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Úvod 

´Evidence-based medicine is just as good as the evidence it is based on´ 

David J. Driscoll 

Medicínsky výskum prešiel za posledné storočie obrovským vývojom. Nové výskumné 

metódy priniesli množstvo poznatkov o patofyziológii jednotlivých ochorení a s nimi aj nové 

diagnostické a terapeutické postupy. Tieto nové medicínske postupy sú podrobované stále 

detailnejšej kritike za účelom zvýšenia ich bezpečnosti a účinnosti. Lekár už nevykonáva 

svoje povolanie izolovane od zvyšku odbornej verejnosti podľa svojich vlastných skúseností, 

ale je v dôsledku obrovskej špecializácie jednotlivých medicínskych odborov nevyhnutne 

odkázaný na tímovú spoluprácu a komunikáciu s kolegami z ostatných odborov. Výber 

intervencie, ktorá bude na dané ochorenie a v danej situácii použitá už nevychádza 

z osobného názoru jedného experta, ale je založený na systematickom vyhodnocovaní 

všetkých dostupných dôkazov pre alebo proti jej použitiu. Navyše, v dobe elektronických 

médií je väčšina informácií dostupná aj pre laickú verejnosť, ktorej kritickému oku sa práca 

doktora stále viac a viac vystavuje. 

Toto všetko kladie na vzdelávanie budúcich lekárov a mladých doktorov úplne iné nároky, 

než boli na nich kladené ešte len pred niekoľkými rokmi. Nie každý lekár musí byť 

výskumníkom a tráviť svoj (väčšinou voľný) čas vypracovávaním protokolov pre štúdie, 

zbieraním dát a ich analyzovaním. Vo svete obrovského tlaku spoločnosti na znižovanie 

finančných nákladov na zdravotníctvo na strane jednej a neúprosného tlaku farmaceutického 

trhu na strane druhej, je však povinnosťou lekárskeho stavu používať nástroje medicínskeho 

výskumu na racionálny výber toho postupu, ktorý je za daného stavu vedomostí výhodný tak 

pre individuálneho pacienta, ako aj pre spoločnosť. Bez znalosti metodológie klinických 

štúdií nie sú lekári schopní kritického hodnotenia kvality dôkazu, ktorý im daná štúdia 

ponúka a sú odkázaní veriť interpretácii výsledkov štúdie niekým iným, koho záujmy 

nemusia byť totožné so záujmom lekára vybrať pre pacienta to najlepšie riešenie. 
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Súčasne, vo svete hyperšpecializovaných medicínskych pododborov, je mimoriadne dôležitá 

komunikácia v rámci odbornej komunity. Táto prebieha vo vedeckom svete podľa určitých 

pravidiel prezentovania a publikovania odborných prác a pre mladého lekára je dobré sa 

s týmito pravidlami včas oboznámiť.  

Tieto skriptá majú za cieľ uviesť študentov medicíny a mladých lekárov do pravidiel, ktorými 

sa riadi svet (bio)medicínskeho výskumu. Predkladaný text neobsahuje detailný návod na to, 

ako robiť dobrý výskum, ani sa po jeho prečítaní nikto zrazu výskumníkom nestane. Skôr sú 

nasledujúce informácie uvádzané s cieľom poskytnúť pre mladého výskumníka odrazový 

mostík do fascinujúceho sveta vedy a uľahčiť mu prvé kroky pri analyzovaní výsledkov 

niekoho iného a rozbiehaní vlastného výskumu.   

 

Príjemné čítanie a veľa vedeckého šťastia, 

 

Zuzana Zelinková 
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1 Etické princípy (bio)medicínskeho výskumu 

 

`Ethical behaviour is doing the right thing when no one else is watching  

– even when doing the wrong thing is legal.`  

         Aldo Leopold (1887-1948) 

 

Výraz ´etika´ pochádza z gréckeho slova ´ethos´, čo znamená charakter. Principiálne etika 

napĺňa filozofiu systematického definovania, obraňovania a odporúčania správneho 

chovania. Práve táto systematickosť a racionálna analýza toho, čo v rámci etických 

princípov rozlišujeme ako ´dobré´ a ´zlé´ odlišuje etiku od morálky, ktorá je často ovplyvnená 

výchovou, náboženským cítením, spoločensko-kultúrnym kontextom a ďalšími faktormi. 

Rovnako sa etika odlišuje aj od zákona, ktorý neanalyzuje, ale nariaďuje. Otázka položená 

v kontexte etického vnímania problému neznie ´Čo je v tejto situácii povolené vykonať?´, ale 

´Čo je v tejto situácii správne vykonať?´, keďže tak, ako naznačuje motto v úvode tejto 

kapitoly, nie všetko, čo je legálne je aj správne.  

Prvoradým cieľom biomedicínskeho výskumu je posunúť úroveň našho chápania 

patofyziologických procesov prebiehajúcich v ľudskom tele do takej miery, aby sme boli 

schopní jednotlivé chorobné jednotky efektívne diagnostikovať a liečiť. Na naplnenie tohto 

cieľa je niekedy nevyhnutné realizovať také diagnostické a terapeutické intervencie, ktoré 

vzhľadom k limitovanej úrovni poznania v danom momente môžu byť pre pacienta buď 

neprínosné, alebo dokonca zaťažujúce, či poškodzujúce. Preto v priebehu desiatok rokov 

vývoja biomedicínskeho výskumu vznikla potreba systematizovať používanie etických 

princípov, ktorými sa výskumníci – prevažne lekári – majú v záujme ochrany pacienta riadiť. 
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1.1 História 

História biomedicínskeho výskumu je poznačená množstvom ľudských tragédií, pri ktorých 

bolo s cieľom rozšírenia poznania poškodené zdravie ľuďom bez ich vedomia a súhlasu.  

Nutnosť zadefinovať a používať etické princípy v (bio)medicínskom výskume prvýkrát začala 

byť pre odbornú a laickú verejnosť zrejmá počas zverejnenia šokujúcich informácií 

o pokusoch na zajatcoch realizovaných nacistickými lekármi v koncentračných táboroch 

počas 2. svetovej vojny. Títo lekári boli súdení (a odsúdení) počas známeho Norimberského 

procesu. Pri tomto procese boli v roku 1947 po prvýkrát v histórii biomedicínskeho výskumu 

vytvorené základné pravidlá pre posúdenie etickosti výskumu realizovaného na ľudských 

bytostiach, tzv. Norimberský kódex. Najdôležitejšími z týchto pravidiel, ktoré položili základy 

aj pre neskoršiu Helsinskú deklaráciu (pozri ďalej) sú nevyhnutnosť informovaného 

súhlasu s účasťou na výskume, možnosť ukončenia účasti na štúdii v ktoromkoľvek 

okamihu, potreba minimalizácie rizík spojených s výskumom, demonštrácia jasného 

prínosu výskumu pre spoločnosť a opodstatnenie testovanej hypotézy 

v predklinických štúdiách (Tabuľka 1). 

Norimberský kódex bol síce historickým míľnikom, pri ktorom sa po prvýkrát stanovili etické 

pravidlá pre realizáciu výskumu s ľudskými bytosťami, jeho dopad na reálnu prax bol však 

limitovaný. Tragickými príkladmi z histórie medicínskeho výskumu, ku ktorým došlo napriek 

existencii tohto kódexu, sú Tuskegee syphilis study a Willowbrook hepatitis study.   
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Tab. 1. Interpretácia základných etických princípov biomedicínskeho výskumu podľa Norimberského 

kódexu 

Informovaný súhlas 

Jednotlivec môže byť do štúdie zahrnutý až po vyslovení a písomnom zdokumentovaní súhlasu s 
účasťou na štúdii. Tomuto súhlasu predchádza detailné oboznámenie jednotlivca s priebehom štúdie, 
intervenciami, ktoré v jej priebehu podstúpi ako aj s potenciálnymi rizikami, ktoré pre neho účasť na 
štúdii prináša. 

Možnosť ukončenia účasti na výskume 

Osoba zaradená do výskumu má mať v ktoromkoľvek momente možnosť ukončiť svoju účasť na 
štúdii bez udania dôvodu. 

Minimalizácia rizík spojených s výskumom 

Zodpovedný výskumník má do maximálnej možnej miery znížiť riziká, ktoré pre účastníka štúdie z 
tejto účasti vyplývajú. Tieto riziká majú byť vyvážené potenciálnym prínosom výsledkov výskumu. 
Súčasne má byť výskum koncipovaný tak, aby všetky intervencie boli realizované šetrne a neviedli k 
poškodeniu zdravia účastníka štúdie.  

Význam výskumu pre spoločnosť a vylúčenie alternatívnej možnosti výskumu 

Výskum má priniesť relevantný posun v úrovni poznania daného fenoménu.  

Výskum na ľudských bytostiach nemá byť realizovaný, pokiaľ existuje alternatívny spôsob, akým je 
možné rovnaké informácie získať, či už in vitro štúdiami, alebo štúdiami na zvieratách. Rovnako je 
eticky neprípustné realizovať metodologicky zle koncipovaný výskum. Takýto výskum neprinesie 
kvalitné výsledky, ktoré zlepšia všeobecnú úroveň poznania a preto je záťaž a potenciálne riziko 
spojené so štúdiou pre účastníkov štúdie neprípustné. 

Opodstatnenie testovanej hypotézy v predklinických štúdiách 

Výskum na ľudských bytostiach má mať jasnú hypotézu, pre ktorú sú dostupné argumenty z 
predklinických štúdií. Rovnako je neprípustné pristúpiť priamo k výskumu na ľuďoch bez detailného 
naštudovania si teoretických podkladov pre existenciu danej hypotézy. 

Kvalifikácia výskumníka 

Výskumník má mať na výskumnú prácu, ako aj na medicínsku časť výskumu spojenú so 
starostlivosťou o pacientov, adekvátnu kvalifikáciu.  

(Predčasné) Ukončenie výskumu v prípade nežiadúcich účinkov 

V prípade, že počas realizácie štúdie výjde najavo že intervencia, ktorá je predmetom výskumu, je 
poškodzujúca, má výskumník štúdiu ukončiť. Toto pravidlo je možné extrapolovať aj na situáciu, pri 
ktorej v období realizácie štúdie dôjde nezávisle od tejto štúdie k zmene medicínskeho poznania tak, 
že je výskumná otázka bezpredmetná, alebo je účasť na štúdii v tejto chvíli pre účastníkov škodlivá. 
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1.1.1 Tuskegee syphilis study(1) 

Začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia bol v oblasti rurálneho Juhu Spojených 

Štátov, Malcom County, Alabama, rozbehnutý dvojročný projekt zameraný na zmapovanie 

prevalencie syfilisu v tejto relatívne zaostalej oblasti. Súčasne bolo cieľom projektu 

zlepšenie povedomia populácie o tejto chorobe a zaškolenie zdravotníckeho personálu v jej 

diagnostike a liečbe. Projekt bol financovaný filantropickou organizáciou zameranou na 

zlepšovanie životných podmienok afro-američanov, ktorí tvorili v tejto oblasti 82% populácie. 

Pri tomto projekte bol syfilis diagnostikovaný u 36% afro-američanov žijúcich v tejto oblasti, 

čo výrazne prevyšovalo národný priemer. Tento výrazný rozdiel v prevalencii syfilisu medzi 

belošskou a černošskou populáciou sa stal predmetom vedeckej diskusie a okrem socio-

ekonomických faktorov, ktoré mohli tento rozdiel spôsobovať, bola vyslovená hypotéza, 

podľa ktorej rozdiel v prevalencii syfilisu mohli spôsobovať základné biologické rozdiely 

v patogenéze ochorenia medzi belochmi a černochmi.  

Na testovanie tejto hypotézy, rozhodli U.S. Public Health Services v roku 1932 o realizácii  

follow-up štúdie v Tuskegee, Malcom County, Alabama. Cieľom tejto štúdie bolo sledovať 

prirodzený priebeh neliečeného ochorenia v černošskej populácii. Účastníci boli do štúdie 

rekrutovaní prostredníctvom náboru, ktorý prebiehal medzi černošským obyvateľstvom pod 

prísľubom testu na ´zlú krv – bad blood´, výraz ktorým sa lokálne označovali rôzne neduhy. 

Za účasť na štúdii dostávali účastníci rôzne odmeny vo forme jedla a zdravotníckej 

starostlivosti. Táto štúdia mala pôvodne trvať šesť mesiacov a zahŕňala sledovanie 412 na 

syfilis pozitívne testovaných afro-amerických mužov a 204 kontrol. Účastníci tejto štúdie 

nikdy neboli informovaní o povahe a cieli tejto štúdie a neposkytli k účasti na nej 

informovaný súhlas. Vzhľadom k ´zaujímavým výsledkom´ sa projekt z pôvodných šiestich 

mesiacov predĺžil na 40 rokov a syfilitickým pacientom v tejto štúdií nebola poskytnutá liečba 

a to ani počas celých 25 rokov po objave penicilínu ako účinnej a bezpečnej liečby tohto 

invalidizujúceho a v niektorých prípadoch smrteľného ochorenia. Počas trvania štúdie boli 

k štúdii prizvaní viacerí experti z venerológie, z ktorých väčšina sa o štúdii vyjadrovala 

pozitívne. Až po úniku informácií o štúdii do médií, ktoré vyvolali verejné pobúrenie bola 
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štúdia v roku 1972 ukončená. Obeťami štúdie počas týchto 40 rokov boli nielen samotní 

účastníci, ktorí nedostali adekvátnu liečbu, ale aj ich manželky, ktoré sa nakazili, keďže 

informácia o ochorení nebola účastníkom sprostredkovaná a deti, ktoré sa narodili 

s kongenitálnym syfilisom. 

