alebo ve-
deckého bádania, alebo publikované vízie či perspektívy. bolo by naivné 
myslieť si, že je to nadmieru zložitý systém – jeho spochybňovanie nie je 
možné. nespochybniteľne je to najprestížnejší svetový systém, v ktorom 
sú inkorporované aj bratislavské lekárske listy. 

Pri celosvetovom zostavovaní univerzít do poradia majú rozhodujúci 
význam publikácie, ktoré sú v systéme Web of Science. Univerzita komen-
ského „dosiahla“ teraz vynikajúce 495. miesto. Pri usporadúvaní univerzít 
sa používa 6 kritérií, z ktorých 5 je odvodených od impaktovaných publi-
kácií, teda aj od publikácií v našom časopise. môžeme byť všetci spoločne 
hrdí na naše výsledky, ale aj na časopis, ktorý je súčasťou úspechu terajšej 
evaluácie Univerzity komenského. 

Písať alebo hovoriť o našom časopise by bolo možné bez konca. 
vzhľadom na jeho súčasnú akceptovateľnosť môžeme vysloviť radosť 
z jeho úrovne. Je to však radosť iba na dnešný deň, lebo vo vedeckej spisbe 
prebieha nepretržitý proces nielen evaluácie, ale aj obrovského úsilia, o kto-
rom ani odborná pospolitosť nemusí mať detailnú predstavu. nemôžeme 
sa ako olympionici postaviť na stupeň víťazov, lebo súťaž sa neskončila, 
prebieha ďalej a s obrovským nasadením mentálnych síl, profesionality, 
ale aj obrovských prostriedkov. Súčasnosť potvrdzuje, že náš časopis má 
správny a dobrý smer. vysoké nároky na úroveň publikácií ho dvíhajú. 
nižšie nároky, a najmä pre „domácich“, by ho znehodnotili a vyradili zo 
svetovej arény súťaže, ale aj z našej akceptovateľnosti vo svete. bol by to 
možno až simplexný a rustikálny pohľad.

vEDA A SPOLOČnOSŤ

Hodnotenie asi nie je najpodstatnejšou stránkou časopisu. Dovolím si malé 
odbočenie, ktoré je potrebné na zaujatie stanoviska k vedeckým a odbor-
ným časopisom. v nedávnej minulosti bolo vidieť, aké ciele mali vedecké, 
ekonomické a riadiace odvetvia štátov. zvyšovali sa výkony a výroba, ktoré 
boli základom všeobecnej prosperity. Teraz sa zdá, že nepotrebujeme oveľa 
viac vyrábať, produkovať a budovať. zdokonaľovanie v technickom smere 
má za následok, že veľa ľudí nemá prácu. nikto nemá o ich pracovný 
potenciál záujem. z nášho pohľadu je skoro groteskné riešenie „tvorby 
pracovných miest“. Skôr by sa mal analyzovať systém, v ktorom tento 
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problém vznikol. na druhej strane sa apeluje na obyvateľstvo, že by sa 
mala zvýšiť pôrodnosť, „aby mal kto robiť na dôchodky“ starších občanov. 
Sotva je to riešiteľné. keď deti dorastú, budú z nich nezamestnaní. vznikajú 
„neriešiteľné problémy v systéme“. mohli by sme sa všeobecne spýtať, čo 
potrebujú ľudia. Potrebujú istotu, potrebujú vedieť aj to, ako budú žiť ich 
školopovinné deti. všeobecne by sme mohli povedať, že ľudia a spoločnosť 
potrebujú víziu do budúcnosti. bez vízie spoločnosť skrachuje. nemyslím 
si, že vízia fungovania spoločnosti sa môže zrodiť na námestiach, na zhro-
maždeniach nespokojných. Tam sa môže docieliť zmena, ktorá nebude 
dobrá, a tak sa zlý systém nahradí ešte horším. možno sme nezvládli „filo-
zofiu staroby“, ani princípy usporiadania spoločnosti. nemôžeme hovoriť 
o vede a robiť vedecké bádania „vo vzduchoprázdne“. Spoločenské pomery 
sú základnou podmienkou a intelektuálna vedecká komunita môže byť 
zdrojom návrhov, nápadov a miestom tvorby optimálnych vízií najširších 
rozmerov. Pripomínam si laureáta nobelovej ceny Andreja Dimitrijeviča 
Sacharova. Tento spoločensky skromný muž sa venoval teoretickej fyzike 
a termonukleárnym reakciám. Je všeobecne známe, že bol aj konštruktérom 
ruskej vodíkovej bomby. bol aj disidentom a nobelovu cenu si nemohol 
prevziať. nepustili ho. bolo to „za socializmu“. Tento excelentný vedec písal 
aj úvahy o usporiadaní spoločnosti, ktoré sa šírili u nás ako „samizdaty“. 
Spomínam si na viaceré. Aj na tie, v ktorých písal o tom, že roku 2025 
v Európe „nebude mať čo robiť“ tretina obyvateľstva. Podľa neho to bude 
najväčší problém pre zamestnaných, lebo „budú musieť živiť“ nezamest-
naných. z uvedeného je zrejmé, že termonukleárny fyzik neobchádzal 
spoločenské pomery, ale tvoril hlboko premyslené návrhy. no a o to tu ide, 
aby sme rešpektovali, že intelektuálna špička a vedecké bádanie môžu byť 
prostredím, v ktorom by sa mohli tvoriť návrhy potrebné na fungovanie 
spoločnosti s jej špecifikami, ale aj dokonalá „svetová úroveň“ vysokých 
škôl a medicíny v najširšom ponímaní. 

napriek všetkým ubezpečeniam ľudstvo bude vždy žiť pod tlakom 
ťažko definovateľnej neistoty. Prírodné katastrofy, sociálnopolitické prob-
lémy a zneužitie dobrých úmyslov môžu zvrátiť úprimné snahy a zneužiť 
aj výsledky vedeckého bádania. Písomné spracovanie vedeckých analýz je 
vlastne prostriedkom, platformou, na ktorej sa pokúšame myšlienkovými 
pochodmi usporiadať všetko do harmonického celku. mohli by sme 
voľnejšie povedať, že je to hľadanie logických vzťahov na základe defi-
novaných parametrov alebo faktorov. Pri takomto uvažovaní sa môžeme 
posmeliť v predstave, že vedecké bádanie skrýva aj možnosti hľadania 
východísk z neistôt súčasnosti. Ak by to bolo tak, potom je napísanie 
vedeckej publikácie arénou hlbokého myslenia a hľadania prijateľných 
vysvetlení pozorovaných zmien. Hĺbka ponoru je determinovaná nielen 
skúsenosťou, ale aj schopnosťou chápať komplexnosť dejov. Pri rešpektovaní 
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takéhoto uvažovania by sme vedeckú publikáciu nemuseli považovať iba 
za deskripciu nameraných hodnôt. Jej dosah je obrazom hĺbky poznania, 
ale aj nášho intelektu.

moderné civilizácie sú založené na princípe ochrany a starostlivosti 
o všetkých ľudí v štáte alebo v aglomerácii štátov. zabezpečenie všetkého 
potrebného musí „kalkulovať“ so starostlivosťou o zdravie občanov. formy 
starostlivosti z organizačného a finančného hľadiska bývajú rôzne, ale úro-
veň riešenia problémov zdravia nemôže byť extrémne rozdielna. k tomu 
treba pripojiť zdokonaľovanie starostlivosti, ktoré vychádza z vedeckého 
bádania a poznania. Ak rešpektujeme tieto konštatovania, je zrejmé, že zdo-
konaľovanie sa môže dosahovať vedeckým poznaním, a nie iba súcitnosťou, 
i keď aj tá je potrebná. Ubúda neúmerne rýchlejšie, ako pribúdajú vedecké 
poznatky. vedecké publikácie a naše vlastné verbalizované poznatky, ale 
aj názory sa musia „pertraktovať na svetovej aréne“. nateraz sú na tento 
účel predurčené vedecké a odborné časopisy, ktoré sú súčasťou svetových 
databáz. Po uverejnení našich názorov zistíme pomerne jednoducho, koho 
zaujali naše vysvetlenia, naše poznatky a úvahy. Ľahko zistíme, v akej 
súvislosti reaguje autor na naše stanovisko alebo výsledky. 

v tejto súvislosti uvažujem o excelentných vedeckých časopisoch, ktoré 
by mali byť „priestorom“ na zverejňovanie predstáv, vízií, ale aj vedecky 
podložených návrhov. nemyslím si, že konferencie a podobné mítingy 
sú optimálne pre zrod návrhov. možnosť publikovať premyslené úvahy 
a výsledky pozorovaní vo vedeckých časopisoch je obrovskou šancou, ktorá 
však neprináša okamžitý zisk. z nižšieho pohľadu sú takéto časopisy nepro-
duktívne, „nezarobia si na seba“. Je to pravda, ale za múdrosť a špičkovú 
profesionálnosť sa nedávajú osobitné odmeny. Asi si treba pripomínať, 
že vedecké bádanie a ľudia „pohltení vedou“ sú intelektuálnou špičkou, 
ktorá môže prinášať nielen deskripciu meraní, ale aj vízie budúcich kro-
kov vo vede, a tým aj v spoločnosti. Smery vo vede sú vlastne istotou, že 
neskrachujeme „na celej čiare“. možno utópie v minulosti boli viac ako 
spoločnosť bez vízie a bez istoty. 

Investície do vedeckého bádania sa smerujú podľa očakávaného úžitku 
realizácie vedeckého poznania v praktickom živote. Takýto prístup je odô-
vodnený. Stojí však na slabých základoch. myšlienkové pochody a múdrosť 
sa nedajú kúpiť ako tovar, výrobky, podniky a prírodné bohatstvo. Ani 
mentálny výkon nemožno oceniť s určitou presnosťou. niekedy ide o na-
podobňovanie, ktoré vyvoláva deformovaný pocit originálneho myslenia. 
Ponor do prípravy „mentálneho produktu“ – diplomovej práce, dizertačnej 
práce a vedeckej publikácie nie je analógiou slohovej úlohy. možno si to 
niektorí myslia, možno tí, ktorí majú návod na všetko. Skutočne vedecká 
publikácia s hlbokým ponorom do podstaty a s pokusom priblížiť chápanie 
v hĺbke uložených dejov je osobnou charakteristikou autora. možno by sme 
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mohli povedať vyznamenaním, ktoré môžeme získať a ktorého hodnotu 
môžeme pravdivo oceniť sami pred sebou aj bez potlesku a bez fanfár. 
v medicíne je to obzvlášť potrebné. za všetku obetavosť ostáva „oddaným“ 
pocit dobrého skutku s najvyšším umením a s najlepším úmyslom.

nepochybujeme o tom, že spoločnosť ľudí v útvare, ktorý nazývame 
štát, musí chrániť svoje obyvateľstvo, musí mu zabezpečiť podmienky na 
„získanie obživy“, ale aj dokonalú zdravotnú starostlivosť a systém, ktorý 
zabezpečí občanom istotu, že v prípade choroby im bude poskytnutá 
pomoc na rovnakej úrovni ako inde vo svete. z týchto viet cítiť, alebo je 
celkom zrejmé, že smery vedeckého bádania a vedecká špička sú ťahúňmi 
pre budúcnosť. vedecké časopisy získavajú na vážnosti súčasne s kvalitou 
vedeckej a profesionálnej špičky v každom štáte na svete. 

viem, že úlohy, ktoré plní štát, sú veľmi zložité. myslím si, že pre 
prosperujúcu budúcnosť je potrebný rozvoj vedeckého bádania nie iba 
kvôli objavom a získaniu nobelových cien. vedecké bádanie a odborníci 
vo vedeckom bádaní sú ochranou, že sa istota nezmení na riziko. viem, 
riziko môže priťahovať ľudí. Skôr by ma priťahovala vízia, že na Slovensku 
môže ľud stáročia „prežiť“ zo zdravej a krásnej prírody a obživu by mohol 
získať z predaja vody do tretiny Európy. Pri čítaní mnohých rukopisov 
obdivujem dokonalosť, ale „hľadám aj vízie“ a nové myšlienky, ktorých 
nebýva veľa. z tohto pohľadu sú vedecké časopisy mierovým kolbišťom 
vedy a hľadania istoty aj vízie.

HODnOTA vEDy 

niekedy sa mi zdá, akoby na svete boli časopisy najdominantnejšou sku-
točnosťou, ktorá je základom existencie nás všetkých a vlastne všetkého. 
Svet akoby presviedčal sám seba, že skutočné výhry s usporiadaním vo 
svete, s naším zdravím sa nevyhrávajú so zbraňami. Ani dobyté teritóriá 
nie sú víťazstvom dovtedy, kým sa nezmení akceptovanie iných skutočností 
vo vedomí ľudí. k múdrym myšlienkam sa nedospieva v zamurovanej 
veži, ale v debatách, v konfrontácii alternatív a v komparácii možného 
a alternatívneho. múdre rozhodnutia sa v prírodovede obyčajne nerodia 
samé od seba. Podmienkou ich „vzniku“ sú široké vedomosti, kreativita, 
intelektuálna výška a informácie. Časopisy sú priestorom, v ktorom sú 
nové a najnovšie informácie, obrazy skúseností, predpoklady i vízie. 
v súčasnosti nie sú potrebné stretávania „diskutujúcich“, ani manifestácie 
na to, aby sa obhájili nové myšlienky, aby sa uvažovalo o perspektíve všet-
kého známeho. v predchádzajúcich textoch som písal o tom, že existujú 
skupiny excelentných intelektuálov, ktorí nemajú ani ústavy, ani žiadne 
organizácie. Do hĺbky študujú vybraný problém a potom uverejnia svoje 
stanovisko ako metaanalýzu, ako zhrnutie meraní, výsledkov experimen-
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tov a pozorovaní. Odborná komunita rešpektuje tieto „stanoviská“. Toto 
je skutočnosť, o ktorej sa široko-ďaleko nevie. možno by sa aj v iných 
oblastiach ľudskej činnosti „hodil“ takýto postup. výsledky metaanalýz 
„používajú“ výsledky exaktných meraní a pozorovaní. Teda ide o obrovskú 
pyramídu „toho, čo sa vie“. každý, kto publikuje, kto má výsledky a do-
káže ich „obohatiť“ o zmysluplné konštatovania, „má šancu“ byť súčasťou 
obrovskej pyramídy. bez sústavného štúdia časopiseckej literatúry to nie 
je možné, je to vylúčené. 

vedeckých publikácií je veľa. zložitou záležitosťou je výber tých, ktoré 
prinášajú seriózne výsledky, ale aj nové pohľady a vízie. neprekvapuje nás, 
ak sa v najprestížnejších časopisoch podľa vedeckých odborov publikujú 
teraz perspektívy v zvolenej oblasti. býva to aj tak, že redakcie požiadajú 
laureátov nobelovej ceny alebo špičkových odborníkov, aby vo zvolenej 
oblasti napísali vlastné predstavy o perspektíve ďalších krokov a o význa-
me i možnej inkorporácii nových poznatkov do už poznaného. 

Prichádza čas, v ktorom prezentácia výsledkov vedeckého bádania 
z najrôznejších oblastí a odborov bude zdrojom nových vízií o smero-
vaní ľudstva a o usporiadaní ľudských spoločností. nie prevolávania na 
námestiach, ale hlboké zamyslenia vzdelaných ľudí a ľudí, ktorí myslia 
na dlhodobú prosperitu ľudstva budú rozhodujúcimi faktormi v blízkej 
i vzdialenej budúcnosti. my všetci, ktorí sme „spriahnutí“ s vedeckými 
časopismi, tvoríme spoločenstvo intelektuálov, spoločenstvo do hĺbky 
premýšľajúcich ľudí. viem, že niektorí publikujú alebo iných pripisujú 
preto, lebo to potrebujú v záujme kvalifikácie. Toto je skutočnosť, ktorá 
„spadá pod iné kompetencie“. 

vedecké časopisy sú intelektuálnym priestorom, v ktorom sa nie 
v ďalekej budúcnosti budú „riešiť“ všetky oblasti smerovaní vývinu na 
zemi. naše výkony nás usporadúvajú, možno aj do poradia. Rešpektovať 
vo vzájomných vzťahoch to, že niekto je „výkonnejší a múdrejší“ nie je 
hanbou. korektnosť by mala byť našou ozdobou, a nie nekorektnosť našou 
charakteristikou. myslím v každom smere a vždy. Aj naša osobná prezen-
tácia v časopisoch by mala byť obrazom o nás, o našom intelektuálnom 
dosahovaní. nemyslím si, že je potrebné, aby všetci súhlasili s napísaným. 
Stačí, ak by boli napísané vety podnetom na úprimné a hĺbavé zamyslenie 
každého pre seba samého.

Pri pohľade na život, na spoločenstvá ľudí a na rozvoj vedy niekoľko 
desaťročí vidíme, že v súčasnosti sa za kapitál považuje materiálne bohat-
stvo a peňažné vklady vo finančných inštitúciách. Prichádzajúci čas nám 
vsugerúva predtuchu, že sa blíži doba, v ktorej budú najväčším bohatstvom 
múdri a vzdelaní ľudia. 
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bUDÚcnOSŤ vEDy

mezencev R.

Pokúsim sa načrtnúť trendy rozvoja biomedicínskych vied tak, aby bolo 
možné vytvoriť si predstavu o tom, akým smerom sa budú vyvíjať a na 
čo sa pravdepodobne budú zameriavať. Pri formovaní týchto výhľadov 
vychádzam z toho, ktoré témy sú momentálne vo vede aktuálne a aký po-
krok sa v nich dosiahol v poslednom období. na základe toho sa usilujem 
o odhad – o akúsi extrapoláciu vo vzťahu k budúcnosti. Tento výber je 
aj pri mojej najväčšej snahe subjektívny a vychádza prevažne z disciplín, 
v ktorých som doteraz vedecky pracoval (farmakológia, medicínska chémia, 
experimentálna onkológia a nanotechnológia).

