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Predhovor 
 

Tento vysokoškolský u čebný text je ur čený študentom druhého 

a tretieho stup ňa vysokoškolského štúdia so zameraním na 

prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú pr ácu. 

Cie ľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí za čínajú 

pracova ť vo vede. Text prevedie čitate ľa cez jednotlivé fázy 

prípravy manuskriptu vrátane všeobecného preh ľadu o získavaní 

relevantných informácií, dizajne experimentov a kli nických 

štúdií, štatistickej analýze až po základné princíp y písania 

odborných textov. Na konci by čitate ľ mal vedie ť ni č menej ako 

číta ť, písa ť a po číta ť, čo je základný predpoklad vedeckej 

práce. V prípade otázok a poznámok môžete autora ko ntaktova ť 

mailom na petercelec@gmail.com . 
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1.  Vedecká práca 
 

Aby sa oby čajný človek mohol sta ť neoby čajným vedcom, musí ma ť 

na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedie ť to, čo žiak 

prvého stup ňa základnej školy – číta ť, písa ť, po číta ť. 

A presne v tomto poradí dôležitosti. Samozrejme, číta ť treba 

vedie ť po anglicky, lebo celá literatúra je len v angli čtine, 

tých pár výnimiek nestojí za re č. Treba vedie ť číta ť 

s porozumením a ideálne rýchlo, efektívne. Čítanie sa pritom 

dá natrénova ť. Drvivou vä čšinou sta čí pre číta ť abstrakt na 

zhodnotenie toho, či treba číta ť celý text a aj v ňom je pár 

dôležitých informácií, ktoré vä čšinou potrebujeme. Iste, sú 

články, ktoré sú pre danú tému k ľúčové a treba ich vedie ť 

pomaly naspamä ť, tých ale vä čšinou nie je ve ľa. Ve ľa je však 

potrebné článkov pre číta ť, aby vedec vedel písa ť. Základné 

schopnosti ako strojopis, používanie Wordu, oprava gramatiky 

a iných nástrojov výrazne zvyšujú šance vedca by ť vedcom 

úspešným. Jazyk vedca má však ďaleko ku košatosti a bohatosti 

slovnej zásoby literáta. Rados ť z písania slohov v škole je 

síce vítaná, ale ve ľmi špecifický jazyk odborných článkov 

v danej tematike vä čšinou nedovo ľuje prejavi ť nejakú extrémnu 

kreativitu. Z tohto h ľadiska je veda ve ľmi konzervatívna. Bez 

počítania to jednoducho nejde. Štatistické spracovanie  je 

základným úkonom, bez ktorého manuskript s originál nymi dátami 

nemá šancu by ť publikovaný. Ideálne je ma ť kolegu, kamaráta, 

ktorý tú štatistiku vie a potom sa netreba trápi ť. Ale žiaden 

dobrý štatistik nebude dlhodobo robi ť primitívne výpo čty 

priemerov a dizajn grafov v Exceli alebo v inom sof tvéri, 

takže aspo ň toto sa treba nau či ť. 

Cie ľom, výstupom a zatia ľ jediným relevantným hodnotiacim 

kritériom vedeckej práce sú publikácie v kvalitných  odborných 

časopisoch, prípadne patenty pri výskume a inováciác h. Aj 

v prípade experimentálnych prác alebo klinických št údiách je 
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samotná príprava manuskriptu k ľúčovým faktorom úspešnosti 

a mnohokrát i najdlhšie trvajúcim aspektom vedeckej  práce. 

Preto je dôležité venova ť sa tejto téme aj pri výchove 

doktorandov, ale vlastne už diplomantov. V kurikule  študentov 

však predmety, ktoré by sa mohli venova ť tejto problematike, 

väčšinou chýbajú. A tak sú študenti odkázaní na školit eľov, 

ktorí by mali osobitne tejto téme venova ť dostato čný priestor 

v rámci prípravy svojich zverencov. Kvalita školite ľov, ale aj 

ich ochota venova ť čas, prípadne svoje vedomosti z tejto 

problematiky je však interindividuálne variabilná. 

Táto publikácia teda vzniká preto, aby pomohla PhD študentom 

pri zvládnutí najnáro čnejšej vedeckej úlohy, čo je písanie 

manuskriptov a ich následné publikovanie. V žiadnom  prípade 

nemá nahrádza ť, ale iba dop ĺňať školite ľa. Okrem iného aj 

preto, že jednotlivé odbory sú mimoriadne odlišné a  v každom 

platia samozrejme špecifiká, ktoré nemôžu by ť zovšeobecnené. 

Snažil som sa preto zamera ť sa na fakty platné bez rozdielu 

odboru a teda využite ľné pre sná ď každého adepta na PhD. 

Treba si uvedomi ť, že publikovanie je beh na dlhé trate. 

V mojej pracovnej skupine je medián časovej vzdialenosti od 

napísania manuskriptu do reálneho odpublikovania 4 roky, čo je 

zhodou okolností práve aktuálna d ĺžka interného doktorandského 

štúdia. To znamená, že doktorand nastupujúci na štú dium PhD ku 

mne by vlastne mal prís ť s napísanými manuskriptami, aby mal 

50% šancu, že tieto manuskripty do konca štúdia aj 

odpublikuje. Aj preto je potrebné základné princípy  písania 

manuskriptov vysvet ľova ť už na pregraduálnom stupni výchovy. 

Samozrejme, čas potrebný na publikovanie výsledkov do zna čnej 

miery závisí od odboru a od zvolenej taktiky výberu  časopisov, 

do ktorých manuskript odošleme. K ľúčovým kritériom ale zostáva 

kvalita napísaného textu a dát v ňom prezentovaných. 

V nasledovnom texte sa pokúsim vysvetli ť základné a všeobecné 
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princípy, ktoré môžu pomôc ť doktorandom, ale aj diplomantom 

a iným dosiahnu ť ten jediný relevantný výstup vedeckej práce. 

 

Typy článkov a ich štruktúra 

Všetky vedecké publikácie majú v princípe formát or iginálneho 

článku alebo preh ľadového článku, ktorý sumarizuje momentálny 

stav vedomostí k danej téme a je výborným zdrojom i nformácií, 

ktoré sú hutné a spracované z množstva iných zdrojo v. 

Štruktúra a písanie takýchto manuskriptov je ve ľmi špecifická 

a v mnohých prípadoch ide o vyžiadané články, čiže autori sú 

oslovení časopisom, aby takýto text pripravili. Vä čšina 

článkov v odborných časopisoch patrí do skupiny tzv. 

originálnych článkov, pretože prezentujú vlastné – originálne 

dáta, výsledky vlastného výskumu, ktoré nemožno náj sť v inej 

publikácii. Klasická štruktúra týchto manuskriptov je pod ľa 

schémy IMRaD, čo je skratka z anglického Introduction – 

Methods – Results and Discussion, čiže Úvod – Metodika – 

Výsledky a Diskusia. IMRaD je všeobecne akceptovano u 

štruktúrou a treba ju dodržiava ť, aj ke ď niekedy je náro čné 

nesk ĺznu ť do iných literárnych foriem. V niektorých časopisoch 

vyžadujú štruktúru mierne zmenenú, kde Metodika je na konci 

manuskriptu. V niektorých formách článkov, ako sú napr. short 

communication alebo samozrejme aj letter to the edi tor, ak 

obsahuje výsledky, štruktúra je dodržiavaná vo ľne, bez 

riadnych nadpisov apod. V každom prípade je potrebn é pred 

odoslaním do časopisu dobre preštudova ť inštrukcie pre 

autorov, kde je detailne popísaná aj vyžadovaná štr uktúra. Pri 

písaní manuskriptu so štruktúrou IMRaD však často postupujeme 

pri písaní v poradí MRIaD, čiže za čneme Metodikou 

a Výsledkami, kde nie je nutná detailná práca s ino u 

literatúrou a až potom prejdeme na viac slohovú časť Úvod 

a Diskusia. 
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2.  Úvod 
 

Základom kvalitnej vedeckej práce je preh ľad o aktuálnych, ale 

aj neaktuálnych dôležitých informáciách publikovaný ch 

v dostupnej literatúre o danej problematike. Tému t reba ma ť 

dostato čne naštudovanú a to je pri sú časnom tempe vývoja 

vedomostí skoro nemožné, napriek tomu sa treba o to  snaži ť. 

Z toho vyplýva, že vedec, už na úrovni doktoranda t rávi 

väčšinu času práve vyh ľadávaním a čítaním aktuálnych 

informácií, neskôr po obhajobe PhD to môže tvori ť aj 90% 

pracovného času.  

 

Vyhľadávanie 

Vyhľadávanie relevantnej literatúry je náro čné z rôznych 

dôvodov. Jedným z nich ur čite je problém lingvistický. 

Prirodzene všetky databázy a ich obsah sú v angli čtine, ale 

väčším problémom je, že mnohé k ľúčové slová nie sú 

jednozna čné, majú rôzne synonymá a v neposlednom rade sú aj 

rôzne používané rôznymi vedcami. Čiasto čne sa to snažia 

kompenzova ť vyh ľadáva če v databázach, ktoré za posledné roky 

doplnili automatickú opravu pravopisu vyh ľadávaných slov, 

inteligentné vyh ľadávanie synonymických položiek a pod. 

Samozrejme, ke ďže ide o čiasto čné riešenie, užívate ľ musí 

ráta ť s tým, že jeho rešerš nebude kompletná, resp. že m usí 

rozmýš ľať aj nad alternatívnymi názvami a pojmami. 

Absolútnou nutnos ťou je používanie logických operátorov ako sú 

AND, OR, NOT apod. Použitím operátora AND medzi dvo mi 

kľúčovými slovami zabezpe číme, že medzi výsledkami budú len 

také publikácie, ktoré obsahujú v abstrakte, názve alebo 

v k ľúčových slovách oba h ľadané pojmy. Pri použití OR budú 

medzi výsledkami všetky záznamy, ktoré obsahujú asp oň jeden 
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z daných pojmov. Pomocou NOT zas môžeme skupinu záz namov 

vylú či ť. V niektorých databázach je možné používa ť úvodzovky, 

ktoré zabezpe čia, že len presne stanovený pojem medzi nimi 

(a žiadne synonymá alebo alternatívy) bude vyh ľadávaný. 

Vyhľadávanie by malo by ť systematické, pravidelné a kompletné. 

Výraznou pomôckou môže by ť používanie vyh ľadávacích automatov, 

ktoré výsledky aktuálneho h ľadania posielajú na mail. 

V prípade takýchto služieb je príprava uložených vy hľadávaní 

ešte dôležitejšia. Výhodou je možnos ť uloži ť viaceré 

komplementárne vyh ľadávacie re ťazce. Zárove ň je možné necha ť 

si posiela ť len abstrakty najnovších záznamov od posledného 

vyh ľadávania. Príkladom takejto služby je My NCBI na Pu bMede, 

kde je po registrácii táto službu bezplatná. Pri to m sa dá 

nastavi ť nielen formát zasielaných emailov, ale aj frekvenc ia 

ich zasielania.  

 

Databázy 

Existuje množstvo databáz odbornej literatúry, ktor ých obsah 

sa do zna čnej miery prekrýva. Dve databázy, ktoré sú najviac 

využívané, sú Web of Science a PubMed. PubMed je v skuto čnosti 

len prístupové mieste do databázy Medline. Web of S cience 

obsahuje databázu Current contents. Ve ľkým rozdielom je, že 

PubMed je vo ľne prístupný, Web of Science je platená databáza 

dostupná v praxi cez sie ť univerzity, prípadne cez iné proxy 

servery. PubMed/Medline je ove ľa vä čšia databáza obsahujúca 

nieko ľko desiatok tisíc odborných časopisov. Web of Science 

obsahuje dominantne časopisy karentové – z anglického názvu 

Current contents alebo impaktované – s impakt fakto rom. Navyše 

je vo Web of Science na rozdiel of PubMedu možné vý sledky 

hľadania zoradi ť pod ľa relevancie a pod ľa po čtu citácií, ktoré 

sa sledujú v tejto databáze.  
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PubMed 

Do databázy Medline sa naj častejšie vstupuje pomocou stránky 

PubMed ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ ). Minimalistický 

dizajn základného vyh ľadávania klame, ke ďže PubMed obsahuje 

množstvo možností a nastavení, ktoré dovo ľujú používate ľovi 

prispôsobi ť si tento základný nástroj každého biomedicínskeho 

vedca. PubMed ako bibliografický vyh ľadáva č je len malou 

súčasťou celej skupiny nástrojov Národného centra 

biotechnologických informácii (NCBI). Okrem PubMedu  sú na 

tejto rodine webových stránok dostupné databázy gén ov, 

nukleotidových sekvencií, ale aj osekvenované genóm y, 

genetické varianty a mnoho chemických databáz.  

Kľúčová databáza Medline je doplnená o databázu vybrane j 

knižnej odbornej literatúry. Táto je ale ve ľmi obmedzená. 

Dôležitejším modulom je PubMed Central – databáza o pen access 

článkov, ktoré sú vo ľne dostupné vo formáte pdf, či už ako 

definitívne publikované články alebo ako submitované 

manuskripty. Stránka je samozrejme prispôsobená aj pre mobilné 

zariadenia. Cez PubMed možno open access články filtrova ť aj 

cez tzv. textovú dostupnos ť. Podobne možno filtrova ť aj 

články, ktoré majú pri abstrakte link na fulltext – na celý 

text článku, resp. na záznamy, ktoré majú aspo ň abstrakt 

v databáze. 

Pre vyh ľadávanie sú mimoriadne dôležité pomocné filtre, kto ré 

umožňujú zúži ť výsledky len na anglické články, preh ľadové 

články, resp. klinické štúdie a pod. Ďalším kritériom je dátum 

publikácie. Zameranie na posledný rok alebo posledn ých pár 

rokov zníži po čet výsledkov, ale vzh ľadom na automatické 

zoradenie výsledkov pod ľa dátumu publikácie je táto funkcia 

málo použite ľná. Čiasto čne možno zúži ť výsledky na publikácie 

v k ľúčových klinických časopisoch, resp. v stomatologických 

časopisoch apod.  
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Automaticky sa výsledky zobrazujú vo forme summary,  kde je len 

citácia s názvom, autormi a časopisom. Výsledky si možno ale 

necha ť zobrazi ť aj s abstraktom a prípadnými linkami na plný 

text. Špecifickým zobrazením je Medline formát, kto rý je 

univerzálny a možno pomocou neho záznamy importova ť do 

cita čného softvéru. Pri vyh ľadávaní možno vybrané záznamy 

odkopírova ť do schránky, tam si zbiera ť abstrakty, ktoré potom 

možno ďalej spracova ť, exportova ť, posla ť mailom apod. Po 

otvorení konkrétneho záznamu je možné popri abstrak tu vidie ť 

aj tematicky podobné publikácie, ktoré opä ť možno zacieli ť na 

preh ľadové články. Relatívne novou funkciou je vytváranie 

vlastných zbierok tzv. favorites, takže ob ľúbených položiek, 

ktorá je spojená s kontom na My NCBI.  

 

Web of Science 

Platená databáza Web of Science je dostupná na strá nke 

www.isiknowledge.com , ale iba, ak je po číta č v sieti, ktorá má 

zaplatený prístup. Ak nie, jedinou legálnou možnos ťou je 

použi ť proxy server CVTI alebo univerzity. Web of Science  je 

súčasťou celej skupiny databáz s názvom Web of Knowledge 

spolo čnosti Thomson Reuters. Aj vyh ľadávanie bibliografických 

záznamov je variabilné, možno vyh ľadáva ť vo Web of Science, 

v Current contents alebo v Medline a ako novinka aj  

v patentovej databáze.  

Dialógové okno na vyh ľadávanie vo Web of Science umož ňuje 

priamo zada ť h ľadaný výraz, prípadne meno autora, časopis, ale 

ozna čenia možno zmeni ť aj na názov, rok vydania a nieko ľko 

ďalších, vrátane špecifického vyh ľadávania pod ľa inštitúcie 

a grantu. Práve tieto špecifické vyh ľadávania patria medzi 

najvä čšie pridané hodnoty tejto databázy. Medzi jednotliv é 

vyh ľadávacie polia je možnos ť doda ť logický operátor, ktorý je 

automaticky nastavený na AND, podobne ako v PubMede . Ve ľmi 
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cenné a často využívané je aj zoradenie výsledkov vyh ľadávania 

podľa relevancie a pod ľa po čtu citácií. Pri rýchlom 

naštudovaní problematiky je teda ideálne prejs ť záznamy, resp. 

publikácie najnovšie, najcitovanejšie a najrelevant nejšie 

v rámci jedného vyh ľadávania.  

Podobne ako PubMed aj Web of Science umož ňuje uklada ť h ľadanie 

a necha ť si mailom posiela ť novinky ako tzv. Alert. Detailné 

filtre možno pri h ľadaní využi ť v rámci špecifikácie rokov 

publikácie, typu publikácie, autorov, prípadne ich skupín, 

krajiny pôvodu aj grantovej agentúry. Pri klasickom  

vyh ľadávaní publikácií vä čšinu z týchto špecifických funkcií 

netreba, ale v ur čitých situáciách sú mimoriadne cenné.  

Záznamy sa dajú uklada ť do Marked list a exportova ť do rôznych 

formátov, implicitne aj do cita čného softvéru EndNote, čo 

z Web of Science robí mimoriadne praktickú databázu  pri písaní 

manuskriptov. V prípade správneho nastavenia opera čného 

systému ak je otvorená databáza EndNote, záznam sa okamžite po 

stiahnutí importuje automaticky do EndNote. Je možn é používa ť 

aj internetovú verziu databázy EndNote Web. Po otvo rení 

záznamu je často prítomný link na plný text alebo aspo ň na 

abstrakt v PubMede. Popri príbuzných záznamoch je m ožné zapnú ť 

aj tzv. Citation alert. Táto funkcia má význam pri sledovaní 

vlastných citácií, ale aj pri dôležitých článkoch ako 

mechanizmus identifikácie ďalších relevantných článkov.  