Diskusia, ktorú táto a ďalšie zverejnené eticky pochybené štúdie vyvolali, nakoniec viedla v 

Spojených Štátoch k zriadeniu Národnej Komisie na Ochranu Ľudských subjektov 

biomedicínskeho výskumu (National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical Research) a vytvoreniu národných výskumných pravidiel (National Research 

Act).  

 

1.1.2 Willowbrook hepatitis study 

V období medzi rokmi 1956 – 1971 bola v Spojených Štátoch realizovaná v štátnej škole pre 

mentálne zaostalé deti v oblasti Willowbrook (Staten Island, NY) štúdia, pri ktorej boli 

s cieľom vývoja vakcíny proti hepatitíde cielene infikované deti umiestnené v tomto ústave. 

Hlavným motívom pre realizáciu tejto štúdie bola vysoká incidencia hepatitídy v tomto 

zariadení v dôsledku zlých hygienických podmienok a nedostatočných priestorov. Štúdia 

bola hlavným výskumníkom a iniciátorom štúdie, dr. Saulom Krugmanom, opodstatňovaná 

práve týmto vysokým výskytom hepatitídy v zariadení(2). Deti mali byť prostredníctvom 

vakcíny infikované tými istými kmeňmi, ktorým by boli vystavené aj prirodzene v prostredí 

zariadenia. Súčasne bol predpoklad, že v prípade vakcinácie bude priebeh hepatitídy len 

subklinický a zanechá ochrannú imunitu. Okrem toho mali mať deti zúčastňujúce sa na štúdii 

poskytnutú aj lepšiu starostlivosť, čím by boli ochránené od iných infekčných ochorení 

vyskytujúcich sa v zariadení. Štúdia bola z administratívneho hľadiska realizovaná podľa 

pravidiel o výskume na ľudských subjektoch a rodičia detí, ako ich zástupcovia, poskytli 

s účasťou na štúdii súhlas. 

Práve tento posledný argument bol často kritizovaný a bol jedným z faktorov, ktoré prispeli k 

tomu, že štúdia sa stala príkladom výskumu s pochybným etickým základom. V 
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písomnom súhlase určenom pre rodičov bol totiž fakt, že ich deti budú infikované hepatitídou 

nejasne sformulovaný a rodičia, ktorí potrebovali dieťa do zariadenia umiestniť zo sociálnych 

dôvodov vzhľadom na dlhé čakacie doby často nemali inú možnosť, než súhlasiť so štúdiou, 

keďže voľné miesta boli len pre deti v štúdii. Súčasne nie je zanedbateľný fakt, že si 

výskumníci zvolili pre realizáciu tejto štúdie práve zraniteľnú cieľovú skupinu – 

inštitucionalizovaných, mentálne retardovaných detí, namiesto primárneho testovania 

hypotézy v mentálne zdravej dospelej populácii a to aj napriek tomu, že ochorenie sa 

vyskytuje aj medzi mentálne zdravými dospelými.  

 

1.2 Helsinská deklarácia 

Tuskegee syphilis a Willobrook hepatitis study predstavujú každá iný spôsob a iný rozsah 

porušenia etických princípov biomedicínskeho výskumu. V prípade Tuskegee syphilis štúdie 

je tragédia ľudských osudov, ktorá bola výsledkom etického pochybenia výskumníkov 

očividná a v žiadnom prípade nie je poškodenie účastníkov v štúdii odôvodniteľné prínosom 

výsledkov štúdie pre medicínske poznanie. Napriek tomu, viacerí experti komentujúci štúdiu 

v jej priebehu, ako aj samotní priamo na realizácii štúdie sa podieľajúci výskumníci, boli 

presvedčení o opodstatnenosti štúdie a regulačné orgány umožnili jej pokračovanie ešte 

ďalších 25 rokov po objavení účinnej liečby.  

Na druhej strane, Willowbrook hepatitis štúdia priniesla dôležité informácie o pôvodcoch 

vírusových hepatitíd, ako aj o možnostiach aktívnej vakcinácie. Bola však realizovaná na 

zraniteľných pacientoch, ktorí sami nemali možnosť sa pre alebo proti účasti na štúdii 

rozhodnúť a ich rodičia nemali nevyhnutne možnosť slobodnej voľby vzhľadom k 

problematickému umiestneniu dieťaťa do ústavu. Tento posledný argument ostáva však 

diskutabilný a ťažko sa v súčasnosti dá doložiť dôkazmi a po formálnej stránke by táto štúdia 

pôsobila eticky korektným dojmom. 

Obidve tieto štúdie však demonštrujú, ako veľmi jednoducho môže výskumník podľahnúť 

výskumnému zápalu a skotomizovať základné etické princípy, ktoré sú pre nezaujatého 
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pozorovateľa očividné. Pokušenia o drobné ústupky voči etickým kritériám číhajú na 

každého a preto je dobré pri príprave štúdie, ale aj v priebehu jej realizácie opakovane 

analyzovať jednotlivé etické princípy biomedicínskeho výskumu a kriticky zhodnotiť, či im 

daná štúdia vyhovuje. V súčasti je ako zlatý štandard uznávaná Helsinská deklarácia 

(World Medical Association), ktorá bola prvýkrát sformulovaná v roku 1964 a odvtedy 

podstupuje pravidelné revízie, naposledy v roku 2008. Jej základné body sú uvedené 

v Tabuľke č. 2, plné znenie a všetky revízie sú dostupné na stránke World Medical 

Association(3).  

 

Tab. 2. Základné etické princípy biomedicínskeho výskumu podľa Helsinskej deklarácie 

Je povinnosťou lekárov, ktorí realizujú medicínsky výskum, ochraňovať život, zdravie, dôstojnosť, 

integritu, právo na sebaurčenie, súkromie a dôvernosť osobnej informácie účastníkov na výskume. 

Medicínsky výskum na ľudských bytostiach sa má riadiť vo všeobecnosti prijatými vedeckými 

princípmi, má vychádzať z dôkladnej znalosti vedeckej literatúry a ostatných relevantných 

informačných zdrojov a adekvátnych laboratórnych a, v závislosti od situácie, zvieracích 

experimentov. Dobré podmienky života zvierat použitých na výskum majú byť rešpektované. 

Pri realizovaní medicínskeho výskumu, ktorý môže poškodiť životné prostredie má byť na toto braný 

ohľad. 

Typ a realizácia každej výskumnej štúdie, ktorá zahŕňa ľudské bytosti musí byť jasne opísaná vo 

výskumnom protokole. 

Výskumný protocol má byť predložený na posúdenie, kritiku, poradenstvo a schválenie výskumnej 

etickej komisii predtým, než štúdia začne. 

Medicínsky výskum zahŕňajúci ľudské bytosti musí byť realizovaný iba osobami s primeraným 

vedeckým vzdelaním a kvalifikáciami. 

Medicínsky výskum zahŕňajúci znevýhodnenú alebo zraniteľnú populáciu alebo komunity je 

odôvodniteľný len v prípade, že sa výskum zameriava na špecifické zdravotné potreby a priority tejto 

populácie alebo komunity a v prípade, že je pravdepodobné, že táto populácia alebo komunita bude z 

výsledkov tohto výskumu profitovať. 

Každému medicínskemu výskumu zahŕňajúcemu ľudské bytosti musí predchádzať starostlivé 

zhodnotenie predpovedateľných rizík a záťaže pre jednotlivcov a komunity zahrnuté do výskumu 
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v porovnaní s predpokladaným prínosom pre nich a ostatných jednotlivcov alebo komunity postihnuté 

skúmaným ochorením. 

Každá klinická štúdia musí byť zaregistrovaná vo verejne dostupnej databáze pred zaradením prvej 

osoby do štúdie.  

Lekári sa nesmú zúčastniť výskumu zahrňujúceho ľudské bytosti pokiaľ nie sú presvedčení, že riziká 

vyplývajúce z výskumu neboli primerane zhodnotené a môžu byť úspešne zvládnuté.  

Lekári musia okamžite ukončiť štúdiu, pokiaľ došlo k zisteniu, že riziká prevažujú potenciálny prínos, 

alebo v prípade, že bol obdržaný definitívny dôkaz o pozitívnom prínose výsledkov. 

Medicínsky výskum môže byť realizovaný iba za podmienky, že cieľ výskumu prinesie výsledky 

prevažujúce záťaž, ktorá zo štúdie pre jej účastníka vyplýva. 

Účasť spôsobilého jednotlivca na medicínskom výskume musí byť dobrovoľná. 

Na ochranu súkromia subjektov zahrnutých do výskumu a na ochranu ich osobných údajov musia byť 

prijaté všetky dostupné opatrenia, rovnako ako aj na zníženie záťaže vyplývajúcej z účasti na 

výskume pre ich fyzickú, mentálnu a sociálnu integritu na najnižšiu možnú mieru. 

V lekárskom výskume zahŕňajúcom spôsobilé ľudské bytosti, každý subjekt musí byť adekvátne 

informovaný o cieľoch, metódach, zdrojoch financovania, akomkoľvek konflikte záujmov, 

zamestnávateľoch výskumníka, predpokladaných prínosoch a potenciálnych rizikách štúdie ako aj o 

záťaži, ktorú môže výskum priniesť a o akýchkoľvek iných relevantných aspektoch štúdie. Potenciálny 

subjekt musí byť informovaný o práve odmietnuť účasť na štúdii alebo stiahnuť svoj súhlas s účasťou 

v ktoromkoľvek momente bez postihnutia.  

Pre medicínsky výskum, ktorý používa identifikovateľný ľudský materiál alebo údaje, sú lekári povinní 

získať súhlas so zbieraním, analýzou, uskladnením a/alebo ich ďalším použitím.  

Pri získavaní súhlasu s účasťou na štúdii lekárom, má byť tento osobitne opatrný v situácii, keď je 

potenciálny subject v závislej situácii od lekára, alebo keď je predpoklad, že by súhlas mohol byť 

vydaný pod nátlakom. 

V prípade nespôsobilej osoby, ktorá je potenciálnym výskumným subjektom, musí lekár získať súhlas 

od splnomocnenej zastupujúcej osoby. 

V prípade, že potenciálny výskumný subjekt, ktorý je vyhlásený za nespôsobilého, je schopný sa 

vyjadriť k rozhodnutiu o účasti na štúdii, lekár musí toto vyjadrenie získať navyše k súhlasu 

splnomocnenej zastupujúcej osoby.  

Výskum zahrňujúci subjekty, ktoré sú fyzicky alebo mentálne neschopné poskytnúť súhlas, napríklad 

pacienti v bezvedomí, môže byť realizovaný iba v prípade, že fyzický alebo mentálny stav, ktorý 
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zabraňuje poskytnutiu informovaného súhlasu je charakteristickým stavom výskumnej populácie. 

Autori, editori a vydavatelia majú všetci etické záväzky voči publikácii výsledkov výskumu. Autori majú 

povinnosť zverejniť výsledky ich výskumu na ľudských bytostiach a sú zodpovední za úplnosť a 

presnosť ich správ. Mali by rešpektovať prijaté odporúčania pre etickú komunikáciu výsledkov 

výskumu (´ethical reporting´). Negatívne a nekonkluzívne rovnako ako aj pozitívne výsledky by mali 

byť publikované alebo iným spôsobom zverejnené. Zdroje financovania, zamestnávatelia a konflikty 

záujmov by mali byť uvedené v publikácii. Výsledky výskumu, ktorý nie je v súlade s princípmi tejto 

Deklarácie by nemali byť prijaté k publikácii. 

 

1.3 Informovaný súhlas 

Ako už bolo spomínané vyššie, dobrovoľný súhlas s účasťou na štúdii je základným etickým 

princípom, ktorý má byť v medicínskom výskume rešpektovaný. Dobrovoľnosť tohto súhlasu 

však nie je jedinou podmienkou, podstatnou súčasťou procesu získania súhlasu s účasťou 

na štúdii je, aby bol potenciálny účastník plne informovaný o cieli, priebehu a rizikách tejto 

štúdie. Celý proces získania informovaného súhlasu s účasťou na štúdii teda obsahuje tri 

základné kroky: poskytnutie informácie, jej pochopenie a vedomý, dobrovoľný súhlas. 

Informácia má byť poskytnutá jednak ústne a jednak písomne, spôsobom, ktorý zodpovedá 

vzdelaniu a inteligencii danej osoby. Jazyk má byť zrozumiteľný, bez odborných výrazov, 

alebo s ich vysvetlením laickým spôsobom. Pri informovaní potenciálneho účastníka o štúdii 

nesmie byť nijakým spôsobom jeho rozhodnutie ovplyvňované, či už podmienením 

zdravotníckej starostlivosti účasťou na štúdii, finančnou odmenou, názorom rodinných 

príslušníkov, alebo vytváraním morálneho tlaku zdôrazňovaním spoločenského významu 

výskumu. Formulár na poskytnutie informovaného súhlasu (príklad informovaného súhlasu 

pozri ďalej v tejto kapitole) má potenciálny účastník štúdie obdržať spolu s ústnym 

vysvetlením a má nasledovne dostať dostatok času na rozmyslenie a prípadné 

zodpovedanie dodatočných otázok predtým, než formulár podpíše. Súčasťou informovaného 

súhlasu je meno zodpovedného výskumníka spolu s jeho kontaktnými údajmi, ako aj meno 

a kontaktné údaje nezávislého lekára (najlepšie odborníka v danej oblasti), ktorému môže 

potenciálny účastník štúdie adresovať otázky v prípade, že potrebuje nezávislú odpoveď.   
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Základná štruktúra informovaného súhlasu 

Časť prvá – Informačný list 
 
Názov štúdie 
 
Krátke zhrnutie štúdie v laickom jazyku 
 
Vážený pán/Vážená pani, 
Váš ošetrujúci lekár Vás informoval o horeuvedenom medicínskom výskume. Nato, aby ste mohli 
udeliť súhlas s účasťou na tomto výskume, je potrebné, aby ste boli dostatočne 
informovaný/informovaná a mohli sa dobrovoľne, po starostlivom zvážení všetkých faktov, rozhodnúť, 
či sa štúdie chcete alebo nechcete zúčastniť. Na toto je určená táto písomná informácia, ktorú si 
môžete v kľude prečítať a v prípade potreby prediskutovať so svojimi blízkymi. V prípade nejasností 
sa môžete obrátiť na lekárov, na ktorých máte uvedený kontakt na záver tohto informačného listu. 
 