Pre súčasné biomedicínske vedy sú charakteristické určité trendy, o kto-
rých sa dá predpokladať, že budú pokračovať aj naďalej v budúcnosti. medzi 
týmito trendmi môžeme identifikovať orientáciu na vedecké metódy, ktoré 
generujú veľké dáta („big data“), orientáciu na experimentálne metódy za-
merané na analýzu jednotlivých buniek v populáciách (tkanivách, orgánoch 
a pod.), širšie používanie počítačového modelovania a vývoj dokonalejších 
experimentálnych modelov, systémový prístup a integráciu „omických“ 
dát a rešpektovanie vzťahov medzi štruktúrou látok, ich biologickou 
účinnosťou a vzťahom k ochoreniam na stále hlbšej úrovni. na základe 
vývoja v nedávnej minulosti možno tiež predpokladať, že veľkú úlohu vo 
vede (a v biomedicínskych vedách obzvlášť) budú mať nanotechnológie a že 
budú postupne zanikať konvenčné hranice medzi vedeckými disciplínami, 
pričom vývoj bude zrejme konvergovať k malému počtu vysoko multidis-
ciplinárnych vedných odborov. Dominantné postavenie v biomedicínskom 
vedeckom bádaní v budúcnosti pravdepodobne zaujme translačné vedecké 
bádanie, ktoré premosťuje medzeru medzi základným a klinickým výsku-
mom a získava vysoké priority už v súčasnosti.

mETóDy, kTORÉ gEnERUJÚ vEĽkÉ DáTA

možno ich rozdeliť na multiplexné metódy (multiplex assays), ktoré získava-
jú veľa informácií z jedného analyzovaného objektu (vzorky) simultánnym 
meraním veľkého počtu parametrov (signálov) a na tzv. rýchlostné metódy 
(high-throughput, ultra high-throughput), ktoré získavajú jednu alebo 
niekoľko informácií simultánnym meraním veľkého počtu analyzovaných 
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objektov (vzoriek). „big data“ charakterizujú 3v – volume (objem), variety 
(rôznorodosť) a velocity (rýchlosť produkcie vs. rýchlosť spracovania).

multiplexné a rýchlostné metódy sa v súčasnej vede stávajú každoden-
nou realitou vďaka technologickým pokrokom, ktoré vedú k miniaturizácii, 
automatizácii, integrácii a paralelizácii experimentov v platformách ozna-
čovaných ako „lab-on-a-chip“ (laboratórium na čipe). Platformy „lab-on-
a-chip“ umožňujú vykonať multiplexné testy s niekoľkými vzorkami alebo 
rýchlostné testy s veľkým počtom vzoriek v malých, kompaktných čipoch, 
ktoré pozostávajú zo sériovo zapojených mikrofluidických jednotiek, z kto-
rých každá je určená na konkrétnu laboratórnu operáciu, napr. skladovanie 
a uvoľňovanie reagencií, miešanie, extrakciu, inkubáciu a detekciu. mikro-
fluidika, ktorá tento vývoj umožnila, je multidisciplinárne odvetvie kom-
binujúce poznatky fyziky, chémie, biotechnológie a inžinierstva s cieľom 
vyvinúť zariadenia na plne automatizovanú prácu s nepatrnými objemami 
kvapalín v mikrokanáloch s typickým rozmerom 1 – 100 µm.

v minulosti boli experimenty vykonávané v skúmavkách v objemoch 
predstavujúcich niekoľko mililitrov a experimenty v tomto formáte boli 
limitované vzhľadom na počet vzoriek, ktoré bolo fyzicky možné spracovať 
a analyzovať pri jednom experimente. Tieto obmedzenia sa premietali naprí-
klad aj do počtu chemických látok, ktoré bolo možné testovať vzhľadom na 
ich biologické a farmakologické vlastnosti a z dôvodu týchto obmedzených 
kapacít farmakológovia ešte pred 20 rokmi dokázali otestovať iba nepatr-
ný podiel sústavne narastajúceho počtu prírodných a syntetických látok, 
ktoré prinášali objavy v medicínskej chémii, organickej syntéze a v chémii 
prírodných látok. Tieto pomery sa zásadne zmenili po tom, čo na scénu 
vstúpili vysokorýchlostné a ultravysokorýchlostné testy (high-throughput 
a ultra high-throughput assays). Tieto testy využívajú namiesto skúmaviek 
mikroplatne a nanoplatne, pričom na meranie analytických signálov sa 
využívajú mikroplatňové alebo nanoplatňové readery, kým automatizovanú 
manipuláciu s reagenciami a mikroplatňami zabezpečujú robotizované 
pracovné stanice.

Prvý krok od skúmavky k mikroplatniam umožnil vynález maďarského 
lekára – vedca dr. gyula Takátsyho, ktorý roku 1951 navrhol mikroplat-
ňu s 96 jamkami. Táto inovácia, ktorú inšpirovala potreba zvýšiť výkony 
laboratórnej diagnostiky kvôli v tom čase prebiehajúcej epidémii chrípky, 
sa s odstupom času ujala a roku 1966 sa 96-jamkové mikroplatne stali 
komerčne dostupnými v Európe. Po nich roku 1992 nasledovali 384-
jamkové mikroplatne, roku 1996 boli dostupné 1536-jamkové a 3456-
jamkové mikroplatne, a nakoniec roku 1997 aj 9600-jamkové nanoplatne. 
Dôvod, prečo je pri vývoji liečiv potrebné testovať veľký počet látok, súvisí 
so skutočnosťou, že úspešnému výskumu a vývoju jediného nového liečiva 
predchádza testovanie priemerne 10 000 – 20 000 látok (Ooms f. curr 
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med chem 2000; 7: 141–158). v prípade vývoja multikinázového inhi-
bítora sorafenibu (schválený v USA na liečbu papilárneho a folikulárneho 
karcinómu štítnej žľazy, hepatocelulárneho karcinómu a karcinómu obličky 
z renálnych buniek) bolo potrebné testovať vysokorýchlostným skríningom 
viac ako 200 000 látok!

vyššie hustoty jamiek na platniach spojené s ich miniaturizáciou viedli 
aj k výraznému zníženiu množstiev materiálov potrebných na testovanie. 
kým 96-jamkové platne pracujú s objemami 25 – 350 µl, pri 384-jam-
kových je pracovný objem 10 – 150 µl a pri 1536-jamkových platniach sa 
objem znižuje na 1 – 15 µl. Skutočnými nanoplatňami sú 9600-jamkové 
platne s pracovným objemom približne 0,2 µl. Tento nízky objem umož-
ňuje testovať aj veľmi malé množstvá látok pri prijateľnej koncentrácii, čo 
je dôležité najmä pri testovaní látok s veľmi obmedzenou dostupnosťou. 
v budúcnosti môžeme očakávať používanie experimentálnych formátov, 
ktoré dokážu simultánne vykonať ešte viac paralelných testov. To sa môže 
dosiahnuť cestou ešte vyššej denzity jamiek v nanoplatniach, napr. vývojom 
11 616-jamkových nanoplatní s pracovným objemom 80 – 100 nl, alebo 
cestou ďalšieho vývoja mikrofluidických čipov.

mikroplatňové a nanoplatňové platformy sa v biomedicínskom vý-
skume rozvíjali paralelne s vývojom materiálov (napr. plastov) s vhodnými 
optickými vlastnosťami a nízkou adsorpciou testovaných látok na povrchu 
jamiek a tiež paralelne s vývojom biologických vied, ktorých poznatky 
vytvorili predpoklady na povrchovú úpravu mikroplatní a nanoplatní 
umožňujúcu dosiahnuť optimálne rastové podmienky pre bunky používané 
pri testoch (napr. vysokú adherenciu, ktorú si vyžadujú bunky solídnych 
nádorov, alebo naopak nízku adherenciu potrebnú na rast suspenzných 
leukemických buniek, prípadne až ultranízku adherenciu potrebnú na 
udržiavanie kultúr nádorových kmeňových buniek). vývoj mikroplatní 
k vyšším počtom jamiek by nebol možný bez vývoja elektroniky a „pre-
cision technologies“, pretože tieto platne obsahujú tzv. adresované jamky, 
ktorých poloha musí byť presne známa a readery musia s dostatočnou rých-
losťou odčítať optické signály z každej jamky a priradiť signály k jamkám 
bez interferencie so signálmi z iných jamiek. A navyše, kým 96-jamkové 
(a čiastočne aj 384-jamkové) mikroplatne možno plniť ručne, vyššie hustoty 
jamiek si vyžadujú automatizované metódy dispenzie nepatrných objemov 
kvapalín, bez ktorých by tieto platne neboli použiteľné. vývoj v tejto 
oblasti súvisí so známym moorovým zákonom, podľa ktorého sa hustota 
integrácie tranzistorov v integrovaných obvodoch zdvojnásobuje každých 
18 – 24 mesiacov, a tak rastie exponenciálne aj výkon výpočtovej techniky. 
Tento zákon správne opisuje vývoj od roku 1965 a podľa predpokladov 
bude platiť asi až do roku 2020, keď sa predpokladá dosiahnutie fyzikálnej 
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hranice možností výroby tranzistorov 7 nm (v súčasnosti je aktuálny 22 
nm výrobný proces).

vďaka mikroplatniam a zariadeniam na ich spracovanie a čítanie v sú-
časnosti možno testovať biologické a farmakologické vlastnosti obrovského 
množstva látok, napríklad systémy na ultra high-throughput skríning otes-
tujú viac ako 100 tisíc látok za jediný deň a tento pokrok zásadne zmenil 
pomery vo farmakológii a medicínskej chémii, ako aj pomery vo vede 
všeobecne. Dôsledkom tohto vývoja na farmakológiu a medicínsku chémiu 
je skutočnosť, že na rozdiel od pomerov v nedávnej minulosti, v súčasnosti 
už nie je problém v obmedzenej dostupnosti kapacít na testovanie biolo-
gickej účinnosti perspektívnych liečiv, ale skôr v obmedzenej dostupnosti 
nových biologicky účinných látok (perspektívnych liečiv) získavaných 
cestou chemickej syntézy alebo izoláciou z prírodných zdrojov.

Dôsledok tohto vývoja na vedu ako celok je v náraste dát, s ktorými 
sa veda musí vysporiadať (big data), pretože stále väčšie a väčšie dáta si 
vyžadujú nové metódy na ich analýzu, interpretáciu, uschovávanie, sprí-
stupňovanie a na overovanie ich integrity. A navyše, dostupnosť veľkých 
dát z vlastných experimentov výskumníka (alebo na základe prístupu do 
verejných úložísk biomedicínskych dát) zásadným spôsobom mení vedecké 
bádanie od formulovania a testovania hypotéz na hľadanie zmyslu a trendov 
vo veľkých dátach.

Obmedzenú dostupnosť nových biologicky účinných látok čiastočne 
odstraňuje kombinatorická chémia, ktorá sa usiluje udržať tempo s mož-
nosťami súčasných vysokorýchlostných a ultravysokorýchlostných testov 
biologickej aktivity. Rozvoj kombinatorickej chémie bol podmienený vývo-
jom marrifieldovej syntézy peptidov na pevnej fáze v polovici 80. rokov 20. 
storočia, vývojom syntetizátorov nukleových kyselín začiatkom 90. rokov 
20. storočia, a tiež pokrokmi v oblasti organickej syntézy, automatizovaných 
syntetizátorov a softvéru na ich ovládanie. moderné kombinatorické synté-
zy, ktoré sú výsledkom tohto vývoja, predstavujú molekulovú evolúciu „in 
vitro“, pri ktorej sa pomocou rôznych stratégií systematicky a repetitívne 
spájajú rôzne molekulové stavebné jednotky za vzniku obrovského počtu 
nových molekulových entít. Táto metóda predstavuje zásadnú zmenu oproti 
tradičnému prístupu k syntéze nových chemických látok, pri ktorom každá 
chemická syntéza viedla k získaniu iba jednej alebo niekoľkých nových 
látok („one-molecule-at-a-time“). Pre úplnosť však treba dodať, že vývoj 
nových liečiv nelimituje iba obmedzená dostupnosť nových biologicky 
účinných látok, ale aj obmedzené poznanie molekulových terapeutických 
miest zásahu v organizme (therapeutic targets).

kým v minulosti jeden medicínsky chemik vo farmaceutickom 
priemysle zvyčajne syntetizoval približne štyri nové potenciálne účinné 
chemické látky za jeden mesiac pri nákladoch približne 7500 USD na 
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jednu látku, medicínsky chemik využívajúci kombinatorickú syntézu 
môže syntetizovať približne 3300 nových látok mesačne pri nákladoch 12 
USD na jednu látku. kombinatorická chémia umožnila farmaceutickým 
spoločnostiam vytvoriť obrovské chemické knižnice – zbierky nových synte-
tických chemických látok zvyčajne vo formáte 96-jamkových mikroplatní, 
ktoré obsahujú až ~105 rôznych látok, a používať ich pri hľadaní nových 
predlohových štruktúr (lead compounds) pri vývoji liečiv.

nadšenie z možnosti syntetizovať obrovské množstvá nových látok 
kombinatorickou syntézou a následne ich v krátkom čase otestovať s po-
užitím vysokorýchlostného skríningu na výber najvhodnejších kandidátov 
na vývoj liečiv viedlo v nedávnej minulosti aj k určitému preceňovaniu 
možností týchto metód. viaceré významné farmaceutické spoločnosti 
podľahli v polovici 90. rokov 20. storočia presvedčeniu, že obrovské che-
mické knižnice vytvorené kombinatorickou syntézou musia nevyhnutne 
obsahovať perspektívne látky na vývoj nových liečiv, v dôsledku čoho 
stratili záujem o vývoj nových liečiv na základe prírodných látok. Tento 
trend, ktorý vyústil až do útlmu programov výskumu prírodných látok 
vo farmaceutických spoločnostiach, sa ukázal ako nesprávny a doteraz 
nie je k dispozícii žiadne liečivo, ktoré by bolo vyvinuté výhradne na 
báze kombinatorickej chémie. Látky prírodného pôvodu a látky, ktorých 
vývoj bol inšpirovaný štruktúrou alebo účinkom prírodných látok, majú 
výraznú prevahu medzi liečivami najmä v terapeutických podskupinách 
antiinfektív (78 %) a antineoplastík (74 %) (Rouhi Am. Rediscovering 
natural Products. chem Engin news 2003; 10: 13). Prírodné látky sa 
vyznačujú unikátnou štruktúrou a vysokou štruktúrnou diverzitou a ich 
biologická aktivita bola v istom zmysle optimalizovaná v procese evolúcie. 
na základe uvedeného sa dá predpokladať, že prírodné látky budú slúžiť aj 
v budúcnosti ako predlohové štruktúry pri vývoji nových liečiv, hoci sa na 
ich optimalizáciu budú používať moderné metódy, vrátane kombinatorickej 
chémie. Inými slovami, chémia prírodných látok a etnofarmakológia budú 
mať aj v budúcnosti svoj význam (Ortholand Jy, ganesan A. natural 
products and combinatorial chemistry: back to the future. curr Opinion 
chem biol 2004; 8 (3): 271–280). 

Podobne ako rýchlostný skríning veľkých chemických knižníc aj 
súčasné multiplexné metódy generujú veľké dáta. Ako príklad možno 
spomenúť tzv. expresné DnA-čipy (DnA microarrays) umožňujúce kvan-
tifikovať expresiu mnohých génov simultánne v jednej vzorke. napríklad 
DnA-čipy Human genome U133 Plus 2.0 od firmy Affymetrix umož-
ňujú kvantifikovať expresiu viac ako 47 000 molekúl mRnA prepísaných 
približne z 38 500 dobre charakterizovaných ľudských génov, pričom na 
túto kvantifikáciu je na čipe integrovaných vyše 54 000 komplexných hyb-
ridizačných sond (probe sets). Iným príkladom multiplexnej (a čiastočne aj 
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vysokorýchlostnej) technológie je čip „Infinium Humanmethylation 450 
beadchip“ firmy Illumina Inc., pomocou ktorého možno zhodnotiť stav 
metylácie cytozínov v 485 764 presne definovaných pozíciách ľudského 
genómu a paralelne spracovať až 12 vzoriek celobunkovej DnA na jednom 
čipe. Táto technológia, ktorá dokáže veľmi detailne mapovať stav metylácie 
cytozínu v ľudskom genóme (tzv. DnA metylóm), prináša veľké dáta, 
ktorým zatiaľ rozumieme iba čiastočne a až v budúcnosti bude možné 
odhaliť vzťahy medzi metyláciou určitých sekvencií DnA a biologickými, 
prípadne medicínskymi dôsledkami. nedávno bola publikovaná práca, 
ktorá pomocou uvedenej technológie identifikovala a zhodnotila rozdiely 
v metylácii DnA z buniek frontálneho kortexu medzi osobami s diagnosti-
kovanou schizofréniou a zdravými kontrolami. výsledky potvrdili existenciu 
signifikantných rozdielov medzi metyláciou DnA u chorých a zdravých 
osôb aj osobitnú úlohu metylácie cpg ostrovčekov v promótoroch 817 
génov, vrátane nOS1, AkT1, DTnbP1, PPP3cc a SOX10, ktoré boli 
už skôr asociované so schizofréniou (Wockner Lf, noble EP, Lawford bR 
et al. genome-wide DnA methylation analysis of human brain tissue 
from schizophrenia patients. Translational Psychiat 2014; 4: e339). Tento 
príklad demonštruje možnosti multiplexných metód mapujúcich ľudský 
„óm“ (napr. genóm, transkriptóm, proteóm, metylóm a metabolóm) aj 
pri štúdiu chorôb, ktorých molekulová patológia zatiaľ nie je dostatočne 
charakterizovaná. 

veľké dáta, ktoré sa získajú vysokorýchlostnými alebo multiplexnými 
metódami, majú svoje špecifiká a na ich spracovanie a interpretáciu sú 
potrebné pokročilé matematické a štatistické metódy, ktoré sa stále vyvíjajú 
a zdokonaľujú. Ide o metódy, ktoré umožňujú identifikovať a korigovať 
systémové chyby vo veľkých dátach (bias), ďalej metódy na normalizáciu 
veľkých dát tak, aby boli vzájomne porovnateľné, metódy na vizualizáciu 
veľkých dát, a najmä metódy označované ako data mining, ktoré využívajú 
nástroje štatistiky, informatiky a strojového učenia (machine learning) na 
rozpoznávanie vzorov a identifikáciu trendov vo veľkých dátach.

veľké dáta získavané multiplexnými metódami postupne nachádzajú 
svoje miesto v diagnostike už aj v súčasnosti, najmä v prípade veľmi hete-
rogénnych chorôb s komplikovanou klasifikáciou do klinicky relevantných 
podskupín v terapeutickom a prognostickom zmysle. Príkladom takejto 
veľkej heterogénnej skupiny chorôb sú malígne lymfómy (zhubné nádory 
vychádzajúce z buniek lymfocytového radu). Prvé klasifikačné schémy 
lymfómov zo 60. rokov 20. storočia vychádzali výhradne z hodnotenia 
histologických nálezov a mali nízku rozlišovaciu schopnosť. napríklad 
Rappaportova klasifikácia dokázala rozlíšiť iba 9 typov non-Hodgkinových 
lymfómov (nHL) a klinická relevantnosť tejto klasifikácie bola pomerne 
ohraničená, pretože v rámci toho istého klasifikačného druhu existovali 
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veľmi veľké rozdiely v biologických vlastnostiach nádorov a v klinickom 
priebehu ochorení. Počas 40 rokov vedeckého bádania sa od tejto historickej 
klasifikačnej schémy dospelo až k súčasnej klasifikácii WHO z roku 2008, 
ktorá na základe hodnotenia histologického nálezu, bunkového pôvodu 
(b, T, alebo nk), imunofenotypizácie, cytogenetiky, ako aj klinických 
a anamnestických údajov rozlišuje viac ako 60 typov non-Hodgkinových 
lymfómov. Ale ani táto najnovšia klasifikácia nepredstavuje posledné slovo 
a ukazuje sa, že niektoré multiplexné metódy, napríklad analýza génovej 
expresie pomocou DnA-čipov, môžu priniesť ďalšie spresňovanie alebo 
zmeny v klasifikácii nHL. napríklad rozlíšenie burkittovho lymfómu 
(bL) a difúzneho veľkobunkového b-lymfómu (DLbcL), ktoré si vyža-
dujú odlišné terapeutické prístupy, nie je podľa tejto schémy v niektorých 
prípadoch možné, pretože translokácia t(8;14)(q24;q32), ktorá je typickým 
nálezom u väčšiny bL, sa vyskytuje aj v 5 – 10 % prípadov DLbcL. 
keďže DLbcL sa vyskytuje 20-krát častejšie ako bL, pravdepodobnosť, 
že agresívny b-lymfóm s translokáciou t(8;14) (q24;q32) je DLbcL, 
bude dokonca predstavovať 33 – 50 %. v takýchto prípadoch sa ukázalo 
prínosné profilovanie génovej expresie pomocou už spomenutých DnA-
čipov Human genome U133 Plus 2.0 a spomedzi 38 500 profilovaných 
génov sa štatistickými metódami podarilo vybrať 217 génov, na základe 
ktorých bolo možné odlíšiť tieto doteraz neodlíšiteľné prípady non-Hodg-
kinových lymfómov. celogenómové multiplexné metódy, ako je analýza 
génovej expresie, analýza počtu kópií génov komparatívnou genómovou 
hybridizáciou a sekvenovanie DnA metódami next generation sequencing, 
sa v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou stanú rutinnými nástrojmi 
nielen vo vedeckom bádaní chorôb, ale aj v ich diagnostike a integrácia 
takto získaných dát s údajmi o klinickom priebehu a odpovedi na liečebné 
intervencie nám pravdedpodobne umožní dopracovať sa aj k personalizova-
nej terapii chorôb, pri ktorej budú terapeutické postupy optimalizované na 
individuálne molekulové profily ochorenia u individuálnych pacientov.