Nová funkcia je prepojenie Web of Science a Journal  citation 

report, takže pri každom zázname je možné po jednom  kliknutí 

vidie ť aj aktuálny Impakt faktor príslušného časopisu, ktorý 

publikoval článok. Rovnako je možné otvori ť jednoducho aj celé 

číslo tohto časopisu, kde je príslušný článok. Výsledky 

hľadania sa dajú samostatne analyzova ť pod ľa roku publikácií, 

podľa autorov apod. Tým sa dá dobre analyticky identifi kova ť 

progres autora, prípadne aj spoluautorov. Zaujímavo u funkciou 

vo Web of Science je sledovanie Citation report pri  h ľadaní 
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podľa mena autora. Automaticky sú vygenerované dynamick é grafy 

publikácií a citácií za jednotlivé roky. Navyše je možné 

priamo od číta ť po čet citujúcich článkov, pri čom toto číslo je 

aj o čistené od autocitácií. Jednotlivé publikácie sú zor adené 

podľa po čtu citácií. Pri základom nastavení je vyrátaný aj h - 

index, tzv. Hirschov index pomenovaný pod ľa fyzika Jorge E. 

Hirscha. Identifikuje po čet publikácií daného autora, ktoré 

majú aspo ň to ľko citácií, ko ľko ich je. Trochu kostrbatá 

definícia ale o čis ťuje klasické parametre od extrémnych hodnôt 

a je celosvetovo akceptovaný ako dôležitý parameter  kariéry 

vedcov. Hirschov index je vo viacerých svetových un iverzitách 

používaný ako kritérium pre kariérny postup, pri čom hranicu 10 

je potrebné prekona ť pre habilitáciu, h-index 15 je podmienkou 

pre profesorské miesto.  

 

Prístup k plným textom 

Ešte okolo roku 2000 bol prístup k jednotlivým článkom skoro 

neriešite ľným problémom. V sú časnosti je mnoho časopisov pod 

licenciou open access prístupných zadarmo online. M odel 

platiacich autorov má svoje nevýhody, ale pre čitate ľov je 

mimoriadne jednoduchý. Okrem pribúdajúcich open acc ess 

časopisov sa aj v klasických časopisoch dá zakúpi ť open access 

a potom tieto články sú dostupné zadarmo vo formáte pdf pre 

všetkých potenciálnych čitate ľov. Linky na tieto články sú 

vyzna čené ako free alebo open access už v PubMede, prípad ne 

v PubMed Central.  

Prístup na ostatné plné texty článkov je platený. Mnohé 

vydavate ľstvá sú ale zakúpené inštitúciami ako je univerzita  

alebo akadémia, preto pri použití po číta čov v týchto sie ťach 

je prístup do mnohých časopisov vydavate ľstiev ako Springer, 

Elsevier alebo Wiley bezplatný. Inštitúcie pre svoj ich 

zamestnancov a študentov umož ňujú prístup na proxy servery, 
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čím možno otvára ť a s ťahova ť články aj pohodlne doma, resp. 

kdeko ľvek odkia ľ je možné nastavi ť proxy server. Tento 

vzdialený prístup umož ňuje aj študentom a zamestnancom 

Lekárskej fakulty UK po nastavení príslušných detai lov 

v browseri z ITIC, resp. ISIC karty dosta ť sa bezplatne 

k licencovaným vydavate ľstvám z domu. Postup nastavenia je 

dostupný online na adrese http://www.fmed.uniba.sk/ ?pristup. 

V sú časných podmienkach je ale najlepším riešením využit ie 

služby vzdialeného prístupu od Centra vedecko-techn ických 

informácií (CVTI). Členský príspevok na úrovni nieko ľkých eur 

za rok je mimoriadne dobrou investíciou, pretože ok rem 

spomínaných vydavate ľstiev je sprístupnený aj Web of Science, 

množstvo ďalších databáz a predovšetkým Nature publishing 

group. Toto prémiové vydavate ľstvo je pre vä čšinu inštitúcií 

príliš drahé, preto je prístup k týmto časopisom, ktoré sú 

väčšinou najlepšie v príslušných odboroch, mimoriadne cenný. 

 

Súčasný stav a definície 

Na základe informácií získaných z dostupnej literat úry sa 

v úvode treba pokúsi ť o syntézu a na relatívne malom priestore 

vysvetli ť, kde je momentálne veda v konkrétnej problematike.  

Celý úvod by nemal presiahnu ť jednu tretinu celého textu 

manuskriptu. Úvod do článku s originálnymi dátami rozhodne 

nemá by ť náhradou preh ľadového článku, ktorý ide viac do 

detailov. V úvode treba zadefinova ť k ľúčové pojmy. Ak napr. 

ide o lie čbu choroby, musí by ť jasné, o akú chorobu ide, čo je 

jej podstatou, ak je známa. Zárove ň ale musí by ť čitate ľovi 

jasné, o aký druh lie čby ide. Aký je mechanizmus ú činku a aké 

sú výhody oproti iným možným lie čebným alternatívam. 

V závislosti od vybraného časopisu by tieto definície mali by ť 

posta čujúce aj pre čitate ľa, ktorý v danej problematike priamo 

nepracuje. 
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V úvodnej časti manuskriptu sa vyskytuje vždy nieko ľko pojmov, 

ktoré sa potom opakujú často v celom manuskripte. Ak sa dajú 

vysvetli ť skratkou, treba ich v takom prípade pri prvom 

výskyte napísa ť ako celé pôvodné pojmy a za nimi skratky 

v zátvorkách. V nasledujúcom texte už potom používa me len 

skratky. Výnimku tvoria tabu ľky a grafy, ktoré musia by ť 

pochopite ľné aj samostatne bez textu. Medzi zásady používania  

skratiek patrí, že používame pokia ľ možno všeobecne 

akceptované skratky, ktoré používajú aj iní a nesna žíme sa 

vytvori ť nové, ak to nie je nutné. Skratky používame pre 

pojmy, ktoré sa v texte vyskytujú viackrát, nielen raz alebo 

dvakrát. Existujú nieko ľko skratiek, ktoré sú používané tak 

často a bežne, že sa nemusia vysvet ľova ť ako napr. DNA, 

skratky jednotiek apod. V jednom manuskripte by skr atiek 

nemalo by ť viac ako je únosné pre porozumenie textu. 

V niektorých časopisoch si redakcia vyžaduje zoznam skratiek 

podobne ako pri závere čných prácach. Ide pritom najmä 

o časopisy publikujúce preh ľadové články. 

 

Motivácia 

Minimálne jeden odstavec v úvode by mal jasne vysve tli ť 

motiváciu autorov realizova ť daný výskum. Na základe 

predchádzajúcich definícií a popisov je potrebné vy svetli ť, 

pre čo sa daný výskum realizoval, čo bolo tým k ľúčovým faktorom 

pre realizáciu štúdie alebo experimentu. Vä čšinou ide o nápad 

priamo vyplývajúci zo sú časného stavu. Vtedy je text logicky 

usporiadaný a čitate ľovi v podstate prezentuje príbeh po 

začiatok samotného výskumu. Motivácia samozrejme musí 

korešpondova ť s ďalšími časťami manuskriptu, ktoré na ňu 

nadväzujú. Nepriame hodnotenie motivácie je potom h odnotenie 

recenzentov o dôležitosti daného výskumu, ktoré často vedie 

k pred časnému zamietnutiu. 
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Cie ľ 

Najdôležitejšou vetou celého manuskriptu je zadefin ovanie 

cie ľa, ktorý sa vä čšinou nachádza na konci úvodu. Táto veta by 

mala by ť naformulovaná precízne, pretože na jej základe mož no 

odhadnú ť motiváciu, predpoklada ť metodiku a hodnoti ť 

relevantnos ť celého výskumu pre čitate ľa. Cie ľ by mal by ť 

definovaný jasne, krátko, nie komplikovanými súveti ami 

a v neposlednom rade by mal by ť aj dosiahnute ľný. Na základe 

výsledkov výskumu potom možno v diskusii hodnoti ť cie ľ ako 

splnený alebo nie. Ideálne treba cie ľ formulova ť tak, aby 

splnený mohol by ť.  
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3.  Metódy 
 

Cie ľom celej metodickej časti je reprodukovate ľnos ť. Tomu by 

mal by ť podriadený opis metodík. Stru čnos ť, jasnos ť, ale 

dostatok detailov na to, aby čitate ľ prípadne mohol pokus, 

resp. štúdiu zopakova ť a porovna ť výsledky. Okrem opakovania 

je metodika dôležitá aj pre hodnotenie a interpretá ciu 

výsledkov. Metodika sa často píše ako prvá, aj ke ď v texte sa 

nachádza po úvode, resp. niekedy aj na konci manusk riptu. 

Často je bez citácií, resp. citácie sa dávajú k metó dam, ktoré 

už boli predtým publikované detailne. V tom prípade  sa 

popisuje aspo ň skrátená verzia metodiky, prípadne jej princíp. 

Toto však vedie k tomu, že čitate ľ musí zhá ňať iné články 

a najmä ke ď sú staršieho dáta, reprodukovate ľnos ť je vágna. 

 

Subjekty 

Subjektmi výskumu sú naj častejšie ľudia, prípadne 

experimentálne zvieratá. V podstate treba v tejto časti 

napísa ť všetko, čo sa o danom súbore vie. Vek, pohlavie, 

hmotnos ť, v prípade zvierat aj pôvod, kme ň a iné detaily sú 

nutnos ťou. Špecifické charakteristiky dôležité pre danú št údiu 

alebo experiment najmä, ak sú kvantitatívne, patria  do 

samostatnej tabu ľky s charakteristikou súboru. V princípe 

platí, že každý údaj o súbore je dobrý a radšej o j eden navyše 

ako menej. Recenzenti si tie údaje aj tak vypýtajú,  ak 

manuskript rovno nezamietnu. Je to prirodzené. V pr ípade 

štúdie inkluzívne a exkluzívne kritériá, ktoré dete rminujú 

populáciu participujúcich pacientov alebo probandov , rozhodujú 

aj o tom, do akej miery výsledky možno aplikova ť na všeobecnú 

alebo ve ľmi špecifickú populáciu mimo štúdie. 
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Všetky štúdie na ľuďoch a experimenty na zvieratách musia by ť 

schválené etickou komisiou. Často je ale problém zisti ť, ktorá 

etická komisia je príslušná, niekedy ich môže by ť aj viac. 

Nemocnice majú svoje etické komisie, fakulty a ústa vy tiež, 

popri tom má etickú komisiu aj vyšší územný celok, 

ministerstvá a ur čite aj iné inštitúcie. Posúdenie etickosti 

je niekedy aj finan čne náro čnou prekážkou, lebo niektoré 

etické komisie, najmä tie, ktoré sú často oslovované 

farmaceutickými firmami, si za etické ohodnotenie n echajú 

zaplati ť. Teoreticky je úloha etických komisií zabráni ť 

neetickému konaniu v štúdiách alebo aj experimentoc h. 

Prakticky často ide o formálny krok, jedna z mnohých 

byrokratických prekážok, ktorá spoma ľuje legálny a etický 

výskum. Ten neetický si priamo súhlas etickej komis ie nepýta. 

Jedným z dôležitých kritérií etickosti je informova ný súhlas 

každého probanda v štúdii. Aj v tomto prípade ide o  ve ľmi 

vágny súhlas vyjadrený podpisom pod jeho text. Myšl ienkou 

informovaného súhlasu rovnako ako pri medicínskych zákrokoch 

je, že pacient bude lekárom alebo vedcom do detailo v 

informovaný o zákroku, sledovaní, ich dôvodoch, riz ikách 

a možných benefitoch a následne sa na základe týcht o 

informácií rozhodne dobrovo ľne participova ť na štúdií. 

V mnohých prípadoch v zdravotníckej praxi i v biome dicínskom 

výskume je toto nerealizovate ľné. 

Pri animálnych experimentoch si treba uvedomi ť, aký dôležitý 

je výber druhu a kme ňa zvierat. Drvivou vä čšinou ide 

o inbredné línie, kde sú vlastnosti ve ľmi špecifické pre každý 

kmeň, niekedy až pre každú dodávku. Z vlastnej skúsenos ti 

môžeme odporu či ť nešetri ť. Kvalitné zvieratá sú síce citlivé 

na externé prostredie, ale fyziologické odpovede sú  aspo ň 

trochu predpovedate ľné. Jednotlivé druhy sa líšia 

metabolizmom. Príkladom môže by ť vitamín C, ktorý pre potkany 

a myši nie je vitamínom, ke ďže si ho vedia produkova ť. Ak teda 

chceme modelova ť ľudský metabolizmus, treba pokus realizova ť 
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na mor čatách, ktoré podobne ako človek kyselinu askorbovú 

syntetizova ť nedokážu. Neznamená to, že pokusy na potkanoch 

s vitamínom C nemajú zmysel, len ich interpretácia je mierne 

odlišná najmä vo vz ťahu k ľudskému metabolizmu. Prirodzene sú 

mnohé experimenty determinované aj možnos ťami daného 

pracoviska.  

Pokusné zariadenia alebo zverince majú schválené ur čité druhy 

experimentálnych zvierat, na ktorých sa dajú realiz ova ť 

pokusy. Avšak nielen medzi druhmi i medzi jednotliv ými kme ňmi 

sú zna čné rozdiely a preto je potrebné pred výberom 

konkrétnych zvierat ma ť danú problematiku dobre naštudovanú. 

Existuje množstvo prác, ktoré porovnávali jednotliv é kmene 

myší, ale aj potkanov z h ľadiska fyziologických rozdielov, 

odlišností v správaní i náchylnosti na ur čité ochorenia. Pod ľa 

výsledkov sa dá vybra ť ideálny kme ň pre každý model ľudskej 

choroby. Paletu výrazne rozširujú geneticky upraven é myši, 

ktoré podliehajú dodato čnej regulácii z ministerstva životného 

prostredia. Cielenými genetickými zásahmi sa dajú m odelova ť 

choroby a skúma ť patologické procesy až na molekulárnu úrove ň.  

Dôležitým a ve ľmi prísnym dozorcom nad animálnymi experimentmi 

je štátna veterinárna a potravinová správa. Tento o rgán 

rozhoduje o každej žiadosti o pokus aj z obsahovej stránky, 

pri čom súhlas etickej komisie je prílohou žiadosti. Vzh ľadom 

na možnú d ĺžku konania je potrebné podáva ť žiadosti 

s dostato čným predstihom a výber zvierat, ich vek, pohlavie, 

ale aj po čet je potrebné do detailov odôvodni ť.  

Dôležitým rozhodnutím pri štúdiách alebo pokusoch j e po čet 

subjektov. Samozrejme, závisí od po čtu skupín a po čtu 

subjektov v skupinách. Najjednoduchšie sú štúdie za merané na 

jeden faktor, kde okrem experimentálnej skupiny tre ba ma ť 

jednu kontrolnú skupinu. Ak ale chceme sledova ť vplyv dvoch 

faktorov – napr. choroby a lie čiva, už sú potrebné 4 skupiny – 

zdraví, zdraví s lie čivom, chorí a chorí s lie čivom. Po čty 
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skupín stúpajú, ak máme za cie ľ aj otestova ť mechanizmus 

účinku, resp. overi ť si antagonistom lie čiva jeho špecifický 

účinok. V takýchto komplikovaných prípadoch je rozumn ejšie 

pokusy rozdeli ť do viacerých fáz. V animálnych experimentoch, 

kde dochádza k chirurgickým zákrokom sa ako kontrol a používa 

tzv. sham operovaná skupina, ktorá je operovaná pre sne ako 

experimentálna, ale dôležitý zásah sa vynechá, napr . pri 

kastrácii sa semenníky ponechajú, pri podviazaní ci evy sa 

nestiahne slu čka apod. Toto je dôležité kvôli stresu 

a reálnemu poškodeniu tkanív pri operácii, ktoré sa mi o sebe 

môžu mať vplyv na rôzne sledované parametre. 

Čo sa týka po čtu zvierat v pokusných skupinách, vo vä čšine 

prípadov sa odporú ča 10 kusov. Ale je to závislé od druhu 

pokusu, zásahu. Modelovanie diabetu 1. typu si napr . vyžaduje 

aj dvakrát vä čšie skupiny, ke ďže model má vysokú mortalitu 

a nízku úspešnos ť indukcie diabetu u preživších zvierat. Tlaky 

na znižovanie po čtu zvierat majú ve ľmi otázny ú činok. 

Mnohokrát je biologická variabilita taká ve ľká, že nízky po čet 

zvierat v skupinách vedie k nereprodukovate ľným výsledkom 

a k nutnosti opakova ť pokus. U štúdií na ľuďoch je situácia 

komplikovanejšia aj kvôli heterogénnosti súboru. Ex istujú 

štatistické možnosti, ako vyráta ť najmenší možný po čet 

probandov alebo pacientov v štúdii. K takémuto výpo čtu ale je 

potrebné pozna ť zna čne abstraktný pojem sily testu a najmä 

variability v koncovom dôležitom parametri, resp. o dhadovaný 

rozdiel medzi skupinami. Niekedy sa takéto odhady d ajú 

realizova ť na základe predbežných dát. Ak tieto ale nie sú 

k dispozícii, tak ide o ve ľmi nepresný výpo čet. V prípade 

kontinuálneho rekrutovania probandov je možné aj pr iebežne 

sledova ť výsledný parameter a v prípade dosiahnutia 

signifikantných rozdielov je možné rekrutovanie uko nči ť. 