Úvod do problému 

 Medicínska situácia, v ktorej sa nachádza potenciálny účastník štúdie – t.j. typ ochorenia, 
prípadne jeho štádium, doterajšie komplikácie (rozsah tejto časti závisí od toho, čo je pre 
štúdiu relevantné) 

 Aktuálne možnosti liečby, resp. aktuálny stav poznania danej problematiky, ktorú má výskum 
za cieľ študovať 

 Predmet výskumu 
 
Cieľ a pozadie výskumu 

 Aká hypotéza je testovaná a prečo? 

 Prečo je dotyčná osoba požiadaná o účasť na výskume? 
 
Predmet výskumu 

 Aký liek, zdravotnícka pomôcka, intervencia alebo diagnostická metóda je predmetom 
výskumu? 

 Ako tento produkt funguje a používa sa už niečo také v súčasnosti? 

 Je tento produkt registrovaný (či už na použitie pri tejto alebo inej chorobe)? 

 Bola takáto intervencia už u ľudí realizovaná?  
 
Opis štúdie 

 Koľko ľudí sa zúčastní výskumu? 

 Bude používané placebo?  

 Budú účastníci rozdelení na jednotlivé skupiny randomizáciou? 

 Ako dlho bude štúdia trvať?  

 Ako bude štúdia ukončená? 
 
 
Výhody a nevýhody účasti na štúdii 

 Aké sú výhody účasti na štúdii? V prípade, že žiadne nie sú, treba toto jasne uviesť! 

 Aké sú nevýhody účasti na štúdii?  
 
Riziká a nežiadúce účinky 

 Aké sú očakávané nežiadúce účinky/Riziká spojené s intervenciou? Ktoré sú časté, ktoré sú 
zriedkavé? 

 Aké sú ostatné riziká spojené s účasťou na štúdii a šanca, že dôjde k zatiaľ nepoznaným 
alebo neočakávaným komplikáciám? 

 Aké sú riziká pri prípadnom otehotnení a dojčení? 
 
Ako prebieha štúdia z pohľadu účastníka štúdie 

 Aké špeciálnu záťaž predstavuje účasť na štúdii (psychickú a fyzickú) – čas, hospitalizácia, 
radiačná záťaž atp. 

 Aké intervencie budú realizované a kým? 
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 Ako často bude musieť účastník chodiť na kontroly mimo svojich pravidelných prehliadok? 

 Vyplývajú z účasti na štúdii nejaké obmedzenia? 

 Vyplývajú z účasti na štúdii obmedzenia užívania ostatných liekov? 

 Bude informovaný praktický lekár? Akou formou? 
 
Ukončenie štúdie 

 Akým spôsobom bude účastník informovaný o výsledku výskumu? 

 V prípade, že účastník nebude o výsledku informovaný, musí byť jasne vysvetlené prečo  

 Môže účastník po ukončení štúdie pokračovať v liečbe? 
 
Čo sa stane, ak pacient nesúhlasí s účasťou na štúdii 

 Aké sú bežné terapeutické postupy, ktoré budú u pacienta aplikované? 
 
Náklady spojené so štúdiou a ich preplácanie 

 Sú pre účastníka prítomné náklady spojené s účasťou na štúdii? 

 Ak áno, ktoré náklady budú preplatené a akým spôsobom? 
 
Ochrana osobných údajov 

 Ako bude zabezpečená ochrana osobných údajov? 

 Kto bude mať prístup k pacientovým údajom? 

 Čo sa stane s údajmi po ukončení štúdie? 

 Budú uskladnené vzorky odobraté pacientovi? (Ak áno, mal by byť na ich uskladnenie 
osobitný informovaný súhlas) 

 Bola štúdia schválená etickou komisiou? 
 

Dobrovoľná účasť 

 Účasť na výskume je dobrovoľná a môže byť kedykoľvek zrušená, bez udania dôvodu 

 Zrušenie účasti je potrebné výskumníkovi zodpovednému za štúdiu oznámiť 
 

Dodatočné informácie 

 Mená, pracovné zaradenia a kontaktné telefónne čísla výskumníkov 

 Meno, pracovné zaradenie a telefonický kontakt na nezávislého lekára 

 Komu môže účastník volať v prípade urgentného stavu? 

 Kde sa môže účastník v prípade potreby sťažovať  
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*v prípade štúdie zahŕňajúcej intervenciu s liekom doteraz nepoužívaným v tejto klinickej situácii 

 

  

Časť druhá – informovaný súhlas 
Názov štúdie: 
Potvrdzujem, že som si informačný list pre účastníkov v štúdii (Názov štúdie, dátum) dôkladne 
preštudoval/a a informácii rozumiem. Dostal/a som dostatočný čas na dodatočné otázky a tieto 
boli k mojej spokojnosti zodpovedané. Mal/a som dostatočný čas na rozmyslenie, či s účasťou 
na štúdii súhlasím. 
Potvrdzujem, že moja účasť je plne dobrovoľná a viem, že môžem svoj súhlas kedykoľvek 
zrušiť, bez udania dôvodu. 
 
Bolo mi oznámené, že ....... /názov lieku/ nie je registrovaný na liečbu ....... /dané ochorenie/.* 
 

Dávam súhlas na účasť na horeuvedenej štúdii a na spracovanie mojich údajov, tak ako sú 

uvedené v priloženom informačnom liste. 

 

Meno účastníka štúdie: 

Dátum: 

Podpis: 

 

Meno výskumníka: 

Dátum: 

Podpis: 
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1.4 Etika realizácie výskumu  

Etické princípy vo výskume sa netýkajú len priamo intervencií na ľudských bytostiach ale aj 

samotného procesu realizácie výskumu, jeho dokumentovania a komunikovania výsledkov 

výskumu odbornej verejnosti. Tieto jednotlivé časti výskumného procesu, na ktoré sa 

vzťahujú etické princípy sa v angličtine označujú ako fair investigating, fair reporting a fair 

publishing. Termín ´fair investigating´ primárne zahŕňa už rozoberané princípy 

sformulované v Helsinskej deklarácii. Medzi tieto princípy patrí: realizovať výlučne výskum 

zameraný na zodpovedanie relevantných výskumných otázok, použiť adekvátnu a kvalitnú 

metodológiu na realizáciu štúdie, neselektovať pacientov do štúdie spôsobom, ktorý by 

viedol k nereprezentatívnym alebo nedôveryhodným výsledkom a dodržať etické pravidlá 

v informovaní pacientov. Fair reporting a fair publishing sa týkajú dokumentovania 

a sprostredkovania výsledkov vedeckej komunite; tieto dva okruhy etických princípov sú 

rozobraté v poslednej kapitole ´Etické princípy publikovania výsledkov výskumu´.  
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2 Výskumný process 

Keď sa povie výskum v medicíne, vynára sa mnohým nezainteresovaným predstava vedca 

pobehujúceho po laboratóriu v bielom plášti, ktorý pridáva rôzne látky, či už k bunkovým 

kultúram, alebo ich podáva laboratórnym zvieratám a sleduje efekt tohto podania. Inými 

slovami, realizuje experiment. Tento experiment má jasné fázy – prípravnú (vypestovanie 

buniek, chov zvierat), intervenčnú (podanie látky), meraciu (kvantifikovanie daného efektu, 

ktorý bý intervencia mala vyvolať) a analytickú (hodnotenie, či je podaná látka naozaj 

zodpovedná za pozorovaný efekt). Súčasne sú aj zjavné jednotlivé ´ingrediencie´ 

experimentu –subjekty podstupujúce experiment a použitý materiál (t.j. bunky, zvieratá, 

testovaná látka), ako aj jeho výstupy (napr. percento buniek, ktoré po podaní látky odumreli, 

alebo objem potravy, ktoré zvieratá prijali za 24 hodín pred a po podaní látky). 

V klinickom výskume, okrem farmakologického výskumu, je experiment, ktorý napĺňa 

esenciu štúdie, nie vždy úplne zreteľný. Napriek tomu je podstatou klinického výskumu tiež 

experiment a pre jeho kvalitnú realizáciu je potrebné jeho jednotlivé fázy, vstupy a výstupy 

do detailov vopred zadefinovať a naplánovať.    

 

2.1 Analýza problému a formulovanie hypotézy 

Základom kvalitného výskumu je prípravná fáza. Táto spočíva jednak v príprave 

experimentu, resp. štúdie po obsahovej stránke a jednak praktickej prípravy jednotlivých 

častí štúdie. Praktickej časti prípravy je venovaná časť Administratíva a logistika realizácie 

štúdie. 

Pri príprave štúdie po obsahovej stránke je absolútnou nevyhnutnosťou detailné 

preštudovanie doteraz publikovanej literatúry v danej oblasti. Ako už bolo spomínané 

v časti o etike výskumu, eticky aj spoločensko-ekonomicky je v medicíne prijateľný len taký 

výskum, ktorý rozširuje poznanie v danej oblasti a má potenciálny prínos pre prax. To 

samozrejme neznižuje význam opakovania nejakej v minulosti realizovanej štúdie za účelom 
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potvrdenia jej výsledkov v inej populácii (tzv. konfirmačné štúdie, často potrebné v genetike), 

alebo za účelom určenia rozsahu v akom je tento fenomén prítomný v danej geografickej 

lokalite (takto má zmysel každá epidemiologická štúdia realizovaná v rôznych regiónoch). 

Štúdium literatúry teda nie je zamerané len na to, aby vedec neopakoval to, čo už bolo 

urobené, ale hlavne, aby prenikol do hĺbky problému, vytvoril si sám názor na študovanú 

problematiku na základe faktov a nie dohadov a prípadne sa pri plánovaní svojej štúdie 

poučil z metodologických nedostatkov štúdií v minulosti.  

Po preštudovaní danej problematiky je potrebné jasne sformulovať hypotézu, ktorej 

potvrdenie, resp. vyvrátenie bude cieľom práce. Výskum, ktorý sa realizuje bez jasnej 

hypotézy a až na záver sa autori snažia výsledky napasovať na dodatočne sformulovaný 

cieľ, je náchylný na množstvo metodologických nedostatkov. Takto náhodne zozbierané 

dáta sú málokedy úplné, súbor má nedostatočnú veľkosť, nie je zaručené, že jednotlivé 

merania boli prevedené štandardizovaným spôsobom a sú naozaj porovnateľné a veľmi 

často dochádza k výberovému výchyleniu (tzv. ´selection bias´, situácia, v ktorej vzorka 

študovaných subjektov nie je reprezentatívna pre študovanú populáciu, detailné vysvetlenie 

pozri ďalej v tejto kapitole).  

Po sformulovaní konkrétnej otázky, na ktorú má štúdia dať odpoveď je potom možné cielene 

vypracovať adekvátny dizajn štúdie, zadefinovať si súbor pacientov a kontrol, výstupné 

parametre, ktoré sa budú v štúdii hodnotiť a dopredu si určiť, aká štatistická metóda bude 

použitá na analýzu výsledkov.  

 

2.2 Admistratíva a logistika realizácie štúdie  

Plánovanie štúdie neznamená len plánovanie všetkých detailov výskumu po obsahovej 

stránke. Rovnako dôležité je zorganizovať si dopredu celú praktickú stránku jeho realizácie. 

Táto zahŕňa jednak vytvorenie efektívnej administratívy a jednak praktické uskladňovanie 

dát a vzoriek.  
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Administratíva obsahuje starostlivé dokumentovanie tak použitých financií na štúdiu (vo 

väčších výskumných skupinách je na toto osobitne vyčlenený jeden zamestnanec) a ako aj 

rôznych legislatívnych podkladov na realizáciu výskumu. Takto je potrebné mať 

zdokumentované vyjadrenie etickej komisie, povolenie od zastrešujúcej organizácie na 

realizáciu štúdie a od každého pacienta, resp. zdravej kontroly, je nevyhnutné mať odložený 

originál podpísaného informovaného súhlasu.  

Dáta a vzorky zozbierané od pacientov by mali byť uskladňované za podmienok, pri ktorých 

je dodržaná ochrana osobných údajov subjektu zahrnutého v štúdii. V praxi sa toto väčšinou 

rieši pridelením náhodne vytvoreného kódu pre každého pacienta v štúdii, pričom prístup ku 

kľúču k tomu kódu by mal mať len sám výskumník a mal by ho držať oddelene od 

samotného súboru dát a uskladnených vzoriek. Rovnako ako k samotnej účasti na štúdii, aj 

k uskladneniu vzoriek, ktoré budú použité neskôr (t.j. mimo tejto štúdie, väčšinou na zatiaľ 

neurčené účely) je potrebné mať zdokumentovaný informovaný súhlas pacienta, resp. 

zdravej kontroly.  