Orientácia vedy na vytváranie a vyhodnocovanie veľkých dát prináša 
nové nároky na tých, ktorí vedu robia. kým v nedávnej minulosti stačili 
na zhodnotenie prevažnej väčšiny biomedicínskych experimentálnych 
údajov jednoduché štatistické testy (napr. Studentov t-test a AnOvA na 
testovanie štatistickej významnosti rozdielov), v budúcnosti bude stále viac 
vedeckej práce vyžadovať použitie oveľa sofistikovanejších matematických 
a štatistických metód. vďaka rýchlostným a multiplexným metódam máme 
už teraz k dispozícii obrovské a informačne bohaté dáta, z ktorých sme 
doteraz vyextrahovali iba nepatrný zlomok informácií. Hoci sa nové metódy 
analýzy dát stále vyvíjajú, veľké dáta naďalej pribúdajú a v budúcnosti budú 
zrejme pribúdať ešte rýchlejšie. vývoj vysokorýchlostných a multiplexných 
metód a s tým súvisiaci „prebytok dát“ pravdepodobne povedie k tomu, že 
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v biomedicínskych vedách bude menšia potreba „experimentalistov“, ktorí 
dáta generujú, a naopak, bude sa zvyšovať dopyt po tých, ktorí z týchto dát 
dokážu vyextrahovať relevantné biomedicínske poznatky (computational 
biomedical scientists).

metódy produkujúce veľké dáta a samotné veľké dáta postupne menia 
vedeckú metódu. Súčasná veda je postavená na vysvetľovaní javov pomocou 
prijateľných pracovných vysvetlení (hypotéz), ktoré sa overujú observačný-
mi alebo experimentálnymi prístupmi. zlatým štandardom vo vede je tzv. 
silná inferencia, pri ktorej sa na vysvetlenie nejakého javu navrhne niekoľko 
alternatívnych hypotéz, a tieto sa následne overujú sériou experimentov, 
ktoré v optimálnom prípade vedú k zamietnutiu všetkých hypotéz okrem 
jednej, ktorá sa týmto považuje za potvrdenú (Platt JR. Strong Inference: 
certain systematic methods of scientific thinking may produce much 
more rapid progress than others. Science 1964; 146 (3642): 347 – 353). 
vedecké bádanie orientované na hypotézy a ich overovanie (hypothesis-
driven research) sa v súčasnosti čiastočne nahrádza zameraním na analýzu 
veľkých dát (data-driven research) a tento trend bude zrejme v budúcnosti 
narastať. veda sa tak v istom zmysle vracia k svojej deskriptívnej minulosti, 
keď si vedec zvolil objekt záujmu, ktorý skúmal tak, že o ňom zhromažďoval 
informácie pomocou všetkých metód, ktoré mal k dispozícii bez toho, 
aby formuloval a overoval nejaké apriórne hypotézy. Aj vedecké bádanie 
orientované na analýzu veľkých dát sa často začína bez konkrétnych otázok 
a bez hypotéz a usiluje sa odhaliť zákonitosti ukryté vo veľkých dátach, 
a tým prispieť k prehĺbeniu vedeckého poznania.

EXPERImEnTáLnE mETóDy zAmERAnÉ nA AnALÝzU JEDnOTLIvÝcH 
bUnIEk v POPULácIácH

vedecké bádanie, ktoré hodnotí populácie buniek ako celok, a nie 
jednotlivé bunky v populáciách, bolo charakteristické pre vedu minulosti 
a ešte aj v súčasnosti predstavuje prevládajúci prístup v mnohých biome-
dicínskych vedách. Pretože mnohé bunkové populácie sú veľmi hetero-
génne a pretože biologicky významné bunky sú často prekryté obrovskými 
subpopuláciami iných buniek, hodnotenie heterogénnych populácií ako 
celku ohraničuje možnosti hlbšieho poznávania bunkovej a molekulovej 
podstaty mnohých chorôb. známym príkladom ochorení, pri ktorých 
majú kľúčovú úlohu malé populácie špeciálnych buniek, sú Hodgkinove 
lymfómy (HL). Pri dvoch základných typoch HL (nLPHL a cHL) vlastné 
malígne bunky (HRS, resp. LP bunky) zvyčajne reprezentujú iba menej ako 
1 – 5 % všetkých buniek vytvárajúcich nádorové tkanivo a väčšinu buniek 
nádorovej masy predstavuje komplikovaná zmes lymfocytov, plazmatických 
buniek, histiocytov, eozinofilov a iných buniek. Je zrejmé, že bez izolácie 
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a charakterizácie týchto špeciálnych buniek by nebolo možné pochopiť 
molekulovú patológiu Hodgkinových lymfómov a ani identifikovať 
molekuly významné z hľadiska ich potenciálnej diagnostiky a modernej 
cielenej terapie (napr. membránový receptor cD30) v prípade klasického 
typu Hodgkinovho lymfómu cHL.

bunková heterogenita nádorov a s ňou spojená potreba skúmať jednot-
livé bunkové subpopulácie alebo individuálne bunky, začala byť po roku 
1997 akcentovaná aj v prípade iných solídnych nádorov a leukémií, pretože 
v uvedenom roku bol prvýkrát publikovaný experimentálny dôkaz existen-
cie tumor-iniciačných buniek (resp. nádorových kmeňových buniek), ktoré 
predstavovali nepatrnú, ale mimoriadne významnú subpopuláciu buniek 
akútnej myeloblastovej leukémie (<0,02 % všetkých blastických buniek 
v periférnej krvi). nádorové kmeňové bunky boli neskôr izolované a cha-
rakterizované aj z väčšiny solídnych nádorov, vrátane karcinómu mliečnej 
žľazy, glioblastómov, kolorektálneho karcinómu, adenokarcinómu pankre-
asu a karcinómu prostaty. cielený výskum nádorových kmeňových buniek 
má vysokú prioritu, pretože práve tieto bunky sa vyznačujú schopnosťou 
sebaobnovy, diferenciácie do rôznych línií, vysokou invazivitou, tumorige-
nicitou a rezistenciou voči protinádorovej chemoterapii a rádioterapii a sú 
spájané so zlyhaním tradičnej protinádorovej terapie, ktorá v mnohých 
prípadoch pôsobí viac proti biologicky a terapeuticky menej významným 
väčšinovým nádorovým bunkám, ktoré nemajú charakter kmeňových bu-
niek (mezencev R, Wang L, mcDonald Jf. Identification of inhibitors of 
ovarian cancer stem-like cells by high-throughput screening. J Ovarian Res 
2012; 5 (1): 30). vedecké bádanie špeciálnych populácií a individuálnych 
buniek vedie už v súčasnosti k prehodnocovaniu niektorých doterajších 
poznatkov o zhubných nádoroch, ako aj poznatkov o iných ochoreniach, 
a tento vývoj bude v budúcnosti veľmi pravdepodobne pokračovať. O prio-
rite tohto vedeckého bádania svedčí aj skutočnosť, že národný ústav zdravia 
USA (U.S. national Institute of Health) vyčlenil roku 2012 na najbližších 
5 rokov vyše 90 miliónov dolárov na výskum a využitie analýzy jednotlivých 
buniek (Single cell Analysis Program, ScAP) s cieľom zhodnotiť unikátny 
charakter individuálnych buniek a ich vzťah k chorobám. väčšina projektov 
sponzorovaných týmto programom sa zameriava na profilovanie individuál-
nych buniek, pričom sa majú identifikovať vzácne typy buniek a zhodnotiť 
molekulové a funkčné zmeny individuálnych buniek v dôsledku chorôb, 
environmentálnych faktorov a architektúry tkanív, v ktorých sa tieto bun-
ky nachádzajú. Jeden z podporovaných projektov sa usiluje o mapovanie 
transkripčnej heterogenity a diverzity buniek vizuálneho, prefrontálneho 
a temporálneho kortexu ľudského mozgu, pričom sa majú vygenerovať 
profily expresie RnA (mRnA, miRnA, piRnA) u 10 000 individuálnych 
buniek s priestorovo definovanou polohou. Dôkladná priestorovo rozlíšená 
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charakterizácia transkripčného profilu jednotlivých buniek mozgovej kôry 
povedie k tvorbe veľkých dát, ktorých analýza môže prispieť k hlbšiemu 
poznaniu normálnych a patologických procesov cnS a k identifikácii 
diagnostických a prognostických biomarkerov ochorení mozgu.

Analýza jednotlivých buniek má význam aj pri výskume biologických 
procesov, ktoré sa vyznačujú asynchrónnym priebehom. Takým procesom 
je napr. diferenciácia prekurzorov oligodendrocytov, b-lymfocytov a oste-
oblastov a s rozvojom metód na analýzu jednotlivých buniek budú zrejme 
objavované ďalšie procesy, ktoré nemohli byť doteraz úplne opísané na 
základe hodnotenia priemerných zmien normalizovaných na veľké súbory 
buniek. Pri týchto metódach sa budú čoraz viac uplatňovať fyzikálne me-
tódy hodnotenia stavu jednotlivých buniek, ktoré sú často nedeštruktívne 
a umožňujú jednak hodnotiť stav jednotlivých buniek v reálnom čase, 
a jednak separovať bunky spĺňajúce nejaké kritériá od ostatných buniek 
v populácii za účelom ich ďalšieho výskumu. napríklad pri diferenciácii 
mezenchýmových kmeňových buniek na osteoblasty dochádza k zmenám 
mikrofilamentov, a tým aj mechanických vlastností buniek, ktoré môžu 
byť identifikované na základe hodnotenia deformovateľnosti jednotlivých 
buniek pomocou atómovej silovej mikroskopie (Atomic force micros-
copy, Afm). v tomto prípade sa ukázalo, že zmena deformovateľnosti 
jednotlivých buniek je oveľa lepším markerom osteoblastickej diferen-
ciácie ako zmena priemernej expresie doteraz používaných proteínových 
diferenciačných markerov (bSP a Ocn) na úrovni veľkých populácií 
buniek. v súčasnosti je vo vývoji mikrofluidická platforma, ktorá umožní 
izolovať jednotlivé bunky z heterogénnych populácií na základe rozdielnych 
mechanických vlastností (deformovateľnosti), a tým umožní ich cielené 
vedecké bádanie, čo bude mať veľký význam aj v experimentálnej onkológii, 
pretože špeciálne subpopulácie nádorových buniek s vyššou mechanickou 
deformovateľnosťou (elasticitou) majú väčší invazívny potenciál a schopnosť 
vytvárať metastázy ako menej elastické nádorové bunky. Ďalším príkladom 
inovatívnej analýzy jednotlivých buniek pomocou fyzikálnych metód, ktorý 
naznačuje trendy vedy budúcnosti, je monitorovanie morfologických zmien 
jednotlivých magneticky označených buniek pri rotácii v magnetickom poli 
(magnetorotácia). Skúmané bunky, ktoré sa najprv stanú magnetickými 
po endocytotickom pohltení 30 nm superparamagnetických nanočastíc, 
rotujú vplyvom vonkajšieho magnetického poľa, pričom sa hodnotí rýchlosť 
rotácie a zmeny morfológie jednotlivých buniek na základe analýzy veľkého 
počtu mikroskopických obrázkov. Tieto zmeny sú potom interpretované 
v kontexte viability buniek (viabilné, apoptotické a nekrotické bunky) a ich 
fenotypu (tzv. epitelový alebo mezenchýmový fenotyp). Aj táto metóda, 
ktorej vývoj v súčasnosti prebieha pod záštitou programu „Innovative 
molecular Analysis Technologies Program“ (ImAT) národného onkologic-
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kého ústavu (national cancer Institute), je veľmi perspektívna z hľadiska 
výskumu špeciálnych buniek, akými sú napr. cirkulujúce nádorové bunky, 
a tiež pri štúdiu osudu jednotlivých buniek vplyvom zmien vonkajších 
podmienok (napr. v dôsledku pôsobenia protinádorovej chemoterapie).

fyzikálne a fyzikálno-chemické analytické metódy prenikali do biológie 
a medicíny oveľa neskôr, ako našli uplatnenie v chémii, pretože ich mož-
nosti spočiatku stačili na určovanie zloženia a štruktúry molekúl v čistých 
látkach alebo v nekomplikovaných zmesiach, ale nestačili na komplexné 
biologické systémy, ktoré zvyčajne obsahujú veľa druhov štruktúrne značne 
odlišných molekúl, ktoré sú navyše v biologických materiáloch prítomné 
s veľmi odlišnými koncentráciami. Situácia sa však výrazne mení vďaka 
technologickým pokrokom, ktoré zvýšili citlivosť a dynamický rozsah 
týchto metód, a tiež vďaka novým algoritmom a informačným systémom, 
ktoré umožňujú spracovať veľké dáta a komplikované signály generované 
pri aplikácii fyzikálnych a fyzikálno-chemických analytických metód 
na biologické systémy. výhodou uvedených metód je to, že v mnohých 
prípadoch dokážu analyzovať biologické systémy bez potreby apriórnych 
vedomostí alebo predpokladov o ich zložení. napríklad pri hodnotení 
histologických preparátov pomocou imunohistochémie (IHc) musí ve-
dec alebo diagnostik vopred určiť, ktoré antigény chce v tkanive dokázať 
a následne musí použiť na ich identifikáciu špecifické sondy (protilátky), 
pričom v každom preparáte môže použiť iba jednu alebo iba niekoľko 
takýchto sond na dôkaz prítomnosti, prípadne stanovenie obsahu veľmi 
obmedzeného počtu antigénov. Hoci túto metódu možno čiastočne previesť 
do rýchlostného formátu prostredníctvom tzv. tkanivových mikročipov 
(tissue microarrays), a tým paralelne detegovať stovky antigénov alebo 
iných analytov v tkanive, mnohé ohraničenia IHc zostávajú aj po takomto 
vylepšení neodstránené. Súčasný vývoj naznačuje, že v budúcnosti sa vo 
vedeckom bádaní a v diagnostike bude stále viac uplatňovať hmotnostno-
spektrometrické zobrazovanie tkanív mapujúce kvalitatívne a kvantitatívne 
informácie o proteínoch, peptidoch a metabolitoch s nízkou molekulovou 
hmotnosťou do skúmaných tkanív s vysokým priestorovým rozlíšením. 
A rovnako môžeme očakávať, že v budúcnosti nájdu v biomedicínskych 
vedách väčšie uplatnenie aj ďalšie fyzikálno-chemické analytické metódy, 
ktorých aplikácia pri výskume biologických systémov prináša informačne 
bohaté signály bez potreby apriórneho výberu špecifických sond (napr. 
Ramanova spektroskopia).

Osobitné postavenie v rámci metód umožňujúcich analýzu na celulár-
nej a subcelulárnej úrovni má tzv. „high-content analysis“ (HcA), ktorá 
je založená na paralelnom vyhodnocovaní viacerých nezávislých kvanti-
tatívnych parametrov v populáciách buniek pomocou automatizovanej 
mikroskopie, pričom automatizovaným vyhodnocovaním obrazových 
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dát sa získajú dáta s časovým rozlíšením a s priestorovým rozlíšením na 
jednotlivé bunky až subcelulárne štruktúry. vyhodnocovanie viacerých 
parametrov na úrovni individuálnych buniek je veľkou výhodou oproti 
klasickým metódam bunkovej biológie a farmakológie, ktoré zvyčajne 
vyhodnocujú iba jeden parameter (napríklad metabolickú aktivitu živých 
buniek) na celej populácii buniek bez rozlíšenia na jednotlivé bunky. 
vývoj v posledných rokoch viedol k vytvoreniu platforiem na high-con-
tent analysis v rýchlostnom formáte (veľa vzoriek paralelne), čím vznikla 
multiplexná a zároveň rýchlostná metóda označovaná ako „high-content 
screening“ (HcS). HcS umožňuje produkovať veľké multidimenzionálne 
a informačne bohaté dáta. napríklad pri paralelnom testovaní niekoľko tisíc 
potenciálnych protinádorových liečiv na nádorových bunkách sa pre každú 
testovanú látku získa simultánne niekoľko parametrov na úrovni väčšieho 
počtu jednotlivých buniek v rôznych časoch (napr. priestorovo rozlíšená 
expresia určitých proteínov, potenciál mitochondriálnych membrán, rôzne 
morfologické parametre, metabolická aktivita a pod.). Obrovský objem 
týchto dát kladie vysoké nároky na prístrojovú a informatickú infraštruk-
túru HcS systémov, ale vďaka vysokému informačnému obsahu týchto 
dát bude HcS v budúcnosti zrejme významne konkurovať metódam HTS 
(high-throughput screening) pri vývoji nových liečiv. 

REŠPEkTOvAnIE ŠTRUkTÚRy bIOLOgIckÝcH SySTÉmOv PRI ŠTÚDIU 
PATOLógIE cHORôb A PRI vÝvOJI nOvÝcH LIEČIv

Roku 1956 navštívil študent valerij Sojfer (v súčasnosti profesor 
molekulovej genetiky na Univerzite georga masona v manassasse, vA, 
USA) známeho akademika poľnohospodárskych vied (a vášnivého odporcu 
genetiky) profesora Trofima Lysenka. Počas rozhovoru ukázal študent Sojfer 
akademikovi Lysenkovi článok autorov Watsona a cricka „A structure for 
Deoxyribose nucleic Acid“ publikovaný v časopise nature roku 1953. Pro-
fesor Lysenko článok označil za nezmysel a navyše dodal, že „to ani nie je 
biológia, ale chémia.“ Tento krátky príbeh demonštruje vyhranený prípad 
ignorovania chemickej štruktúry pri štúdiu biologických systémov. Hoci 
situácia už zďaleka nie je taká ako v tomto krátkom príbehu, ešte stále sa 
v niektorých biologických a medicínskych vedách nájdu medzery v uplat-
ňovaní vzťahov medzi chemickou štruktúrou a biologicko-medicínskymi 
súvislosťami, a pritom už v minulosti by sa bez poznania štruktúry molekúl 
nedali uskutočniť niektoré kľúčové objavy v biológii a medicíne. napríklad 
bez poznania štruktúry DnA by nebolo možné pochopiť jej replikáciu 
vrátane molekulových základov dedičnosti a premenlivosti a bez poznania 
štruktúry proteínov by sme nerozumeli patogenéze mnohých chorôb, napr. 
kosáčikovitej anémie a transmisibilných špongioformných encefalopatií 
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(napr. creutzfeldtovej – Jakobovej choroby a kuru). významný pokrok do 
biomedicínskych vied priniesol aj opis štruktúry prokaryotického ribozómu 
s vysokým rozlíšením (3Å = 0,3 nm), za ktorý roku 2009 udelili nobe-
lovu cenu za chémiu Ade yonathovej, venkatramanovi Ramakrishnanovi 
a Thomasovi A. Steitzovi. Prokaryotický ribozóm je štruktúrne zložitý 
megamolekulový komplex, ktorý pozostáva z 3 molekúl rRnA a približne 
z 55 molekúl proteínov a podrobný opis jeho štruktúry umožnil uvedeným 
vedcom dokázať, že biosyntézu proteínov nekatalyzuje proteínový enzým, 
ako by sa dalo očakávať, ale molekula RnA, t. j. že ribozóm funguje ako 
ribozým. A navyše opis štruktúry komplexov vytváraných medzi ribozó-
mom a 20 rôznymi antibiotikami umožnil odhaliť molekulové mechanizmy 
účinku týchto antibiotík, ako aj vývoja antibiotickej rezistencie mikroor-
ganizmov. Ďalším úspechom štruktúrnej biológie proteínov bol nedávno 
publikovaný opis trimérneho komplexu štiepeného Env proteínu vírusu 
HIv-1 s rozlíšením 5,8 Å. Tento opis umožňuje lepšie pochopiť funkciu 
Env proteínu a vytvára predpoklady pre racionálny štruktúrne riadený 
vývoj vakcín proti vírusu HIv-1. v budúcnosti môžeme očakávať pokroky 
v štruktúrnej biológii ďalších komplikovaných proteínových komplexov, 
vrátane detailných poznatkov o tom, ako sa tieto veľké komplexy zostavujú 
zo stavebných jednotiek in vivo, aké sú konformačné stavy jednotlivých 
zložiek týchto komplexov a ako sa dynamicky mení ich štruktúra v závislosti 
od vplyvov prostredia a pri výkone biologických funkcií. veľkú výzvu pre 
štruktúrnu biológiu proteínových komplexov budúcnosti predstavuje napr. 
eukaryotický ribozóm, proteínový komplex jadrových pórov, spliceozóm, 
ako aj rôzne membránové proteíny.