Z rýdzo štatistického h ľadiska to nie je správny postup, ale 

v realite sa využíva o to častejšie. 
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Dizajn štúdie 

Na za čiatku metodiky sa okrem popisu subjektov popisuje a j 

protokol štúdie – čo sa so subjektmi robilo, ako sa odoberali 

vzorky, ako boli subjekty testované a ešte predtým,  ako boli 

rozdelení do skupín. To všetko závisí od dizajnu št údie a ten 

môže by ť rôzny. Štúdie môžu by ť observa čné, ke ď sa subjekty 

pozorujú, ale okrem odberu vzoriek sa nezasahuje do  ich 

integrity, neovplyv ňujú sa externými faktormi. Alternatívou sú 

interven čné štúdie, kedy sa menia podmienky, podávajú lieky,  

prípadne sa chirurgicky zasahuje do organizmu. Najm ä v prípade 

interven čných štúdií sú potrebné kontrolné skupiny. 

A rozdelenie do rôznych skupín vrátane kontrolných musí by ť 

randomizované. To platí pri klinických štúdiách, al e aj pri 

animálnych experimentoch. V klinických štúdiách je pri 

podávaní lie čiv dôležité, aby podávanie bolo dvojito slepé. To 

znamená, že ako pacient/probanda, tak aj lekár/vede c 

podávajúci lie čivo nevie, či ide skuto čne o liek alebo 

o placebo, prípadne iný liek. Tento fakt má zamedzi ť placebo 

efektu, ktorý existuje tak na strane probanda, ako aj na 

strane výskumníka. Medzi časom je samotný placebo efekt 

detailne skúmaný, pretože jeho ú činok je dokázaný a ve ľmi 

výrazný. Mechanizmus však jasný stále nie je, aj ke ď je 

pravdepodobné, že psycho-neuro-endokrinné interakci e budú 

zrejme tento mechanizmus sprostredkováva ť. Napriek placebu 

a neinformovanosti lekárov sa často stáva, že lie čba v jednej 

nemocnici nemusí fungova ť aj v inej. To zrejme súvisí 

s prostredím, predovšetkým s ostatnou zdravotnou 

starostlivos ťou, ktorá medzi nemocnicami i klinikami často 

zna čne varíruje. Ke ďže táto základná zdravotná starostlivos ť 

nie je podchytená v metodike klinickej štúdie a môž e by ť 

špecifická pre danú kliniku, najdôležitejšie klinic ké štúdie 

sú od za čiatku plánované ako multicentrické – takže sa 

realizujú naraz na rôznych miestach, ideálne medzin árodne, aby 

sa odfiltrovali aj národne špecifické vplyvy. Klini cké štúdie 
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môžu by ť retrospektívne, ke ď sa vyhodnocujú už realizované 

štúdie a ich výsledky, prípadne výsledky rutinnej 

zdravotníckej praxe. Pri tom sa ale často stáva, že 

rozhodnutie o lie čbe, jej type, d ĺžke a iných parametroch 

závisí od konkrétnych faktorov, napr. od štádia cho roby, 

službukonajúceho lekára apod. Tým pádom porovnanie výsledkov 

lie čby rôznymi liekmi, postupmi a protokolmi nie je vyv ážené. 

Pacientov spätne nemožno randomizova ť. Preto sú vierohodnejšie 

a cennejšie dáta z prospektívnych štúdii, kde k ran domizácii 

pacientov dochádza a sú sledovaní ex ante, nie ex p ost. 

Podobne je dlhodobé sledovanie informatívnejšie ako  

krátkodobé. Mnoho lie čiv bolo na základe krátkodobých štúdií 

pustených na trh do rutinnej praxe a až dlhodobé sl edovania 

ukázali, že prognózu nezlepšujú alebo dokonca niekt oré aj 

zhoršujú. Preto regula čné úrady – Food and Drug Administration 

(FDA) pre USA a European Medicines Agency (EMEA) v Európe 

vyžadujú splnenie stále prísnejších kritérií, čo ale zas vedie 

k neúmernému predlžovaniu času od objavu lie čiva po jeho 

reálne používanie v medicíne. Štúdie sledujúce paci entov 

rádovo nieko ľko rokov sa nazývajú longitudinálne. Možné aj 

tzv. sekven čné sledovanie, kedy sa po dopredu stanovenom čase 

alebo po dosiahnutí stanoveného kritéria zis ťuje koncový 

parameter a hodnotí sa výsledok. Ak je ve ľmi pozitívny alebo 

veľmi negatívny, štúdia sa kon čí, iná č sa pokra čuje do 

ďalšieho bodu hodnotenia. Iným typom štúdie je štúdi a 

prierezová alebo cross-sectional, kedy sa sledujú p arametre 

v skúmanej populácii raz ako prierez populáciou.  

Koncový parameter je vybraná premenná, ktorá rozhod uje 

o výsledku štúdie alebo experimentu. Tým najsilnejš ím 

primárnym koncovým parametrom je mortalita paciento v alebo 

experimentálnych zvierat. Potom ostatné parametre s ú tzv. 

sekundárne koncové parametre. Ale vä čšinou sa ne čaká na 

mortalitu, sleduje sa morbidita – čiže chorobnos ť, biochemické 

parametre alebo fyziologické funkcie. Definovanie p rimárneho 
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koncového parametra je dôležitou sú časťou metodiky a mal by 

z nej by ť jasný.  

Klinické testovanie lie čiv a lie čebných postupov má 4 fázy. Vo 

fáze I je testovaná bezpe čnos ť lie čiva. Môže by ť testovaná na 

zdravých dobrovo ľníkoch alebo na pacientoch. Odpoveda ť by ale 

tieto štúdie mali na otázku, či možno lie čivo bezpe čne 

aplikova ť. Až v druhej fáze sa sleduje ú činnos ť, porovnáva sa 

lie čivo a placebo v spomínanej dvojito-slepej štúdii. P lacebo 

je lie čivo výzorom a aj iným zmyslovými vnemami rovnaké ak o 

lie čivo testované, iba bez ú činnej látky. Vä čšinou sa placebo 

tablety, infúzie a iné liekové formy ozna čujú podobne ako 

skuto čné lie čivá kódmi, ktoré generuje po číta č a iba spätne sa 

dá zisti ť, ktorý kód patril lie čivu a ktorý placebu. Do fázy 

II sa dostanú len lie čivá, ktoré úspešne obstáli vo fáze 

I a sú teda bezpe čné. Niekedy regula čná autorita umožní 

kombinova ť fázu I a II, najmä v prípade nových lie čiv pre 

choroby, ktoré majú vysoký terapeutický deficit, čiže tie, 

ktoré sú sú časnými postupmi v podstate nelie čite ľné. Podobne 

sa fáza II môže kombinova ť s fázou III, kedy sa ú činnos ť 

lie čiva porovnáva so sú časným zlatým štandardom lie čby danej 

choroby. Iba ak lie čivo prejde úspešne aj fázou III a teda sa 

preukáže, že je ú činnejší a bezpe čnejší ako lie čivo, ktoré sa 

používa doteraz, môže sa nové lie čivo dosta ť na trh a by ť 

používané v rutinnej medicíne. Aj potom sa sledujú jeho 

účinky, najmä dlhodobá bezpe čnos ť. Tzv. postmarketingové 

štúdie sa ozna čujú aj ako štúdie fázy IV.  

 

Objekty 

V rámci výskumu objektmi môžu by ť bunky, tkanivá, ale aj 

plazmidy, chemikálie. Naj častejšie sú to ale vzorky odobrané 

z ľudí alebo zvierat, či už krv, krvná plazma alebo vzorky 

z rôznych orgánov. Je ve ľmi dôležité, aby kvôli 
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reprodukovate ľnosti boli tieto vzorky a chemikálie dobre 

popísané. Ako bola krv a krvná plazma získaná? Ako rýchlo bola 

krv centrifugovaná? Kde boli chemikálie kúpené a ak ej boli 

čistoty? Všetky tieto detaily môžu rozhodova ť o výsledku bez 

toho, aby sme si to dopredu uvedomovali, preto prev entívne je 

nutné tieto údaje uvies ť. V prípade časopisov, ktoré sa snažia 

o minimum tla čených strán na každý článok, je možné, že tieto 

detaily skon čia ako online príloha. Pri biologických 

materiáloch je dôležitý aj spôsob a čas uloženia pred 

spracovaním. Pokia ľ je to možné, treba materiál spracova ť čím 

skôr alebo uloži ť do hlbokomraziaceho boxu na -80°C.  

 

Metodiky 

Z poh ľadu reprodukovate ľnosti sú asi najvä čším problémom 

protokoly biochemických, molekulárno-biologických a lebo iných 

analytických procesov. Dajú sa vä čšinou odbavi ť citáciou 

pôvodného popisu metodiky, ale okrem citácie by mal i by ť 

popísané aj konkrétne protokoly, aspo ň skrátenou formou. Stále 

viac sa v analytickej časti využívajú komer čne dostupné kity. 

Zjednodušuje to procesy a za predpokladu dostupnost i aj 

zlepšuje reprodukovate ľnos ť. Niekedy ale, najmä v prípade 

komer čne dostupných PCR esejí, nie je možná presná reprod ukcia 

metódy, ke ďže nie je dostupná sekvencia primerov, prípadne 

detaily použitých zmesí. Detaily ako použité vlnové  d ĺžky, 

časy reakcií a rôzne triky pri molekulárnej biológii  autori 

často naschvál zaml čujú. Toto možno považova ť za skuto čne 

neetické správanie, ktoré komplikuje vedecký posun 

a v neposlednom rade aj využitie príslušných výsled kov pre 

následné štúdie. Viaceré časopisy, je ich ale stále ve ľmi málo 

a vä čšinou ide len o klinicko-biochemické časopisy, vyžadujú 

v metodickej časti detailné popisy ešte pred odoslaním na 

posudzovanie oponentom. 
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Štatistika 

Existuje klamstvo, vä čšie klamstvo a potom už len štatistika. 

To je všeobecne známa veta neznámeho autora. Vä čšina vedcov, 

najmä tých, ktorí štatistiku neovládajú ani v zákla doch, s tým 

súhlasia. Realita je niekde inde. Podobne ako matem atika na 

základnej a strednej škole predstavuje pre mnohých žiakov 

iracionálneho strašiaka, pri čom tento strach sa sám fixuje, so 

štatistikou to u vedcov je podobné. Treba si uvedom i ť, že 

v biomedicínskom výskume existuje vždy variabilita.  Jeden 

a ten istý experiment zopakovaný nieko ľkokrát neprinesie stále 

tie isté výsledky. Prí činou sú dva typy variability – 

technická a biologická. 

 

Technická variabilita 

Technická variabilita je spôsobená spracovaním vzor iek, 

nepresným meraním, proste technickou chybou na stra ne vedca, 

prístrojov, prípadne procesom spracovania vzoriek a pod. 

Technická variabilita je do zna čnej miery ovplyvnite ľná zo 

strany vedca a najmä sa dá relatívne jednoducho mer ať. 

Opakovaným spracovaním tej istej vzorky možno v tzv . 

multiplikátoch popísa ť intra-assay a inter-assay variabilitu. 

Najviac sa používajú duplikáty a triplikáty, ale vi acnásobné 

opakovania spresnia informáciu o technickej variabi lite. 

Intra-assay variabilita je variabilita medzi opakov aniami 

v rámci jedného merania. Inter-assay je variability  opakovaní 

medzi meraniami. Obe sa rátajú pomocou koeficientu variability 

– coefficient of variation (CV). Vyráta ť CV je ve ľmi 

jednoduché, lebo ide o pomer medzi štandardnou odch ýlkou 

a aritmetickým priemerom. CV pod 10% je rámcovo v p oriadku, 

ideálne by malo by ť po 5%. 
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Biologická variabilita 

Biologická variabilita je implicitne daná všetkým b iologickým 

objektom. Do ur čitej miery je biologická variabilita 

predikovate ľná. Môžu za nich napr. biologické rytmy, ke ď 

odmeriame kortizol v slinách ráno a ve čer u tých istých 

probandov, získame odlišné hodnoty aj kvôli cirkadi ánnemu 

rytmu. Ke ď odmeriame ten istý kortizol v ten istý čas dva 

rôzne dni, aj tak získame iné hodnoty, napr. kvôli cyklom 

infradiánnym ako cirkalunárny a cirkaanuálny, ale m ôžu to by ť 

aj iné faktory. Ak proband pri druhom odbere vzorky  poci ťuje 

stres, alebo je chorý, prípadne nespal at ď., pôsobili na neho 

biologické alebo biosociálne faktory a tie menia me rané 

parametre. Je prirodzené, že nech sa akoko ľvek chceme vyhnú ť 

vplyvom rôznych biologických faktorov, úplne sa nám  to 

nepodarí. Napriek tomu je v metodike dôležité pouká zať na to, 

že sme sa o to v rámci štúdie alebo experimentu pok úsili. 

Preto pri zvieratách resetujeme ich biologické hodi ny pomocou 

umelých svetelných podmienok 12 hodín svetla a 12 h odín tma, 

snažíme sa štandardizova ť podmienky teplotné i klimatické, 

dostatok potravy a vody. Pri klinických štúdiách sa  snažíme 

štandardizova ť odbery, sledovania na jeden čas, na tú istú 

fázu menštrua čného cyklu, probandov inštruujeme abstinova ť od 

faktorov, ktoré by mohli meni ť sledované parametre, napr. 

musia prís ť nala čno. Napriek všetkým snahám zostáva technická 

variabilita a zostatok biologickej, ktorý nazývame šum. 

 

Faktor a parameter 

Premenné, ktoré sledujeme v rámci výskumu môžeme ro zdeli ť na 

faktory a parametre. Nie je to presné, ale zaužívan é 

pomenovanie. Faktory sú bu ď nezávislé premenné typu vek, 

pohlavie alebo je to príslušnos ť do skupiny, prípadne iná 

premenná, ktorú v rámci pokusu meníme, sledujeme je j vplyv, 
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čiže ju pasívne alebo aktívne sledujeme na vstupe. P arametre 

sú v tomto zmysle tie premenné, ktoré sledujeme na výstupe. Sú 

to spomínané koncové parametre, primárne alebo seku ndárne, 

ktoré meníme ovplyvnením nezávislých faktorov.  

 

Kvalita a kvantita 

Všetky veli činy môžeme rozdeli ť pod ľa charakteru na 

kvantitatívne a kvalitatívne. Nemusíme zachádza ť do detailov, 

ale ak je možných stup ňov hodnôt ve ľa, dajú sa zoradi ť 

a vyjadri ť číslami, ide o kvantitatívne premenné – vek, 

hmotnos ť, výška, ale aj poradie v cieli, roky štúdia apod. 

Medzi kvalitatívne patria premenné typu pohlavie, p ríslušnos ť 

do skupiny, farba vlasov, prítomnos ť choroby apod. Na rozhraní 

sú čiasto čne kvantitatívne premenné ako ro čník štúdia, štádium 

choroby, po čet detí apod. Za ur čitých okolností sú tieto 

premenné kvantitatívne, ale možno vzh ľadom na nízky po čet 

možných hodnôt s nimi pracova ť ako s kvalitatívnymi a neurobi ť 

pri tom chybu. 

 

Popisná štatistika 

Aby sa dali výsledky ohodnoti ť v prípade množstva dát, nemožno 

ich prezentova ť všetky pre každý subjekt, ale pre celý súbor, 

resp. pre jednotlivé skupiny je možné vygenerova ť popisnú 

štatistiku, či už vo forme tabu ľky alebo grafu. Okrem popisnej 

štatistiky existuje ešte štatistika analytická, ale  k nej 

neskôr. Popísa ť kvalitatívne dáta možno pomocou absolútnych 

alebo relatívnych frekvencií. Pri kvantitatívnych v eli činách 

máme možnosť popísa ť strednú hodnotu a parametre variability. 
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Stredné hodnoty 

Medzi stredné hodnoty zara ďujeme priemery alebo medián, 

prípadne modus. Modus je hodnota, ktorá sa v súbore  vyskytuje 

naj častejšie, využíva sa najmenej. Medián patrí medzi 

neparametrické štatistiky a predstavuje strednú hod notu pod ľa 

veľkosti zoradených hodnôt. Najviac sa používajú priem ery. 

Harmonický a geometrický majú svoje špecifické upla tnenia, 

najmä pri priemerovaní pomerov, ale aritmetický pri emer 

jednozna čne dominuje. Napriek tomu je dôležité napísa ť do 

metodiky v rámci štatistiky, akú strednú hodnotu po užívame. 

Toto platí aj pre parametre variability.  

 

Parametre variability 

Parametrické štatistiky popisujúce variabilitu sú š tandardná 

odchýlka – standard deviation (SD) a štandardná chy ba priemeru 

– standard error of the mean (SEM). Hoci na prvý po hľad nie je 

zásadný rozdiel medzi týmito štatistikami, rozdiely  sú. Vo 

väčšine prípadov je SD vä čšie ako SEM. Niektorí autori do 

grafov dávajú SEM, aby v grafoch vyzerali rozdiely 

výraznejšie. Reálne je to ale irelevantné z h ľadiska 

analytickej štatistiky. Dôležité je popísa ť, o ktorý parameter 

variability ide. SD popisuje variabilitu súboru, SE M popisuje 

variabilitu možného popula čného priemeru. Ve ľká variabilita 

môže by ť technická a biologická, ako už bolo spomínané, ur čitá 

časť variability nie je odstránite ľná. Ve ľká SD teda nemusí 

znamenať „zlé“ výsledky. Práve naopak, aj takéto výsledky s ú 

veľmi cenné a poukazujú na potrebu identifikova ť zdroje 

variability, ktoré evidentne nie sú aspo ň autorom známe. 