Pri plánovaní logistiky štúdie si treba do detailov predstaviť jednotlivé fázy štúdie a praktické 

kroky, ktoré túto fázu tvoria. Takto treba mať vopred zabezpečenú miestnosť, kde bude 

výskumník informovať potenciálneho účastníka štúdie o cieľoch tohto výskumu a o všetkých 

detailoch, ktoré z účasti na tomto výskume pre jeho účastníka vyplývajú. Rovnako si musí 

výskumník vyčleniť čas na odovzdanie tejto informácie, osobitne, ak výskum nie je jeho 

hlavnou pracovnou náplňou, ale ho realizuje popri svojich klinických aktivitách lekára. 

V ďalšej fáze je potrebné mať premyslené, kto, kde, akým spôsobom a do čoho bude 

odoberať vzorky, ktorých spracovanie bude základným výstupom štúdie. Na minimalizáciu 

možných chýb pri odbere, spracovaní a skladovaní vzoriek je nevyhnutné vopred si stanoviť 

spôsob označovania jednotlivých vzoriek a skúmavky aj s označením pripraviť ešte pred 

odberom vzoriek. Rovnako je dobré si ešte pred začatím štúdie otestovať, či je spôsob 

označenia vzoriek dostatočne trvácny pri danom skladovaní (klasickým príkladom sú 

nálepky na skúmavky, ktoré sa v procese mrazenia vzoriek buď rozmočia a nápis na nich je 

nečitateľný, alebo prestanú lepiť). Súčasne pri zložitejších laboratórnych metodikách je 
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potrebné si dopredu overiť s laboratóriom za akých podmienok a na aký čas môžu byť 

vzorky uskladnené predtým než budú transportované do laboratória. Všetky tieto detaily 

odobratia, označenia, transportu a uskladnenia vzoriek je treba dopredu zadefinovať 

a uviesť do protokolu. V prípade, že v priebehu realizácie štúdie potom dôjde k odchýlke od 

štandardného procesu trasportu a uskladnenia vzoriek je nevyhnutné toto zdokumentovať 

a v prípade rizika, že daná odchýlka od štandardného procesu môže ovplyvniť samotné 

meranie, je potrebné buď previesť kontrolné experimenty na overenie kvality vzorky, alebo 

túto vzorku zo štúdie zaprotokolovane vynechať. Súhrn podmienok spĺňajúcich nároky na 

kvalitný laboratórny klinický výskum sa označuje pojmom ´good clinical laboratory 

practice´ a ich zoznam a definícia je náplňou publikácií rôznych stavovských, národných 

a nadnárodných spoločností; jeden takýto prehľad bol nedávno publikovaný pod záštitou 

Svetovej zdravotníckej organizácie(4). 

 

2.3 Dizajn štúdie 

To, aký dizajn štúdie bude zvolený je výsledkom kompromisu medzi snahou o získanie dát 

čo najvyššej kvality a praktickými možnosťami, ktoré otázka štúdie vymedzuje.  

V ideálnom svete by každá výskumná otázka bola zodpovedaná prospektívnou, 

randomizovanou, zaslepenou, multicentrickou štúdiou, čo však v praktickom živote nie je 

možné. Takýmto spôsobom napríklad nikdy nebude možné zodpovedať otázku, či očkovanie 

detí určitou vakcínou zvyšuje riziko vzniku autizmu. Keby sa mal na zodpovedanie tejto 

otázky použiť dizajn metodologicky čo najkvalitnejšej štúdie, bolo by potrebné od momentu 

začiatku štúdie (prospektívna štúdia – detaily jednotlivých štúdií pozri ďalej v tejto kapitole) 

každé dieťa (konzekutívna štúdia) narodené počas určitého neprerušovaného obdobia 

zahrnúť do štúdie a náhodným spôsobom (napríklad losovaním) určiť, ktoré bude a ktoré 

nebude očkované (tzv. randomizácia). Následne by deti dostali buď vakcínu samotnú, 

alebo placebo (placebom kontrolovaná štúdia), pričom ani lekár podávajúci vakcínu, ani 

rodič dieťaťa by nevedeli, čo dieťa dostalo (zaslepená štúdia). Aby sa vylúčil vplyv 
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geografických rozdielov, resp. vplyv osobitnej genetickej predispozície pre vznik autizmu 

v určitých populáciách, tak by bolo potrebné realizovať štúdiu vo viacerých zdravotníckych 

zariadeniach viacerých krajín (multicentrická, medzinárodná štúdia). Všetky deti by boli 

po vakcinácii sledované počas vopred určeného obdobia napr. šiestich rokov (opäť dizajn 

prospektívnej štúdie) a pri každej kontrole by sa zaznamenával ich psychomotorický vývoj. 

Na záver sledovaného obdobia by sa zhodnotilo u akého percenta detí v skupine s podanou 

vakcínou v porovnaní s percentom detí s podaným placebom došlo v tomto období k vzniku 

autizmu. Absolútna etická neprípustnosť realizácie takejto štúdie je jednoznačná1 a preto 

nikdy takáto štúdia nemôže byť v civilizovanom svete zrealizovaná.  

V prípade, že teda chceme dať na túto otázku odpoveď, sme odkázaní zvoliť taký typ štúdie, 

ktorý je v danej situácii etický a zrealizovateľný. Príkladom takejto ´kompromisnej´ štúdie by 

mohla byť prospektívna štúdia, pri ktorej by sa sledovali deti, ktorých rodičia nechali 

zaočkovať a porovnávali by sa s deťmi, ktorých rodičia sa rozhodli deti neočkovať. Na záver 

sledovania by sa rovnako ako v prvom prípade porovnal výskyt autizmu v týchto dvoch 

skupinách detí. Na prvý pohľad pôsobí takýto dizajn štúdie uspokojivo. Treba si však 

uvedomiť, že vzhľadom k tomu, že dané očkovanie je súčasťou klasickej doporučenej 

očkovacej schémy a má za cieľ chrániť dieťa pred potenciálne smrteľným ochorením, je 

vysoko pravdepodobné, že počet detí, ktorých rodičia sa sami rozhodnú nedať ich očkovať 

bude výrazne nižší ako počet zaočkovaných detí. Odhadovaná prevalencia autizmu je 62 

prípadov na 10 000 obyvateľov(5), čo znamená jeden prípad autizmu na 162 zdravých detí. 

V prípade, že by sa 90% rodičov rozhodlo pre očkovanie a 10% nie, tak by z 1000 

sledovaných detí, 900 pripadlo na zaočkovanú skupinu a 100 na nezaočkovanú skupinu. 

V skupine 900 zaočkovaných detí, by sa vzhľadom na základnú prevalenciu ochorenia 

mohlo vyskytnúť 5 detí s autizmom, zatiaľ čo súbor nezaočkovaných detí by podľa 

predpokladu výskytu ochorenia 1 na 162 zdravých detí, neobsahoval ani jeden prípad 

autizmu. Tento rozdiel 5 chorých detí na 900 zdravých v zaočkovanej skupine oproti 

                                                           
1
 v prípade, že pochybujete o neetickosti takejto štúdie, skúste si predstaviť, že ste rodičom a pediater Vás oslovil 

so žiadosťou o účasť Vášho dieťaťa na štúdii – súhlasili by ste, že Vaše dieťa možno bude, možno nebude 
chránené pred infekciou daným infekčným agens, proti ktorému je očkovanie namierené?  
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žiadnemu chorému dieťaťu v skupine 100 nezaočkovaných detí by pri štatistickom testovaní 

nebol signikantný vzhľadom k rozdielu v absolútnom počte detí sledovaných v týchto dvoch 

skupinách. Na to, aby sa definitívne potvrdilo, resp. vyvrátilo, či tento rozdiel predsalen nie je 

spôsobený nežiadúcim účinkom vakcíny, by bolo potrebné zvýšiť množstvo detí celkovo 

zahrnutých do štúdie a tým aj množstvo detí v neočkovanej skupine. Výsledný počet detí, 

ktoré je potrebné do takejto štúdie zahrnúť, aby výsledky bolo možné spoľahlivo štastisticky 

vyhodnotiť, je potom potrebné určiť prostredníctvom výpočtu tzv. power calculation. 

Pri takomto výpočte si sám autor štúdie určí, aký minimálny rozdiel medzi dvomi 

sledovanými skupinami chce detekovať a na akej hladine významnosti. Štúdia, ktorá by 

s takýmto dizajnom mala zodpovedne dať odpoveď na predloženú otázku, by potom mohla 

byť neúnosne drahá a s dlhým trvaním, keďže by sa výrazne predĺžila doba, počas ktorej by 

sa do štúdie mal zahrnúť adekvátny počet pacientov z kontrolnej (=neočkovanej) skupiny. 

Ďalším rizikom takéhoto dizajnu štúdie tzv. výberové vychýlenie (´selection bias´). 

Autizmus je multifaktoriálne ochorenie s nie jasne definovanou etiopatogenézou, na ktorej sa 

podieľajú tak faktory dedičné, ako faktory prostredia. Tieto faktory môžu byť prítomné 

v nerovnakej miere v skupine očkovaných a neočkovaných detí. Keďže rozhodnutie očkovať 

alebo neočkovať je v tomto dizajne štúdie rozhodnutím rodiča (nerandomizovaná štúdia), 

môžu určité faktory, ktoré spôsobili, že sa rodič rozhodol daným spôsobom súčasne vplývať 

aj na samotné riziko vzniku autizmu u týchto detí. Vzhľadom k tomu, že odmietnutie 

očkovania, ktoré je v základnej odporúčanej schéme, vyžaduje určitú intelektuálnu investíciu 

zo strany rodiča, je možné, že v skupine detí, ktorých rodičia odmietli očkovanie bude 

signifikantne vyššie percento vysokoškolsky vzdelaných rodičov. Naopak, v komunitách 

s určitým náboženským presvedčením je takisto nízka zaočkovanosť detí, ktorá zase 

vychádza z tohto presvedčenia. Pokiaľ by napríklad spôsob domácej výchovy bol jedným 

z faktorov vzniku autizmu tak by toto nerovnomerne rozdelené zastúpenie, či už 

vysokoškolsky vzdelaných rodičov, alebo v prípade druhej hypotézy, silne nábožensky 

cítiacej skupiny, v očkovanej a neočkovanej skupine samo mohlo spôsobiť rozdiely 

v prevalencii autizmu, bez kazuálneho vplyvu očkovania.  
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Ďalšou možnosťou, ako zodpovedať uvedenú otázku o kauzálnom vzťahu očkovania 

a vzniku autizmu, ktorá ušetrí náklady a čas na prospektívne sledovanie je retrospektívna 

štúdia. Pri takejto štúdii by sa spätne identifikovali všetky očkované a neočkované deti. 

Následne by sa určilo, u koľkých detí v týchto dvoch skupinách, došlo k vývoju autizmu 

a tento rozdiel by sa štatisticky vyhodnotil. Informácia o vzniku autizmu u dieťaťa by sa 

mohla získať z chorobopisov, ktoré sú uložené u ošetrujúcich lekárov, alebo by mohol 

výskumník priamo kontaktovať rodičov (za predpokladu, že poskytli k takémuto 

kontaktovaniu súhlas!). Obidva tieto spôsoby získania danej informácie majú svoje 

nedostatky. Pri spätnom vyhľadávaní informácie v chorobopisoch môže byť hľadaná 

informácia nie jasne uvedená a súčasne môže veľa detí v priebehu času zmeniť pediatra 

a informácia nemusí byť dostupná vôbec. V druhom prípade pri kontaktovaní rodičov je zase 

riziko, že si rodičia spätne nemusia dobre pamätať, kedy sa jednotlivé črty autizmu začali 

prejavovať (tzv. recall bias) a pre stanovenie kauzality súvislosti medzi očkovaním 

a autizmom je časová súslednosť medzi týmito dvomi udalosťami rozhodujúca. Navyše, pod 

vplyv tohto vychýlenia zo spomínania si (recall bias) spadá aj možnosť, že pokiaľ 

v spoločnosti panuje u časti populácie názor, že očkovanie by mohlo mať vplyv na vznik 

autizmu, tak by práve rodičia, u ktorých detí k vzniku autizmu došlo, mohli byť týmto 

názorom natoľko ovplyvnení, že si podvedome túto časovú súvislosť budú modifikovať a tým 

budú aj výsledky takto prevedenej štúdie menej hodnoverné.  

Uvedený príklad demonštruje fenomén rozdielnej metodologickej kvality jednotlivých typov 

štúdií. Každá štúdia sa snaží svojimi výsledkami, čo najbližšie priblížiť k skutočnej situácii, 

ale každá štúdia ostáva vždy len aproximáciou. Čím viac sa výsledky štúdie dajú 

extrapolovať pre celú populáciu pacientov, a neplatia len pre tú, ktorá je zahrnutá v štúdii, 

tým viac stúpa význam výsledkov štúdie pre klinickú prax. Pre ohodnotenie stupňa kvality 

dôkazu, ktorý je založený na výsledkoch daného typu štúdie, bola navrhnutá tzv. hierarchia 

dôkazu (´hierarchy of evidence´, obr. 1). Typ štúdie, ktorý je v tejto hierarchii považovaný za 

metodologicky najkvalitnejší predstavuje systematické review a prospektívna, 

randomizovaná, kontrolovaná štúdia. Pod týmito dvomi typmi štúdií sa v hierarchii dôkazu 
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nachádza nerandomizovaná, kontrolovaná štúdia a ešte nižšie tzv. observačné štúdie 

(case-control a kohortové štúdie). Za štúdie s najnižšiou úrovňou kvality dôkazu, to znamená 

s najnižším potenciálom platnosti pre všeobecnú populáciu, sú považované kazuistiky, 

case series a názory expertov (´expert opinion´). Charakteristiky týchto jednotlivých typov 

štúdií spolu s príkladmi sú uvedené v nasledujúcej časti tejto kapitoly. 