Pred niečo vyše 10 rokmi boli predstavitelia verejnosti, ale aj mnohí 
vedci fascinovaní prísľubmi, ktoré sa spájali s poznaním kompletnej sek-
vencie ľudského genómu. Projekt „Human genome Project“, ktorý stál 
približne 3 mld. dolárov, vyvrcholil roku 2000 slávnostným oznámením 
o úspešnom zostavení „hrubopisu“ sekvencie ľudského genómu a ešte roku 
1999 vyhlásil riaditeľ Ústavu pre výskum ľudského genómu (national 
Human genome Research Institute) f. S. collins, že tento projekt nám do 
roku 2010 umožní vyvinúť genetické testy rizika a personalizované metódy 
na liečbu a prevenciu väčšiny bežných chorôb, vrátane kardiovaskulárnych 
ochorení a zhubných nádorov. A hoci poznanie sekvencie ľudského genó-
mu prinieslo viaceré dôležité objavy, vrátane biologického významu tzv. 
„junk DnA“, optimistické vízie projektu sa zatiaľ nenaplnili a poznanie 
sekvencie ľudského genómu doteraz neprinieslo závratné aplikácie do 
diagnostiky, prevencie a liečby bežných chorôb. Príčina tohto neúspechu 
spočíva čiastočne v tom, že vzťah medzi sekvenciou DnA nejakého génu 
a biologicko-medicínskymi dôsledkami je v mnohých prípadoch veľmi 
komplikovaný a často závisí od stavu iných génov a od génovo-environ-
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mentálnych interakcií. v mnohých prípadoch zatiaľ nie je známe, ako sa 
prejaví zmena sekvencie DnA v expresii RnA alebo v štruktúre kódova-
ných proteínov a ani vzťah medzi štruktúrou proteínov a ich vlastnosťami 
a biologickými dôsledkami nie je ani zďaleka odhalený.

Elegantným príkladom zložitosti týchto súvislostí je nečakaný objav 
biologických konsekvencií tzv. tichých, resp. synonymných mutácií (si-
lent mutations). Tiché mutácie predstavujú jednoduché substitúcie báz 
v kódujúcich úsekoch DnA, ktoré nevedú k zmene poradia aminokyselín 
v kódovaných proteínoch. Podľa tradičných predstáv poradie aminokyselín 
v proteínoch (primárna štruktúra) rozhoduje o ich priestorovej štruktúre 
a biologických vlastnostiach, a preto by sa dalo predpokladať, že tiché mu-
tácie nebudú mať žiadne biologické dôsledky (prípadne sa budú prejavovať 
iba v kvantitatívnych zmenách expresie proteínov kódovaných modifikova-
nými sekvenciami DnA). z uvedeného dôvodu bol veľkým prekvapením 
nález, podľa ktorého mal P-glykoproteín (P-gp) kódovaný génom Abcb1 
s 2 – 3 tichými mutáciami iné vlastnosti ako P-gp kódovaný pôvodným 
nepozmeneným génom Abcb1 (multidrug resistance protein, mDR1), 
hoci oba P-glykoproteíny mali úplne rovnakú sekvenciu aminokyselín. 
Tento paradox bol vysvetlený rozdielnou konformáciou (t. j. priestorovou 
orientáciou polypeptidových reťazcov) týchto P-glykoproteínov s identic-
kou sekvenciou aminokyselín. zriadkavé kodóny, ktoré vznikli tichými 
mutáciami, kódovali síce tú istú aminokyselinu v rastúcom polypeptidovom 
reťazci ako pôvodné kodóny, ale zmenili rýchlosť translácie mRnA na 
proteíny, a keďže translácia je spriahnutá so zaujatím priestorovej štruktúry 
proteínu (cotranslational folding), došlo v tomto prípade k zmene priesto-
rovej štruktúry, a tým aj vlastností proteínov. Uvedený príklad ilustruje 
nielen zložitý vzťah medzi sekvenciou DnA a biologicko-medicínskymi 
dôsledkami, ale aj centrálnu úlohu, ktorú má štruktúra látok všeobecne 
(a konformácia obzvlášť) na vlastnosti a biologické funkcie molekúl. Podľa 
konvenčných predstáv minulosti sekvencia aminokyselín v polypeptidových 
reťazcoch jednoznačne určovala priestorové usporiadanie proteínov, a tým 
aj ich biologické vlastnosti (funkciu), ale v súčasnosti už vieme, že je to 
oveľa komplikovanejšie a že štruktúru mnohých proteínov ovplyvňujú aj 
ďalšie špecializované proteíny, ako aj vplyv vnútrobunkového prostredia. 
S touto mierou komplexity sa bude musieť vysporiadať štruktúrna a funkč-
ná genomika budúcnosti. 

Štruktúrna genomika sa zameriava na opis priestorovej štruktúry 
všetkých proteínov kódovaných bunkovým genómom, pričom dôraz je 
na slove „všetkých“, a tým sa líši od tradičnej štruktúrnej biológie pro-
teínov, ktorá sa zameriava na určovanie štruktúry vybraných proteínov, 
o ktorých je známe, že sú funkčne významné. Takže štruktúrna biológia 
proteínov vychádza zo známych funkcií konkrétnych proteínov a cez 
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pochopenie ich štruktúry sa usiluje prispieť k pochopeniu mechanizmov 
uplatňujúcich sa v ich biologických funkciách a k hľadaniu možností ich 
terapeutickej modulácie, kým štruktúrna genomika vychádza spočiatku iba 
zo znalosti kódujúcich sekvencií DnA v genóme a pomocou kombinácie 
bioinformatických metód, počítačového modelovania štruktúry a rôznych 
experimentálnych metód speje k štruktúre proteínov, ktorá sa má ďalej 
použiť na predikciu a validáciu ich biologických funkcií. Od štruktúrnej 
genomiky sa očakáva, že v postgenomickej ére prispeje k aspoň čiastoč-
nému naplneniu optimistických očakávaní spojených so zistením úplnej 
sekvencie ľudského genómu.

Odhaduje sa, že v ľudskom genóme je prítomných 22 500 (±2000) pro-
teín kódujúcich génov, ktoré kódujú asi 300 000 rôznych proteínov, medzi 
ktorými podľa kvalifikovaných odhadov existuje približne 3000 proteínov 
s kľúčovou úlohou v patogenéze ľudských chorôb a 3000 proteínov, ktoré 
môžu byť terapeuticky modulované pomocou liečiv s nízkou molekulovou 
hmotnosťou. Prienik týchto dvoch skupín predstavuje približne 1500 
proteínov, ktoré sú významné z hľadiska chorôb a zároveň terapeuticky 
ovplyvniteľné (ide o tzv. „druggable protein targets“). v súčasnosti však po-
známe priestorovú štruktúru iba pri menej ako 8000 ľudských proteínoch, 
charakterizovaných bolo približne iba 500 terapeutických miest zásahu 
(resp. cieľových komponentov) a z nich dokážeme v súčasnosti schvále-
nými liečivami modulovať menej ako 300. vývoj v budúcnosti povedie 
jednoznačne v smere objavov a charakterizácie nových miest zásahu (drug 
targets) a nových látok s nízkou alebo vysokou molekulovou hmotnosťou, 
ktoré modulujú ich aktivitu a asociované biologické funkcie.

znalosť štruktúry väčšiny proteínov, ktorá sa očakáva od štruktúrnej 
genomiky, posunie biomedicínske vedy významne dopredu a veľmi pravde-
podobne prispeje k štruktúrne riadenému racionálnemu vývoju mnohých 
nových liečiv, ale sama osebe nebude stačiť ani na pochopenie molekulo-
vých procesov v zdraví a chorobe, ani na vývoj niektorých liečiv, napríklad 
v prípade ochorení podmienených proteínmi, ktoré nie sú terapeuticky 
ovplyvniteľné na základe interakcií s ligandmi (tzv. „non-druggable“ prote-
íny). Situácia môže byť zložitá dokonca aj v prípade proteínov, ktoré patria 
medzi „druggable protein targets“, pretože tieto proteíny môžu fungovať 
v určitej sieti interakcií, ktorá prenáša signály vnútri bunky a vyradenie 
jedného prvku z takejto siete môže byť kompenzované nahradením tohto 
prvku iným sieťovým komponentom. Ako príklad možno spomenúť jeden 
z mechanizmov vývoja rezistencie melanómu voči novému liečivu vemu-
rafenib. vemurafenib inhibuje aktivitu proteínu b-raf s mutáciou v600E, 
ktorý sprostredkúva prenos signálu zabezpečujúceho prežívanie buniek 
melanómu. vyradenie tohto mutovaného proteínu b-raf vedie k smrti 
melanómových buniek, ale vyradený proteín b-raf môže byť v sieti pre-
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nosu signálu za určitých okolností funkčne nahradený zvýšenou aktivitou 
proteínu „platelet-derived growth factor receptor beta“ (PDgfRβ), čím sa 
aktivuje alternatívna signálna dráha na podporu prežívania nádorových bu-
niek. z uvedeného dôvodu sa bude v budúcnosti ďalej rozvíjať tzv. „sieťová 
farmakológia“ (network pharmacology), ktorá sa na rozdiel od tradičného 
prístupu nebude zameriavať na terapeutické modulovanie individuálnych 
miest zásahu, ale na systémové atakovanie viacerých prepojených uzlov 
celej siete interagujúcich molekúl (interaktómu).

To, že sa doteraz nepodarilo naplniť optimistické výhľady projektu 
sekvenovania ľudského genómu, súvisí aj so skutočnosťou, že mnohé 
ochorenia (resp. dispozície k nim) nezávisia iba od štruktúrnych variantov 
DnA, ktoré odhaľuje genomika, ale aj od epigenetických zmien, ktoré sa 
zo sekvencie DnA nedajú odčítať. Samotné údaje o sekvencii genómu 
zjavne nestačia a doterajšie výsledky naznačujú, že napríkald rezistencia 
nádorových buniek voči konvenčnej (cytotoxickej), ale aj voči cielenej 
(targeted) protinádorovej chemoterapii súvisí častejšie so zmenou expresie 
génov ako so zmenou ich štruktúry. vzhľadom na komplexný charakter 
týchto vzťahov bude vývoj v budúcnosti pokračovať v smere systémovej 
biológie a integrácie genomických dát s inými informačne bohatými veľ-
kými dátami, ktoré sú vytvárané aplikáciou rôznych „omických“ metód. 
Ide tu najmä o transkriptomické dáta (expresia mRnA na celogenómovej 
úrovni), proteomické dáta (expresia všetkých proteínov), epigenetické dáta 
(napr. metylácia DnA na celogenómovej úrovni) a metabolomické dáta 
(koncentrácia všetkých metabolitov s nízkou molekulovou hmotnosťou). 
na základe vzťahov medzi týmito integrovanými dátami a klinicko-anam-
nestickými údajmi bude v budúcnosti pravdepodobne možné identifikovať 
molekulové profily chorôb využiteľné v diagnostike a terapii aj v prípade 
heterogénnych chorôb, ktorých etiológia a molekulová patogenéza nie sú 
v súčasnosti známe.

ŠIRŠIE vyUŽívAnIE POČíTAČOvÉHO mODELOvAnIA A vÝvOJ  
DOkOnALEJŠícH EXPERImEnTáLnycH mODELOv 

Tradične sa biologická vedecká komunita rozdeľuje na „experimen-
talistov“, ktorí formulujú a overujú hypotézy pomocou observačných 
a experimentálnych metód, a na „počítačových vedcov“, ktorí hľadajú 
zmysel v existujúcich dátach, alebo vyvíjajú nové metódy analýzy dát 
(napr. bioinformatici, farmakoinformatici, systémoví biológovia, počítačoví 
biológovia a biomatematici). zásadné odlišnosti medzi vedeckými metó-
dami používanými v týchto dvoch komunitách boli príčinou ich určitej 
separácie. Experimentalisti často pristupovali k modelom počítačových 
vedcov skepticky argumentujúc zložitosťou biologických systémov, ktoré 
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sa podľa rozšírených názorov nedajú jednoducho opísať počítačovými 
modelmi. Tento skepticizmus bol v minulosti čiastočne opodstatnený, 
pretože vtedy bolo k dispozícii menej dát, metódy na ich spracovanie boli 
menej vyvinuté a vysvetlenia javov neboli dostatočne presné na to, aby 
sa mohli použiť na zostavovanie dostatočne spoľahlivých modelov. Svoju 
úlohu v tejto skepse však často mal aj nedostatočný tréning experimenta-
listov v pokročilých matematických a štatistických metódach, v dôsledku 
čoho mnohí experimentalisti modelom nerozumeli a nevedeli využívať ich 
potenciál pri vedeckom bádaní (model-driven discovery).

Skutočnosť je však taká, že aj experimentálne biomedicínske vedy 
využívajú modely (tzv. experimentálne modely), ktoré sú podobne ako 
počítačové modely (prípadne matematické modely) iba určitou reprezen-
táciou reálnych objektov. Experimentálne modely rovnako ako počítačové 
modely vystihujú reálne objekty len v určitých aspektoch a do určitej miery. 
A rovnako ako experimentálne modely aj počítačové modely sa historicky 
vyvíjali a zdokonaľovali, a preto súčasné sofistikované počítačové modely 
nemožno hodnotiť na základe nedostatkov matematických a počítačových 
modelov minulosti.

Ani mnohé staršie experimentálne modely by neobstáli pred požiadav-
kami súčasnej vedy. Ako príklad možno spomenúť modely nádorových 
buniek zo 40. a 50. rokov 20. storočia, ktoré boli založené na respiračne 
deficientných mutantoch kvasiniek (a dokonca aj baktérií!). Tieto modely 
vychádzali z nesprávnej interpretácie Warburgovho efektu (nálezu, že 
nádorové bunky aj za prístupu kyslíka metabolizujú glukózu na kyselinu 
mliečnu), pričom príčinu tohto efektu vysvetľovali poruchami respiračného 
reťazca v mitochondriách (dnes už vieme, že ide predovšetkým o poruchy 
regulácie glykolýzy). A tak mali tieto v súčasnosti prekonané modely gene-
tické lézie na nesprávnom mieste (v dýchacom reťazci) a fenotypovo sa na 
nádorové bunky podobali iba v niektorých metabolických parametroch.

Súčasné modely zhubných nádorov reprezentujú modelované objekty 
oveľa dokonalejšie, ako to bolo v minulosti, pritom však stále existujú 
rôzne hierarchické úrovne modelov v závislosti od toho, ktoré vlastnosti 
modelovaného objektu majú byť daným modelom reprezentované. veľmi 
jednoduchým modelom serózneho ovariálneho karcinómu s vysokým 
stupňom malignity u ľudí (high grade serous ovarian carcinoma – Hg-
SOc) môže byť tradičná bunková kultúra línií odvodených z klinických 
vzoriek týchto nádorov (napríklad OvcAR-4, Hey A8, alebo Sk-Ov-3) 
rastúcich na povrchu kultivačnej nádoby (2D). Tento model vystihuje 
niektoré, ale zďaleka nie všetky vlastnosti modelovaného HgSOc. O niečo 
komplexnejší model predstavujú 3D bunkové kultúry, pri ktorých nádorové 
bunky rastú vo forme mikrotumorov (sféroidov), ktoré lepšie reprezentujú 
interakcie medzi nádorovými bunkami a pri určitej veľkosti (> 200 µm) aj 
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biologicky a medicínsky významné hypoxické a nekrotické centrálne oblasti 
a periférne oblasti so zvýšenou proliferačnou aktivitou. Sofistikovanejšie 
3D modely, ktoré sú založené na simultánnej kultivácii buniek HgSOc 
spolu s inými bunkami, napríklad s normálnymi fibroblastmi (co-culture), 
sú oproti jednoduchším 3D modelom obohatené o interakcie nádorových 
buniek s nádorovo-asociovanými stromálnymi bunkami, o ktorých je 
známe, že majú dôležitý význam v patogenéze zhubných nádorov. modely 
„in vivo“ (v živom organizme) prinášajú oproti predchádzajúcim „in vitro“ 
modelom (v skle) vyšší stupeň komplexity, ale aj rôzne in vivo modely sa 
medzi sebou výrazne odlišujú v miere komplexity a miere realistickej re-
prezentácie modelovaného ochorenia. najjednoduchší in vivo model pred-
stavuje pórovitá kapilára s bunkami ovariálneho karcinómu implantovaná 
do peritoneálnej dutiny myší. Tento model je síce veľmi vzdialený ovariál-
nemu karcinómu človeka, ale umožňuje orientačné testy účinnosti nových 
protinádorových liečiv, pretože vystihuje farmakokinetické kompartmenty 
hostiteľa a metabolizmus cudzorodých látok. O niečo realistickejší model 
predstavujú ľudské nádorové bunky HgSOc implantované pod kožu 
myší s narušenou transplantačnou imunitou. Tieto nádorové bunky však 
rastú ako solídna nemetastázujúca subkutánna masa, čo sa nepodobá na 
rast ovariálnych karcinómov u ľudí a z tohto hľadiska vedie k lepšiemu 
modelu intraperitoneálna implantácia niektorých ľudských bunkových 
línií HgSOc u imunokompromitovaných myší. Tieto peritoneálne mo-
dely realisticky vystihujú peritoneálnu disemináciu ľudských ovariálnych 
karcinómov, rast solídnych más v brušnej dutine s abdominálnou extenziou 
a tvorbou ascitu, ale aj tento model, hoci je v mnohých aplikáciách veľmi 
vhodný, je stále vzdialený od ľudského ochorenia. Problém je v tom, že ide 
o xenotransplantát ľudských nádorových buniek, ktoré rastú v organizme 
imunokompromitovaných myší, kde chýbajú mnohé ľudské signálne 
molekuly, a tiež v tom, že u imunokompromitovaných myší sa nemôžu 
uplatňovať rôzne bunky imunitného systému (lymfocyty, nk-bunky, 
makrofágy), o ktorých je známe, že sa významne uplatňujú v patogenéze 
mnohých nádorov. A navyše uvedený model nereprezentuje prirodzený 
mechanizmus vzniku ochorenia. Tieto problémy by mohli byť odstránené 
modelom založeným na prirodzenom vývoji ochorenia u laboratórneho 
zvieraťa, ale na rozdiel od ľudí, epitelové ovariálne karcinómy neboli doteraz 
identifikované ako prirodzené ochorenie zvierat okrem sliepky domácej 
(gallus domesticus). nepraktickosť modelu, ktorý by bol založený na 
starnúcich sliepkach domácich, viedla k potrebe vyvinúť moderné modely 
u myší, ktoré by čo najvernejšie vystihovali rôzne morfologické, molekulové 
a klinické aspekty priebehu ľudského ochorenia. Jedným z posledných 
pokrokov v tomto smere je vývoj geneticky modifikovaných myší s vy-
radenými génmi DIcER a PTEn (DIcER-PTEn DkO), u ktorých sa 
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vyvíjajú ovariálne karcinómy, ktoré sú konzistentné s ľudským ochorením, 
a to nielen z hľadiska histológie a klinického priebehu, ale aspoň čiastočne 
aj z hľadiska molekulového profilu ochorenia, aj z hľadiska bunkového 
pôvodu ochorenia. najnovšie poznatky stále presvedčivejšie naznačujú, že 
prekurzorové bunky HgSOc pochádzajú zo sliznice vajíčkovodov a nie 
z povrchového epitelu vaječníkov, ako sa doteraz usudzovalo. A keďže pri 
modeli DIcER-PTEn DkO sa začína nádorový proces vo vajíčkovodoch 
a následne rýchlo prerastá do ovárií, tento model je v súlade s najnovšími 
poznatkami o bunkovom pôvode ochorenia a reprezentuje jeho priebeh 
vrátane veľmi skorých štádií ochorenia.