V prípade potreby možno použi ť aj neparametrické štatistiky 

variability. Sú to najmä kvartily, ktoré zoradené h odnoty 

rozde ľujú súbor na štvrtiny, pri čom 2. kvartil je 

v skuto čnosti 50. percentil a teda aj medián. V rámci popis nej 
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štatistiky sa často využíva aj 5. a 95. percentil. Ur čitú 

informa čnú hodnotu o variabilite majú aj minimum a maximum,  

ale iba ak v súbore nie sú extrémne hodnoty – outli ers. 

Súčasťou popisnej štatistiky pri ve ľkých súboroch bývajú aj 

konfiden čné intervaly, najmä 95% CI. Ich interpretácia je 

taká, že 95% základnej populácie, z ktorej bola vyb raná 

populácia analyzovaná, sa nachádza v tomto interval e. 

Konfiden čné intervaly môžu by ť použité aj pri jednoduchých 

súboroch kvantitatívnych parametrov, ako aj pri kor eláciách 

alebo iných analýzach. 

 

Extrémne hodnoty 

Identifikácia extrémnych hodnôt je komplikovaná a z atia ľ málo 

harmonizovaná. Niektorí autori používajú pravidlo j edného 

rádu, čiže ak hodnota presahuje o jeden rád ďalšiu najbližšiu 

– druhú najvä čšiu alebo najmenšiu, možno o danej hodnote 

poveda ť, je to je outlier. Iným spôsobom je histogram hodn ôt 

rozdelených do 10 rovnomerných tried. Ak sa hodnota  nachádza 

s odstupom jednej triedy nad alebo pod najbližšie ďalšie 

hodnoty, možno ju identifikova ť ako outlier. Naj čistejším 

spôsobom je aplikácia tzv. outlier labeling rule. R ozdiel 1. 

kvartilu a 3. kvartilu sa násobí konštantou 2,2. Vý sledok sa 

pripo číta k 3. kvartilu a odráta od 1. kvartilu. Výsledky  

ohrani čujú hodnoty súboru, ktoré nemožno považova ť za outlier. 

Napriek týmto jasným možnostiam mnohí autori nieked y 

identifikujú outlier len čisto pod ľa subjektívneho pocitu, čo 

samozrejme neprispieva k reprodukovate ľnosti výsledkov. 

Problémom je, že pre analytickú štatistiku sa tieto  outliers 

vyra ďujú zo súboru. A to mení štatistickú významnos ť výsledkov 

a samozrejme aj ich interpretáciu. Opä ť platí, že k ľúčové je 

spôsob identifikácie extrémnych hodnôt popísa ť v štatistickej 

metodike a aj to, ako sa s nimi ďalej rátalo alebo nie, resp. 
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aj ko ľko ich bolo. V prípade klinických štúdií sa často 

extrémne hodnoty musia aj individuálne popísa ť aj s možným 

vysvetlením príslušných hodnôt. 

 

Analytická štatistika 

Okrem popísania výsledkov v súhrne dokážu štatistic ké metódy 

aj analyzova ť a hodnoti ť získané výsledky pomocou 

štatistických testov. Hoci ich je celá plejáda, vše tky 

v princípe testujú jednu hypotézu – že nami získané  výsledky 

sú nenáhodné. Pritom nie je dôležité, či testovaný výsledok 

predstavuje rozdiel medzi skupinami, korelácia medz i 

veli činami, rozdielne zastúpenie, vz ťah medzi kvalitatívnymi 

veli činami.  

Pri každom štatistickom teste je výsledkom hodnota p 

z anglického probability – pravdepodobnos ť. Ide 

o pravdepodobnos ť, že nami získané výsledky sú dielom náhody. 

Inak povedané, čím nižšia je hodnota p, tým dôveryhodnejšia je 

jednoduchá interpretácia z našich výsledkov, tým 

pravdepodobnejšie je, že výsledky sú nenáhodné. P h odnota sa 

porovnáva s tzv. hrani čnou hladinou signifikancie – alfa. Táto 

hodnota je v podstate všeobecnou dohodou stanovená v drvivej 

väčšine prípadov na 0,05, čiže 5%. To znamená, že za 

štatisticky signifikantný výsledok považujeme ten, pri ktorom 

je p hodnota pod 0,05, resp. pravdepodobnos ť, že tento nami 

získaný výsledok je náhodný, je nižšia ako 5%. Vo v ýnimo čných 

prípadoch možno použi ť inú hladinu signifikancie. Napr. pri 

klinických štúdiách sa môže vyskytnú ť použitie alfy 0,01, 

pretože pri zmene overených lie čebných postupov za nové treba 

mať vyššiu mieru istoty, že nejde o náhodný výsledok. Naopak 

pri detekcii nových fyziologických procesov za výra zne 

zašumených podmienkach je prípustné použi ť alfu 0,1. Treba ale 
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poveda ť, že ide o výnimo čné prípady a preto vo všeobecnosti sa 

treba pridržiava ť hladiny signifikancie 0,05. 

Štatistické testy stanovujú štatistickú významnos ť vz ťahov 

medzi veli činami. Aj pri oby čajnom porovnávaní dvoch skupín 

v jednom parametre ide vz ťah medzi parametrom a faktorom – 

príslušnos ť ku skupine. Testy rozde ľujeme na parametrické 

a neparametrické pod ľa toho, či pracujú s priemerom 

a štandardnými odchýlkami alebo s mediánom a kvarti lmi. 

Rozhodnú ť sa medzi parametrickými a neparametrickými testami  

je niekedy problém, ale existujú pravidlá, ktoré po máhajú 

správne sa rozhodnú ť. Ak je súbor vä čší ako 30 a neobsahuje 

žiadne extrémne hodnoty, možno pokojne použi ť parametrické 

testy. Ak je súbor menší, alebo obsahuje jeden aleb o viacero 

outliers, treba prejs ť na neparametrické testy. Sila 

parametrických testov je vä čšia, preto ke ď nie je jasné, ktoré 

testy treba použi ť, preferova ť možno parametrické testy. 

Existujú aj viaceré testy normality, patrí medzi ne  napr. 

Kolmogorov-Smirnovov test a Shapiro-Wilkov test. Ti eto možno 

považova ť za štandardné a proti ich použitiu niet zásadné 

argumenty na rozdiel od viacerých iných. Často sa použitiu 

neparametrických testov autori snažia vyhnú ť. Je to možné 

napr. transformáciou dát logaritmickými funkciami, aby sa 

rozdelenie dát zmenilo na približne normálne. Vtedy  je treba 

odstráni ť prípadne outliers alebo použi ť vhodné neparametrické 

testy. 

 

Parametrické testy 

Testy normality, ale aj všetky ostatné štatistické testy sa 

prirodzene dajú vyráta ť aj manuálne, ale tieto funkcie 

poskytuje vä čšina štatistických softvérov. Pre užívate ľa 

zostáva len úloha správne použi ť. V ideálnom prípade sa 

o použití testu rozhoduje ešte pred realizáciou exp erimentu 
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alebo štúdie. Dôvod je jednoduchý, aby výber testu nebol 

ovplyvnený tým, čo chcú autori ukáza ť. Rozhodnutie o použití 

parametrických testoch je bezpe čné, ale ak sa v rámci štúdie 

získajú dáta obsahujúce extrémne hodnoty, indikovan é sú 

neparametrické testy, ako už bolo spomínané. Parame trické 

testy sú totiž extrémnymi hodnotami ovplyvnené, naj mä ak je 

množstvo dát obmedzené. Porovnávanie dvoch skupín n ezávislých 

dát sa testuje pomocou Studentovho t-testu. Ak je s kupín viac 

používa sa analýza rozptylu – ANOVA. Ide o tzv. One -way ANOVA. 

Oba testy odpovedajú na tú istú otázku – má rozdele nie do 

skupín (dvoch alebo viacerých) vplyv na daný kvanti tatívny 

parameter? V prípade použitia ANOVA testu, ak je vý sledok 

signifikantný, treba aplikova ť tzv. post hoc testy. Týchto 

testov je ve ľa, rozdiely sú minimálne. Najviac sa používa LSD 

test, ktorý má najvyššiu citlivos ť. Špecifické sú testy ako 

Scheffeho test, Tukeyho test. Všetky spomínané test y 

predpokladajú nezávislos ť dát, to znamená, že napr. každá 

hodnota je od nezávislého subjektu ako pacienta, pr obanda, 

zviera ťa apod. Sú ale štúdie, kde výsledkom sú závislé dát a. 

Príkladom môžu by ť sledovania parametrov pred a po 

intervencii, alebo ak sú subjekty párované, prípadn e sa 

sleduje dynamický vývoj parametrov. Vtedy výsledky nie sú 

nezávislé, ale existujú páry alebo skupiny hodnôt, ktoré sú 

vzájomne prepojené. Pre takéto dáta existujú špecif ické verzie 

testov ako je párový t-test pre dvojice hodnôt, Rep eated 

measures ANOVA test pre skupiny hodnôt. Párový t-te st slúži aj 

ako post hoc test. 

 

Neparametrické testy 

Neparametrické alternatívy základných testov porovn ania skupín 

sú Mann-Whitneyho test pre porovnanie dvoch skupín a Kruskal-

Wallisov test pre porovnanie viacerých skupín. Dunc anov test 
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sa často používa ako post hoc test pre neparametrické d áta. 

Wilcoxonov test je neparametrická verzia párového t -testu. 

Friedmanov test je zas neparametrickou alternatívou  Repeated 

measures ANOVA. Neparametrické testy pracujú namies to hodnôt 

s poradím hodnôt zoradených pod ľa ve ľkosti, preto sú nezávislé 

od extrémnych hodnôt. Aj ke ď sa používajú pri malých súboroch, 

nedokážu kompenzova ť nedostatok dát, iba sú robustné vo či 

extrémnym hodnotám. Testovanie normality pritom net estuje 

prítomnos ť extrémnych hodnôt, ale testuje zhodu rozdelenia 

príslušnej veli činy s ideálnym normálnym rozdelením. V prípade 

výraznej odchýlky test normality túto identifikuje a mali by 

sa používa ť neparametrické testy. 

 

Korelácia 

Vzťah dvoch kvantitatívnych veli čín možno testova ť pomocou 

korela čnej analýzy. Výsledkom je korela čný koeficient r, ktorý 

nadobúda hodnoty od -1, čo znamená úplnú nepriamu úmeru, až po 

+1, čo znamená ideálnu priamu úmeru. V skuto čnosti korela čné 

koeficienty nadobúdajú hodnoty medzi -1 a +1. Korel ačné 

koeficienty blízke nule znamenajú, že sledované vel i činy nie 

sú vo vz ťahu. Do akej miery možno koreláciu považova ť za 

signifikantnú závisí od korela čného koeficientu a pod po čtu 

hodnôt, resp. párov hodnôt. Ako štatistický test sa  používa 

Pearsonov korela čný test. V prípade nesplnenia kritérií 

normálneho rozdelenia možno aplikova ť Spearmanov korela čný 

test. 

 

Regresia 

Prirodzene, vz ťahy medzi veli činami nemusia by ť lineárne, ale 

môžu by ť exponenciálne, mocninové, logaritmické alebo ešte 
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komplexnejšie. Detailná analýza funkcie vyjadrujúce j vz ťahy 

medzi veli činami sa nazýva regresná analýza. Jej výsledkom je 

rovnica funkcie príslušného vz ťahu. Výber typu regresie, resp. 

regresnej funkcie závisí od aplikácie a od úvahy au tora. 

V skuto čnosti môže by ť ale rozhodujúci parameter 

kvantifikujúci schopnos ť popísa ť vz ťah. Tento parameter je 

koeficient determinácie – r 2. Ke ďže ide naozaj o druhú mocninu 

korela čného koeficientu, hodnoty r 2 môžu by ť z intervalu od 0 

po +1. Koeficient determinácie možno interpretova ť ako časť 

variability jedného parametre, ktorú možno vysvetli ť 

variabilitou druhého parametra. Ak je teda r 2 napr. 0,4, 

znamená to, že sledované parametre dokážu navzájom vysvetli ť 

40% variability, pri čom 60% zostáva nevysvetlených. Z množstva 

možností výberu typu funkcie si ale vo vä čšine prípadoch 

vyberáme funkcie prosté, čiže napr. nie polynomický typ. Toto 

špeciálne platí pri analýze kalibra čných kriviek, kedy 

potrebujeme koeficient determinácie na úrovni 0,9, ideálne nad 

0,95, aby sme mohli dobre odhadnú ť a popísa ť vz ťah medzi 

meranou veli činou, napr. absorbanciou, a koncentráciou 

analytu.  

 

Špeciálne štatistické testy 

Pri experimentoch na zvieratách, ale aj pri klinick ých 

štúdiách sa mnohé vz ťahy výrazne zjednodušujú. Podmienky sa 

harmonizujú, aby jediným variabilným faktorom bola príslušnos ť 

do skupiny a s tým súvisiaca intervencia. Pri obser vačných 

štúdiách toto nie je možné a preto treba sledova ť viacero 

faktorov, o ktorých možno predpoklada ť, že ovplyv ňujú k ľúčový 

koncový parameter ako je mortalita, morbidita alebo  niektorý 

biochemický parameter. Potom ale je potrebné analyz ova ť 

čiastkový vplyv jednotlivých faktorov na parameter. 

Špecifickým problémom je potom analýza interakcií m edzi 
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jednotlivými faktormi. Na základe získaných dát sa potom dá 

vytvori ť lineárny model s viacerými premennými, ktoré 

predstavujú jednotlivé sledované faktory. Tento mod el dokáže 

do ur čitej miery popísa ť variabilitu sledovaného koncového 

parametra. Táto miera je kvantifikovate ľná ako r 2, partikulárne 

vplyvy jednotlivých faktorov sa popisujú ako eta. Š tatistická 

signifikancia eta, ale aj celého modelu závisí od k onkrétnych 

hodnôt, ale aj od po čtu subjektov, z ktorých boli tieto 

koeficienty vypo čítané. Vo vyspelom štatistickom softvéri 

možno nájs ť funkciu ako general linear model (GLM), ale 

podobne pracuje aj viacpo četná lineárna regresia.  

Prežívanie, ale aj výskyt iných udalostí v čase sa môže 

analyzova ť pod ľa log-rank testu. Príprava dát pre túto analýzu 

si treba dopredu overi ť v jednotlivých typoch softvérov. Ide 

o neparametrický test. Analýza časových radov pozostáva 

z identifikácie potenciálneho trendu lineárnou regr esiou 

a h ľadaním cyklických zmien po odstránení šumu pomocou tzv. 

pohyblivých priemerov – moving averages. Pri správn om výbere 

okna posuvu možno strati ť relatívne málo údajov a pritom 

odfiltrova ť náhodné, resp. pre externého pozorovate ľa náhodné 

zmeny. Následné h ľadanie cyklických zmien je problematické. 

Existujú metódy ako cosinor, ktoré vychádzajú z h ľadania 

vývoja parametra podobného k sínusoide. Lepšou alte rnatívou je 

použi ť autokorelácie alebo analýzu rytmického rozptylu 

(ANORVA).  

 

Testovanie vz ťahov kvalitatívnych parametrov 

Vzťah medzi kvalitatívnymi parametrami sa testuje pomo cou 

jedného univerzálneho testu – chi kvadrát – χ2 testu. Tento 

test možno použi ť aj pri viacpo četných kategóriách ako sú 

genotypy pri genetických analýzach. Ak teda genetic i analyzujú 

frekvencie genotypov a testujú Hardy-Weinbergovo ek vilibrium, 
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používajú v skuto čnosti χ2 test. Podobne analýza rizikových 

faktorov chorôb alebo vz ťahov medzi pohlavím a inými 

kvalitatívnymi faktormi je založená na všeobecnom χ2 teste. 

 

Softvér 

V sú časnosti si ťažko možno predstavi ť štatistické analýzy bez 

použitia príslušného softvéru. Je dostupná ve ľmi široká 

paleta, ale nieko ľko sa používa najviac. V princípe na mnohé 

základné analýzy sta čí doplnková funkcia v Exceli. Ten 

obsahuje možnosti ako všetky druhy t-testov, korela čná analýza 

i Personov korela čný test. Samostatnou funkciou je aj 

jednoduchá popisná štatistika. Aj pre za čiato čníkov ale treba 

viacero funkcií a na to sa ideálne hodí XLStatistic s. Tento 

softvér je dostupný zadarmo na 

http://www.deakin.edu.au/~rodneyc/XLStatistics/. Ni e je to 

samostatný softvér, iba doplnok Excelu na základe m akier, 

ktorú musia by ť povolené, aby v Exceli tento doplnok fungoval. 

Relatívne jednoducho možno importova ť dáta do XLStatistics 

ozna čením tabu ľky a následným kliknutím na príslušný typ 

analýzy. Rozhodovanie o type analýzy je racionálne,  treba si 

uvedomi ť, či analyzujeme kvantitatívne - numerické alebo 

kvalitatívne - kategorické veli činy alebo ich kombinácie. 

Potom už možno plynulo meni ť analyzované skupiny veli čín 

a sledova ť zmeny v jednotlivých kartách, kde sa nachádza 

popisná štatistika, základná analytická štatistika a množstvo 

užito čných grafov, histogramov a tla čidiel na dodato čné, napr. 

neparametrické analýzy. Miernou nevýhodou je, že ex portova ť 

možno výsledky štatistickej analýzy len kopírovaním  do iného 

excelovského súboru. Ke ďže toto treba robi ť pri každej zmene 

parametra, je pri komplexnejších analýzach s viac p arametrami 

používanie XLStatistics dos ť nepohodlné. Na druhej strane je 
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to najlacnejšie a najjednoduchšie riešenie bez nutn osti 

kupova ť a inštalova ť iný softvér. 