 

Obr. 1 Zjednodušená schéma hierarchie dôkazu v medicínskom výskume (podľa Greenhalgh 

2010)(6) 

 

2.4 Charakteristika jednotlivých typov štúdií 

2.4.1 Rozdelenie podľa časového aspektu 

2.4.1.1 Prospektívne a retrospektívne štúdie  

Zjednodušene povedané, prospektívny dizajn štúdie znamená pozerať sa dopredu, 

retrospektívny znamená pozerať sa v čase späť. Pri retrospektívnej štúdii si výskumník 

položí otázku a pozerá sa na vybratý súbor pacientov, v ktorom väčšinou k danému výstupu 

(napr. vzniku ochorenia, podaniu lieku, návratu do práce po chorobe atp) už došlo. Naopak, 

v prípade prospektívnej štúdie k danému výstupu dôjde až po sformulovaní otázky. Pri 

prospektívnej štúdii sú teda pacienti zahrňovaní do štúdie postupne v reálnom čase, sú 

vystavení vplyvu určitej, dopredu definovanej intervencie a v priebehu času trvania štúdie 

v jednom, alebo viacerých vopred určených časových momentoch títo pacienti podstupujú 
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merania, ktoré slúžia na kvantifikáciu efektu danej intervencie. Metodologickú kvalitu 

prospektívnej štúdie predstavuje práve tento fenomén plánovania štúdie dopredu. Keďže sú 

jednotlivé merania dopredu naplánované, sú vykonané štandardizovaným spôsobom, t.j. 

u každého pacienta rovnakým spôsobom a v rovnakom čase, čo pri retrospektívnej štúdii 

často nie je splnené. Súčasne je pri prospektívnej štúdii v porovnaní s retrospektívnou oveľa 

nižšie riziko nekomplentnosti údajov. 

Obidva typy štúdií však majú vpodstate rovnaký metodologický princíp, t.j. v obidvoch sú 

porovnané dve (alebo viac) skupiny subjektov, z ktorých každá buď bola vystavená inému 

vplyvu, alebo jedna mu vystavená bola a jedna nie (príklad očkovaných a neočkovaných 

detí). Pri retrospektívnej štúdii sa však už daný výstup (napr. vznik ochorenia) stal a pri 

prospektívnej k nemu ešte len dôjde. Vzhľadom k tomuto základnému rozdielu, t.j. chýbaniu 

možnosti štandardizácie intervencie, nemožnosť dosiahnuť úplnosť zozberianých údajov, 

keďže neboli zadefinované pred ich odobratím, sú retrospektívne štúdie náchylnejšie 

k vychýleniam, či už vychýleniu výberom (selection bias), alebo vychýleniu spomínaním 

(recall bias). Pri nemožnosti vylúčiť ´selection bias´ v retrospektívnej štúdii je potom aj 

problematické vyjadrenie sa ku kauzalite pozorovaného vzťahu medzi expozíciou danému 

faktoru a pozorovaným výstupom (napr. vznikom ochorenia). Na zníženie rizika selection 

bias sa používa osobitný dizajn retrospektívnej štúdie, ktorý je považovaný za metodologicky 

najkvalitnejšiu možnosť realizácie retrospektívnej štúdie, a to je tzv. case-control štúdia. Pri 

tomto type štúdie sú jednotlivé subjekty vybraté do exponovanej (´case´) a neexponovanej 

(´control´) skupiny tak, aby sa tieto dve skupiny čo najviac k sebe približovali 

charakteristikami, ktoré by mohli ovplyvniť sledovaný výstup (detailný opis tohto typu štúdií 

pozri ďalej v časti Rozdelenia z hľadiska použitia kontrolného súboru).  

Retrospektívne štúdie majú oproti prospektívnym štúdiám, napriek uvedeným 

metodologickým nevýhodám aj niektoré nezanedbateľné výhody. Pri zriedkavých 

ochoreniach, alebo ochoreniach s dlhou dobou latencie, by prospektívne štúdie mohli trvať 

veľmi dlho (čím by sa výrazne zvýšili aj náklady na štúdiu), kým by sa nazbieral dostatočný 

počet pacientov s daným ochorením na adekvátnu analýzu. Pri retrospektívnych štúdiách už 
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k vzniku tohto ochorenia došlo a preto je možné pacientov s ochorením ihneď identikovať 

a súčasne priradiť k pacientom zodpovedajúce kontroly s dostatočnou expozíciou 

sledovanému faktoru. Čas na realizáciu takejto retrospektívnej štúdie už potom zahŕňa len 

čas potrebný na zozbieranie a analýzu dát. Súčasne je retrospektívny dizajn štúdie 

vhodnejší pre štúdie s viacpočetným výstupom, kde pri plánovaní prospektívnej štúdie môže 

byť práve niektorý dôležitý výstup opomenutý.  

Osobitným typom štúdie je tzv. prierezová (´cross-sectional´) štúdia, ktorej základom je 

pozorovanie uskutočnené na celej populácii, alebo jej podskupine v jednom danom 

momente. Táto štúdia na rozdiel od kohortovej štúdie (pozri ďalej v tejto kapitole) 

neobsahuje opakované merania a od case-control dizajnu sa zase líši tým, že zahŕňa celú 

populáciu a nielen jej určitý výber.  

 

2.4.1.2 Konzekutívne a nekonzekutívne štúdie 

Konzekutívne zahrnutie pacientov do štúdie znamená zahrnutie každého pacienta postupne, 

tak ako sa prirodzene dostali do pozornosti či už ošetrujúceho lekára, alebo samotného 

výskumníka. Toto označenie neznamená len, že boli pacienti do štúdie zahrňovaní v poradí 

v akom boli identifikovaní ako vhodné subjekty pre štúdiu, ale súčasne v sebe tento pojem 

obnáša aj vyčerpávajúci charakter tejto metodiky, to znamená, že boli zahrnutí všetci 

pacienti, nie len časť z nich, čo sa potom označuje pojmom nekonzekutívna štúdia. 

Príkladom takýchto dvoch typov štúdií je hodnotenie vplyvu určitého lieku, ktorý je 

nevyhnutné používať v tehotenstve, na vznik vrodených chýb u dieťaťa. V prípade 

konzekutívnej štúdie budú postupne do štúdie zahrnuté všetky ženy, ktoré boli tehotné 

v určitom stanovenom období na určitom geografickom území a užívali daný liek. V tejto 

populácii sa potom vyhodnotí percento vrodených chýb u detí narodeným týmto matkám 

a toto percento sa môže porovnať buď so základným výskytom vrodených chýb v celej 

populácii, alebo sa môžu spôsobom case-control k týmto matkám vybrať kontroly 

z populácie matiek neužívajúcich dotyčný liek. Na rozdiel od tohto konzekutívneho typu 
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štúdie, pri nekonzekutívnom zahrnutí pacientiek do štúdie, budú zahrnuté len určité 

pacientky, čím dôjde k možnosti vychýleniu výberom (´selection bias´). V prípade 

sledovania výskytu vrodených vývojových chýb je vyššia šanca, že práve deti s týmito 

chybami sa skôr dostanú do pozornosti medicínskeho systému, ako deti, ktorých matky síce 

tiež daný liek počas tehotenstva užívali, ale narodili sa zdravé. V prípade nekonzekutívneho 

zahŕňania pacientiek do štúdie je potom riziko, že práve takéto pacientky budú prednostne 

zahrnuté do výskumu a percento detí s vrodenými chybami bude podľa výsledkov takejto 

štúdie vyššie, než je v skutočnosti v celej populácii matiek, ktoré daný liek užívali.  

Nekonzekutívny dizajn štúdie je teda metologicky výrazne slabší v porovnaní 

s konzekutívnou štúdiou a na základe jeho výsledkov väčšinou nie je možné sa vyjadriť ku 

kazualite pozorovaného vzťahu nejakého faktora alebo intervencie (užívanie lieku 

v tehotenstve) a daného výstupu (vrodené vývojové poruchy).  

 

2.4.2 Rozdelenie z hľadiska použitia kontrolného súboru 

2.4.2.1 Význam a definícia kontrolného súboru 

Na zhodnotenie kazuálnosti pozorovaného vzťahu, či už sa jedná o kazuálny vplyv nejakého 

faktora na vznik ochorenia, alebo o zhodnotenie, či skúmaný liek naozaj zlepšuje priebeh 

ochorenia, je nevyhnutné použiť v štúdii kontrolný súbor. Pod kontrolným súborom sa 

rozumie skupina pacientov, alebo zdravých ľudí, ktorí sú vo všetkých relevantných 

parametroch totožní so skúmaným súborom s výnimkou toho, že nie sú exponovaní danému 

faktoru, alebo intervencii.  

Bez použitia kontrolného súboru štúdia prináša len pozorovanie, v ktorom kvantifikuje výskyt 

daného ochorenia v skupine ľudí vystavených danému faktoru. Na základe takýchto 

výsledkov sa však nie je možné vyjadriť, či daný faktor v skutočnosti ochorenie spôsobuje 

(zhodnotenie kazuality). Takýmto príkladom je už spomínaný prípad očkovania určitou 

vakcínou a vznik autizmu. Pokiaľ kvantifikujeme výskyt autizmu v skupine očkovaných detí 

(študovaný súbor - ´study group´), potrebujeme tento výskyt porovnať so skupinou detí 
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neočkovaných (kontrolný súbor - ´control group´). Aby sme si mohli byť istí, že v prípade 

rozdielu výskytu autizmu medzi týmito dvoma skupinami, je tento rozdiel medzi študovaným 

a kontrolným súborom naozaj spôsobený očkovaním a nie inými faktormi, mal by sa 

kontrolný súbor vo všetkých relevantných parametroch zhodovať so študovaným súborom. 

Práve toto rozhodnutie, o ktoré tieto relevantné parametre sa jedná je rozhodujúce pre 

kontrolu kvality výstupov štúdie. Ako už bolo spomínané vyššie, autizmus je multifaktoriálne 

ochorenie a je množstvo faktorov, ktoré môžu prispievať k jeho vzniku a množstvo týchto 

faktorov nám môžu byť doteraz stále neznáme. Minimálne tie faktory, ktoré sú v súčasnosti 

známe by však mali byť v rovnakej miere zastúpené tak v študijnej, ako aj v kontrolnej 

skupine. To znamená, že deti v obidvoch skupinách by nemali mať rozdielnu pôrodnú 

hmotnosť a gestačný vek, mali by v rovnakom percente prekonať iné infekčné ochorenia a 

ich rodičia by mali mať rovnaké vzdelanie a socio-ekonomické postavenie. V niektorých 

geografických oblastiach môžu pribudnúť do tohto zoznamu ďalšie kritériá kontrolného 

súboru (napr. zastúpenie rodičov s určitým náboženským presvedčením v študijnom 

a kontrolnom súbore) v závislosti od lokálnej spoločenskej situácie. Z tohto je zrejmé, že 

vytvorenie kontrolného súboru, ktorý umožní štúdii čo najviac sa výsledkami priblížiť reálnej 

situácii, nie je jednoduché a vyžaduje si starostlivú analýzu doterajšieho poznania 

a chápania daného fenoménu.  

 

2.4.2.2 Spôsoby tvorby kontrolného súboru 

Spôsoby tvorby kontrolného súboru sa líšia podľa toho, či sa jedná o retrospektívnu, alebo 

prospektívnu štúdiu.  

V prípade retrospektívnej štúdie, keď výsledný efekt, ktorý je predmetom štúdie už nastal, 

je možné zvoliť si tzv. case-control prístup, pri ktorom sa ku študovanej skupine pacientov 

(t.j. tej, ktorá bola danému faktoru, ktorého kauzálny vzťah k vzniku ochorenia má štúdia 

zhodnotiť) vytvorí kontrolná skupina spĺňajúca vopred zvolené kritériá. V praxi sa takáto 

kontrolná skupina vytvára tzv. ´match´ systémom, t.j. každému pacientovi zo študovanej 
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skupiny pacientov sa priradí kontrolný pacient, ktorý sa s ním zhoduje v relevantných 

parametroch, tak ako bolo uvedené vyššie v časti definícia kontrolného súboru. Najväčším 

rizikom tohto prístupu je práve riziko voľby nesprávnych alebo nedostatočných kritérií pre 

tvorbu kontrolného súboru. Druhým rizikom, ktoré vyplýva z kombinácie tohto prístupu 

výberu kontrolného súboru s retrospektívnym dizajnom štúdie je možnosť nesprávneho 

zaradenia pacienta namiesto do študijného súboru do kontrolného a vice versa. Takéto 

nesprávne zaradenie subjektov môže výrazne modifikovať výsledky štúdie, osobitne 

v prípade, keď je expozícia danému faktoru zriedkavá. Takýmto príkladom by mohol byť už 

niekoľkokrát použitý príklad štúdie vplyvu očkovania na vznik autizmu, pri ktorom je 

kľúčovým údajom časový vzťah medzi očkovaním a vznikom autizmu. V dôsledku vychýlenia 

spomínaním (´recall bias´, pozri vyššie) sa môže stať, že si rodičia niektorých detí zle spätne 

vybavia súslednosť očkovania a vzniku autizmu (napríklad, že uvedú, že prvé známky 

autizmu nasledovali po očkovaní, namiesto toho, že mu predchádzali) a ich deti budú na 

základe tejto informácie zaradené do študovanej skupiny namiesto kontrolnej. V prípade 

zriedkavého ochorenia, kde sa v súbore 900 študovaných detí očakáva nález 5 detí 

s autizmom, môže takéto nesprávne zaradenie aj len dvoch-troch detí do študovaného 

súboru namiesto do kontrolného spôsobiť štatisticky signifikantný rozdiel, ktorý však nebude 

zodpovedať realite. 