Diskusia modelov ľudského serózneho ovariálneho karcinómu s vyso-
kým stupňom malignity (HgSOc) stručne ilustruje zložitú cestu vývoja 
modelov ľudských chorôb, ktoré predstavujú základný pracovný nástroj 
biomedicínskych vied. vývoj modelov chorôb bude v budúcnosti pokra-
čovať k stále dokonalejším a komplexnejším modelom a ani posledný 
z menovaných modelov HgSOc nepredstavuje z hľadiska tohto vývoja 
posledné slovo. Ešte vyššiu mieru podobnosti s ľudským ochorením dosiah-
neme, keď sa nám podarí vyvinúť myší model, v ktorom budú genetické 
anomálie úplne zodpovedať ľudskému ochoreniu (mutácia génov TP53, 
bRcA1, resp. bRcA2, prítomnosť variability počtu kópií pri viacerých 
génoch a naopak neprítomnosť somatických mutácií iných génov). v tomto 
dokonalejšom modeli by viaceré dôležité gény myší mali byť nahradené 
funkčnými ľudskými génmi (tzv. humanizovaná myš).

Rôzne druhy počítačových (in silico) modelov v biomedicínskych 
vedách dosiahli v súčasnosti vysoký stupeň rozvoja. modelovanie v biome-
dicínskych vedách pokrýva veľmi širokú oblasť disciplín od modelovania 
šírenia epidémií, pomocou ktorého môžeme odhadnúť potrebnú mieru 
preočkovanosti populácie, aby sa epidémia nešírila, cez modelovanie rastu 
nádorov (a odpovede na terapeutické intervencie) a modelovanie interakcie 
liečiv s molekulovými miestami zásahu až po modelovanie obsahu všetkých 
molekúl a ich interakcií na úrovni buniek a organizmov za účelom prehĺbe-
nia poznania mechanizmov a predikcie fungovania biologických systémov. 
Práve tento posledný príklad modelovania je typický pre systémovú bioló-
giu, ktorá sa usiluje vysvetliť biológiu holisticky na základe zmien celého 
systému zloženého zo vzájomne prepojených komponentov (génov, molekúl 
RnA, proteínov a metabolitov s nízkou molekulovou hmotnosťou), a nie 
iba na základe hodnotenia zmien individuálnych komponentov týchto 
zložitých systémov. Tradičný, tzv. redukcionistický prístup analyzoval zlo-
žité systémy tak, že hodnotil ich izolované komponenty (jednotlivé gény, 
metabolity atď.) vychádzajúc z predpokladu, že tieto komponenty majú 
dostatočný explanatórny potenciál na pochopenie fungovania systému. 
Tento prístup, ktorý často ani nevyužíval kvantitatívne in silico modely, 
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priniesol veľa objavov minulosti, ale jeho ohraničenie je evidentné. vy-
svetlenia, ktoré sa získali štúdiom jednotlivých komponentov biologických 
systémov, sú často nedostatočné a ani ich syntéza nevysvetľuje správanie 
systému ako celku, pretože systém je viac ako iba súčet jeho komponentov 
a systémy majú aj vlastnosti, ktoré sa objavujú až na vyššej hierarchickej 
úrovni ako dôsledok vzájomných interakcií ich komponentov (tzv. urgentné 
vlastnosti systémov – „emergent properties“). A tak redukcionistický prí-
stup nedokázal odpovedať na určité otázky, ktorých riešenie si vyžadovalo 
systémovo-biologický prístup a v mnohých prípadoch nedokázal vysvetliť 
ani výsledky získané pomocou jednoduchých experimentálnych modelov 
(napr. vzťah medzi mutáciami génu TP53 a senzitivitou nádorov voči 
protinádorovej chemoterapii). Súčasné trendy v biomedicínskych vedách 
naznačujú, že systémová biológia bude v budúcnosti výrazne prevládať 
nad redukcionistickými prístupmi, čo je podmienené okrem iného aj 
dostupnosťou veľkých „omických“ dát získaných multiplexnými a vy-
sokorýchlostnými metódami. veľké dáta získané rôznymi metódami sa 
budú integrovať a spolu s prehlbujúcimi sa mechanistickými poznatkami 
sa budú používať na zostavenie modelov, ktorých cieľom bude vysvetľovať 
fungovanie systémov alebo predvídať ich správanie pri rôznych poruchách 
(mutácie, pôsobenie liečiv, zmeny environmentálnych faktorov a pod.). 
Takto zostavené modely sa budú používať na simulácie, ktorých výsledky 
sa budú overovať experimentálne, pričom nové experimentálne dáta sa 
budú využívať na iteratívne spresňovanie modelov. Príkladom sofisti-
kovaného systémovo-biologického modelu je model bunky ľudského 
patogénu mycoplasma genitalium (pôvodca negonokokových uretritíd, 
cervicitíd a pravdepodobne aj hlbokého panvového zápalu – PID), ktorý 
patrí medzi najmenšie známe baktérie a jeho genóm s celkovou dĺžkou 
iba 0,58 mbp (miliónov párov báz) obsahuje iba 525 génov, ktoré kódujú 
475 proteínov. Tento model, ktorý predstavuje dynamickú molekulovú 
rekonštrukciu celej bunky m. genitalium v 1-sekundových intervaloch, 
bol zostavený na základe 1900 experimentálnych parametrov publikova-
ných v 900 vedeckých publikáciách a štruktúrne pozostáva z 28 vzájomne 
prepojených submodulov, ktoré samostatne modelujú kľúčové biologické 
procesy, napríklad replikáciu DnA, opravu poškodenej DnA, skladanie 
ribozómov, transkripciu, transláciu, cytokinézu a podobne. Pomocou uve-
deného modelu možno simulovať nielen dynamiku bunkových procesov, 
napr. dynamiku rastu a delenia buniek, ale aj ich molekulové vlastnosti, 
vrátane množstiev, lokalizácie a aktivít všetkých biomolekúl. Tento model 
dokázal nielen správne predvídať zdvojovací čas buniek, ale aj chemické 
zloženie buniek, replikáciu subcelulárnych štruktúr, expresiu génov na 
úrovni celého genómu, a tiež identifikovať gény, ktoré sú esenciálne pre 
rast a delenie buniek. Azda najväčším prínosom tohto modelu sú nové po-
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znatky, ktoré pred týmto modelom neboli k dispozícii, napr. určité detaily 
o metabolickej regulácii bunkového cyklu m. genitalium a o dynamike 
kolízií proteínov viažucich sa s DnA v priebehu bunkového cyklu (karr 
JR, Sanghvi Jc, macklin Dn et al. A whole-cell computational model 
predicts phenotype from genotype. cell 2012; 150 (2): 389 – 401). Ta-
kéto vysoko komplexné modely zostanú zrejme aj v budúcnosti doménou 
vedcov špecializujúcich sa na vývoj počítačových modelov komplexných 
biologických systémov, ale sústavný nárast objemu experimentálnych dát 
a zložitosti vedeckých konceptov, spolu s narastajúcou dostupnosťou pou-
žívateľsky prístupných nástrojov na vytváranie in silico modelov budú viesť 
k tomu, že aj experimentálne orientovaní vedci budú pri svojej práci často 
vytvárať in silico modely a používať ich ako nástroje na pochopenie dát 
a na generovanie nových hypotéz na ďalšie experimentálne overovanie. Ako 
príklad možno spomenúť relatívne jednoduchý matematický model, ktorý 
umožňuje pochopiť dynamiku hierarchicky rôznych bunkových populácií 
v zhubných nádoroch (nádorových kmeňových buniek, diferencovanejších 
progenitorových buniek a terminálne diferencovaných buniek), pričom 
túto dynamiku by nebolo možné pochopiť iba pomocou kvalitatívnej 
konceptualizácie problému.

Uvedený model opisuje dynamiku proliferácie a diferenciácie jednot-
livých druhov nádorových buniek na základe pseudochemickokinetických 
rovníc a ich riešením prináša netriviálne a trochu prekvapujúce závery, 
podľa ktorých sa úplná eradikácia ochorenia nedosiahne ani pri vysokej 
miere likvidácie nádorových buniek (99,99 %), pokiaľ bude eliminácia 
nádorových buniek nediskriminovaná (t. j. odstráni sa 99,99 % z každej 
populácie nádorových buniek). Intuitívne by sa mohlo zdať, že na úspešnú 
eradikáciu nádorov bude stačiť odstránenie všetkých nádorových kmeňo-
vých buniek, ale výsledky simulácie pomocou tohto modelu naznačujú, že 
úspešná terapia musí pôsobiť nielen proti nádorovým kmeňovým bunkám, 
ale aj proti nádorovým progenitorovým bunkám. Simulácia prináša aj 
menej intuitívnu alternatívnu terapeutickú stratégiu – stimuláciu proli-
ferácie progenitorových buniek (!), ktorá podľa matematického modelu 
tiež povedie k úbytku nádorovej masy. Tento prekvapujúci záver vyplynul 
aj z iného matematického modelu, ktorý simuláciou zistil najagresívnejší 
rast nádorov pri určitej optimálnej rýchlosti proliferácie progenitorových 
buniek a naopak úbytok nádorovej masy pri vyšších a nižších hodnotách 
rýchlosti delenia progenitorových buniek. Existencia optimálnej proliferá-
cie progenitorových buniek pre progresiu nádorového ochorenia je veľmi 
kontraintuitívna a bez matematického modelovania by bolo ľahko možné 
dospieť k nesprávnemu záveru, že agresivita nádorov bude rásť s rýchlosťou 
proliferácie všetkých druhov nádorových buniek.
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Podobne ako v predchádzajúcom prípade vedie aj modelovanie 
protinádorovej terapie pomocou onkolytických vírusov k neintuitívnym 
predikciám, ku ktorým by sme bez modelovania a simulácie dospeli iba 
ťažko alebo vôbec nie. Onkolytické vírusy sú vírusy, ktoré preferenčne infi-
kujú a zabíjajú nádorové bunky – príkladom je modifikovaný vírus herpes 
simplex 1 (Talimogene laherparepvec), ktorý preukázal klinickú účinnosť 
pri pokročilom melanóme v 3. fáze klinického skúšania, ako aj pikornavírus 
Seneca valley, ktorého doterajšie skúšanie naznačuje perspektívy v terapii 
neuroendokrinných zhubných nádorov. matematické modelovanie umož-
ňuje v týchto prípadoch definovať podmienky, za ktorých môže takáto 
terapia úspešne eradikovať nádorové bunky a simulácia jedného z týchto 
modelov potvrdzuje, že existuje optimálna cytolytická aktivita vírusu, pri 
ktorej prežíva minimum nádorových buniek, kým pri nižšej alebo vyššej 
cytolytickej aktivite vírusu môže nádorové ochorenie progredovať. 

veľmi elegantným príkladom modernej vedeckej práce, ktorá kombi-
nuje in vitro a in vivo experimenty s multiplexnými metódami profilovania 
génovej expresie na úrovni mRnA a proteínov spolu s počítačovým mo-
delovaním, je práca michaela J. Leeho a spolupracovníkov (massachusetts 
Institute of Technology a Harvard University), ktorá dokázala a vysvetlila 
synergickú účinnosť sekvenčného podávania dvoch protinádorových 
chemoterapeutík – jedného cieleného (targeted) a jedného konvenčné-
ho (cytotoxického) – proti bunkám tzv. triple-negatívnych karcinómov 
prsníka (Tnbc), pričom rovnaká sekvencia protinádorových liečiv bola 
antagonistická v prípade iného molekulového podtypu karcinómu prs-
níka. v tejto práci sa potvrdilo, že mechanizmy účinkov liečiv nemožno 
hodnotiť iba vzhľadom na ich interakciu s individuálnymi molekulovými 
miestami zásahu, ale vzhľadom na stav celej siete interagujúcich molekúl, 
ktoré sú zapojené do prenosu signálov z vonkajšieho prostredia bunky 
a vnútrobunkovej komunikácie (vyššie spomenutá problematika „network 
pharmacology“). Prvé liečivo (targeted) viedlo k inhibícii receptora EgfR, 
v dôsledku čoho došlo v bunkách Tnbc k prepólovaniu siete signálnej 
vnútrobunkovej komunikácie do nového bunkového stavu, v ktorom boli 
nádorové bunky zraniteľnejšie voči druhému (cytotoxickému) protinádoro-
vému liečivu (Lee mJ, ye AS, gardino Ak et al. Sequential application 
of anticancer drugs enhances cell death by rewiring apoptotic signaling 
networks. cell 2012; 149 (4): 780 – 794). Uvedená práca je názorným prí-
kladom toho, aké prístupy sa budú stále viac používať pri biomedicínskom 
bádaní v budúcnosti (systémo-biologický prístup, využitie počítačových 
modelov a interpretovanie trendov v „omických dátach“ spolu s používa-
ním in vivo modelov ľudských chorôb).
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nAnOTEcHnOLógIA 

nemožno písať o vede a budúcnosti bez toho, aby nebola aspoň rámcovo 
spomenutá nanotechnológia, pretože nanotechnológiu niektorí autori 
považujú za základ budúcej vedecko-technickej revolúcie rovnako, ako 
bol svojho času parný stroj základom priemyselnej revolúcie (okolo roku 
1750), elektrická energia základom druhej priemyslovej revolúcie (koncom 
19. storočia) a informačné technológie základom digitálnej revolúcie (od 
konca 50. rokov 20. storočia).

nanotechnológia je vysoko multidisciplinárna oblasť (zahŕňa fyziku, 
chémiu, náuku o materiáloch, biológiu, medicínu a iné základné a apliko-
vané odbory), ktorá sa zaoberá štúdiom a využitím objektov, ktoré majú 
aspoň jeden rozmer v rozsahu 1 až ~ 102 nm. Tieto objekty, ktoré rozme-
rovo zodpovedajú približne veľkým molekulám a mnohým vírusom, majú 
vďaka týmto malým rozmerom unikátne mechanické, elektrické, optické 
a chemické vlastnosti, ktoré sa pri väčších objektoch nevyskytujú. z tohto 
hľadiska nanomateriály (na rozdiel od tzv. mikromateriálov) nepredstavujú 
iba jednoduchý produkt miniaturizácie (pri mikromateriáloch sa tieto 
unikátne vlastnosti neprejavujú). fascinujúcou vlastnosťou nanomateriálov 
je napríklad aj možnosť plynulého nastavovania ich vlastností na základe 
zmeny veľkosti častíc, pričom ako príklad možno uviesť nastaviteľnosť 
fluorescenčných vlastností polovodičových nanokryštálov označovaných ako 
„kvantové bodky“ (quantum dots). Ďalšou unikátnou vlastnosťou niekto-
rých nanomateriálov je schopnosť samozostavenia komplexných štruktúr 
zo stavebných jednotiek podobne, ako sa zo svojich komponentov dokážu 
zostaviť ribozómy, spliceozómy a iné megamolekulové komplexy. v tomto 
kontexte bola publikovaná priekopnícka práca, ktorá demonštrovala bio-
logicky kontrolované samozostavenie nanodrôtov z kvantových bodiek na 
matrici vírusu baktériofágu m13) (mao c, flynn cE, Hayhurst A, Sweeney 
R, Qi J, georgiou g, Iverson b, belcher Am. viral assembly of oriented 
quantum dot nanowires. PnAS 2003; 100 (12): 6946–6951). Unikátne 
vlastnosti nanomateriálov predurčujú ich veľmi široké uplatnenie v budúc-
nosti pri riešení problémov, ktoré sú v súčasnosti nevyriešené – napríklad 
pri prekonaní fyzikálnej bariéry pri miniaturizácii tranzistorov v integro-
vaných obvodoch na zabezpečenie kontinuálneho rastu výkonu výpočtovej 
techniky aj po roku 2020, keď sa očakáva skončenie platnosti moorovho 
zákona. Prehľad súčasného stavu nanotechnológie v medicíne a perspektívy 
medicínskej nanotechnológie svojím rozsahom presahujú rámec tohto tex-
tu, ale pre ilustráciu uvediem tri v súčasnosti vyvíjané nanotechnologické 
metódy perspektívnej terapie zhubných nádorov. Tieto metódy sú založe-
né na selektívnom vychytávaní špeciálnych nanomateriálov nádorovými 
bunkami, ktoré sú následne zničené. nanomateriály s veľkosťou častíc 
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10 –  400 nm (optimálne 25 – 200 nm) majú výhodné rozmery na to, 
aby prechádzali cez defektné krvné kapiláry zásobujúce nádorové tkanivá 
a hromadili sa v nádoroch viac ako v nenádorových tkanivách aj v dôsledku 
nedostatočného zásobenia nádorových tkanív lymfatickými kapilárami. 
Tento jav sa označuje ako „Enhanced Permeability and Retention“ (EPR) 
a využíva sa na tzv. pasívne zasahovanie nádorov pomocou nanomateriálov 
(passive targeting). Prvá zo spomínaných metód využíva zlaté nanočastice 
(nanoshells), ktoré sa po intravenóznom podaní selektívne vychytávajú 
v nádorovom tkanive experimentálnych zvierat pomocou už spomenutého 
mechanizmu EPR a tieto nanočastice sa po ožiarení blízkym infračerveným 
žiarením (near-infrared) zahrejú na vysokú teplotu, čo vedie k fototermálnej 
ablácii nádorov bez signifikantného poškodenia okolitých tkanív. Druhá 
z metód využíva magnetické nanočastice, ktorých povrch je chemicky 
upravený tak, aby sa selektívne vychytávali v nádorových bunkách, ktoré 
majú na svojom povrchu receptor EphA2 (tu ide o tzv. aktívne zasahovanie 
nádorových buniek nanočasticami). funkcionalizované nanočastice sa po 
intraperitoneálnom podaní vychytávali v peritoneálne metastázujúcich 
bunkách ovariálneho karcinómu experimentálnych zvierat a následne sa 
pomocou magnetického poľa odstraňovali z peritoneálneho priestoru, 
čo viedlo k podstatnému zníženiu rizika diseminácie ovariálneho karci-
nómu (Scarberry kE, mezencev R, mcDonald Jf. Targeted removal of 
migratory tumor cells by functionalized magnetic nanoparticles impedes 
metastasis and tumor progression. nanomedicine 2011; 6 (1): 69 – 78). 
Tretia metóda ilustrujúca možnosti nanotechnológie pri liečbe zhubných 
nádorov kombinuje pasívne i aktívne zasahovanie nádorových buniek. 
Pri tejto metóde sa používajú nanogély, ktoré sú naložené terapeutickými 
molekulami siRnA utlmujúcimi expresie génu EgfR, ktorý je dôležitý 
pre rast a prežívanie niektorých typov nádorových buniek. Uvedené 
nanogély majú na svojom povrchu ligand, ktorý zabezpečuje selektívne 
vychytávanie nanogélov nádorovými bunkami mechanizmom receptorovo 
riadenej endocytózy, pričom z pohltených nanogélov sa v nádorových 
bunkách uvoľňujú molekuly terapeutickej siRnA a cestou útlmu expresie 
génu EgfR zvyšujú citlivosť buniek ovariálneho karcinómu voči tradičnej 
protinádorovej chemoterapii. Uvedené príklady demonštrujú iba zlomok 
možností, ktoré prináša nanotechnológia do medicíny a v budúcnosti 
môžeme očakávať veľmi široké uplatnenie nanotechnológie v diagnostike, 
terapii a prevencii rôznych chorôb.
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TRAnSLAČnÉ vEDEckÉ báDAnIE