Vyššou úrov ňou je softvér GraphPad. Pre akademické použite 

stojí 450 $, aj ke ď existujú aj iné spôsoby používania, napr. 

prenájom. GraphPad je výrazne orientovaný na genero vania 

grafických výstupov, ktoré sú omnoho krajšie 

a prepracovanejšie ako v Exceli. Tomto ú čelu je podriadené aj 

úvodné rozhodovanie, o aký typ dát ide. Samotná šta tistická 

analýza je používate ľsky ve ľmi prí ťažlivá. Na základe 

jednoduchých rozhodnutí sa dá dosta ť až k výberu konkrétnych 

testov, ktoré tým pádom netreba dopredu pozna ť. Aj pri 

interpretácii výsledkov je GraphPad nápomocný, ke ďže výsledky 

obsahujú okrem číselných tabuliek aj slovné vyjadrenia 

výsledku analýzy. Ve ľmi dobrá je možnos ť vytvára ť v GraphPade 

Box and Whiskers grafy, ktoré sú z h ľadiska popisnej 

štatistiky najinformatívnejšie. Bez problémov zvlád ne 

používanie GraphPadu aj za čiato čník po pár d ňoch. Softvér 

obsahuje základnú korela čnú a regresnú analýzu, umož ňuje dáta 

transformova ť, ak to je potrebné, robí ANOVA test s rôznymi 

post hoc testami. Do ur čitej miery dokáže analyzova ť aj 

závislé dáta. Medzi unikátne funkcie softvéru Graph Pad patrí 

tvorba Bland-Altman grafov pri hodnotení metodík me rania 

a Kaplan-Meierove krivky pre analýzu prežívania, re sp. 

mortality.  

Najviac využívaným sofistikovaným štatistickým soft vérom je 

SPSS. Obsahuje množstvo funkcií a dokáže v podstate  urobi ť 

akéko ľvek štatistické analýzy. Žia ľ, užívate ľsky je tento 

softvér dos ť nepraktický. Ve ľmi špecifické je vytváranie 

databáz, ale aj samotné analýzy. Ak si ale dáta vyž adujú 

viacpo četnú lineárnu regresiu alebo všeobecný lineárny mod el, 

prípadne iné náro čné analýzy, je SPSS nenahradite ľný. Cena za 

legálnu verziu softvéru sa pohybuje vysoko nad 5000  $. 

Pracova ť sa preto s týmto softvérom dá len v prípade 
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dostupnosti akademickej univerzitnej licencie. Vä čšinu funkcií 

za normálnych podmienok v biomedicínskom výskume ap likova ť 

možno iba zriedka, ale paleta nástrojov a obrovské množstvo 

generovaných výsledkov umož ňuje komplexnú analýzu rozsiahlych 

dátových súborov. Okrem SPSS je známym podobným sof tvérom NCSS 

alebo Origin, ktorý je ale zameraný skôr na dizajn grafických 

výstupov. Prirodzene, online existuje množstvo bezp latných 

aplikácií alebo apletov, pomocou ktorých možno real izova ť 

väčšinou jednotlivé funkcie. 

 

Príprava dát na štatistickú analýzu 

Jednou z najnáro čnejších úloh štatistika je formátovanie 

dátových vstupov, čiže v drvivej vä čšine excelovských tabuliek 

pre jednotlivé softvéry a analýzy. Každý, kto už št atisticky 

spracovával aspo ň jeden experiment alebo štúdiu, vie, že 

príprava formátu dátových vstupov je k ľúčová pre rýchle 

a efektívne analýzy. Je fakt, že jednotlivé softvér y si 

vyžadujú rozdielne formáty, ale ur čité všeobecné odporú čania 

platia pre každý softvér. V Exceli treba využíva ť len typ 

buniek, text a číslo. Množstvo ďalších formátov, ktoré Excel 

ponúka, nie je kompatibilných s tabu ľkami v štatistickom 

softvéri. Podobne je to s fontami a farebnými vyzna čeniami, 

ktoré síce pôsobivo vyzerajú v Exceli, ale iná č sú úplne 

nepoužite ľné, preto sa im treba vyvarova ť. Dôležitým pravidlom 

je: jeden subjekt – jeden riadok; jedna veli čina – jeden 

st ĺpec. To znamená, že sa vždy snažíme všetky dáta od jedného 

probanda, pacienta alebo experimentálneho zviera ťa da ť do 

jedného riadku. Jeden horný riadok venujeme ozna čeniu veli čín 

– parametrov a faktorov, pri čom ozna čenia nesmú obsahova ť 

diakritiku, musia by ť jednozna čné a pritom ideálne neobsahujú 

ani žiadnu medzeru alebo špecifické znaky mimo písm en 

a číslic. Pre SPSS je potrebné veli činy ozna čova ť tak, aby na 
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prvom mieste názvu bolo písmeno. Zaradenie do skupí n je jedným 

z faktorov a teda musí by ť v samostatnom st ĺpci. Pokia ľ to je 

možné, veli činy od za čiatku nazývame po anglicky a ideálne už 

vo tvare, ktorý potom možno da ť aj do grafov a iných výstupov. 

Veľkým problémom je často používanie desatinnej bodky alebo 

čiarky. Akéko ľvek zjednotenie používania na jednom po číta či je 

potrebné. Prirodzene, treba sa vyvarova ť používaniu písmena 

O namiesto nuly – 0, prípadne písmena l namiesto je dnotky – 1. 

Mnohí používatelia sú prekvapení z toho, že nie je jedno, či 

do tabu ľky nezapíšu ni č alebo tam zapíšu nulu. Pri výpo čtoch, 

ale samozrejme chýbajúci údaj a hodnota 0 predstavu je rozdiel 

veľký. Či už náhodou alebo cielene, niektorí autori v rámci  

niektorých buniek použili aj medzerník, tento ale m ení formát 

bunky, napr. z čísla na text a to pri kopírovaní dát do 

niektorých softvérov zaváži. Vä čšina softvérov dokáže dáta 

transformova ť aj, čo sa týka formátu – napr. z formátu jedna 

skupina – jeden st ĺpec do formátu zaradenie do skupín ako 

jeden st ĺpec, prípadne inak, ale primárne sa treba snaži ť 

o jeden používanie jedného štandardného formátu už v Exceli, 

aby následné analýzy mohli by ť rýchle. Pri analýzach časových 

radov, závislých dát a analýz prežívania platia špe cifické 

formáty, ktoré je nutné dodržiava ť. Pri analýze závislých dát 

si treba da ť pozor na chýbajúce dáta, softvér vä čšinou 

nevylú či takýto údaj, ale odmietne vypo číta ť štatistické 

parametre, preto treba nekompletné údaje od subjekt ov vymaza ť. 

 

Chyby pri štatistickom spracovaní dát 

Existuje mnoho možných chýb, viacero, ktoré vidia l en 

odborníci, ale zopár sa opakuje neustále a sú úplne  evidentné. 

Asi najdôležitejšou je tzv. multiple comparison bia s, čiže 

chyba z viacnásobného porovnávania. Ak máme napr. d ve skupiny 

a porovnávame ich už len vo dvoch parametroch, pri každom 
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z nich akceptujeme 5% hranicu signifikancie, čiže tam je 5% 

šanca, že nami získaný rozdiel je náhodný. Ak ale u robíme aj 

druhé porovnanie, riziko falošnej pozitivity sa zvy šuje 

a preto by sme mali akceptova ť nižšiu hranicu 

signifikantnosti. Iná č povedané, ak by sme dve skupiny 

subjektov porovnávali vo 20 parametrov, je pravdepo dobné, aj 

keď nie isté, že aspo ň v jednom parametri sa budú 

signifikantne odlišova ť, aj ke ď to bude náhoda. Existuje 

viacero spôsobov, ako tento problém preventívne vyr ieši ť. 

Niektoré post-hoc testy toto robia automaticky po A NOVA teste, 

lebo sú rezistentné vo či falošnej pozitivite kvôli opakovanému 

použitiu testu. Najznámejšou formou riešenia je ale  

Bonferroniho korekcia, ktorá pre daný test, napr. t -test 

redukuje hladinu signifikancie delením po čtom opakovaní testu 

alebo naopak zvyšuje p hodnoty násobením po čtom opakovaní 

testu.  

Identifikované vz ťahy medzi rôznymi parametrami alebo 

parametrami a faktormi sa často automaticky považujú za 

kauzálne. V skuto čnosti ale o kauzalite ni č nehovoria. 

Akýko ľvek štatisticky vysoko signifikantný vz ťah nemusí by ť 

kauzálny, môže by ť nepriamy, ke ď na oba parametre vplýva ten 

istý faktor, ktorý ich mení. Pritom ale medzi sledo vanými 

faktormi žiaden vz ťah by ť nemusí. S vekom u chlapcov napr. 

stúpajú kognitívne schopnosti a aj hladina testoste rónu, ale 

to neznamená automaticky, že musia by ť kauzálne prepojené aj 

tieto výstupné veli činy. Podobne, ak sledujeme dynamiku vývoja 

incidencie autizmu a o čkovanos ť populácie za posledných 100 

rokov, ur čite zistíme vysokú hodnotu korela čného koeficientu, 

ale to neznamená, že dané veli činy spolu súvisia. Ak aj 

existuje kauzálny vz ťah, korelácie nepredikujú smer kauzality. 

Identifikácia závislej a nezávislej veli činy zostáva na 

autoroch a ich úvahe alebo na experimente v kontrol ovaných 

podmienkach. Iba dobre dizajnované experimenty môžu  odpoveda ť 

na otázku kauzality a jej smerovanie.  
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Štatistická významnos ť za zamie ňa s reálnym významom. Dôsledky 

negatívnych výsledkov, zo štatistického h ľadiska nevýznamných, 

môže by ť pritom pre klinickú aplikáciu významnejšie ako štú die 

s pozitívnymi výsledkami. A naopak, rozdiel vysoko 

signifikantný vzh ľadom na ve ľkos ť efektu nemusí ma ť žiaden 

alebo len minimálny praktický význam. Štatistika ni e je 

náhradou interpretácie, iba jej na číselnej úrovni pomáha. Iba 

autori dokážu interpretova ť výsledky aj vzh ľadom na reálnu 

situáciu vo výskume v danej oblasti. Z tohto h ľadiska je 

štatistická analýza dôležitá, ale v podstate iba do plnková 

pomôcka pri analýze výsledkov výskumu. V Každom prí pade ju 

treba ako poslednú časť Metodiky dôkladne popísa ť. 
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4.  Výsledky 
 

Hoci výsledková časť manuskriptov je testovo najchudobnejšia, 

napísa ť dobre Výsledky nie je vôbec triviálne. Grafy a tab uľky 

tvoria dominantnú časť výsledkov, napriek tomu treba napísa ť 

aj samostatnú textovú časť, ktorá výsledky popisuje, vä čšinou 

s odkazmi na jednotlivé grafy a tabu ľky. Základný princíp, 

ktorý treba dodržiava ť, je objektivita. Výsledky treba popísa ť 

bez hodnotenia a interpretácie, v stru čných vetách 

a s množstvom konkrétnych číselných údajov. Výsledky by mali 

byť zoradené a prezentované systematicky – pod ľa jednotlivých 

experimentov, prípadne chronologicky, ale musia by ť rozdelené 

podľa druhu meraného parametra, napr. na molekulárno-

biologické a biochemické. 

Výsledky sú vä čšinou jasné z grafov, ale v textovej časti sa 

napriek tomu dodáva dodato čná informácia – napr. percentuálne 

rozdiely medzi skupinami, resp. relatívne vyjadreni a zmien. 

Pri každom číselnom výsledku by mala nasledova ť informácia 

o štatistickej analýze v podobe príslušnej štatisti ckej 

veli činy – t pri t-teste, F pri ANOVA teste apod., a hod note 

p. Hodnota p sa vyjadruje priamo číslom, ktoré vyšlo ako 

výsledok analýzy alebo sa kategorizuje na p<0,05; p <0,01 alebo 

p<0,001. Tieto tri kategórie štatistickej signifika ncie sa 

v grafoch a tabu ľkách potom symbolizujú jedným, dvomi alebo 

tromi hviezdi čkami, prípadne rovnakým po čtom iných symbolov. 

Každý výsledok, ktorý je prezentovaný v tabu ľke alebo v grafe 

by mal by ť riadne odkázaný v texte, aby čitate ľ vedel pri 

čítaní, v ktorom grafe alebo tabu ľke treba daný výsledok 

hľadať. Ak výsledok nebol štatisticky signifikantný minim álne 

v texte ho ozna číme ako n.s. alebo NS, čiže not significant. 

Vo všeobecnosti by všetky výsledky mali by ť prezentované. Ale 

ak z nejakých dôvodov, napr. pre zachovanie stru čnosti, nie sú 
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niektoré výsledky prezentované, treba to napísa ť ako data not 

shown. 

 

Tabuľky 

Úlohou tabuliek je spreh ľadni ť výsledky, pri čom sa ale 

zachováva pôvodná číselná informácia pre prípadné presné 

porovnania v rámci reprodukcie. Podobne ako grafy a j tabu ľky 

musia by ť pochopite ľné aj samostatne. Preto skratky, ktoré sú 

vysvetlené v texte musia by ť opätovne vysvetlené aj v tabu ľke, 

resp. sa pod ľa možností nemusia využíva ť vôbec. Hlavi čky 

st ĺpcov by mali obsahova ť názvy príslušných parametrov, ale aj 

jednotky, v ktorých sú vyjadrené. Jednotlivé kategó rie, ktoré 

sú v riadkoch, by mali by ť jednozna čne popísané v prvom 

st ĺpci. Formát tabu ľky podlieha formátu v časopise, ktorý je 

pre daný manuskript cie ľový, preto je vhodné orientova ť sa 

podľa nedávno publikovaných článkov v tomto časopise. Dôležité 

je, že estetika musí podlieha ť pragmatickej praktickosti, 

preto by sa nemali využíva ť farebné schémy dostupné vo Worde 

alebo v Exceli. Dôležitou by mala by ť samotná informácie 

obsiahnutá v tabu ľke, nie jej vzh ľad.  

Legenda k tabu ľke sa vždy píše nad tabu ľku. Obsahuje číselné 

ozna čenie tabu ľky, jej názov vystihujúci obsah a samotný text 

legendy, kde sú vysvetlené detaily obsahu. Sem patr ia opätovné 

vysvetlenia skratiek z tabu ľky, identifikácie symbolov, 

vrátane tých ozna čujúcich štatistickú významnos ť. Pomocou 

týchto symbolov ozna čujeme nielen kategóriu p hodnoty, ale 

niekedy aj porovnávané veli činy, skupiny apod. Ak napr. 

v experimente sú skupiny ako negatívna kontrolná, p ozitívna 

kontrolná a experimentálna, potom sa často hviezdi čkami 

ozna čuje signifikancia rozdielu vo či negatívnej kontrole 

a iným symbolom, napr. mriežkou signifikancia vo či pozitívnej 

kontrole. Napriek relatívnej ustálenosti používania  tejto 
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symboliky je potrebné vysvetli ť ju jednozna čne v legende 

tabu ľky.  

 

Grafy 

Aj ke ď sú grafy vizuálne zaujímavejšie a preh ľadnejšie, treba 

si uvedomi ť, že informácie ukrytá v nich nie je ani z ďaleka 

tak presná ako v tabu ľkách. Grafy predstavujú výrazné 

zjednodušenie. Šikovným výberom typov grafov a ich 

vizualizáciou možno niektoré informácie zvýrazni ť, iné 

schova ť. V zásade opä ť platí, že grafy treba pripravova ť pod ľa 

inštrukcií pre autorov vo vybranom časopise, resp. pod ľa 

grafov v inom článku publikovanom v nedávnom čísle časopisu. 

To isté sa týka aj farebnosti grafov, ktorá môže by ť pri 

niektorých časopisoch ve ľmi nákladná, preto sa odporú ča zosta ť 

pri čierno-bielom dizajne. 

Typov grafov je obrovské množstvo. Jednotlivé softv éry dokážu 

vytvára ť najrôznejšie zobrazenia dát. V princípe platí, že si 

treba vybra ť najjednoduchší možný typ grafu, ktorý sta čí na 

odovzdanie príslušnej informácie. Najviac sa ale vy užívajú 

st ĺpcové grafy, prípadne grafy typu box and whiskers, ak 

analyzujeme vplyv kvalitatívneho faktora na kvantit atívny 

parameter. V metodike alebo v legende grafu je dôle žité pri 

nich jasne popísa ť, čo ukazujú. Vä čšinou je to priemer 

a štandardná odchýlka, môže to by ť aj štandardná chyba 

priemeru. Oba parametre variability sú správne, pod statné je, 

aby čitate ľ vedel, či na grafe vidí SD alebo SEM. V prípade, 

že používame neparametrické testy, mali by by ť na grafe 

znázornené mediány, kvartily, prípadne 5. a 95. per centil. 

Niekedy môžu grafy obsahova ť aj ozna čenia minima a maxima, 

resp. extrémnych hodnôt. Box and whiskers graf obsa huje ove ľa 

viac informácií o distribúcii dát ako jednoduchý st ĺpcový 

graf, preto preferujeme, ak je to možné práve tento  typ. Každá 
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os musí by ť v grafe riadne ozna čená, ak ide o kvantitatívny 

parameter, tak okrem veli činy treba uvies ť aj jednotku. Hoci 

je signifikancia v texte uvedená, mala by by ť podobne ako pri 

tabu ľkách zvýraznená symbolicky aj na grafoch. V prípade  

regresných čiar môže, ale nemusí by ť uvedená funkcia 

príslušnej krivky. Vždy ale musí by ť uvedený korela čný 

koeficient alebo koeficient determinácie. Legenda g rafu sa 

píše pod graf. Obsahuje podobne ako legenda k tabu ľke číselné 

ozna čenie obrázka, jeho názov vystihujúci obsah a vysvet lenie 

toho, čo na grafe vidno. Aj grafy musia by ť samostatne 

pochopite ľné, preto sa skratky vysvet ľujú opakovane v legende 

grafu, rovnako ako symboly štatistickej významnosti  a iné. 