Druhým spôsobom, akým sa pri retrospektívnej štúdii vytvára kontrolný súbor je spôsob 

kohortovej štúdie (´cohort study´). V takomto prípade sa retrospektívne identifikujú všetky 

subjekty spĺňajúce dané kritériá za určité obdobie, čím sa vytvorí kohorta pacientov resp. 

zdravých jednotlicov, ktorí predstavujú cieľovú skupinu výskumu. Táto kohorta sa skladá zo 

skupiny exponovanej danému faktoru – študijnej skupiny a skupiny tomuto faktoru 

neexponovanej – kontrolnej skupiny. U obidvoch skupín sa následne určí rozdiel výskytu 

študovaného ochorenia medzi študijnou a kontrolnou skupinou. Nevýhodou kohortovej 

štúdie oproti case-control study je, že v závislosti od výskytu študovaného faktora môže byť 

počet pacientov v jednej alebo druhej skupine veľmi nízky, čo potom limituje možnosti 

interpretácie štatistickej analýzy výsledkov. Na druhej strane má ale kohortová štúdia tú 
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výhodu, že zahŕňa všetkých pacientov, u ktorých sa vyskytuje sledovaný fenomén, čím sa 

redukuje riziko vychýlenia výberom (´selection bias´).  

Obidva tieto typy dizajnu kontrolovanej štúdie, t.j. ´case-control´ a kohortová sa môžu použiť 

aj pri prospektívnej štúdii, častejšie sa takto používa kohortová štúdia. V takom prípade sa 

minimalizuje riziko vychýlenia zo spomínania (´recall bias´), aj keď stále, vzhľadom k tomu, 

že sa jedná o nemanipulovanú intervenciu (t.j. rozhodnutie o tom, kto bude vystavený určitej 

intervencii – napr. podaniu lieku, alebo vplyvu nejakého faktora prostredia – sa zakladá na 

nejakých pravidlách skutočného života, resp. klinickej praxe) je riziko ovplyvnenia výsledkov 

prostredníctvom ´selection bias´ a tzv. ´confounding´ (pozri ďalej v kapitole Najčastejšie 

problémy dizajnu klinických štúdií). 

Pojmom randomizovaná, kontrolovaná štúdia sa označuje štúdia, pri ktorej sa to, ktorý 

účastník štúdie bude vystavený intervencii (študijná skupina) a ktorý nebude (kontrolná 

skupina) určí náhodne spôsobom, ktorý si výskumník zvolí, ale na výsledok ktorého on sám 

vplyv nemá. Toto náhodné rozdelenie účastníkov štúdie do študijnej a kontrolnej skupiny sa 

nazýva randomizácia a prebieha väčšinou prostredníctvom nejakej formy losovania, či už 

reálnym losovaním alebo na to určeným počítačovým programom. Pri liekových štúdiách je 

dôležitým faktorom, ktorý môže vplývať na výsledok štúdie to, či je účastník štúdie 

a výskumník, ktorý jednotlivé výstupy vyhodnocuje, oboznámený s tým, či pacient 

v skutočnosti dostal účinnú látku, alebo len s ňou na pohľad identický liek, ktorý však účinnú 

látku neobsahuje (tzv. placebo). V prípade, že je štúdia koncipovaná tak, že ani výskumník, 

ani pacient nie sú informovaní o tejto skutočnosti, hovoríme o dvojito zaslepenej (´double 

blind´ alebo ´double blinded´) štúdii. Pokiaľ sa toto týka len pacienta a výskumník je o type 

intervencie u konkrétneho pacienta informovaný, jedná sa o jednoduchú zaslepenú štúdiu. 

Zaslepenie štúdie má význam pre predchádzanie tzv. vychýleniu pozorovateľa (´observer 

bias´). ´Observer bias´ sa môže vyskytnúť pri hodnotení niektorých výstupov štúdie 

samotným výskumníkom (príkladom je zhodnotenie aktivity choroby lekárom), ktorý je 

náchylný poskytnúť pozitívnejšie hodnotenie v prípade pacientov, o ktorých vie, že sú liečení 

aktívnou látkou. Rovnako pacient sám, pokiaľ vie, že dostal aktívnu látku môže inak 
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interpretovať svoje ťažkosti v porovnaní s pacientom, ktorý je bez liečby. Randomizovaný, 

kontrolovaný, zaslepený dizajn štúdie minimalizuje riziká spomínaných vychýlení, ako je 

´selection bias´, ´recall bias´ a ´observer bias´ a preto poskytuje randomizovaná, 

kontrolovaná štúdia metodologicky najkvalitnejšie výsledky.  

Napriek tomu má aj tento typ štúdie svoje slabé miesta a na zodpovedanie niektorých otázok 

je dizajn randomizovanej, kontrolovanej štúdie vyslovene nevhodný. Potenciálnym 

skrytým problémom, ktorý môže aj pri kritickom hodnotení tohto typu štúdie čitateľovi uniknúť 

je problém výberu pacientov do štúdie a tzv. ´exclusion bias´. V prvom prípade sa môže 

stať, že lekári, ktorí identifikujú potenciálnych kandidátov do štúdie z danej pacientskej 

populácie, vedome alebo nevedome vyberajú len určitý typ pacientov, napríklad pacientov, 

ktorí sú ´menej chorí´ vzhľadom na riziko možnosti liečby placebom (čím sa môže zvýšiť 

šanca, že takto vybraní pacienti s miernejšou formou ochorenia budú lepšie reagovať na 

liečbu, ako by reagovali všetci konzekutívne zaradení pacienti), alebo pacientov, ktorí lepšie 

spolupracujú (čím sa zase zvyšuje šanca, že za lepší efekt liečby budú zodpovedať okrem 

študovaného lieku aj iné faktory, napríklad zdravý životný štýl, zodpovedné užívanie iných 

liekov atp). Druhým faktorom, ktorý môže modifikovať výsledky randomizovanej 

kontrolovanej štúdie je tzv. ´exclusion bias´. V takomto prípade môže dôjsť počas trvania 

štúdie k vypadávaniu pacientov zo štúdie (tzv. ´drop-out´) z dôvodu, ktorý spôsobí, že 

výsledná analyzovaná populácia sa bude natoľko líšiť od pôvodne do štúdie zahrnutej 

populácie, že výsledky nebudú aplikovateľné na túto populáciu ako celok.  

Okrem týchto fenoménov modifikujúcich výsledky randomizovanej, kontrolovanej štúdie je si 

pri plánovaní výskumu a voľby dizajnu štúdie potrebné uvedomiť, na aké typy výskumných 

otázok sa tento typ štúdie nehodí. Samozrejme je neetické voliť dizajn placebom 

kontrolovanej štúdie v situáciách, keď je dostupná iná efektívna liečba, ktorá má pozitívny 

vplyv na prognózu ochorenia. Súčasne je metodologicky nevhodné voliť tento typ štúdie pri 

sledovaní prognózy ochorenia, kedy je najvhodnejšia prospektívna kohortová štúdia. 

Rovnako sa randomizované štúdie nehodia na testovanie validity diagnostickej alebo 

skríningovej metódy, kedy je lepšie použiť prierezový (´cross-sectional´) typ štúdie. 
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Ďalšou, praktickou nevýhodou randomizovaných, kontrolovaných štúdií je ich ekonomická 

a časová náročnosť, v dôsledku ktorej veľa takýchto štúdií nakoniec nedosahuje dostatočnú 

kvalitu prevedenia, keďže v rámci šetrenia nezahŕňajú dostatočný počet pacientov na 

adekvátnu štatistickú analýzu, a/alebo nemajú primeranú dĺžku trvania.  

 

2.4.3 Rozdelenie z hľadiska geografickej realizácie štúdie 

Rôzne ochorenia majú rôznu incidenciu a prevalenciu a niektoré sa môžu vyskytovať vo 

veľmi nízkom počte nato, aby sa dala štúdia s dostatočným počtom pacientov realizovať len 

na jednom pracovisku (tzv. monocentrická štúdia). V takom prípade sa na štúdii 

zúčastňujú viaceré centrá (multicentrická štúdia). V prípade, že sa štúdia realizuje 

paralelne na viacerých pracoviskách, je potrebné zabezpečiť, aby boli uniformne dodržané 

nielen kritériá zaradenia účastníkov do štúdie, ale aby boli výstupné merania realizované 

jednotným spôsobom. V prípade laboratórnych stanovení sa väčšinou vyžaduje 

stanovovanie všetkých meraní v jednom laboratóriu a tou istou technikou. Pri analyzovaní 

výsledkov multicentrickej štúdie treba mať na pamäti špecifiká jednotlivých regiónov, 

z ktorých pacienti zaradení do štúdie pochádzajú. Osobitne v prípade medzinárodných štúdií 

sa môžu líšiť nielen študované populácie, ale aj epidemiologická situácia iných ochorení. 

Takto môže napríklad medzinárodná štúdia s liekom potláčajúcim obranyschopnosť 

(imunosupresívna liečba) dokumentovať úplne iné percento infekčných komplikácií v Ázii 

a v Európe. Pokiaľ sa v takomto prípade neurobí detailná analýza každého centra, môžu byť 

celkové výsledky nesprávne interpretované a nevhodným spôsobom aplikované na 

pacientske populácie v ostatných centrách. 
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2.5 Najčastejšie problémy klinických štúdií 

Základným cieľom, ktorý si klinický výskum kladie, je priblížiť sa svojimi výsledkami 

získanými štúdiom vybranej skupiny pacientov čo najbližšie k skutočnej situácii platnej pre 

celú populáciu pacientov tak, aby mohli byť tieto výsledky použiteľné v praxi. Tento cieľ sa 

nie vždy darí stopercentne naplniť a aj výsledky tej najlepšie premyslenej štúdie nemusia 

odrážať realitu v dôsledku viacerých možných metodologických chýb. Takéto chyby môžu 

byť náhodné (´random errors´) a prevažne ich predstavujú nedokonalosti v meraní. 

Náhodné chyby sa vyskytujú vo väčšej alebo menšej miere vo všetkých štúdiách 

s kvantitatívnym výstupom a nedajú sa úplne odstrániť, len minimalizovať. Na minimalizáciu 

náhodných chýb slúži jednak starostlivé vypracovanie a validovanie používaných meracích 

techník a jednak sú tieto typy chýb zohľadnené v štatistickej analýze výsledkov. Na rozdiel 

od náhodných chýb, systematické chyby (´systematic bias´) vkladajú do celej štúdie 

faktor, ktorý systematicky ovplyvňuje výsledky a tým vedie k falošným záverom 

nezodpovedajúcim realite. Systematické chyby sa dajú zohľadiť v štatistickej analýze len v 

prípade, že si ich prítomnosť autor štúdie uvedomuje a zvolí v štatistickej analýze primeraný 

spôsob na zmiernenie dopadu systematickej chyby na výsledky. Vzhľadom k tomu, že 

množstvo takýchto systematických chýb nedokážeme vopred definovať a tým pádom ani 

adekvátne k nim upraviť štatistickú analýzu, je potrebné pokúsiť sa vyhnúť systematickým 

chybám prostredníctvom starostlivej voľby primeranej metodológie štúdie.  

Náhodné rozdiely v meraní sa môžu týkať jednak náhodného výberu subpopulácie, ktorá 

nie je reprezentatívna pre celú populáciu, a jednak sa týkajú náhodného ovplyvnenia 

výsledkov meraní u toho istého jedinca (Obr. 2 a Obr. 3).   
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Obr. 2. Náhodné chyby v meraní – náhodný výber študovanej populácie zo základnej pacientskej 
populácie.  

Na obrázku 2A sú zobrazené dve populácie pacientov s rovnakým výskytom sledovaného znaku 
(predstavený šedým zafarbením hlavy postavičky). Obrázok 2B demonštruje, ako môže náhodný 
výber študovanej skupiny vybratej z tej istej základnej populácie spôsobiť, že výsledné pozorovanie 
sa líši od reálnej situácie. Červenou sú označení prví štyria pacienti, ktorých sme zaradili do štúdie 
(napr. v takom poradí v akom prišli na pravidelné lekárske prehliadky počas konania štúdie). V prvom 
prípade majú všetci štyria zaradení pacienti prítomný hodnotený znak (100% výskyt znaku), zatiaľ čo 
v druhom prípade sú to len dvaja zo štyroch zaradených pacientov (50% výskyt). V obidvoch 
prípadoch pochádza vybratá študijná populácia zo základnej populácie s tým istým výskytom 
sledovaného znaku, ale výsledné pozorovanie vyhodnotí dvojnásobný rozdiel vo výskyte 
pozorovaného znaku medzi prvou a druhou populáciou. Štatistický test nevyhodnotí rozdiel medzi 
týmito dvoma skupinami ako významný v dôsledku malého počtu pacientov zaradených do štúdie. 
Záver štúdie vyhodnocujúcej rozdiely vo výskyte sledovaného znaku medzi dvoma populáciami 
pacientov teda síce bude zodpovedať realite (medzi základnými skupinami v skutočnosti rozdiel vo 
výskyte pozorovaného znaku nie je), ale absolútne čísla vydrajúce výskyt sledovaného znaku budú 
skreslené. Tento typ náhodnej chyby demonštruje riziko štúdií s malým počtom pacientov. Na 
korekciu tejto chyby je najlepšie vypočítať si vopred aké veľké skupiny pacientov je potrebné do 
štúdie zaradiť (´power calculation´), na to, aby rozdiely vo výskyte určitého fenoménu boli spoľahlivo 
detekovateľné. 

  

 
 

Obr. 3. Náhodné chyby v meraní – náhodná variácia výsledkov merania. 