v súčasnosti je v biomedicínskych vedách výrazne zdôrazňovaný význam 
prístupu označovaného ako „translačné vedecké bádanie“ a vzhľadom na 
objem prostriedkov vyčleňovaných na translačné vedecké bádanie môžeme 
predpokladať, že tento prístup bude veľmi pravdepodobne dominovať v bi-
omedicínskych vedách budúcnosti. Od roku 2006 funguje v USA národný 
program financovania klinického sledovania a translačného vedeckého 
bádania (cTSA), ktorý administratívne podporuje národné centrum pre 
rozvoj translačných vied (national center for Advancing Translational 
Sciences – ncATS) v rámci národného ústavu zdravia (national Institute 
of Health). O rozsahu aktivít translačného vedeckého bádania v USA svedčí 
rozpočet ncATS, ktorý bol roku 2012 takmer 574 miliónov USD, pričom 
treba zdôrazniť, že translačné vedecké bádanie bolo financované aj z iných 
zdrojov. Translačné vedecké bádanie môžeme charakterizovať ako úzku 
integráciu základného biomedicínskeho vedeckého bádania s klinickým 
sledovaním, pričom cieľom tejto integrácie je dosiahnuť to, aby sa poznatky 
získané vo vedeckom bádaní, ktoré majú diagnostický alebo terapeutický 
potenciál, dostali do klinického skúšania a v prípade úspechu aj do kli-
nickej praxe. Takáto integrácia sa na prvý pohľad môže zdať triviálna, ale 
skutočnosť je zložitejšia. komunity zapojené do vedeckého bádania a do 
klinických sledovaní sa medzi sebou tradične odlišujú vo viacerých smeroch 
a plynulý prenos výdobytkov vedeckého bádania do klinických sledovaní 
spomaľujú aj náročné administratívne a regulačné opatrenia zahŕňajúce 
veľmi široké spektrum požiadaviek. Translačné vedecké bádanie kriticky 
závisí najmä od cieľov vedeckého bádania, ktoré majú byť definované tak, 
aby vedecké bádanie malo translačný potenciál. Príkladom takéhoto trans-
lačného vedeckého bádania môže byť využitie bioinformatiky, farmakoin-
formatiky a dostupných omických dát (transkriptomika) na identifikáciu 
potenciálnych protinádorových liečiv spomedzi stoviek existujúcich liečiv, 
ktoré sa v súčasnosti bežne používajú v klinickej praxi na liečbu úplne iných 
chorôb. Takto predbežne identifikované potenciálne protinádorové liečivá 
sa po testovaní účinnosti in vitro a in vivo môžu veľmi rýchlo dostať do 
klinického skúšania, pretože v ich prípade už netreba zhromažďovať tzv. 
ADmET údaje (Absorption-Distribution-metabolism-Elimination-Toxici-
ty) v zdĺhavom predklinickom sledovaní, a navyše sa značne zjednodušujú 
administratívne a regulačné požiadavky prijatia týchto perspektívnych 
liečiv do klinického sledovania, pretože v minulosti už boli schválené na 
prevenciu alebo liečbu iných chorôb v humánnej medicíne. Tento proces, 
ktorý sa označuje ako „drug repositioning“ alebo „drug repurposing“, 
už viedol k tomu, že niektoré liečivá pôvodne používané na iný účel sa 
stali úspešným nástrojom liečby iných chorôb. Ako príklad možno uviesť 
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finasterid, pôvodne vyvinutý a používaný na liečbu benígnej hyperplázie 
prostaty, ktorý sa neskôr uplatnil ako prostriedok na liečbu androgénnej 
alopécie. Ďalším príkladom v tomto kontexte je tricyklické antidepresívum 
dezipramín, ktoré sa v USA používalo od roku 1964 na liečbu depresív-
nych syndrómov rôznej etiológie. kým antidepresíva novších generácií 
zatlačili dezipramín v súčasnej psychiatrii do pozadia, vyhodnocovanie 
transkriptomických dát nádorových buniek a buniek vystavených pôsobe-
niu rôznych liečiv v kombinácii s in vitro a in vivo experimentmi nedávno 
naznačilo, že dezipramín by mohol nájsť uplatnenie pri liečbe niektorých 
zhubných nádorov a v súčasnosti sa protinádorová účinnosť tohto „starého 
psychiatrického liečiva“ overuje v 2. fáze klinického skúšania u pacientov 
s malobunkovým karcinómom pľúc (Jahchan nS, Dudley JT, mazur Pk 
et al. A drug repositioning approach identifies tricyclic antidepressants 
as inhibitors of small cell lung cancer and other neuroendocrine tumors. 
cancer Discov 2013; 3 (12): 1364–1377). 

Drug repositioning je iba jedným z mnohých príkladov výskumu 
s translačným potenciálom. v budúcnosti budú narastať centrá translač-
ného vedeckého bádania, ktoré si budú vyžadovať odborníkov schopných 
pracovať vo vysoko interdisciplinárnych projektoch zahŕňajúcich chémiu, 
bunkovú a molekulovú biológiu, farmakológiu, bioinformatiku, bioštatisti-
ku, molekulovú patológiu, systémovú biológiu a rôzne klinické disciplíny. 
kompartmentalizácia vedných odborov sa bude stierať a hranice medzi 
niektorými disciplínami pravdepodobne zaniknú, pretože tieto hranice 
vznikali historicky na základe ohraničených poznatkov, ktoré neumožňovali 
vidieť interdisciplinárne súvislosti. Ďalším dôvodom kompartmentalizácie 
a hraníc medzi vedeckými disciplínami bola vysoká technická náročnosť 
vedeckých metód, ktorá limitovala možnosti jednotlivcov úspešne používať 
metódy viacerých disciplín pri riešení špecifických vedeckých problémov. 
napriek tomu, že vedecké poznatky a náročnosť ich interpretácie sústavne 
narastajú, pretože veda nám prináša stále zložitejší obraz sveta, technologic-
ký vývoj v poslednom období viedol k tomu, že sa praktické použitie vedec-
kých metód stalo používateľsky prístupnejšie (aj keď nie triviálne) a skúsení 
vedci v prípade potreby zvládnu viaceré metódy, ktoré v minulosti neboli 
doménou ich disciplín. kým v minulosti bolo potrebné zabezpečiť obsluhu 
niektorých prístrojov vo vede úzko špecializovanými odborníkmi a technik-
mi, dnes nie je nezvyčajné, ak jednotliví vedci zvládajú na používateľskej 
úrovni viaceré veľmi sofistikované prístroje generujúce dáta z viacerých 
disciplín (napr. prietokový cytometer, diagnostický nmR systém a DnA 
sekvenátor typu next generation). vedci pracujúci v akademickej sfére na 
vývoji nových liečiv v súčasnosti často dokážu nielen vykonávať chemické 
syntézy a hodnotiť štruktúru nových látok pomocou spektrálnych metód, 
ale dokážu aj testovať účinnosť a bezpečnosť týchto látok na bunkových líni-
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ách a zvieracích modeloch chorôb, čo bolo v minulosti prakticky nemožné. 
Stieranie hraníc medzi vednými odbormi, ktoré odráža interdisciplinárny 
charakter nových poznatkov a ktoré je podmienené technologickým vý-
vojom v smere k používateľsky prístupným experimentálnym vedeckým 
metódam, vedie k postupnej integrácii vedných odborov a potenciálne aj 
ku konvergentnému vývoju vedy v smere k ohraničenému počtu vysoko 
multidisciplinárnych vedných odborov.

vývoj biomedicínskych disciplín, v ktorých som mal doteraz možnosť 
pôsobiť, naznačuje, že vedecké bádanie budúcnosti sa bude opierať o veľké 
dáta, ktoré budú generované modernými multiplexnými a vysokorýchlost-
nými metódami. Tieto metódy budú poskytovať veľké dáta, ktoré budú 
v mnohých prípadoch rozlíšené časovo (na opis dynamiky systémov), 
prípadne priestorovo na úrovni jednotlivých buniek a subcelulárnych 
kompartmentov a umožnia korelovať biomedicínsky významné vlastnosti 
so špeciálnymi bunkovými populáciami. veľké dáta, ktoré budú generované 
rôznymi platformami a budú reprezentovať rôzne hierarchické úrovne 
biologických systémov (napr. genomické, transkriptomické, proteomické, 
metylomické a metabolomické dáta), budú vzájomne integrované a in-
terpretované pomocou data miningu tak, aby sa odhalil ich biologický 
zmysel a prípadný vzťah k diagnostike a liečbe rôznych chorôb. Takéto 
interpretácie dát budú slúžiť na vytváranie hypotéz, ktoré sa budú overovať 
pomocou stále dokonalejších experimentálnych modelov a následne vyu-
žívať na vysvetlenie mechanizmov biologicky a medicínsky relevantných 
procesov (v niektorých prípadoch po zapracovaní do rôznych počítačových 
modelov). Priority a spôsob implementácie vedeckého bádania budú často 
definované so zreteľom na požiadavky translačného vedeckého bádania 
zameraného na integráciu vedeckého bádania a klinického sledovania 
nových metód diagnostiky, prevencie a liečby chorôb v kontinuálnom 
procese „bench-to-bedside“. Integráciu vedeckého bádania a klinického 
sledovania pomôže uľahčiť aj postupná integrácia niektorých biomedicín-
skych disciplín a stieranie ich historických hraníc, ktoré sú v súčasnosti už 
prekonávané. Jedno je však isté – vedecké bádanie určite nevyrieši všetko, 
čo by sme potrebovali vedieť, a najmä nie v blízkom čase. možno je to 
najdlhšia trať, ktorú ľudstvo pobeží aj v ďalekej budúcnosti. zdokonalenie 
techník a vedeckého bádania nenahradí to, čo vedeckí pracovníci vkladajú 
do vedeckého bádania a vedeckého poznania. 

Autor venuje tento text svojej mame mUDr. Ľuboslave mezencevovej.



224

ŠŤASTnÚ cESTU ODváŽnym A STATOČnÝm!

Riešenie problémov zdravia a chorôb potrebuje exaktnú analýzu a múdre 
rozhodovanie. v tom je medicína úžasná, atraktívna, a aj preto je na pie-
destáli ľudských snáh. každý lekár a odborník v biomedicínskej oblasti je 
vlastne počas celého života „študentom“ všetkého, čo prináša lekárska prax 
i vedecké poznanie. Toto štúdium nie je iba obohacovaním sa o najnovšie 
poznatky. Je to štúdium s veľmi širokým záberom a myslením, ktoré sa 
samoštúdiom zdokonaľuje. celoživotné vzdelávanie je aj vstupom do 
intelektuálnej oblasti kontemplatívneho myslenia, ktoré vždy rešpektuje 
princíp pravdy, kolegiality a statočnosti aj za neprítomnosti „vyššieho 
dozoru“. každý odborník v medicíne je aj sám sebe kontrolou. Užitoč-
ným mechanizmom, ktorý využíva, je jeho vlastné svedomie. Lekár, lekár 
špecialista je vtedy dobrým odborníkom, ak je nielen múdrym, ale tiež 
statočným aj voči vlastnému hodnoteniu seba samého. možno aj preto 
v minulosti i v súčasnosti lekári mali a majú blízko nielen k vedeckému 
poznaniu, ale aj k umeniu a filozofii. nie sú to iba špecialisti, ale často 
tiež múdri a dobrí ľudia.

vnímanie fyzického sveta a jeho odraz v našom vedomí je základom 
existencie duševného sveta. bez neho by pre nás vlastne fyzický svet 
neexistoval. Podľa karla Poppera duševný svet nie je bez pravidiel. ne-
riadi sa matematickými pravidlami ako fyzikálny svet. Duševný svet ľudí 
„vyprodukoval pravidlá“, ktoré k. Popper zhrnul pod pojem svet kultúry. 
Profesionálni matematici, astrofyzici a celosvetovo uznávaní vedci, medzi 
ktorých nepochybne patrí Roger Penrose, „kalkulujú“ s kultúrou ako s ve-
ličinou duševného sveta ľudí. Svet kultúry sa môže všeobecne považovať 
za produkt duševného sveta. Roger Penrose vo svojej obdivuhodnej knihe 
„Shadows of the mind“ píše, že pochopiť je viac ako vypočítať. vidí sa mi, 
akoby sme zabúdali na to, že kalkulácia všetkého a na každom kroku nie je 
identickou skutočnosťou s pochopením. myslím si, že v súlade s Rogerom 
Penroseom je pochopenie v medicíne viac ako výpočet najmä vtedy, ak 
“ubúda života“, alebo ak sa život dostáva „do krízovej situácie“. 

Duševný svet je niečo mimoriadne zložité. Určite produkuje kultúru 
ako princíp existencie spoločenstva ľudí. keby sme si všeobecne osvojili 
tieto matematicky nevyčísliteľné pravidlá, možno by sme ľahšie pocho-
pili, že existencia všetkých ľudí na celej zemi sa nemôže rozdeľovať na 
užitočných a neužitočných, na bohatých a chudobných, a na zdravých 
a chorých. Spoločenstvo ľudí existuje v širších súvislostiach, ako sme 
vymenovali. Duševný svet je svetom, ktorý je vo vedomí všetkých ľudí. 
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Potom je aj kultúra spoločným produktom ľudí. Toto nie sú definície. Sú 
to myšlienky, ktoré by sme mali mať na pamäti. možno by sme mali hľadať 
ich vzťah k duševnému svetu. fyzikálny svet funguje podľa vyčísliteľných 
matematických pravidiel aj vtedy, keď ich nepoznáme. mohli by sme 
uvažovať analogicky, že duševný svet produkuje kultúru aj vtedy, keď sa 
o to vedome neusilujeme.

vo fyzikálnom svete prebiehajú a existujú mimoriadne zložité procesy 
najmä vtedy, ak sa ponoríme do sveta kvantovej fyziky. v duševnom svete 
s pravidlami, ktoré by sme si mohli dovoliť zhrnúť pod termín kultúra, 
prebiehajú procesy, ktoré sú vo vývine. možno vo vývine ľudstva ako 
spoločenstva. naše vedomie a naše myslenie aj z nich odvodené skutky sú 
potom súčasťou kultúry.

vzniká tu hypotetická otázka, či by sme sa mali „správať“ podľa toho, 
čo považujeme za pravidlá existujúcej kultúry, alebo či ich nemusíme 
rešpektovať. Je to mimoriadne zložitá otázka. Jej zložitosť sa ukáže najmä 
vtedy, ak sa sám seba spýtam, či „som povinný“ rešpektovať existujúcu 
úroveň kultúry, dobrej kultúry, alebo či ju nemusím rešpektovať. všetky 
náboženstvá ako súčasť kultúry nabádajú ľudí najrôznejším spôsobom 
byť dobrým, bohabojným, spravodlivým, pokorným, pravdovravným, 
rešpektujúcim spoločenské pravidlá všade, vždy a nielen zo strachu pred 
„najvyšším“, ale aj preto, že to spoločenstvu ľudí prospieva. vedu a vedecké 
bádanie som aj kvôli uvedenému v myšlienkach často zaraďoval na vysokú 
priečku, lebo veda je pravdivou výpoveďou o skutočnostiach a o dejoch, 
ktoré je možné verifikovať.

na priblíženie zložitých dejov uvediem niečo, aby som naznačil, že 
kultúra a hodnoty, ktoré by mali tvoriť kultúru, sa možno menia neželaným 
spôsobom. bolo to pred vyše tridsiatimi rokmi. bol som vtedy prodekanom 
Lekárskej fakulty Univerzity komenského. na skúšku prišla ku mne štu-
dentka z Afriky. vtedy študovali v bratislave medicínu zahraniční študenti 
v slovenskom jazyku. najskôr sa vo vysokoškolskom zariadení v Senci jeden 
rok učili slovenčinu a po prijímacích skúškach študovali medicínu. Štu-
dentka si „vytiahla“ tri otázky. vtom zazvonil telefón. Dekan ma požiadal, 
aby som urgentne prišiel na dekanát. Študentka bola sama v miestnosti. 
Povedal som jej, aby si premyslela odpovede a odišiel som. na dekanáte 
bolo treba riešiť úlohy, ktoré nariadil rektor. Šofér ma odviezol na rektorát. 
Tam to bolo ešte naliehavejšie – musel som ísť na ministerstvo školstva. Čas 
pokročil. Asi po troch hodinách som sa vrátil. Študentka z Afriky bola stále 
v mojej pracovni. Ospravedlnil som sa a požiadal som ju, aby odpovedala 
na otázky. Pri ischemickej chorobe srdca to bola skoro nulová odpoveď. 
v náhlivosti som zareagoval – „Toto ste vôbec neštudovali“.

Ona oponovala – „Ja som to učila, ja som pripravila všetky otázky“.
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vedľa stoličky mala veľkú tašku. vytiahla z nej niekoľko zošitov, 
v ktorých mala vypracované odpovede na všetky otázky z patofyziológie. 
nalistovala aj ischemickú chorobu srdca. 

bol som z toho šokovaný a bezmyšlienkovito som sa spýtal – „Prečo 
ste sa do zošita nepozreli, veď som tu nebol dlhšie ako tri hodiny?“

„nepomyslela som na to“, odpovedala.
Ostal som ako skamenený sedieť a uvažoval som. mysľou mi prebiehali 

myšlienky o štúdiu a o lekárskej praxi, do ktorej vstúpi táto dáma niekde 
ďaleko v Afrike po ukončení štúdia. Robil som komparáciu nevedomosti 
a prekvapujúcej statočnosti. cítil som povinnosť, že musím oceniť statoč-
nosť tejto študentky v situácii, keď jej „išlo o veľa“. neviem, ako dlho som 
uvažoval. v mysli sa mi premietali obrazy z vlastného života, keď som kvôli 
princípu konal vo svoj neprospech s následkami. Prišiel som k záveru, že 
táto dáma svojou statočnosťou prekoná v živote veľa problémov. zapísal 
som jej skúšku a povedal som jej, aby doštudovala to, čo nevie. vedel 
som, že to splní. v myšlienkach som sa opakovane vracal k vlastnému 
rozhodnutiu, a najmä k postoju študentky „k možnostiam“. 