Medzi grafmi a tabu ľkami by nemalo dochádza ť k duplikáciám. Ak 

sú dáta prezentované ako graf, už by nemali by ť obsahom 

žiadnej z tabuliek a vice versa.  

 

Ostatné obrázky 

Histologické obrázky, fotky, prípadne schémy predst avujú ve ľmi 

hodnotnú a ilustratívnu časť manuskriptu. Hoci vyzerajú ako 

doplnkové, v skuto čnosti sú to k ľúčové sú časti manuskriptov, 

ktoré často rozhodujú o prijatí článku. Schémy, ktoré 

vysvet ľujú navrhovaný mechanizmus testovaný v experimente,  

prípadne vysvet ľujúci hypotézu ako vstup alebo výstup zo 

štúdie, výrazne zvyšujú predpoklady akceptácie manu skriptu 

v časopisoch. Imunohistochemické obrázky patria medzi tie, 

ktoré sú najviac manipulované a tým pádom aj kontro lované. 

Keďže technické možnosti zmien obrázkov sú ve ľmi široké, boli 

viackrát zneužité na úpravu obrázkov tak, aby boli v súlade 

s interpretáciou autorov. Po viacerých škandáloch s a preto 

v mnohých časopisoch akáko ľvek úprava obrázkov vrátane 

jednoduchých zmien kontrastu alebo jasnosti zakazuj e. Treba si 

pritom uvedomi ť, že ide v skuto čnosti o ilustratívne – názorné 
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obrázky. Skuto čné morfometrické alebo iné parametre sú 

prezentované v grafoch. Aj pri obrázkoch treba pamä ta ť na 

poplatky súvisiace s publikáciou najmä farebných il ustrácií 

a možnos ť publikova ť prílohy v netla čenej podobe ako tzv. 

supplementary material, ktorý je potom dostupný len  online 

a za ten sa vä čšinou neplatí. 
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5.  Diskusia 

Zhrnutie výsledkov 

Prvá časť diskusie je zameraná na zhrnutie dosiahnutých 

výsledkov. Autori v nej rekapitulujú, čo zistili, podobne ako 

vo Výsledkoch. Rozdielom je, že v Diskusii sa už ib a minimálne 

používajú číselné vyjadrenia a vôbec sa nespomína štatistická 

analýza. Objektívny popis vo Výsledkoch sa v zásade  mení na 

subjektívne hodnotenie v Diskusii. Zhrnutie zah ŕňa aj 

interpretáciu výsledkov v kontexte hypotézy, resp. stanoveného 

cie ľa. Táto časť diskusie by mala teoreticky by ť posta čujúca 

na pochopenie výsledkov bez pre čítania grafov a tabuliek 

v časti Výsledky. 

 

Porovnanie  

Názov časti Diskusia znamená, že v tejto časti musí by ť 

zahrnutá aj skuto čná diskusia o výsledkoch v porovnaní s inými 

podobnými experimentmi a štúdiami publikovanými v m inulosti, 

prípadne s vlastnými výsledkami, ktoré predchádzali  tomuto 

výskumu. Identifikácia rozdielov a snaha o ich vysv etlenie vo 

vz ťahu k rôznym metodikám, súborom alebo podmienkam vý skumu je 

jadrom diskusie. Táto časť diskusie by mala by ť 

najrozsiahlejšia, resp. najdetailnejšia. Autori sa tu zárove ň 

vyjadrujú k reprodukovate ľnosti takéhoto výskumu.  

 

Hodnotenie významu 

Po porovnávaní s inými a vlastnými predchádzajúcimi  štúdiami 

je potrebné zhodnoti ť význam celej štúdie a jej výsledkov. 

Táto časť je náro čná na udržanie rovnováhy medzi vyzdvihnutím 

vlastnej práce a sebakritikou. Dôležité je jasne de finova ť 
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vz ťah k potenciálnym aplikáciám výsledkov pre iný výsk um 

a v prípade aplikovaného výskumu aj pre klinickú bi omedicínsku 

prax. Hodnoti ť netreba len intenzitu významu, ale aj jeho smer 

– či mení ale potvrdzuje staré dogmy, či mení alebo podporuje 

súčasný stav vedomostí o danej problematike. Príkladom  môže 

byť slávna veta z publikácie Watsona a Cricka o štrukt úre DNA 

ukon čujúca ich stru čný text publikovaný v Nature. 

Súčasťou hodnotenia je ale aj sebakritika. V niektorých 

článkoch možno nájs ť samostatné časti nazvané Limitations. 

A tento názov jasne vystihuje obsah – ide o identif ikáciu 

a zhrnutie všetkých zásadných limitácií, ktoré obme dzujú 

všeobecnú interpretovate ľnos ť výsledkov. Je ve ľmi dôležité, 

aby si autori sami uvedomovali, ktoré aspekty exper imentu sú 

vágne, nejasné a kde je interpretácia výsledkov nie  úplne 

správna. Aj v tejto časti treba postupova ť systematicky 

a prechádza ť jednotlivé metódy a výsledky vo vz ťahu k tomu, 

aký je cie ľ a aký je záver z experimentu. Aspekty, ktoré 

predtým neboli spomenuté, môžu by ť sumarizované s krátkym 

vysvetlením, pre čo nebolo možné tieto nedostatky odstráni ť, 

resp. preventívne im predís ť. Či už má táto časť samostatný 

nadpis alebo nie, je dôležité vo vz ťahu k recenznému konaniu. 

Recenzenti si totiž uvedomia, že mnohé ich výhrady autori 

identifikovali a vlastne im na ne už vopred aj odpo vedali. 

Z h ľadiska recenzentov tým výrazne stúpa kvalita manusk riptu 

a teda aj šanca na akceptáciu. Ak samozrejme časť limitácie 

nie je dlhšia ako zvyšok Diskusie. 

 

Výhľad do budúcnosti 

Minimálne jeden odsek pred záverom by mal by ť venovaný významu 

výsledkov z h ľadiska budúceho využitia. Ako by mal vyzera ť 

následný výskum, ktorý smer by mal by ť zaujímavý vzh ľadom na 

zistené výsledky. V podstate by malo ís ť o akýsi návod pre 
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iných vedcov, ktorí pracujú v tejto oblasti, na čo sa teraz 

zamera ť, aké plány si zmeni ť a usmerni ť. Hoci sú takéto 

predpovede ve ľmi nev ďačné, autori by mali nazna či ť, čo 

očakávajú od tohto následného výskumu, kam povedie a čo sa 

podarí v budúcnosti odhali ť. 

 

Záver  

Conclusion je posledný odsek celého manuskriptu. V mnohých 

časopisoch je samostatný, v niektorých je sú časťou Diskusie. 

Mal by sumarizova ť už nie konkrétne výsledky, ale ich 

interpretácie a dôsledky, ktoré boli na predchádzaj úcich 

riadkoch do detailov prebraté. Táto časť by opä ť mala by ť 

pochopite ľná sama o sebe, čiže by nemala odkazova ť na iné 

úseky manuskriptu. Zárove ň by autori v nej mali jednozna čne 

sformulova ť postoj vo či splneniu cie ľa definovaného na konci 

úvodu. Celý záver by mal by ť orientovaný na akceptovate ľné 

interpretácie výsledkov. Vety treba formulova ť precízne 

a jasne, aby bežný čitate ľ pochopil, o čo v štúdii išlo a čo 

sa zistilo. Podobne ako cie ľ, aj záver si vyžaduje ve ľkú 

pozornos ť autorov.  
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6.  Literatúra 
 

Úloha časti o použitej literatúre je doda ť čitate ľovi 

informáciu o zdrojoch, z ktorých čerpali autori. Takto môže 

čitate ľ dôkladne zisti ť, z akých štúdií autori vychádzali pri 

príprave štúdie a stanovení cie ľa, pri výbere metodík a najmä 

pri porovnávaní svojich výsledkov s inými v rámci d iskusie. 

Citácie v texte musia korešpondova ť so zoznamom použitej 

literatúry. Každá citácia musí by ť v zozname a každá položka 

v zozname musí by ť citovaná v texte. Citácie sú k ľúčové 

v rámci Úvodu a v Diskusie. V týchto častiach manuskriptu by 

sa nemal vyskytova ť žiaden odsek bez citácie, sná ď okrem 

definovaného cie ľa a teoreticky aj záveru, kde citácie nie sú 

nevyhnutné. Výber citácií je samozrejme na autoroch , ale 

predpokladá sa, že najdôležitejšie články v danej oblasti budú 

citované. Ktoré sú tie najdôležitejšie články? Sú to tie 

najnovšie, publikované v najlepších časopisoch a samozrejme aj 

tie, ktoré boli doteraz najviac citované. Aj ke ď autocitácie 

sa nepo čítajú do scientometrických parametrov autorov, citá cie 

vlastných predchádzajúcich prác v oblasti sú nevyhn utné ako 

priznanie sa k vlastnej tvorbe. 

Výber citovaných článkov je strategicky dôležitý. Prioritu 

majú najcitovanejšie a najaktuálnejšie relevantné články. Ale 

treba uvažova ť aj nad potenciálnymi recenzentmi, ktorí môžu 

dosta ť manuskript na posúdenie. Citova ť teda treba aj ich 

publikácie, ak sú relevantné. Dá sa tým predís ť častým 

poznámkam posudzovate ľov o potrebe dodato čných doplnení 

diskusie. Ak na nejakú tému existujú v literatúre r ôzne 

názory, treba ich v rámci diskusie prezentova ť a teda aj 

citova ť. Po čet citácií je špecifický pre daný časopis. Pre 

preh ľadové články je po čet vyšší, vä čšinou 50, 100, 200 alebo 

aj viac, pre článok s originálnymi dátami je to niekedy 50, 

ale častejšie 30, prípadne 20. V princípe je možné citov ať aj 
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webové stránky, knihy, prednášky a dokonca aj osobn é rozhovory 

– tie sa ozna čujú ako personal communication. Všetky tieto 

možnosti sú ale výnimkami, ktoré sa používajú iba z riedka. 

Dominantne sa treba orientova ť na publikácie registrované 

v ISI alebo indexované na PubMede.  

 

Cita čné softvéry 

Jedným z dobrých argumentov pre používanie spomínan ých databáz 

je ich prepojenie na cita čné softvéry, predovšetkým na 

EndNote. Existujú aj alternatívy ako Procite alebo Reference 

Manager, ale EndNote je ur čite najpoužívanejší. Web of Science 

obsahuje pri jednotlivých záznamoch možnos ť priameho exportu 

citácií do EndNote. V PubMede je možné záznamy ukáz ať vo 

formáte Medline a potom uloži ť ako textový súbor, ktorý možno 

zas v EndNote importova ť do vlastnej databázy. Pohodlnejším 

riešením je možnos ť v týchto databázach vyh ľadáva ť priamo 

v EndNote a výsledky vklada ť priamo. Vlastné databázy si možno 

robi ť pre každú tému, častejšie sa ale robí databáza pre každý 

manuskript. Pri kopírovaní alebo posielaní manuskri ptu 

spoluautorom treba myslie ť na to, že EndNote k databáze 

vytvára jeden súbor a jeden adresár.  

Integrácia EndNote do Wordu je vynikajúca a preto m ožno 

citova ť priamo po čas písania manuskriptu – ide o funkciu Cite 

while you write. Mimoriadne to u ľahčuje prípravu manuskriptov. 

Najdôležitejšou výhodou používania cita čných softvérov je 

možnosť upravova ť formát citovania a použitej literatúry pod ľa 

požiadaviek časopisu. Každý časopis má totiž svoje špecifické 

podmienky formátovania citácii v texte. Tie môžu ma ť formát 

priezviska prvého autora a roku vydania v zátvorkác h. Ale 

časopisy sa líšia v tom, či sú zátvorky hranaté alebo okrúhle, 

či výraz et al má by ť kurzívou alebo nie, či autorove 

priezvisko má obsahova ť aj skratku mena. Iné časopisy 
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citovanie v texte riešia číslami, ktoré korešpondujú s poradím 

citovaného článku v abecednom alebo cita čnom poradí v zozname 

literatúry na konci manuskriptu. 

Pre EndNote existuje zoznam časopisov, ktorý sa neustále 

rozširuje a obsahuje informácie o potrebnom špecifi ckom 

formátovaní citácii v texte i použitej literatúry. Tieto 

formáty možno upravova ť a aj vytvára ť nové. Hoci je táto 

funkcia mimoriadne nápomocná najmä pri preformátova ní 

manuskriptu pod ľa požiadaviek iného časopisu, treba si 

preveri ť, či formát sedí, či sa medzi časom nezmenili 

požiadavky časopisu, prípadne, či je napísaný text 

kompatibilný s daným cita čným formátovaním. Ide najmä 

o citovanie v texte pomocou čísel v hornom indexe. Tieto 

citácie sa dávajú za bodku vety, zatia ľ čo iné formáty citácií 

v texte sa vkladajú pred bodku. Preto pri zmene for mátu 

z časopisu s citovaním v zátvorkách do časopisu s citovaním 

v hornom indexe vzniká problém a treba manuálne zme ni ť pozíciu 

bodiek alebo vložených citácií. V ostatných prípado ch je ale 

práve zmena časopisu a príslušného formátovania najvýraznejší 

dôvod na kúpu a používanie EndNote. 

V minulosti boli viaceré pokusy na harmonizáciu for mátovania 

citovania v časopisoch. Príkladom môže by ť tzv. Vancouver 

štýl, ktorý akceptuje najviac časopisov. Citácia v texte je 

číslami - (1). Záznam v použitej literatúre obsahuje  

priezviská najviac prvých 6 autorov aj so skratkami  mien bez 

interpunkcie, názov článku, oficiálnu skratku časopisu 

nasledovanú rokom vydania a lokalizáciou: 

1. Celec P, Hodosy J, Gardlik R, Behuliak M, Palffy  R, 

Pribula M, et al. The effects of anti-inflammatory and anti-

angiogenic DNA vaccination on diabetic nephropathy in rats. 

Hum Gene Ther. 2012;23(2):158-66. 
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Väčšina časopisov ale tento ani iné spolo čné formátovania 

neakceptuje. Naopak, časopisy sa snažia svojím formátom 

odlišova ť od ostatných. Dôvodom môže by ť aj odfiltrovanie 

autorov, ktorí posielajú manuskripty do viacerých časopisov 

naraz, čo nie je povolené, ale aj tých, ktorým na danom 

manuskripte ve ľmi nezáleží. V čase používania cita čného 

softvéru je tento význam ale prinajmenšom otázny. K aždopádne, 

pre autorov z toho vyplýva, že pri príprave manuskr iptu treba 

venova ť mimoriadnu pozornos ť formálnej stránke všeobecne, ale 

formátu citovania literatúry zvláš ť. 
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7.  Publikovanie 
 

Robi ť vedu a nepublikova ť znamená nerobi ť vedu. Publikovanie 

napísaných časopisov nie je jednoduché a vä čšina vedcov 

v priebehu kariéry zistí, že ani najnáro čnejšie metodiky, 

štúdie, analýzy nie sú tak náro čné ako následná publikácia 

výsledkov. Podobne je to aj s preh ľadovými manuskriptami, ke ď 

je náro čné pre číta ť kvantum dostupnej literatúry, urobi ť 

syntézu a aj napísa ť samotný manuskript, ale odpublikova ť ho 

je ove ľa náro čnejšie. Šance na akceptáciu manuskriptu 

a následnú publikáciu závisia od kvalít manuskriptu  a od 

vybraného časopisu. O tom, ako napísa ť kvalitný manuskript, 

ste čítali doteraz. Ako vybra ť správny časopis, to je celá 

veda. 

 

Časopisy 

Odborných časopisov z roka na rok rapídne pribúda, napriek 

tomu tzv. rejection rates, čiže podiel odmietnutých 

manuskriptov v jednotlivých časopisoch kontinuálne narastá. Dá 

sa to vysvetli ť len tým, že zárove ň sa rýchlo zvyšuje aj po čet 

zaslaných – submitovaných manuskriptov. Vyšší po čet časopisov 

teda neznamená, že manuskript sa dá odpublikova ť jednoduchšie. 

Naopak, množstvo časopisov komplikuje správny výber. Časopisy 

sa hodnotia najmä pod ľa impakt faktora dostupného cez Journal 

Citation Report vo Web of Science, ale vä čšina časopisov, 

ktorá impakt faktor má, ho aj zverej ňuje na stránkach daného 

časopisu. Toto hodnotiace kritérium v podstate indik uje, ako 

často asi môže by ť daný článok po prípadnej akceptácii 

citovaný a teda aké bude jeho rozšírenie. Ide ale o  priemer, 

preto aj v časopise s nízkym impakt faktorom môže by ť 

odpublikovaná mimoriadne kvalitná a zaujímavá štúdi a, ktorá je 
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potom ve ľa krát citovaná, čo danému časopisu zvyšuje impakt 

faktor v budúcnosti. Aj preto sa editori snažia do svojho 

časopisu priláka ť manuskripty s kvalitnými autormi 

a výsledkami. 

Niektoré časopisy patria do top skupiny bez oh ľadu na 

konkrétny impakt faktor – Nature a Science sú najle pšie 

a najhodnotnejšie časopisy v biomedicíne bez oh ľadu na to, že 

existujú časopisy aj s vyšším impakt faktorom. Do tejto 

skupiny ešte možno priradi ť Cell, Journal of Clinical 

Investigations alebo Proceedings of the National Ac ademy of 

Sciences – PNAS. Z klinicky orientovaných časopisov sú to 

potom Lancet, New England Journal of Medicine a Jou rnal of the 

American Medical Association. Všetky tieto časopisy majú 

všeobecný charakter a nie sú vyhradené pre jednu ob las ť. 