Obrázok demonštruje ako môže náhodná variácia v meraní modifikovať výsledky štúdie tak, že 
nezodpovedajú realite. Prezentovaná štúdia má za cieľ zhodnotiť výskyt sledovaného znaku v danej 
populácii (tento znak podobne ako na obrázku č. 2 predstavuje šedé zafarbenie hlavy postavičky). 
V prípade tohto sledovaného znaku realizujeme 3 merania, pričom pri prvom meraní sledovaný znak 
nenájdeme a pri druhom a treťom meraní áno. K takejto na prvý pohľad nereálnej situácii môže dojsť 
vo výskume veľmi ľahko – jednak má každá technika svoje vlastné metodologické nepresnosti, 
výsledok merania môžu ovplyvniť rôzne iné, s metodikou samotnou nesúvisiace faktory (napr. či bola 
krv odoberaná nalačno, alebo po najedení, čo nemusí pacient otvorene priznať) a v neposlednom 
rade môžu samotné biologické procesy zodpovedať za to, že sa dané pozorovanie mení v čase. 
V prípade, že by sme však realizovali len jedno meranie, vyhodnotíme výskyt daného znaku pri prvom 
meraní ako 33%, zatiaľ čo pri druhom a treťom meraní bude tento výskyt 50%. Na minimalizovanie 
dopadu tohto typu náhodnej chyby na výsledky štúdie je potrebné starostlivé validovanie meracej 
techniky a realizácia opakovaných meraní za splnenia štandardných podmienok počas celého 
priebehu štúdie. 
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Na rozdiel od náhodných chýb, systematické chyby sú spôsobené variáciou, ktorá je 

systematicky prítomná v nejakej časti sledovaného súboru a táto variácia vychyluje (od 

slovenského termínu označujúceho vychýlenie – v angličtine ´bias´) získané výsledky 

meraní natoľko, že nezodpovedajú reálnej situácii. Druhým typom systematických chýb je 

tzv. ´confounding´, ktorý je spôsobený systematickou chybou v interpretácii inak správnych 

výsledkov meraní. 

Vychýlenie sa môže dotýkať ktorejkoľvek fázy štúdie, od výberu pacientov do štúdie 

(´selection bias´), cez meranie (´measurement bias´), po analýzu (´analysis bias´). Ako 

bolo spomínané vyššie v kapitole Charakteristika jednotlivých typov štúdií, každý typ štúdie 

je rizikový pre nejaký typ vychýlenia, preto je potrebné starostlivo analyzovať výsledky štúdie 

aj s ohľadom na prítomnosť možného vychýlenia. Základnými postupmi pre takúto kontrolu 

je vyhodnotenie, či sa kontrolný a študijný súbor zhodujú jednak v základných 

demografických parametroch a jednak v osobitných charakteristikách špecifických pre danú 

výskumnú situáciu (Obr. 4). Na predchádzanie systematického vychýlenia vo fáze merania 

je najlepšie, pokiaľ je to možné vzhľadom na výskumnú otázku, voliť prospektívny typ štúdie 

so zaslepením. V prípade hodnotenia, či vychýlenie nenastalo v analytickej fáze je dôležité 

určiť, či nedošlo v priebehu štúdie k vypadávaniu pacientov zo štúdie na podklade 

systematického pôsobenia určitého faktora, ktorý vyselektoval výslednú skupinu pacientov 

odlišnú od pôvodne zaradenej populácie do štúdie. V takomto prípade je potrebné porovnať 

populáciu pacientov, ktorí z nejakého dôvodu štúdiu nedokončili (´drop-outs´) s výslednou 

analyzovanou populáciou. Aj tu platí, že tieto dve populácie by sa nemali líšiť v základných 

demografických charakteristikách, ani v špecifických parametroch vzťahujúcich sa na dané 

ochorenie.  

Ďalším typom systematických chýb, ktorý sa problematicky odlišuje od uvedeného 

vychýlenia je tzv. ´confounding´, už spomínaná chyba v interpretácii adekvátne získaných 

meraní. ´Confoudning´ je spôsobený prítomnosťou faktora (tzv. ´confounder´), ktorý sa 

vyskytuje simultánne so študovanými faktormi, nie je s nimi v kauzálnom vzťahu, ale výstupy 
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štúdie tiež ovplyvňuje. Typickým príkladom pre ´confounding´ je asociovanie nosenia 

zápaliek s rakovinou pľúc. Pri tomto príklade je očividné, že s rakovinou pľúc sa asociuje 

fajčenie a nosenie zápaliek je len jeho sprevádzajúcim znakom. Pri iných výskumných 

situáciách však tento fenomén nemusí byť taký zreteľný a vplyvu práve neznámych 

(dopredu nepredpokladateľných) faktorov je najlepšie predísť dizajnom randomizovanej 

prospektívnej štúdie.   

 

 

Obr. 4. Príklad vzniku vychýlenia výberom (´selection bias´). 

Na obrázku je schématicky znázornený dizajn štúdie, ktorá má za cieľ zhodnotiť, či má istá mutácia 
vplyv na vznik daného ochorenia. Na dosiahnutie tohto cieľa bol zvolený prierezový (´cross-sectional´) 
typ štúdie, pri ktorom sa v pacientskej populácii registrovanej v centre realizujúcom výskum určil 
výskyt študovanej mutácie. Tento výskyt bol porovnaný s výskytom danej mutácie v populácii bez 
tohto ochorenia, taktiež registrovanej vo výskumnom centre v momente realizácie štúdie. Obr. 4A 
ukazuje, že výskyt mutácie v pacientskej populácii je dvojnásobný oproti kontrolnej populácii. Pri 
štandardnej kontrole kvality štúdie za účelom vylúčenia možnosti vychýlenia výsledkov (Obr. 4B) však 
vyšlo najavo, že pacientska a kontrolná skupina sa líšia vo veku zahrnutých subjektov. Keďže 
kontrolná skupina bola v priemere o 20 rokov mladšia od pacientskej skupiny, nedá sa vylúčiť 
možnosť, že v kontrolnej skupine u niektorých subjektov v priebehu nasledujúcich 20 rokov ochorenie 
prepukne (hypotetická situácia zobrazená na obr. 4C), čím sa percento výskytu mutácií medzi 
obidvoma skupinami vyrovná. V prípade uvedenom na obrázkoch 4A a 4B, by teda prierezový typ 
štúdie mohol priniesť falošne pozitívny výsledok (t.j. pozorovanie, že mutácia sa vyskytuje dvakrát 
častejšie v pacientskej populácii v porovnaní s kontrolnou, čo nemusí zodpovedať realite, ako vidíme 
na obr. 4C). V taktomto prípade by sa vychýleniu výberom dalo predísť použitím iného typu štúdie, 
napr. case-control štúdie, kedy by sa k pacientskej populácii vybrali kontroly rovnakého veku. 
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2.6 Spracovanie výsledkov 

Pod spracovaním výsledkov výskumu sa zvyčajne rozumie štatistická analýza získaných 

pozorovaní a meraní. Spracovanie výsledkov je však oveľa komplexnejší proces, ktorý 

začína uskladnením a prvým spracovaním dát do kvalitnej, do detailov vopred pripravenej 

databázy. Až potom, po obdržaní všetkých výsledkov a ich uskladnení daným spôsobom 

možno pristúpiť k analýze kvality dát, samotnému štatistickému vyhodnotenie výsledkov, ich 

spracovaniu do grafickej podoby a následnému vyhodnoteniu významu výsledkov.   

 

2.6.1 Uskladnenie a spracovanie dát 

Výber a príprava software-u na uskladnenie a spracovanie dát predstavuje kľúčovú fázu 

prípravy výskumu, od ktorej sa odvíja úspech celého spracovania výsledkov a teda aj kvalita 

výstupu výskumu. Ešte pred začatím štúdie, či už retrospektívnej alebo prospektívnej, je 

potrebné dopredu si určiť, ktoré dáta bude potrebné v rámci výskumu zozbierať a v akej 

forme. Týmito dátami sú jednak základné demografické parametre, ktoré charakterizujú 

študovaný súbor pacientov. Vo všeobecnosti sa jedná o vek, pohlavie, základné ochorenie, 

komorbiditu a liečbu. Podľa typu štúdie a otázky, na ktorú má zodpovedať, je potrebné 

základné demografické parametre rozšíriť o ďalšie špecifické detaily. Druhú skupinu dát 

predstavujú vybrané sledované parametre, ktorých spôsob zadávania do databázy si tiež 

treba dopredu premyslieť, aby bolo možné priamo v tomto súbore (t.j. bez nutnosti jeho 

transformácie do iného formátu) realizovať štatistickú analýzu. Kopírovanie dát z jedného 

súboru do druhého, prípadne dodatočná zmena kódovania jednotlivých premenných jednak 

stojí veľa času a jednak zvyšuje riziko chyby, v dôsledku ktorej budú výsledky modifikované. 

Pri uskladňovaní dát je teda potrebné dopredu si uvedomiť, ktoré premenné (t.j. jednotlivé 

charakteristiky súboru, respektíve sledované parametre) sú kontinuálne a ktoré kategorické. 

Pri kontinuálnych premenných si treba zvoliť jednotnú kvantifikáciu údajov (jednotky, 

v ktorých bude výstup štandardne, počas celého priebehu štúdie uvádzaný), pri 

kategorických zase jednotný kódovací kľúč, ktorý bude takisto uniformný pre celý priebeh 
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štúdie. Už pri zadávaní dát si treba naplánovať spôsob štatistického vyhodnotenia, keďže sa 

od neho odvíja aj spôsob vedenia databázy. 

 

2.6.2 Analýza kvality dát 

Po ukončení štúdie, keď boli všetky dáta vopred definovaným spôsobom uložené do 

databázy je ešte pred pristúpením k samotnej štatistickej analýze potrebné skontrolovať 

kvalitu uložených dát.  

Pod takouto kontrolou sa rozumie vyhodnotenie koľko percent z obdržaných dát naozaj 

spĺňa kritériá zadefinované na ich získanie pred začatím štúdie. Dáta, ktoré tieto kritériá 

nespĺňajú by mali byť označené ako chýbajúce dáta (´missing data´) a nemali by byť 

zahrnuté do výslednej analýzy. Súčasne, ešte pred pristúpením ku štastistickej analýze, je 

potrebné pre každú výstupnú premennú zhodnotiť, či je súbor rozdelený rovnomerne. 

V prípade, že súbor nie je rozdelený rovnomerne, je potrebné použiť primeraný štatistický 

test, ktorý toto nerovnomerné rozdelenie zohľadňuje a v určitých situáciách je indikované 

vylúčiť z analýzy jedincov, ktorí sa výrazne odlišujú od ostatných subjektov zaradených do 

štúdie (tzv. ´outlier´). Ďalším krokom v analýze kvality dát je potom vyhodnotenie 

prítomnosti možného vychýlenia prostredníctvom už spomínaného porovnania základných 

demografických parametrov kontrolnej a študijnej skupiny pacientov. 

 

2.6.3 Štatistická analýza 

Správna voľba štatistických metód je základom spoľahlivého vyhodnotenia výsledkov. 

Predmetom tohto učebného textu nie je výklad štatistických metód, tomuto cieľu sa venujú 

početné domáce aj zahraničné učebnice štatistiky pre (bio)medicínske odbory. Vo 

všeobecnosti sa doporučuje, aby lekár ovládal aspoň pasívne základy štatistickej analýzy do 

takej miery, aby bol schopný interpretovať závery publikovaných štúdií. Pri realizovaní 

vlastného výskumu je potrebné už v prípravnej fáze si premyslieť spôsob štatistickej 

analýzy, keďže sa od neho odvíja celý dizajn štúdie a spôsob zbierania dát. Ideálne je 
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komunikovať aktívne od začiatku štúdie so štatistikom, ktorý má skúsenosti s analýzou 

(bio)medicínskych štúdií a po dohovore s ním zvoliť typ štúdie a zodpovedajúcu analytickú 

metódu. 

 

2.6.4 Analýza výsledkov  

Pre mnohých začínajúcich výskumníkov znamená štatistické vyhodnotenie výsledkov štúdie 

konečný krok v spracovaní výsledkov. Štatisticky signifikantný výsledok však ešte 

neznamená, že sa jedná aj o biologicky významný efekt, a rovnako nemusí štastická 

významnosť znamenať kazuálny vzťah vplyvu hodnoteného faktora na výstup hodnotený v 

štúdii. 

Po štatistickom vyhodnotení výsledkov prichádza teda druhá fáza analýzy, t.j. zhodnotenie 

biologickej významnosti pozorovaného efektu. Toto zhodnotenie nie je možné bez hlbokej 

znalosti študovaného problému, jednak z vlastnej klinickej praxe a jednak z detailne 

preštudovanej doteraz publikovanej literatúry o danom probléme. Preto je pre mladého 

výskumníka práve v tejto fáze (okrem už spomínanej prípravnej fázy) mimoriadne dôležitá 

pomoc staršieho kolegu, ktorý má jednak klinickú skúsenosť s daným typom ochorenia 

a jednak sa tejto oblasti venuje aj z hľadiska výskumu. Pri hodnotení, nakoľko je pozorovaný 

štatisticky významný výsledok naozaj relevantný, je potrebné systematicky zhodnotiť, či je 

populácia pacientov zaradených do štúdie naozaj reprezentatívna pre celú populáciu a ak 

nie, na akú subpopuláciu pacientov sa teda výsledky môžu vzťahovať. Súčasne sa 

analyzuje aj absolútna miera pozorovaného účinku; napríklad pri hodnotení vplyvu 

študovanej intervencie na aktivitu ochorenia je okrem štatistickej významnosti poklesu 

aktivity ochorenia dôležité aj o koľko táto aktivita ochorenia poklesla, napríklad či sa pacient 

dostal na úroveň normálnej kvality života, resp. nakoľko bola pozitívne ovplyvnená jeho 

dlhodobá prognóza.  