Teraz. nedávno prišla ku mne sekretárka prednostky I. internej kliniky 
s rukopisom do bratislavských lekárskych listov. Pri tejto príležitosti mi 
povedala: „Dnes sa zastavila u mňa jedna študentka z 5. ročníka. vedela, že 
mám v kancelárii ešte tri autorské výtlačky Internej medicíny, ktoré si dosiaľ 
autori neprevzali. Povedala mi, že by sa rada pozrela do novej učebnice. 
Podala som jej ju. Potrebovala som odniesť časopisy. Odišla som. vrátila 
som sa o štvrť hodiny. Študentka mala otvorenú knihu a do mobilu si sní-
mala otvorené strany. zobrala som jej knihu a položila som ju na pôvodné 
miesto. Ostala som šokovaná. viem, aké problémy sú s vydaním tejto 
knihy – povedala. Jej vydanie nikto nesponzoroval a je vôbec otázne, či sa 
podarí uhradiť výrobné náklady, lebo výroba sa musela uhradiť z pôžičky 
editorov. „Je to zbojstvo“, povedala pani sekretárka a odišla. Ostal som sám 
a uvažoval som nielen o tom, ako sa život zmenil, ale najmä o tom, či je 
toto reprezentatívna príhoda charakteristická pre súčasnosť. mohla by byť, 
ale v prípade budúcich lekárov je to niečo, čo deformuje ich dušu a prieči 
sa všetkým princípom medicíny aj Hippokratovej prísahe. Dáva tušiť bu-
dúcnosť možno schopných lekárov, ale „v koži“ bezcharakterných ľudí.

napísané nie je nariekaním. viem, že je mnoho toho, čo je potrebné 
úplne eliminovať nielen z našich postojov, ale aj z výučby vôbec. napísané 
nie je kritikou študentov, skôr je to skutočnosť, pri ktorej sa treba zamyslieť 
– ako je možné, že budúci lekár je schopný robiť vlastne podvod. navštívil 
som vo svete lekárske fakulty, na ktorých komisia kompetentných deka-
novi navrhuje študentov na vylúčenie zo štúdia kvôli ich zlým osobným 
vlastnostiam, nemiernemu pitiu alkoholu, užívaniu drog a nekorektnému 
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správaniu mimo pôdy fakulty. Alebo je to u nás nebodaj tak, že v učiteľskom 
zbore sú „odborníci“, ktorí sú nedobrým príkladom?

nedobrého je v našom živote teraz akosi priveľa. nedobrým nie je iba 
vyslovený podvod, ale aj povrchnosť, zanedbanie povinnosti, nesplnenie 
toho, čo bolo potrebné, alebo neurobenie toho, čo je našou povinnosťou, za 
ktorú poberáme mesačný plat či odmenu. všetky „nedobré“ skutky v živote 
sú neželaným javom, ktorý deformuje samotného „nositeľa nedobrého“. 
v medicíne môže mať povrchnosť a zanedbanie povinností katastrofálne 
následky, ktoré nikdy nevykompenzuje „náhrada za poškodenie zdravia“. 
nijaké kompenzácie ani odpykania trestu nepostačujú na to, aby z duše 
človeka vymazali to, čo malo následky, alebo to, čo človeka hlboko defor-
muje. nejde tu iba o chyby, ktoré vidieť. malo by nám ísť o to, aby sme sa 
nikdy nespreneverili svojmu svedomiu. viem, že do duše človeka nevidieť, 
ale zisk čohokoľvek na úkor iného alebo obídenie pravidiel v snahe získať 
či obísť niečo ľudí ponižuje. Takéto poníženia nevykompenzujú odborné 
úspechy, ani pozície a tituly. myslím si, že by sme sa mali zamyslieť nad 
týmito vetami, aj keď sa nás priamo netýkajú. možno preto, aby sme 
hľadali vlastnú povinnosť eliminovať neželané u tých, ktorí prekračujú 
„normy“ nevyjadrené v číslach. Do hĺbky pochopiť seba a vedieť „vidieť 
seba samého“ nie cez prizmu osobného, je predpokladom, že naše miesto 
v medicíne nie je redundantné.

Ak vás rozhodnutie alebo „osud“ zaveje na šíre pláne vedeckého 
bádania, možno nebudete mať pocit, že ste pomohli alebo uľahčili žitie 
chorému človekovi, ktorého si možno navždy pamätať. nebudú vám ľudia 
ďakovať za pomoc a niekedy za slovo útechy. Ak sa zahĺbite do riešenia 
vedeckých problémov, budete bežať po ceste bez konca. niekedy so zasta-
vením, s nadýchnutím pred ďalším pokračovaním. Ostro budete vnímať 
a diferencovať, že vám nebudú tlieskať masy, ale skromný počet ľudí, ktorí 
sú „niekto“. Teda ľudia, ktorí veľa vedia, vzdelanci, nadšenci a „bežci na 
dlhej trati vedeckého bádania“. nie je to márnivosť, ale život, ktorý stojí 
za to, aby sme ho menili na úžitok pokračovania všeľudských snáh. 

Ak zostanete verní klasickej medicíne, vaše spomienky na prípravu di-
plomovej alebo doktorandskej dizertačnej práce nikdy nevyblednú, nestratia 
sa v bludisku prežitého. bude to vtedy, ak sa vložíte do ich prípravy „zo 
všetkých vlastných síl“. najmä mentálnych. myslím si, že diplomové práce 
by sa mali robiť aj preto, aby boli dejom, pri ktorom si študent môže sám 
overiť vlastnú spôsobilosť konštrukcie problému a jeho riešenia. viem, že 
aj diplomovku možno „zbúchať“ a zbaviť sa jej ako predpísanej povinnosti. 
v medicíne, v každom jej odbore ide o riešenia, pri ktorých sa nemôžu 
obchádzať pravidlá a ani si nemožno nahovárať – zvládol som to. Lekár 
by mal mať „čisté svedomie“ nielen na papieri a pred „vrchnosťou“, ale 
predovšetkým sám pred sebou a možno aj pred „najvyšším“. Diplomová 
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a dizertačná práca je obrazom vášho ducha a dokumentom vašej mentálnej 
obratnosti a schopnosti. no a to nie je málo. Želám vám, aby vám to 
vystačilo na celý profesionálny život.

Hlboký ponor do vedeckého bádania nie je iba cestou za poznaním. 
každý, komu sa podarilo pochopiť zložitosť dejov, ktoré sú podstatou javov 
a vecí, je človekom s iným pohľadom na všetko dianie okolo nás. Obyčajne 
„nepodľahne“ mnohovravným „nahováraniam“ na radikálne zmeny „okolo 
nás“. neverí ani sľubom a plánom, ktoré sú prísľubom iných sľubov. Oby-
čajne má vlastné predstavy o zložitosti, ale aj o nedokonalosti a povrchnosti, 
či skrytej a cieľavedomej „perspektívnosti“ niektorých. Hlboké chápanie 
robí z neho racionálne mysliaceho človeka, nie revolucionára. nie je toho 
málo, čo prináša ponor do vedeckého bádania každému, kto pochopí jeho 
zmysel. Takýto človek má obyčajne hlbokú úctu pred zložitosťou, akou 
je naša existencia a život ľudí. Či to vedia tí „na druhej strane“, o tom si 
dovolím pochybovať. keby som nenapísal tieto vety, nebol by som „in“, 
ako sa teraz často hovorí, ale celkom „mimo“ reality súčasného života.

Pri skúmavom pohľade by sme mohli vidieť, že dávnejšia minulosť, 
ale aj súčasnosť prinášajú dosť dôkazov o tom, že oduševnení nadšenci 
dokázali v prajnejších podmienkach mimo vlasti prinášať cenné vklady 
do vedy. Ani počtom obyvateľov a ani výškou ekonomického „prínosu“ 
nemôžeme konkurovať veľkým štátom a aglomeráciám. nemôžeme vytvárať 
obrovské nadnárodné zoskupenia vedeckých pracovísk, ale môžeme vynikať 
kreativitou, múdrosťou a hĺbkou ponoru do vedeckých problémov. z tohto 
pohľadu potrebujeme vedecké bádanie viac pre náš vlastný – osobný 
i národný prínos, aby sme nestratili „kontakt so svetom“, aby sme mali 
dostatok naozaj múdrych ľudí. bez vedeckého bádania sa to asi dosiahnuť 
nedá. Preto potrebujeme vedu aj bez ohľadu na jej „kvantitu“. výsledky 
vedeckého bádania nás „usporadúvajú“ aj do poradia podľa zverejnených 
správ a vlastných mentálnych produktov. nie je to zložitý pohľad. To iba 
niekedy akoby pozíciou vyšší nechceli rešpektovať to, čo platí vo svete, 
ktorý vďaka rozvoju vedy uháňa závratnou rýchlosťou vpred. Ani britká 
vravnosť, ani „zásluhy“ by nemali byť palošom, ktorým sa „rúbe“ cesta 
nahor, k vyšším pozíciám. Dal by Pán boh, aby prišlo rátanie „urobené-
ho“, a nie „hovoreného“. veda nie je hovorenie, skôr meranie, múdrosť 
a nie na poslednom mieste zodpovednosť za všetky hodnotenia, teda aj 
samých seba.

Súčasnosť má svoje charakteristiky. Pri akcelerácii všetkého sa na 
celom svete mení aj hierarchia hodnôt. Toto je skutočnosť, ktorá do istej 
miery súvisí so zmenami úrovne materiálovej výroby, s úrovňou techniky 
a preferencií záujmov ľudstva. v našom najbližšom prostredí je tradíciou 
„mať strechu nad hlavou“. z pohľadu riadenia štátov, ale aj silných „ekono-
mických hráčov“ sa kalkuluje s „ľudským kapitálom“. Tento pojem vstúpil 
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„na scénu“ koncom roka 2004. z hľadiska manažérov je zrejmé, že má 
svoj obsah a charakteristiky. Teda môžeme predpokladať, že vysokoškolskí 
učitelia, profesori, graduovaní vedeckí pracovníci, ľudia s vysokoškolským 
vzdelaním, vysokoškolskí študenti a aj iní odborníci tvoria obsah „ľudského 
kapitálu“. Jeho hodnotenie „kalkuluje“ so schopnosťami, s talentom a s vý-
konom. Teda s parametrami, ktoré by mohli mať „priemet“ do výšky zisku. 
nie je tajomstvom, že aj Európska únia zaradila zdokonaľovanie ľudského 
kapitálu do prioritného záujmu. Jeho zdokonaľovanie, očakáva sa, môže byť 
hlavným strategickým faktorom, ktorý ovplyvní produkciu premenenú na 
zisk. Takýto prístup pomaly, ale isto degraduje všetky hodnoty ľudí iba na 
ekonomické parametre, teda na zisk. Hodnota človeka v takomto ponímaní 
neberie do úvahy, že človek, ľudská bytosť je bytosťou aj v iných rozmeroch. 
keby sme nebodaj súhlasili s predstavou ľudského kapitálu, hodnota pred-
pokladaného zisku by sa od konkrétneho človeka premietala možno aj do 
ceny jeho života. Toto by bola neprijateľná manipulácia. Hodnota tovaru 
súvisí aj s tým, či ho je dostatok alebo nedostatok. Prenos tohto termínu do 
ľudskej spoločnosti je paškvil. možno by sme si mali pripomenúť velikánov 
filozofie, ktorí hodnotili význam bytosti človeka. Immanuel kant v „me-
tafyzike mravov“ píše, že človek ako osoba je povznesený nad všetky ceny 
a musí sa hodnotiť ako účel sám osebe. kant sa zaoberal aj dôstojnosťou 
človeka, ktorá prevyšuje všetky iné parametre ľudskej bytosti. Dôstojnosť je 
nerozlučne spojená so slobodnou vôľou človeka. v súčasnosti sa možno už 
aj slobodná vôľa mení na submisívnosť. v Ústave Slovenskej republiky sa 
v článku 12 konštatuje: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. 
základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné 
a nezrušiteľné“. v zmysle tohto konštatovania máme zabezpečenú ochranu 
dôstojnosti a nikto nás nemôže zbaviť tohto práva, teda práva nárokovať si 
na dôstojnosť, na rešpektovanie našej dôstojnosti. našu dôstojnosť môžu 
hubiť postupy znevažovania najrôznejšieho druhu. Uvažujem o tom, či 
teraz u nás nie je ohodnotenie mnohých odborníkov v medicíne za výkon 
znevažovaním dôstojnosti. v každej ľudskej spoločnosti je odstupňované 
hodnotenie ľudí za ich výkon. môžeme vypočítať pomerné ohodnotenie 
napríklad lekára percentom z platu poslanca parlamentu v ktorejkoľvek 
krajine. Pri rešpektovaní morálky je takýto postup korektný aj vtedy, ak 
by boli rozdiely medzi krajinami evidentné.

zložitejší problém, ktorý sa týka dôstojnosti, sa otvorí vtedy, ak uvažu-
jeme z vlastného hľadiska o našej osobnej dôstojnosti. O jej vysokú úroveň 
by sme sa mali aktívne usilovať. nemôžeme robiť neprístojnosti, ani skutky, 
ktoré sa nehodia k pozícii vysokoškolského učiteľa alebo pracovníka. v tejto 
súvislosti sa vynára problém osobností. vysokoškolský učiteľ by mal byť 
inteligent, intelektuál a mal by byť osobnosťou. Podobne každý lekár by 
mal byť profesionálom a osobnosťou. Pritom ide o skutočné osobnosti, 
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o osobnosti s úplnou charakteristikou. v terajšom čase akoby sa osobnosťou 
„stávali“ tí, ktorí majú viac ako iní. Prípadne sú extravagantnejší ako tí 
druhí. možno si myslia, že sú osobnosťami kvôli osobnej inakosti. viem, 
že teraz je iný čas. možno prevažuje čas „jastva“, v ktorom je osobností 
akosi pomenej, ale oveľa viac je tých, ktorí sami seba považujú za osob-
nosti. Dostať sa na piedestál uznávanej osobnosti nie je jednoduché. nie 
je to dlhý čas čakania, ale dlhý čas vlastného zdokonaľovania, skromnosti, 
korektnosti a všeobecnej múdrosti. za najhoršie považujem to, ak vzniká 
dojem, že získaním pozície sa z človeka stáva osobnosť. Ani veľkosť imania 
nerobí z človeka osobnosť, skôr iba boháča. Ak je v človekovi zakorenená 
malosť, niet pozície, na ktorej by sa premenil na osobnosť.

Je teraz taký zvláštny čas. zatvárame sa už aj pred sebou, nielen do 
seba. Hľadáme skôr návody ako podstatu, hoci nám prichodí premýšľať, 
tuho premýšľať. neviem, či sme odkázaní ako cígerov Jozef mak – človek 
milión, čo vydrží všetko, alebo ako kukučínov Ondráš machuľa – večné 
dieťa, čo nepochopí nič. Ďaleko sme od minulosti, aj od literárnych postáv. 
Akoby všade bola hojnosť postáv, len osobností je akosi pomenej. všetci 
môžeme byť múdri, všetci môžeme pracovať, ale nemôžeme byť všetci 
vodcami, prednostami, ani náčelníkmi. Tí, ktorí nimi sú, by nemali byť 
ako spomínané literárne postavy, ani bez túžob osožných subordinovaným. 
vedecké bádanie otvára dvere aj do týchto „priestorov“. možno už veľmi 
blízka budúcnosť ukáže a všetkých presvedčí, že vedecké bádanie, hlboká 
vzdelanosť a múdrosť budú najrozhodujúcejšie skutočnosti pre celé ľudstvo 
na zemi. Ľahký úsmev „vyšších“ pri čítaní týchto viet nie je vyvyšovaním 
sa, skôr pohľadom „z prízemia“ alebo z nepochopenia. Obávam sa, aby to 
nebol „pohľad“ Ondráša machuľu. možno sa mýlim, ale je možné aj to, že 
tým „hore“ práve Ondrášovci asi viac „pasujú do kšeftu“. nepomôžu nám 
kvetnaté reči, ani verbalizované ubezpečenia, neochvejné nápady, vyhlaso-
vané nadšenie, ubezpečovanie a podobné táraniny. Lepšie je ponárať sa do 
vedeckého bádania ako hľadať východisko z bludiska. vlastný „ponor“ do 
vedeckého bádania je aj našou „súkromnou školou“, aby sme boli skromne 
iní. v takom prípade nás môžu pretromfnúť skromnejší, čo nás bude veľmi 
tešiť, alebo múdrejší, čo budeme úprimne obdivovať. Ten, kto sa usiluje do 
hĺbky pochopiť každú vec i seba, vie, že vysoká veda je možno najvyššou 
radosťou a iskrou bohov, aby všetci ľudia boli bratia a sestry.

naostatok si dovolím pripojiť ešte niekoľko viet na „obhajobu“ nášho 
spoločného úsilia – napísať túto knižku. myslím si, že aj v kratšom časo-
vom intervale vidieť obrovské zmeny v úrovni medicíny. zdokonaľovanie 
medicíny sa bude ďalej prehlbovať. budú stúpať nároky na obsiahnutie 
všetkého nového a súčasne stále zložitejšieho. nie iba molekulová medicína, 
ale aj obrovská variabilita individuálnych priebehov chorôb bude vyžadovať 
ľudí, ktorí budú plne „odovzdaní medicíne“. nielen pri polymorbidnom 
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pacientovi bude liečenie „šité na mieru“, teda nie podľa šablóny. bude 
vôbec možné, aby to lekár zvládol? Určite áno. no s podmienkou, že to 
bude veľmi vzdelaný a múdry profesionál. So stúpajúcou zložitosťou sa 
budú zvyšovať nároky nie na počet lôžok, ale na dostatok veľmi múdrych 
a vzdelaných lekárov. v týchto vetách cítiť náš záujem stimulovať hlboké 
myslenie a permanentné štúdium, pozorovanie a zdokonaľovanie medi-
cínskej inteligencie a všetkých vzdelaných v oblasti medicíny. nebudú to 
iba lekári, ale aj profesionáli a odborníci schopní robiť analýzy a závery 
ako základ modernej liečby, riešenia problémov zdravia i chorôb. Ani 
múdrosť, ani profesionalizmus sa „nepredávajú na kapitálovom trhu“. Ich 
cena je vysoká a bude ešte vyššia. možno aj tieto skutočnosti by sme mohli 
zakomponovať do nášho uvažovania. Usilovať sa byť múdrejším neznamená 
bojovať proti iným. v mene všetkých autorov si vám dovoľujem zaželať 
dobré zdravie, nadšenie a vytrvalosť nielen „na poli vedy“, ale aj v celom 
vašom profesionálnom živote.