Dostávajú sa tam teda články, ktorých význam presahuje danú 

oblas ť a ktoré by potenciálne mohli alebo mali by ť zaujímavé 

aj pre čitate ľov iného odborného zamerania. 

Pre každú špecifickú oblas ť výskumu existujú konkrétne 

dedikované časopisy, ktoré možno považova ť za najhodnotnejšie 

v príslušnej kategórii. V rámci Journal Citation Re port je 

možné zobrazi ť si rebrí čky časopisov pre jednotlivé kategórie 

výskumu, aj ke ď výber týchto kategórií a zaradenie časopisov 

do nich je niekedy zvláštne – napr. oblas ť Medicine – research 

and experimental. Okrem impakt faktora je možné časopisy 

zoradi ť aj pod ľa iných scientometrických parametrov, ktoré ISI 

sleduje a v neposlednom rade je možné sledova ť aj vývoj impakt 

faktora za posledných 5 rokov, z čoho sa dá extrapolova ť vývoj 

v budúcnosti. Pri porovnaní dvoch časopisov s rovnakým impakt 

faktorom je teda lepší, perspektívnejší ten, ktorém u impakt 

faktor za posledné roky stúpa, čo ale platí pre vä čšinu 

časopisov. 

Bez oh ľadu na akéko ľvek scientometrické kritériá, prvým 

rozhodujúcim krokom pri výbere časopisu pre manuskript je 
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pohľad do použitej literatúry. Je zrejmé, že v rámci časopisov 

citovaných v danom manuskripte sa nájdu aj také, kt oré by 

tematicky boli vhodné. Treba teda nájs ť také, ktoré publikujú 

podobné články – tematicky i rozsahom. Niektoré časopisy sa 

zameriavajú na klinické štúdie, iné publikujú len e xperimenty 

na zvieratách. Ur čite si daný časopis treba pozrie ť bližšie, 

ak sme ešte v ňom nepublikovali. Dá sa odporú čať prejs ť si 

posledné čísla, aby bolo jasné, že manuskript je tematicky 

i formátom vhodný pre tento časopis. Pri tejto príležitosti je 

dobré pozrie ť si po čet akceptovaných manuskriptov, ktoré 

čakajú na publikovanie – sú teda in press. Vydelením  

priemerným po čtom článkov v jednom čísle sa dá odhadnú ť ko ľko 

čísel a teda aký čas bude trva ť, kým akceptovaný článok bude 

reálne publikovaný. 

Impakt faktor je výborný parameter kvality časopisov, ale 

žia ľ, nie parametrom vhodnosti časopisu pre daný manuskript. 

Aj čo sa týka výšky impakt faktoru platí, že najvhodnej ší je 

ten, ktorý majú časopisy publikujúce podobné články. 

Strategicky sa zdá by ť správne submitova ť manuskript najprv do 

časopisu s vysokým impakt faktorom a potom po zamiet nutí 

skúsi ť časopisy s nižším impakt faktorom. Často sa ale stane, 

že po zamietnutí v časopise s nízkym impakt faktorom 

manuskript nakoniec akceptovali v časopise s vysokým impakt 

faktorom. Je neetické zo strany časopisov vyžadova ť dodato čné 

citácie článkov publikovaných v tomto časopise, ale na druhej 

strane platí, že ke ď autori citujú viaceré články z tohto 

časopisu, tak šance na akceptáciu ur čite stúpajú.  

Podstatným faktorom je aj zloženie rady editorov – editorial 

board. Ak citujeme niekoho z editorov, je vysoko 

pravdepodobné, že tento editor bude aj zodpovedný z a 

hodnotenie manuskriptov. Na web stránkach časopisov býva často 

uvedená informácia o podiele odmietnutých, resp. ak ceptovaných 

manuskriptov. V najlepších časopisoch sa podiel akceptovaných 
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manuskriptov pohybuje pod 10%. Prirodzene v týchto prípadoch 

je šanca na akceptáciu manuskriptu nižšia ako pri h orších 

časopisoch. Detailne si treba pre číta ť zacielenie časopisu – 

aims and scope. Formulácia zacielenia časopisu je vä čšinou 

veľmi široká, ale dá sa odhadnú ť, či manuskript sp ĺňa 

formulované zacielenie. Nedá sa ale odhadnú ť odpove ď editorov, 

ktorí niekedy úplne nelogicky odmietajú manuskripty  

s odôvodnením, že sú mimo zacielenia – out of scope , hoci to v 

skuto čnosti nie je pravda. 

Ak sme už v danom časopise publikovali a článok bol citovaný, 

výrazne sa zvyšujú šance na akceptáciu. Na druhej s trane ale, 

ak chceme zvyšova ť kvalitu vlastnej produkcie, treba postupne 

zvyšova ť impakt faktor časopisov, kam submitujeme manuskripty. 

Výber časopisu samozrejme môže by ť ovplyvnený aj rozšírením 

časopisu a jeho dostupnos ťou. Drvivá vä čšina je medzi časom na 

internete, ale ak je časopis publikovaný mimo najvä čšie 

vydavate ľstvá a nie je open access, je možné, že sa k nemu 

nedostane dostato čné množstvo vedcov alebo klinikov. Z tohto 

hľadiska je výhodnejšie publikova ť v časopisoch klasických 

vydavate ľstiev. Zo strany National Institute of Health je tl ak 

na publikovanie v open access časopisoch, alternatívou je 

sprístupnenie článkov, resp. autorských manuskriptov s časovým 

odstupom od publikovania. Autori podporovaní granta mi 

z National Institute of Health sú povinní publikova ť 

v časopisoch, ktoré toto umož ňujú. Podobné tlaky možno 

očakáva ť aj pri grantoch z Európskej komisie. 

Odhadnúť kvality vlastného manuskriptu je ve ľmi náro čné, preto 

je vhodné da ť posúdi ť manuskript s oh ľadom na možné 

publikovanie v danom časopise kolegom, prípadne spoluautorom. 

Alternatívou je da ť k ľúčové slová ako vyh ľadávací re ťazec do 

bibliografických databáz a na základe výsledkov zis ti ť, 

v ktorých časopisoch sa aktuálne daná tematika publikuje. Ak 

autori nie sú pod časovým tlakom, je možné jednotlivé časopisy 
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skúša ť. Ak teda nie je téma z oblasti, ktorá sa rýchlo vy víja 

a hrozí, že na podobnom probléme robia aj iné tímy,  ktoré môžu 

autorov predbehnú ť. Ak sa tak stane, publikovate ľnos ť 

manuskriptu prudko klesá, ke ďže kritériom kvality manuskriptu 

je inovátorstvo. Reprodukované experimenty alebo št údie sa 

publikujú ťažko bez oh ľadu na to, či výsledky podporujú alebo 

vyvracajú už publikované. Táto systémová chyba, žia ľ, zatia ľ 

nebola vyriešená, a preto výrazne spoma ľuje vedecký vývoj. 

Podobne náro čné je publikovanie negatívnych výsledkov, ktoré 

pri malých po čtoch probandov môžu by ť falošne negatívne, preto 

na publikáciu negatívnych výsledkov v najlepších časopisoch 

treba výrazné vyššie po čty subjektov ako štúdie s pozitívnymi 

výsledkami. Medzi časom existujú špecifické časopisy zamerané 

na negatívne výsledky, napr. Journal of Negative Re sults in 

Biomedicine. Tieto časopisy ale nie sú karentové a nemajú ani 

impakt faktor, navyše sú často open access a teda pre autorov 

drahé. Výber časopisu teda musí zvažova ť okrem témy aj 

dosiahnuté výsledky a ich inova čnú hodnotu. 

 

Manuskript 

Príprava manuskriptu nekon čí napísaním textu a prípravou 

schém, grafov a tabuliek. Každý časopis má na svojej stránke 

inštrukcie pre autorov – instructions for authors. Tam sú 

presné inštrukcie, čo všetko, v akom formáte a v akom poradí 

má by ť usporiadaný manuskript a jeho sú časti. Zárove ň je tam 

jasne stanovené, či celý manuskript spolu s tabu ľkami, 

obrázkami a inými prílohami má by ť v jednom súbore alebo či 

majú najmä obrázky by ť zaslané striktne oddelene. Obrázky 

musia ma ť dostato čné rozlíšenie a ve ľkos ť, aby boli čitate ľné 

aj po vytla čení do formátu časopisu. Tabu ľky musia ma ť šírku 

podľa st ĺpcov používaných v tla čenej verzii časopisu. Toto 

samozrejme neplatí pre časopisy, ktoré vychádzajú len online. 
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Poradie sú častí manuskriptu býva vä čšinou: titulná strana, 

abstrakt s k ľúčovými slovami, samotný text, literatúra, 

legendy k obrázkom a tabu ľkám, tabu ľky a obrázky. 

 

Titulná strana 

Titulná strana obsahuje vä čšinou informácie o názve 

manuskriptu, jeho skrátenej forme – short title ale bo running 

head. Skrátený názov sa používa v hlavi čke strán príslušného 

článku a je často obmedzený po čtom znakov. Nasledujú mená 

a priezviská autorov, prípadne aj s titulmi v anglo -americkom 

formáte. Za každým menom by mali nasledova ť čísla alebo 

symboly ur čujúce autorove domovské pracovisko alebo 

pracoviská. Poradie autorov nie je triviálne. Prvým  autorom by 

mal by ť ten z autorského kolektívu, ktorý urobil najviac p re 

realizáciu štúdie alebo experimentu. Posledným auto rom by mal 

byť vedúci kolektívu, ktorý dodal základnú myšlienku p re 

výskum, poskytol materiálne vybavenie a nasmeroval autorský 

kolektív v rámci výskumu i písania manuskriptu. Med zi 

ostatnými autormi by mali by ť tí, ktorí výrazne participovali 

na realizácii výskumu, interpretácii výsledkov a pí saní 

manuskriptu. Prvé a posledné autorstvo má špeciálny  význam aj 

pri osobnom hodnotení vedcov. V časopisoch sa dá ur či ť 

zdie ľané prvé alebo posledné autorstvo, ak napr. dvaja v edci 

rovnocenne prispeli k prvému autorstvu. Kritériá pr e autorstvo 

boli viackrát definované a na internete možno nájs ť viacero 

návodov ako ur či ť, kto by mal by ť autorom. Jedným z dôležitých 

kritérií je, že každý z autorského kolektívu by mal  by ť 

schopný prezentova ť daný projekt samostatne. Medzi 

najjednoduchšie odporú čanie platí, že autorský kolektív 

navrhuje prvý autor a odsúhlasuje posledný autor. Častým 

neduhom je pripisovanie autorov, ktorí to z rôznych  kariérnych 

dôvodov potrebujú. Skôr alebo neskôr však takéto pr ípady 
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pripísaným autorom poškodia pri diskusiách k téme p ublikácie. 

Samotná príprava manuskriptu zostáva často na prvom alebo 

poslednom autorovi. Je to prirodzené, lebo hoci pro jekt je 

kolektívna práca, písanie textu je možné robi ť kolektívne len 

veľmi obmedzene. Miešanie štýlov písania pre porozumen ie textu 

väčšinou nie je vhodné. Nau či ť sa písa ť štýlom, ktorý je 

akceptovate ľný pre vedeckú komunitu nie je len o angli čtine, 

je to skôr o množstve na čítaných článkov a o po čte napísaných 

manuskriptoch, ktoré sa permanentne zlepšujú už sam otným 

písaním, ale aj poznámkami z kritiky recenzentov. 

Zoznam pracovísk participujúcich na výskume znamená  pre tieto 

pracoviská ve ľa. Publikácia sa neráta pre pracovisko, ak daný 

autor neudal túto inštitúciu ako svoje pracovisko. Takto to 

aspo ň funguje v zahrani čí. Na Slovensku nie je dôležité, čo je 

napísané v manuskripte, ale či je autor na plný úväzok 

zamestnaný na danej inštitúcii. Pritom ale jeden au tor môže 

mať viacero pracovísk ako domovské. V zahrani čí to neznamená 

žiadne delenie publikácie, preto treba napísa ť všetky 

pracoviská, na ktorých autori na projekte pracovali . Následne 

zvyknú časopisy vyžadova ť vyjadrenie ku konfliktu záujmov – 

conflict of interest. Formulácie pre túto časť si treba 

pozrie ť v publikáciách v danom časopise. Podobne platí aj pre 

poďakovanie – Acknowledgment, kde sa okrem iných, ďakuje aj 

grantovým agentúram, resp. sponzorom. V niektorých časopisoch 

sa samostatne píše o zdrojoch financovania – source  of 

funding. Pod ľa inštrukcií treba toto vyhlásenie da ť na titulnú 

stranu, pred literatúrou alebo ako samostatný súbor  mimo 

manuskriptu. Vždy je sú časťou titulnej strany kompletný 

kontakt na tzv. korešpondujúceho autora – correspon ding 

author. Okrem mena a všetkých titulov tam musí by ť uvedená 

presná adresa, emailová adresa, ale aj telefón a fa x. Je to 

dôležité, lebo práve tento autor predstavuje pre časopis, 

resp. editorov kontaktný bod. Má to by ť ten autor, ktorý 

submituje manuskript, ktorý overuje jeho úplnos ť a komu má 
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editor posla ť rozhodnutie, resp. recenzné posudky. Úloha 

korešpondujúceho autora spo číva aj v potvrdzovaní manuskriptu 

v mene všetkých autorov. Jeho alebo jej adresa bude  zverejnená 

aj v kone čnej verzii článku a teda bude korešponden čný autor 

kontaktovaný aj čitate ľmi, ktorých článok zaujme.  

V inštrukciách pre autorov je popísané aj to, aké t ypy 

manuskriptov možno do daného časopisu zasiela ť. Vä čšina 

akceptuje preh ľadové a originálne manuskripty. Niektoré ale 

preh ľadové články publikujú len vyžiadané – čiže len, ke ď 

editori priamo oslovia potenciálnych autorov, aby r eview 

o danej téme napísali. Niekedy je možné editorom po sla ť návrh 

s abstraktom a po čkať na rozhodnutie, či je o review na danú 

tému záujem zo strany časopisu. Tento postup výrazne šetrí 

čas, ak je rozhodnutie negatívne, ke ďže netreba pripravova ť 

manuskript pod ľa formálnych požiadaviek časopisu a manuskript 

možno skôr posla ť do druhého časopisu. Iné ako základné typy 

manuskriptov nepublikujú všetky časopisy, ale častá je možnos ť 

publikácie vo forme krátkeho zdelenia – short commu nication 

a list editorovi – letter to the editor. Short comm unication 

znamená, že celý manuskript je krátky, vä čšinou nie je 

rozdelený do častí, aspo ň nie s nadpismi. Výsledky a diskusia 

sú prepletené do nieko ľkých odsekov. Často býva obmedzený 

počet obrázkov na 1-2 a obmedzený je aj po čet citácií, od 5 do 

20 citácií. Letter to the editor by mal by ť reakciou na 

publikovaný článok v nedávnom čísle časopisu. Môže obsahova ť 

aj vlastné dáta, ale na rozdiel od short communicat ion nie je 

recenzovaný štandardným procesom. Ide o editorovo r ozhodnutie, 

či sa môže takýto list publikova ť a jedine dotknutý autor 

a jeho kolektív dostanú príležitos ť sa obháji ť, resp. ďalej 

diskutova ť. Samozrejme, aj pre letter to the editor platia 

obmedzenia, ktoré sú špecifické pre každý časopis. 
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Abstrakt 

Súhrn je mimoriadne dôležitá sú časť manuskriptu. Minimálne 

preto, že robí reklamu celému článku v databázach. Drvivá 

väčšina čitate ľov bude číta ť len abstrakt na PubMede alebo na 

Web of Science. Preto názov a abstrakt musia by ť jasné, ak je 

možné bez skratiek, s krátkymi a jednozna čnými vetami. 

Začiato čníckou chybou je snaha da ť do abstraktu všetky zistené 

výsledky. Treba urobi ť výber najdôležitejších a iba tie 

prezentova ť v abstrakte aj s jednoduchou interpretáciou. 

Abstrakt môže by ť štrukturovaný alebo ide o vo ľný text bez 

podnadpisov. Každý časopis má svoje špecifické požiadavky, aj 

čo sa týka tohto formálneho detailu. D ĺžka abstraktu je 

obmedzená na 250 slov, niekedy 100 alebo dokonca 15 0 slov. 

Avšak aj najkratší abstrakt bez podnadpisov má svoj u štruktúru 

podobnú ako celý manuskript – úvod, metódy, výsledk y, 

diskusia, resp. záver. V podstate sú časťou abstraktu sú tzv. 

kľúčové slová – key words. Týchto je rôzny po čet, 3-7 

naj častejšie. Ich výber mnoho autorov podce ňuje, ale 

v skuto čnosti sú mimoriadne dôležité pri vyh ľadávaní 

informácií. Predovšetkým slová alebo slovné spojeni a, ktoré sú 

relevantné pre daný typ projektu, ale nevyskytujú s a 

v abstrakte, by mali by ť medzi k ľúčovými slovami. Takto 

zvyšujeme možnos ť, že tento abstrakt bude nájdený v prípade 

vyh ľadávania relevantných slov. Najmä Elsevier, ale aj ostatné 

vydavate ľstvá sa snažia zauja ť inými novými formami, napr. 

tzv. grafickými abstraktmi, ke ď sa najinformatívnejšie obrázky 

vyberú a reprezentujú celý manuskript pri vyh ľadávaní aspo ň 

v databáze Sciencedirect. To isté vydavate ľstvo vyžaduje od 

autorov aj tzv. Highlights – 3-4 body s podstatnými  závermi. 

Všetky tieto sú časti majú za úlohu zauja ť potenciálneho 

čitate ľa a primä ť ho k pre čítaniu celého textu. 
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Cover letter 

Sprievodný list je povinný pri každom odosielaní ma nuskriptu. 

Ide o formálne oslovenie rady editorov. Mal by ale okrem 

floskúl obsahova ť aj argumenty podporujúce publikovanie 

manuskriptu. Mal by obsahova ť identifikáciu k ľúčových 

inovácií, čím je projekt excelentný, pre čo je dôležité aby 

manuskript bol vôbec publikovaný, ale aj a najmä, p re čo by mal 

byť odpublikovaný práce týmto časopisom. Treba jasne 

vysvetli ť, kde je prekryv medzi témou manuskriptu a zacielen ím 

časopisu. Dobré je, ak sa manuskript vz ťahuje alebo rozvíja 

iný už publikovaný v tomto časopise, prípadne ak nadväzuje na 

iné vlastné publikácie v danom časopise. Sprievodný list je 

viac-menej slohovým cvi čením, ale je fakt, že v niektorých 

časopisoch rozhodujú na za čiatku pod ľa abstraktu a práve 

sprievodného listu. Nemal by by ť príliš dlhý, ur čite aj 

s hlavi čkou a podpisom kratší ako jedna strana. Je to zárov eň 

test autorov, či vedia na minimálnom priestore zadefinova ť 

a naformulova ť kvality vlastnej práce. 

 

Formality 

Inú úlohu majú rôzne formuláre, ktoré treba vyplni ť a sú 

súčasťou odoslaného manuskriptu. Viaceré časopisy napr. chcú 

potvrdenia od každého autora, že súhlasí s obsahom manuskriptu 

a že sp ĺňa kritériá autorstva. Viaceré z týchto formulárov 

pritom treba podpísa ť a oskenova ť, čo pri viacerých 

spoluautoroch mimoriadne komplikuje submitovanie. N iektoré 

časopisy vyžadujú aj splnenie a odobrenie checklistu , ktorá má 

predís ť nekompletným manuskriptom. Niekedy je potrebné 

samostatné potvrdenie o zdroji financovaní. Všetky tieto 

formuláre sú sú časťou manuskriptu a bez nich nemožno 

manuskript v príslušných časopisoch odosla ť. Dá sa 

predpoklada ť, že nejde ani tak o obsah formulárov, ale o to, 
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že ich príprava zamedzí rýchlemu odosielaniu málo p ripravených 

manuskriptov. Sná ď, aby si autori vážili časopisy a posielali 

im iba kvalitne pripravené manuskripty. 

 

Angli čtina 

V podstate všetky časopisy, ktoré sú karentové alebo majú 

impakt faktor, sú v angli čtine. Výnimiek je skuto čne minimum. 

Preto je angli čtina absolútnou nutnos ťou pre vedeckú prácu. 

Zárove ň ale treba poveda ť, že ide o špecifickú odbornú 

angli čtinu. Stáva sa, že úspešní vedci s mnohými skvelými  

publikáciami v top časopisoch sa nevedia poriadne dohovori ť po 

anglicky v reálnom živote a naopak, ani rodený Angl i čan ešte 

nemusí vedie ť napísa ť lingvisticky správny manuskript. Opä ť 

platí, že iba čítanie cudzích a pokusy o písanie vlastných 

článkov má význam pri snahe o zlepšenie. Ideálne je mať ako 

spoluautora alebo kolegu, ktorý je ochotný prejs ť manuskript, 

niekoho, kto je native speaker, čiže má angli čtinu ako 

materský jazyk a zárove ň sa vyzná v odbornej problematike. Ak 

sa nepodarí takéhoto pomocníka získa ť, zostávajú komer čné 

služby editácií manuskriptov. Existuje ich množstvo  a sú ve ľmi 

variabilné, čo sa týka rýchlosti, výšky platieb, ale aj 

rozsahu editácie. Tie najlacnejšie skontrolujú použ itie 

angli čtiny, čo samo o sebe výrazne zlepšuje šance manuskriptu. 

Drahšie poskytujú aj služby týkajúce sa prípravy fo rmátu pre 

konkrétny časopis a tie najdrahšie, pre ktoré robia etablovaní  

vedci urobia alebo navrhnú zmeny – editing na úrovn i 

konštruktívneho recenzného posudku vrátane návrhov na 

doplnenie experimentov a analýz. Vzh ľadom na prepojenie 

niektorých takýchto služieb s vydavate ľstvami sa po úpravách 

výrazne zvyšuje pravdepodobnos ť akceptácie manuskriptu. 

Existujú aj časopisy, ktoré takéto služby a potvrdenie o nich 

priamo vyžadujú, ale je ich zatia ľ minimum. Naopak, 
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v niektorých časopisoch takéto úpravy sú sú časťou spracovania 

manuskriptu a autori už len dostanú finálnu upraven ú verziu na 

odobrenie.  

 

Submitovanie 

Už sú dávno pre č časy, ke ď sa manuskripty posielali klasickou 

poštou ako vytla čené kópie. Všetko je elektronické na 

internete. Každý časopis má svoju vlastnú registráciu pre 

autorov, aj ke ď časopisy vydáva to isté vydavate ľstvo, aj tak 

sa treba pre každý časopis na novo a samostatne registrova ť. 

Zmysel tohto obmedzenia nie je jasný, dá sa predpok lada ť, že 

v budúcnosti sa to zmení. Po registrácii dostaneme heslo 

a prístup a môžeme za čať submitovanie. 

Hneď na za čiatku sa autori musia rozhodnú ť aký typ manuskriptu 

idú zasla ť, lebo pod ľa toho sa menia následné formuláre. 

V princípe sa opätovne zapisujú do online databázy informácie 

z titulnej strany vrátane názvu, skráteného názvu a  autorov. 

Viaceré vydavate ľstvá vyžadujú ku každému autorovi aj emailovú 

adresu, aby bol každý informovaný o submitovaní, re sp. aby 

vyh ľadali v databáza daného autora. Zdá sa, že ale data bázy 

jednotlivých časopisov nie sú prepojené. Nasleduje natiahnutie 

– upload súborov, vä čšinou sprievodný list, manuskript 

a obrázky. Online systém vygeneruje pdf súbor, ktor ý treba 

stiahnu ť, otvori ť, prekontrolova ť a odobri ť. Až po obdržaní 

potvrdzovacieho emailu od online systému možno pova žova ť 

manuskript za submitovaný. Potom príde na rad kontr ola 

asistentom rady editorov, ktorý zistí, či sú súbory 

v poriadku, či nechýba nejaká časť manuskriptu, ale 

skontroluje aj formát citovania a literatúry a často vracia 

manuskript na prerobenie týchto formálnych chýb. Po  ich 

odstránení v online systéme s opakovaním všetkých p opísaných 

krokov sa dostáva manuskript k príslušnému zodpoved nému 
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editorovi – managing editor a ten rozhoduje, či je manuskript 

kompatibilný so zacielením časopisu. Iba ak je, posiela 

manuskript na recenzné konanie.  

Revolúciou v procese submitovania priniesol nedávno  časopis 

Free Radical Biology and Medicine, ktorý ako prvý z aviedol 

systém, kde sa v prvom kole submituje len jeden pdf  súbor 

obsahujúci všetko podstatné. K ľúčové je, že si časopis v tomto 

kole nevyžaduje žiadne formátovanie, či už citácií, zoznamu 

literatúry alebo iných sú častí manuskriptu. Tým sa proces 

submitovania maximálne zjednodušuje. Časopis právom o čakáva, 

že sa zvýši kvalita publikovaných článkov, ke ďže časopis sa 

týmto stal mimoriadne atraktívnym pre mnohých vedco v, ktorým 

formálne prepracovanie mnohokrát zbyto čne kradne cenný čas. 

Takto treba manuskript preformátova ť iba po prípadnej 

akceptácii. Podobne závažným a pre budúcnos ť inšpiratívnym je 

pokus niektorých konzorcií poskytova ť autorom službu v tom, že 

ak ich manuskript bude zamietnutý, umožní časopis autorovi 

vybra ť si ďalší časopis z konzorcia a celý manuskript vrátane 

formalít a aj posudkov recenzentov posunie do vybra ného 

ďalšieho časopisu. Toto samozrejme môže by ť pre autorov 

vzh ľadom na negatívne posudky recenzentov dvojse čná zbra ň. Na 

druhej strane ale zjednodušenie submitovania, ktoré  je úplne 

zbyto čne mimoriadne komplikované kvôli formalitám, je zás adným 

argumentov pre tieto časopisy. Zostáva len dúfa ť, že sa takéto 

praktiky rozšíria aj s hrozbou toho, že k manuskrip tu pribudne 

zoznam časopisov, v ktorých bol zamietnutý.  

Pri submitovaní autor odsúhlasuje potvrdenie o tom,  že 

manuskript nie je evaluovaný alebo dokonca už publi kovaný 

v inom časopise. Z toho vyplýva, že ani v časovej tiesni 

nemožno jeden manuskript posla ť do dvoch alebo viacerých 

časopisov v nádeji, že aspo ň jeden časopis článok akceptuje. 

Časopisy medzi sebou komunikujú a v prípade odhaleni a takéhoto 

prípadu je možné, že autor dostane dištanc v danej skupine 
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časopisov a už mu v budúcnosti ni č neodpublikujú. Preto treba 

jednozna čne po čkať na odpove ď, či už pozitívnu alebo negatívnu 

z jedného časopisu, aby autori mohli posla ť manuskript do 

časopisu druhého. Celkový po čet časopisov nie je obmedzený, 

ale za to je obmedzený po čet odborníkov na niektoré témy 

a preto sa môže sta ť, že posudzova ť bude rovnaký recenzent 

v rôznych časopisoch, čo v závislosti od prístupu autorov 

k posudkov môže by ť pozitívne alebo negatívne.  

 

Recenzné konanie 

Ak submitovaný manuskript prejde automatickou a for málnou 

kontrolou a zárove ň editor neodmietne manuskript na základe 

obsahu hne ď, dostáva sa manuskript do recenzného konania. 

V sú časnej vede existuje princíp posudzovania kolegov – peer 

review. To znamená, že na posúdenie dostanú manuskr ipt 

kolegovia – odborníci v danej oblasti, ale z inej k rajiny 

a najmä nie bývalí alebo sú časní spoluautori. Princíp 

nezávislosti je len ťažko aplikovate ľný. Vedci pracujúci na 

jednej téme pri sú časnej špecializovanosti sa navzájom na 

celom svete poznajú. Niektoré časopisy sa snažia objektivitu 

zabezpe či ť tým, že recenzenti nedostanú titulnú stranu 

s menami autorov. Ale vzh ľadom na časti diskusie, kde sa 

výsledky porovnávajú s vlastnými publikovanými v mi nulosti, 

nie je problém autorov, resp. aspo ň autorskú skupinu 

identifikova ť. Aj preto treba s vedcami pracujúcimi na 

podobných témach udržiava ť dobré vz ťahy. 

V rámci procesu submitovania autori v mnohých časopisoch 

dostávajú možnos ť, priam povinnos ť navrhnú ť potenciálnych 

posudzovate ľov a dopredu vylú či ť iných posudzovate ľov. Tento 

výber môže by ť ve ľmi dôležitý. Často sa stáva, že editori 

nevedia nájs ť vhodných posudzovate ľov pre daný manuskript 

a preto siahnu po návrhoch autorov. Editori, resp. ich 
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asistenti oslovujú potenciálnych recenzentov spomed zi vedcov 

skúmajúcich danú problematiku. Vyh ľadávajú ich najmä vo 

vlastných databázach, ktoré sú naplnené údajmi o au toroch 

článkov publikovaných v minulosti v danom časopise. Aj preto 

je dôležité citova ť a vychádza ť z publikácií cieleného 

časopisu. Po čet recenzentov je vo všeobecnosti 3, ale editor 

môže rozhodnú ť aj na základe 1 posudku a môže ich by ť aj 5. 

Časopis dáva recenzentom na posúdenie vä čšinou 3-4 týždne, ale 

tento limit je málokedy splnený. Posudzovanie manus kriptov je 

náro čná a zodpovedná úloha, ktorá nie je platená a ani i nak 

hodnotená, ke ďže posudky sú anonymné. Napriek tomu je pre 

vedcov česť môc ť posudzova ť cudzie manuskripty, hodnoti ť ich 

kvalitu a snaži ť sa ju radami vylepši ť. 

Vo vä čšine časopisov je sú časťou posudzovania všeobecné 

hodnotenie manuskriptu z h ľadiska dôležitosti pre oblas ť 

výskumu. Zvyšok je kombinácia medzi uzatvorenými ot ázkami ku 

konkrétnym aspektom kvalitatívneho hodnotenia a vo ľného 

slovného hodnotenia manuskriptu. Samostatné hodnote nie napíše 

pre editorov, toto hodnotenie nie je ur čené pre autorov. Sem 

sa píšu závažné zistenia oh ľadom plagiarizmu, etických 

problémov alebo otvoreného celkového hodnotenia man uskriptu 

s predpokladaným pokra čovaním. Na základe všetkých detailných 

posúdení by mal recenzent urobi ť závere čné odporú čanie: 

odmietnutie – rejection, ve ľké úpravy – major revision, malé 

úpravy – minor revision, accept – akceptova ť. 

Recenzné posudky samozrejme závisia od osobnosti an onymného 

posudzovate ľa, takže o nich ťažko možno napísa ť nie čo 

všeobecné. Niektorí posudzovatelia posudky vysloven e odfláknu, 

iní napíšu posudky tak detailne, že ich posudok je dlhší ako 

samotný manuskript. Platí ale, že autori sa majú sn aži ť všetky 

pripomienky recenzentov akceptova ť a zapracova ť do novej 

verzie manuskriptu. A to bez oh ľadu na to, či bol záver 

negatívny a manuskript bol zamietnutý alebo bol záv er ve ľké 
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alebo malé úpravy. Po zamietnutí môžu autori manusk ript 

pripravi ť pre iný časopis. Je ale možné, že manuskript dostane 

na posudzovanie ten istý hodnotite ľ a ak sa autori ani 

nesnažili jeho poznámky zapracova ť do manuskriptu, 

pravdepodobnos ť akceptácie sa blížia nule. 

Ani pri relatívne pozitívnych posudkoch nie je isté , že 

manuskript nebude odmietnutý. Editor sa môže rozhod núť, že 

manuskript zamietne na základe hodnotenia priority,  resp. 

celkového významu bez oh ľadu na zvyšné posudky. Zriedkavo sa 

stane aj opak, že editor rozhodne pokra čova ť v recenznom 

konaní, hoci niektorý z posudzovate ľov navrhne manuskript 

zamietnu ť. Vtedy sa šance na akceptáciu prudko zvyšujú. 

V prípade výsledného hodnotenia major revision aleb o minor 

revision, je potrebné pripravi ť samostatný dokument: odpove ď 

oponentom – response to reviewers. Je slušné sa vše tkým 

recenzentom po ďakova ť za ich čas a konštruktívne poznámky. 

Následne treba bod po bode otázky, návrhy a poznámk y 

recenzentov zodpoveda ť, ideálne treba napísa ť, že poznámka 

bola zapracovaná do opravenej verzie manuskriptu. P recíznos ť 

odpovedí oponentom výrazne ovplyv ňuje ich spokojnos ť v druhom 

kole recenzií. Ak sú všetky otázky zodpovedané a ja sne 

zapracované do nového textu, môže editor rozhodnú ť o prijatí 

článku bez ďalšieho kola posudzovania. Toto sa ale vä čšinou 

stáva len pri rozhodnutí minor revision. Recenzenti  sa môžu 

z jedného kola posudzovania na druhé kolo meni ť, hoci je to 

zriedkavé. Vtedy môže by ť posudzovacích kôl aj 7 alebo viac. 

Pre autorov je celý proces ve ľmi zd ĺhavý a frustrujúci, ale je 

to cena za zlepšenie manuskriptu. 

Ak je manuskript akceptovaný, autori dostanú v prie behu 

nieko ľkých týžd ňov korektúry – proofs. Tu už je manuskript vo 

formáte daného časopisu tak, ako vyjde okrem čísel strán. 

Autori musia relatívne rýchlo tieto korektúry prejs ť a urobi ť 

posledné malé opravy, resp. odpoveda ť na posledné otvorené 
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otázky. Ke ď je korektúra odobrená, už nie je možnos ť na článku 

ni č meni ť a článok dostane status v tla či – in press. V tomto 

statuse je článok uverejnený na stránke časopisu a čaká, kým 

sa dostane do kompletného čísla. Ak ide o online časopis, 

článok nie je v tla či, ale je priamo uverejnený.  

Celý proces publikovania vedeckých výsledkov je kom plikovaný, 

je to ale da ň za kvalitu informácií, ktoré sa dostanú k iným 

vedcom a lekárom. Odborná literatúra je cenná práve  kvôli 

garancii kvality informácií, ktoré poskytuje, tým s a výrazne 

líši od akéhoko ľvek iného publikovania. Vzh ľadom na prebytok 

informácií, ktoré zaprí činil rozmach internetu, sa 

k obyvate ľstvu dostáva množstvo informácií, ktoré sú 

jednoducho klamstvami, výmyslami alebo nepravdami. Aby sme 

mali istotu, že aspo ň niektoré zdroje informácií sú 

dôveryhodné, musíme ako vedci akceptova ť náro čný proces 

publikovania v kvalitných odborných časopisoch. Tento prístup 

predstavuje rozumný kompromis medzi potrebou inform ačnej 

kvality a potrebou rýchlej diseminácie výsledkov vý skumu. To 

však ur čite neznamená, že na procese nie je čo zlepšova ť.  