Obyčajne prichádza „čas pravdy“. Prichádza oneskorene, ale akoby 
oneskorenie „nahrávalo“ pravde, ktorú vyjaví. Ak sme súbežníkmi, možno 
práve preto nedovidíme na dno alebo k podstate. Pozerať sa môže každý, 
ale vidieť nemusia všetci. Ani videné, počuté a exaktne odmerané ešte nie 
je zárukou, že dokážeme domýšľať dosah a následky dejov, ktoré sa javia 
iba ako „obyčajné“ deje, niekedy ako súčasť, súvislosť. vedecké bádanie 
v súčasnosti, to nie sú iba nové postuláty, ani vypovedané pravdy, ako to 
bolo v minulosti. v súčasnosti je to často úmorná práca a permanentné 
štúdium s hĺbavým myslením. možno práve preto múdrym v súčasnosti 
neostáva čas na analýzu všetkého, čo je súčasťou usporadúvania spoločnosti, 
ale aj celkov, vysokých škôl a univerzít. Pravidlá z minulosti už neplatia. 
zbavili sme sa mnohých možno aj preto, aby sme „zviditeľnili“ našu túžbu 
po demokracii. všetko je dovolené, čo nie je zakázané, hlásali tribúni ľudu. 
Túžby po demokracii a po slobode presiakli do všetkých súčastí života. 
Priestor pre „rast osobností“ má naraz iné rozmery. Osobnosti sú teraz 
všade. Plodia ich súťaže, výbery a hlasovanie. vo vede to tak nie je. O prav-
de, o vedeckom poznatku sa nehlasuje, neesemeskuje! Preto sa nemôžeme 
čudovať, že súčasnosť je veľmi pokrivená. vyššie bývajú niekedy tí, ktorí 
by boli ledva nižšie a ich spravodlivosť a čestnosť sú podľa činov niekedy 
na výsmech. myslím si, že ak sa tieto skutočnosti nepodrobia detailnej 
analýze, hrozí nám nielen oslabenie vedeckého bádania, ale aj všetkého, čo 
spadá do intelektuálneho snaženia a „dobrých mravov“. Lapidárnejšie sa 
to nedá povedať, lebo vedecké bádanie je cestou za poznaním a prirodzene 
aj za pochopením toho, „o čom sa nehovorí“. Je to tak – je rozdiel medzi 
inteligentom a intelektuálom. Intelektuál nebýva tribúnom. vodcovia sa 
teraz za pravdu nenechávajú zhynúť na hranici, ale za svoje (záujmy) mnohí 
bojujú všetkými zbraňami, aj vlastným svedomím. 
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Postupujúc v zmysle všetkého, čo je v tejto knižke napísané, rešpek-
tujem, že by som mal v súlade s k. Popperom napísať ospravedlnenie za 
odvahu predložiť napísané myšlienky. mal by som každé tvrdenie a pre-
hlásenie spochybniť. Činím tak bez toho, aby som mal pocit zneváženia 
vynaloženého úsilia. v posledných rokoch som s celou plejádou múdrych 
a vzácnych ľudí napísal a vydal viacero kníh, v ktorých sme písali aj o vede 
a o vedeckom bádaní. možno moja odvaha pramenila zo snahy stimulovať 
mnohých, aby sa na Slovensku venoval vedeckému bádaniu primeraný 
počet schopných ľudí. bol to dobrý úmysel. Spochybňujem však vlastnú 
odbornosť a kladiem si otázku, „či mám na to“, aby som o vede čokoľvek 
písal. Posmeľujem sa odpoveďou, nahováram si, že „možno“ a utešujem 
sa, že „iní sa nemali k tomu“. myslím si, že „náš svet“ na Slovensku, na 
univerzite, na fakulte by bol iný, keby si každý uchádzač o každú pozíciu 
položil sám pre seba otázku – mám na to? možno si pridávame sebavedomie 
predstavou, čo by sme chceli. Ospravedlňujem sa za odvahu a vyhlasujem, 
že všetky výhrady a negatívne hodnotenia budem rešpektovať. neašpirujem 
na žiadnu pozíciu a viem, že mi už žiadna kritika neuškodí. 

Či už bude tak alebo tak, všetko napísané v tejto knižke ostáva ako 
výzva. nie do boja s palošmi, ani do boja geoinžinierskych technológií, 
ale do boja za „zdravú myseľ“. veda je proces závislý od myslenia, ale 
nie od vymýšľania. možno by jej neuškodilo ani vymýšľanie tak ako 
zlomyseľné túžby a vymýšľanie s cieľom ovládať všetko, každého a dosa-
hovať naplnenie osobných túžob pre seba samého. Spoločný úžitok vedy 
s osobnou výnimočnosťou je asi tým, čo by sme ako jednotlivci mohli od 
vedy „očakávať“.

medicína a lekári patrili v každom čase na piedestál ľudských snáh. 
boli nielen pýchou národov, ale aj tým, čo dokázalo udržať pospolitosť 
na človečenskej úrovni, pri ktorej neplatilo – „homo homini lupus est“. 
Teraz akoby sa svet uberal kľukatou cestou s maskou strojenej ústreto-
vosti. Určite prichádza aj iný čas, ktorý nebude hrou, ani predstieraním. 
Potrebujeme vysokú morálku na každom kroku. Obzvlášť u tých, ktorí 
rozhodujú, hoci by mali riadiť a prirodzene niesť zodpovednosť nielen za 
to, čo urobili, ale tiež za to, čo mohli a mali urobiť. Aj osobným príkladom, 
múdrosťou a statočnosťou, a nie iba „veľkými slovami“ by mali byť dobrými 
„vodcami“. vedecké bádanie a osobný, hoci malý prínos do poznania, sú 
obrazom schopností, ale i našej ľudskej a intelektuálnej hodnoty. medicína 
a umenie liečiť sa nielen vyučuje, ale aj odovzdáva. viem, že napísané slová 
sú blízke tým, ktorí im rozumejú. kolegyne a kolegovia, priatelia – teda 
ešte raz – šťastnú cestu. 

Ivan Hulín
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POkyny PRE AUTOROv

všeobecne je známe, že počet vedeckých publikácií sa nepretržite zvyšuje a že nové 
informácie exponenciálne pribúdajú. možnosti zverejňovania rukopisov sú však 
limitované. nielen preto máme záujem o publikovanie stručných a zrozumiteľných 
vedeckých rukopisov, ktoré analyzujú relevantné výsledky.

medzinárodný biomedicínsky časopis – Bratislava Medical Journal – bra-
tislavske lekarske listy (bratisl Lek Listy / bratisl med J) uverejňuje recenzované 
rukopisy z oblasti biomedicínskych vied s klinickým významom, pôvodné klinické 
štúdie a komplexné štúdie aktuálnych problémov.
Vedecký rukopis – experimentálna alebo klinická štúdia – nemôže byť iba his-
torickým prehľadom. metodika a opis experimentov a klinických štúdií by mali 
poskytovať principiálne a relevantné informácie. vo vedeckom rukopise nie je 
potrebné opisovať metodiku v detailoch. Podrobné metódy môžu byť zaujímavé len 
pre tých, ktorí by chceli urobiť identickú štúdiu alebo experiment. Čitatelia nášho 
časopisu majú záujem o výsledky, a nie o komplexný opis metodiky a štatistické 
spracovanie. najdôležitejšie sú nové poznatky a nové vysvetlenia, nie komplexné 
štatistiky s mnohými číslami.
V prehľadovom rukopise by nemala byť zhrnutá iba existujúca literatúra. Prehľadový 
rukopis by mal priniesť nový pohľad na problém. 
Kazuistiky uverejňujeme iba výnimočne! kazuistiky sú zaujímavé z pohľadu 
štruktúry alebo funkčnej variability. nemôžeme akceptovať kazuistiky, ktoré nepri-
nášajú niečo nové originálne, nový pohľad na problém. vo všeobecnosti nemôžeme 
publikovať kazuistiky, ak neobsahujú vysoko invenčné zistenia (ako sú napríklad 
nové génové mutácie a pod.). 
List editorovi by nemal obsahovať viac ako 450 slov. môžu tu byť uvedení maxi-
málne 3 autori a maximálne 5 citácií.
Nemáme záujem o rukopisy so záverom „autori potvrdili výsledky iných autorov“. 
nemáme veľký záujem o rukopisy, v ktorých autori konštatujú, že ich „zistenia 
budú potrebovať ďalšie sledovania alebo experimenty“. vedecké a klinické štúdie 
nemôžu iba opakovať konštatovania už známych faktov.

Ocenili by sme, keby ste citovali články s identickou alebo podobnou proble-
matikou, ktoré boli publikované v bratislavských Lekárskych Listoch v uplynulých 
dvoch rokoch. Považujeme to za súčasť kolegiality a všeobecnej kultúry publikačne 
aktívnych osobností.

Rukopis

Rukopis by mal byť v súlade so smernicami: Uniform Requirements for ma-
nuscripts Submitted to biomedical Journals, 5th edition, new Eng. J med 1997; 
336 (4): 309 – 315. Rukopis nesmie obsahovať viac ako 5000 slov. k rukopisu 
treba pripojiť sprievodný list adresovaný šéfredaktori, v ktorom sa uvedie, že nee-
xistuje žiadny konflikt záujmov, a že všetci autori prečítali a schvaľujú predložený 
rukopis.
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z iných zdrojov (vrátane internetu) 
Akceptujeme väčšinu textových formátov, ale uprednostňujme Word. vždy treba 
mať záložnú kópiu elektronického súboru kvôli referencii a bezpečnosti. Je dôležité 
uložiť súbor v pôvodnom formáte, ktoré Word procesor používa. 
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priezvisko a iniciály vášho krstného mena (nie viac ako dve). v prípade mena 
Peter michal Lukašovský je bibliografická forma mena Lukasovsky Pm, resp. 
P.m. Lukasovsky.

•		 Autorstvo	by	malo	byť	prisudzované	len	tým	spolupracovníkom,	ktorí	majú	
mentálny podiel na rukopise. mená ostatných kolegov, ktorí pomáhali 
a spolupracovali na rukopise by mali byť uvedené na konci rukopisu v časti – 
poďakovanie.

•		 Úplná	poštová	adresa.
•		 Telefónne	a	faxové	čísla	a	e-mailovú	adresu	korešpondujúceho	autora.
•		 Prípadne	môžu	byť	uvedené	aj	adresy	ostatných	autorov.
•		 Kompletná	Korešpondenčná	 adresa	 (vrátane	 poštového	 smerového	 čísla)	

a e-mailová adresa, na ktorú je možné zaslať rukopis na autorskú revíziu 
a korekciu.

•		 Detaily	o	grante.
•		 Vyhlásenie,	že	neexistuje	žiadny	konflikt	záujmov.

Abstrakt
nemal by mať viac ako 200 slov. Pôvodné články, by mali mať abstrakt štruktúrova-
ný (t. j. rozdelený do sekcií ciele, metódy, výsledky a záver). Abstrakt má stručne 
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opísať problém štúdie a merania, ktoré sa robili. majú sa uviesť iba najrelevantnejšie 
výsledky a záver štúdie, čo autori zistili.

Abstrakt musí byť napísaný na samostatnej strane. Treba sa vyhnúť neštan-
dardným skratkám. Ak sa im nemôžete v abstrakte vyhnúť treba ich definovať pri 
prvom uvedení v abstrakte.

Kľúčové slová
na konci abstraktu sa uvedú kľúčové slová (5 – 6 slov alebo krátke frázy) za účelom 
indexovania. Odporúča sa používať lekársku terminológiu podľa Index medicus.

Usporiadanie článku

Úvod
v úvode sa opisujú ciele práce východiská z ktorých štúdia vychádza. Treba sa 
vyhýbať podrobnému súhrnu literatúry alebo súhrnu iných výsledkov.

Materiály a metódy
Táto časť rukopisu poskytuje informácie na základe ktorých by bolo možné urobiť 
analogickú štúdiu. metódy, ktoré už boli publikované, by mali byť uvedené iba 
odkazom na literárny prameň. v štúdii musí byť uvedený etický súhlas a kompe-
tentná inštitúcia, ktorá štúdiu schválila.

Výsledky
Tieto musia byť uvedené presne. neuvádzajte rovnaké informácie v tabuľkách, 
obrázkoch a texte súčasne

Diskusia
musí súvisieť priamo so štúdiou. neuvádzajte všeobecné hodnotenie témy. Uveďte 
aj záverečné stanovisko ako koniec diskusie.

Diskusia by sa mala týkať iba hlavných výsledkov a ich porovnanie s predtým 
publikovanými štúdiami. závery musia byť jasné a ľahko pochopiteľné. 

Literatúra 
v našom časopise citujeme literatúru podľa “Uniform Requirements for ma-
nuscripts Submitted to biomedical Journals”. Odkazy musia byť citované v texte 
číslom a podľa čísla uvedené na konci rukopisu. Skratky názvov časopisov nájdete 
v List of Journals Indexed in Index medicus (available from the Superintendent of 
Documents, U.S. government Printing Office, Washington, D.c. 20402, U.S.A., 
DHEW Publication no. nIH 83-267; ISSn 0093-3821). 

Uvádzajte mená všetkých autorov, ak ich je menej ako sedem. Ak ich je 
sedem a viac, uvádzajte mená prvých troch autorov et al. Uveďte názov zdroja 
a počet strán. 
Článok: 
1.greenblatt DJ, Abernethy DR, Shader Jr RI. Pharmacokinetic aspects of drug 
therapy in the elderly (commentary). Ther Drug monit 1986; 8 (6): 249 – 255. 
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Kniha: 
2.mitchell JR, Horning mg (Eds). Drug metabolism and drug to xicity. new york: 
Raven Press, 1984: 1 – 25. 
Kapitola v knihe: 
3. kutt H, Pippenberg cE et al. Plasma clearance of nor-methsuximide in a ure-
mic patient. 223 – 226. In: Levy RH, Pitlick WH, meijer J (Eds). metabolism of 
antiepileptic drugs. new york: Raven Press, 1984. 
Kniha na pokračovanie: 
4. Usdin E, Asberg m, bertilsson L (Eds). frontiers in biochemical and phar-
macological research in depression. new york; Raven Press, 1984. (Advances in 
biochemical psychopharmacology; vol 39.) 
Internet: 
5.http://www.med.monash.edu.au/medical.

Štruktúrovaný abstrakt
Štruktúrovaný abstrakt musí byť napísaný na samostatnej stránke a nesmie presiah-
nuť 200 slov. Informácie sa uvádzajú v nasledovnom poradí: ciel, Pozadie, metódy, 
výsledok, záver. Treba používať celé vety. všetky údaje v štruktúrovanom abstrakte 
musia byť uvedené aj v texte a tabuľkách. na konci abstraktu treba uviesť kľúčové 
slová vystihujúce štúdiu. Ich počet by nemal prekročiť 5 – 6 slov. 

Skrátený abstrakt do obsahu
Skrátený abstrakt by nemal mať viac ako 50 slov. neuvádzajte údaje, ktoré nie sú 
v texte, alebo tabuľkách. 

Edukačné závery
Pre všetky pôvodné články a krátke správy, by mali byť na konci diskusie uvedené 
nové edukačné závery.

Poďakovanie
v tomto odseku by ste mali poďakovať kolegom, ktorí pomáhali, alebo spolupraco-
vali na štúdii a nie sú uvedení ako spoluautori. mali by ste sa zmieniť aj o grantových 
projektoch, o prípadnom sponzorstve a možných konfliktoch záujmov.

Obrázky a fotografie
Obrázky a fotografie treba zaslať vo vysokej kvalite. musia byť zaslané ako samo-
statný súbor. Použite písmo, ktoré ostane jasne čitateľné aj po zmenšení na 50 %. 
každý obrázok, alebo fotografia musia mať vysvetlivky. Prevzaté obrázky iných 
autorov sa neuverejňujú. na ich uverejnenie je potrebné priložiť písomný súhlas 
pôvodného autora, vydavateľa a/alebo vlastníka autorských práv a musí sa uviesť 
presná referencia na pôvodnú prácu. Povolenie sa týka aj informácií, ktoré boli 
zverejnené v elektronických médiách. 

Tabuľky
Tabuľky by mali byť vyhotovené v programe Word. Tabuľky treba očíslovať v takom 
poradí, ako idú v texte. v texte musí byť odkaz na všetky tabuľky. 
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Každá tabuľka musí byť na samostatnej strane. Tabuľky nemôžu byť napísané (vlo-
žené) v texte. každá tabuľka musí mať stručný a výstižný názov. Skratky sú uvedené 
pod tabuľkou. Tabuľky by nemali byť uvádzané vo veľkom množstve a treba sa uistiť, 
že údaje uvedené v tabuľkách nie sú duplicitné už inde opísané v rukopise.

Ilustrácie
•		 Všetky ilustrácie musia byť ako samostatné súbory. 
•		 Ilustrácie vytvorené v programe Word sa zasielajú ako súbor programu 

Word. 
•		 Všetky ilustrácie vytvorené v programe CorelDraw a Illustrator musia byť 

zaslané vo formáte EPS. 
•  Fotografie posielajte vo formáte TIff alebo JPEg. vždy minimálne kompri-

mované.
•		 Ilustrácie musia byť očíslované podľa ich poradia v texte. v texte by mal byť 

odkaz ku každej ilustrácii.
•		 Ilustrácie by mali mať taký rozmer, aby umožňovali zmenšenie o 50 %.
•		 Písmená by mali mať takú veľkosť, aby aj po 50% zmenšení boli čitateľné. 

Používajte rovnaký typ písma v celom dokumente a taktiež dodržujte predpí-
saný formát rukopisu.

•		 Každá ilustrácia musí byť na samostatnej stránke.
•		 Vysvetlivky k ilustráciám uvádzajte v legende. 
•		 Fotografie môžeme akceptovať, iba ak majú dobrý kontrast a intenzitu. 

Ak máte problém pripraviť dokumentáciu presne podľa našich pokynov, 
možno by ste mohli vyhľadať počítačových grafikov na pomoc.
Text k obrázkom musí, byť uvedený na samostatnej strane. Očíslovanie obrázkov 
musí ísť podľa odkazov v texte.
Názvy liekov. môžu sa používať iba generické názvy liekov.
Skratky. zoznam skratiek uvedený v Uniform Requirements for manuscripts 
Submitted to biomedical Journals, 5th edition, new Eng. J med 1997; 336 (4): 
309 – 315 (časť Odkazy). Ďalšie skratky sú v cbE Style manual (council of biology 
Editors, 9650 Rockville Pike, bethesda, maryland 20814, U.S.A.).

Prosíme autorov, aby rešpektovali tieto nevyhnutné skutočnosti

Tabuľky v programe Word. Tabuľky musia byť vždy ako samostatný súbor. nikdy 
ich neumiestňujte v texte.
Grafy v programe Excel. musia byť ako samostatný súbor programu Excel. ne-
umiestňujte ich v texte.
Grafy v programe Word. musia byť ako samostatný súbor programu Word. 
neumiestňujte ich v texte. 
Tabuľky a vysvetlivky (legendy) ku grafom napíšte na samostatný list alebo na 
konci rukopisu.
Grafy vytlačené na laserových alebo atramentových tlačiarňach sú neprijateľné. 
Treba zaslať originálne elektronické súbory!
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Obrázky. Treba zaslať originálne alebo naskenované obrázky. naskenovaný obrázok 
má mať rozlíšenie v rozmedzí 600-800 dpi! – nastaviť ako Č/b (čiernobiele) alebo 
ako perokresbu.
Obrázky – čiernobiele fotografie. Treba zaslať vysoko-kvalitné originálne obrázky 
alebo ich naskenovať v rozlíšení do 350 dpi!
Obrázky – farbené fotografie. Treba poskytnúť vysoko-kvalitné originálne obrázky 
alebo ich naskenovať v rozlíšení do 350 dpi!
Obrázky z digitálnej kamery nemôžu byť zaslané v texte. Tieto obrázky musia 
byť vo formáte TIFF alebo JPEG s minimálnou kompresiou! Treba ich zaslať 
samostatne.
Obrázky naskenované v rozlíšení 72 alebo 96 dpi nie sú vhodné pre tlač!!! 
v zásade platí, že naskenované obrázky by sa nesmú umiestňovať do zaslaného 
rukopisu! vždy zašlite pôvodné obrázky vo formáte TIff alebo JPEg (s mini-
málnou kompresiou). Umiestnenie naskenovaných obrázkov do textu spôsobí 
stratu ich kvality!!!
Vysvetlivky (legendy) k obrázkom treba zaslať ako samostatný textový súbor.
Nevytvárajte vysvetlivky k obrázkom v programe PowerPoint. Táto aplikácia je 
určená na prezentácie a nie je možné ju použiť ako šablónu pre tlač!

Nemôžeme publikovať už akceptované rukopisy, ktoré nespĺňajú naše kritériá 
po formálnej stránke spracovania rukopisu.

Opravy
Jedna kópia korektúry vášho rukopisu bude zaslaná e-mailom autorovi, ktorý je 
uvedený ako korešpondujúci autor na titulnej strane rukopisu. Pri korektúre už 
nie sú dovolené žiadne opravy, úpravy, alebo dodatky k rukopisu. Opraviť sa môžu 
iba gramatické chyby a chyby oproti sadzobnému rukopisu.



nAJČASTEJŠIE kOREkTORSkÉ znAČky



veda Je ceSTOU beZ kOnca 

a JeJ ÚSPecHY

SÚ vZácnYmi míl’ nikmi. 
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