V neposlednom rade je dôležité zhodnotiť kauzalitu pozorovaného fenoménu, keďže 

koincidencia (súčasný výskyt dvoch fenoménov) nemusí nevyhnutne znamenať príčinno-
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následný vzťah (kauzálny vzťah). Na zhodnotenie kauzality v biológii pozorovaného 

fenoménu sú s určitými obmenami používané Bradfor Hillove kritériá(7), (Tab. 3). Príkladom 

aplikácie týchto kritérií je nedávno publikovaná reakcia na zistenie, že používanie 

hormonálnej antikoncepcie (osobitne jej parenterálnej formy) zvyšuje riziko infekcie vírusom 

ľudskej imunodeficiencie(8), v ktorej sa spochybňuje tento príčinno-následný vzťah. 

Samozrejme, tak, ako všetky kritériá a pravidlá v (bio)medicínskom výskume, ani tieto nie sú 

absolútne a nemenné a slúžia skôr ako pomôcka, než ako definitívne, všetkourčujúce 

zákony. 

 

 

 Tab. 3 Hillove kritériá kazuality.  

Pravdepodobnosť, že faktor A (určitý vplyv prostredia, medicínska intervencia atp) je príčinou stavu B 

(vznik ochorenia, nežiadúci účinok atp) stúpa v závislosti od miery naplnenia nasledovných kritérií: 

 Miera asociácie 
Miera asociácie je kvantitatívne vyhodnotená štatistickými testami. Čím silnejšia je táto miera 
asociácie, tým pravdepodobnejšie je, že A vyvoláva B. 

 Konzistentnosť výsledkov 
Asociácia A s B je konzistentná pokiaľ je potvrdená viacerými nezávislými štúdiami. Na to, 
aby sa dalo predpokladať, že A je v kauzálnom v stahu s B, je potrebné tento vzťah 
dokumentovať nezávislými štúdiami na nezávislých populáciách pacientov. 

 Špecificita 
Špecificita znamená, že jeden faktor (A) ma za následok jeden špecifický efekt (B).  
Toto kritérium je najviac spochybňované vzhľadom k tomu, že situácie, keď je jeden faktor 
v plnej miere zodpovedný za jeden špecifický efekt, sú v biológii a medicíne zriedkavé 
a väčšina ochorení má multifaktoriálnu genézu. Preto neprítomnosť tohto kritéria nevylučuje 
kauzalitu. 

 Časová súslednosť* 
Pôsobenie daného faktora A, ktorý je považovaný za príčinu pozorovaného stavu B musí 
predchádzať vzniku stavu B.  

 Biologický gradient – závislosť dávky a odpovede 
Biologický gradient označuje priamu závislosť miery expozície faktoru A a výšky rizika vzniku 
B. Podobne, ako v prípade špecificity, ani toto kritérium nie je absolútnym kritériom pre 
kauzalitu, keďže v biologickom systéme závislosť dávky a odpovede nie vždy platí. 

 Biologická plauzibilita (prijateľnosť) 
Kritérium biologickej plauzibility označuje potrebu pre existenciu nejakého teoretického 
vysvetlenia pozorovaného vzťahu v kontexte súčasnej znalosti daného problému.  

 Koherencia (Prepojenosť so súčasným poznaním) 
Pozorovaná asociácia A a B by mala súhlasiť s naším aktuálnym chápaním biologického 
fenoménu. 
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 Experimentálna reverzibilita 
Pozorovaný efekt B by mal byť odstrániteľný, alebo aspoň zmierniteľný v prípade, že je 
experimentálne možné ovplyvniť pôsobenie faktora A.   

 Analógia – chýbanie alternatívneho vysvetlenia 
Pri hodnotení, či je asociácia A s B kauzálna je potrebné zvážiť aj iné vysvetlenia než je 
príčinno-následný vzťah. Pri vylúčení prijateľnosti týchto vysvetlení alebo neexistencii iných 
vysvetlení sa zvyšuje pravdepodobnepodobnosť, že A je v kauzálnom vzťahu s B. 

*Časová súslednosť je jediným absolútnym kritériom kauzality 
 
 

3 Sprostredkovanie výsledkov vedeckej práce 

 

Výsledky vedeckej práce sa odbornej verejnosti oznamujú formou článkov publikovaných vo 

vedeckých časopisoch alebo sú prezentované ako prednášky a postery na odborných 

podujatiach. Publikovanie celých článkov (tzv. publikácií in extenso) má pre vedeckú 

komunitu neporovnateľne väčší význam ako publikovanie abstraktov prednášok a posterov. 

Základný rozdiel spočíva v tom, že pri publikovaní celého článku je pre čitateľa prístupná do 

detailov zdokumentovaná metodika výskumu, výsledky a ich interpretácia. Pri celých 

článkoch má teda čitateľ k dispozícii detailný opis metodiky a výsledkov danej štúdie a môže 

sám kriticky zhodnotiť relevantnosť výsledkov či už pre klinickú prax, alebo svoj vlastný 

výskum. Pri publikovaní abstraktov prednášok a posterov je čitateľovi k dispozícii len krátka, 

väčšinou 150 až 200-slovná charakteristika štúdie s najdôležitejšími výsledkami, čo nie vždy 

umožňuje ohodnotiť kvalitu štúdie a s ňou spojený význam pre prax a ďalší výskum. 

 

3.1 Typy publikácií 

3.1.1 Pôvodná práca - Original paper 

Pre publikovanie výsledkov vedeckého skúmania a klinických pozorovaní má každý vedecký 

časopis svoje vlastné kritériá a typy publikácií. Výsledky vlastného, alebo tzv. originálneho 

výskumu sa môžu publikovať formou rozsiahleho článku, v anglofónnej literatúre 

nazývaného ´original paper´, alebo v skrátenej forme, tzv. ´short/brief communications´. 
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V kvalitných časopisoch obidve tieto formy publikácie podliehajú ´peer review´ procesu (t.j. 

ohodnotenia kvality publikácie odborníkmi z danej oblasti – detaily peer review procesu sú 

uvedené ďalej v tejto kapitole). Rozdiel medzi týmito dvomi spôsobmi publikácie výsledkov 

výskumu spočíva v rozsahu povoleného počtu slov, tabuliek, grafov a referencií, pričom 

u short/brief communications býva tento rozsah limitovaný na 1000 až 1500 slov, zvyčajne 2 

tabuľky alebo grafy a maximálne 20 referencií; tieto kritériá sa však líšia v závislosti od 

časopisu.  

Vzhľadom k limitácii rozsahu publikácie sa formou short/brief communications prezentujú 

výsledky menších štúdií, alebo tzv. ´case series´ nazývané aj ´clinical series´, čo sú 

deskriptívne štúdie, ktoré obsahujú pozorovania týkajúce sa buď priebehu choroby, výsledku 

diagnostickej metódy a výsledku alebo nežiadúcich účinkov terapeutickej intervencie 

u malého počtu pacientov. Tento malý počet pacientov opísaných v case series neumožňuje 

adekvátne štatistické zhodnotenie pozorovaného fenoménu, preto case series väčšinou 

slúžia na upozornenie na nejaký potenciálne dôležitý fenomén, ktorý treba následne 

analyzovať formou rozsiahlej štúdie s adekvátne voleným množstvom pacientov. Význam 

case series spočíva v tom, že je jediným spôsobom ako vedeckej komunite sprostredkovať 

výsledky pozorovaní u zriedkavo sa vyskytujúcich, či už chorôb, alebo nežiadúcich účinkov 

liekov (Tab. 4). Okrem toho sú case series určené na rýchle upozornenie odbornej verejnosti 

na potenciálne nebezpečný jav ohrozujúci verejné zdravie, ako je napríklad diagnostika 

nového ochorenia, nežiadúci účinok terapeutickej intervencie, alebo niektorých aspektov 

životného štýlu. Napriek nespornému významu case series ako typu publikácie, ktorá 

zvyšuje úroveň vedomosti odbornej komunity je stále potrebné mať napamäti metodologické 

nedostatky tohto typu štúdií, osobitne vychýlenie výberom (´selection bias´) pri 

nekonzekutívnom spôsobe zahrnutia pacientov do štúdie a tieto aj otvorene v manuskripte 

a jeho záveroch uviesť. 
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3.1.2 Kazuistika - Case report 

Ďalšou formou publikácií vlastných pozorovaní je publikovanie formou kazuistiky, tzv. ´case 

report(s)´, ktorá približuje čitateľovi významné klinické pozorovanie, či už z hľadiska 

netypickej klinickej prezentácie ochorenia, diagnostiky, liečby alebo nežiadúcich účinkov 

terapeutickej intervencie. Kazuistiky sú často neprávom zaznávané ako nedostatočne 

vedecké publikácie, avšak ich prínos tak pre klinickú prax, ako pre ďalšie smerovanie 

základného a aplikovaného výskumu je nezanedbateľný. Význam kazuistík spočíva v 

zdieľaní praktických skúseností s výnimočnými nozologickými jednotkami, nekonvenčnou 

liečbou rozšírených chorôb alebo zriedkavých nežiadúcich účinkov liečby (Tab. 4). Súčasne 

precízne zdokumentovanie zriedkavých ochorení z hľadiska patofyziológie môže prispieť 

k pochopeniu daného biologického procesu, ktorý je pri takomto ochorení postihnutý. 

Príkladom významu dokumentovania zriedkavých ochorení pre pochopenie daného 

biologického procesu, je hereditárna periodická horúčka. Určenie genetickej mutácie 

u pacientov s týmto zriedkavým ochorením umožnilo ďalšie štúdium imunitných procesov, 

v ktorých daný gén zohráva dôležitú úlohu a ktorých pochopenie má význam pre oveľa širšiu 

pacientsku populáciu než akou sú len pacienti s hereditárnou periodickou horúčkou(9). 

Detailné štúdium zriedkavo sa vyskytujúcich syndrómov ako predstaviteľov jedného extrému 

spektra biologickej variability teda môže priniesť dôležité poznanie samotného biologického 

procesu so širokým dopadom na pochopenie ďalších nozologických jednotiek.  

 

Tab. 4 Príklady významných kazuistík a ´clinical series´ 

Citácia Typ štúdie/Počet pacientov Prínos 

Crohn et al.(10) Clinical series  

14 pacientov 

Prvý opis regionálnej ileitídy 
(neskôr nazvanej podľa prvého 
autora Crohnova choroba) 
v histórii 

McBride et al. (11) Case report  

2 deti 

Prvé zdokumentovanie výskytu 
fokomélie u detí narodených 
matkám užívajúcim počas 
tehotenstva thalidomide 

Derkx et al.(12)  Case report 

Jeden pacient 

Prvé použitie liečby protilátkou 
proti tumor necrosis faktoru alfa 
v liečbe autoimunitného 
ochorenia 
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3.1.3 Prehľadný článok – Review 

V prehľadných článkoch autor podáva čitateľovi súhrný pohľad na danú tému. Dobrý prehľadný 

článok by nemal dať čitateľovi k dispozícii len opis všetkých štúdií, ktoré boli na danú tému doteraz 

publikované, ale by mal súčasne tieto štúdie rozanalyzovať z hľadiska metodologickej kvality a ich 

významu pre celkové pochopenie problematiky. V posledných rokoch sú vo vedeckej literatúre 

klasické prehľadné články nahradzované tzv. systematickými prehľadnými článkami (´systematic 

reviews´). Tieto prehľadné články sa líšia od klasických prehľadných článkov tým, že nie sú len 

jednostranným podaním názoru experta, ale sa snažia o použitie rovnako prísnych kritérií pre výber 

a zhodnotenie kvality štúdií, aké sú používané pri tvorbe pôvodných prác samotných. Systematický 

prehľadný článok by mal mať jasne zadefinované kritéria pre vyhľadávanie štúdií (t.j. uviesť, ktorá 

databáza bola použitá, s akými kľúčovými slovami sa pracovalo, ktoré publikačné roky boli zahrnuté 

vo vyhľadávaní a či boli zahrnuté len práce publikované in extenso alebo aj abstrakty publikované 

v zborníkoch, prípadne nepublikované štúdie) a rovnako aj dopredu zadefinované kritéria pre 

hodnotenie metodologickej kvality štúdií. Súčasne sa má autor v systematickom prehľadom článku 

vyjadriť ku klinickému kontextu analyzovaných štúdií a vyvodiť z tohto prehľadu pre čitateľa jasný 

záver. 

 

3.1.4 Letter to editor 

Osobitnou formou komunikácie vo vedeckej komunite sú tzv. letters to editor, ktoré predstavujú 

reakcie na publikované články adresované editorovi. Vo väčšine časopisov sa prijímajú len reakcie na 

články publikované v danom časopise v priebehu posledných šiestich mesiacov až roka. Letters to 

editor sú limitované rozsahom a počtom referencií a ich význam spočíva v tom, že ponúkajú priestor 

na vecnú diskusiu k publikovanej problematike. Proces publikovania letters to editor sa líši v závislosti 

od časopisu, nie v každom podliehajú peer review procesu. Vo väčšine časopisov býva takáto reakcia 

ešte pred odpublikovaním ponúknutá aj autorovi pôvodného článku, ktorý má možnosť sa k nej 

vyjadriť a jeho reakcia je potom publikovaná spolu s daným letter to editor. Tento typ publikácie 

zastáva v komunikácii odbornej verejnosti nezastupiteľné miesto, keďže je, okrem diskusie na 

odborných podujatiach, jediným priestorom pre vyjadrenie sa k publikovaným výsledkom. Toto 

vyjadrenie môže už publikované výsledky podporiť a rozšíriť ich o vlastnú skúsenosť, čím sa prispieva 

k sile dôkazu (´body of evidence´), alebo naopak, konštruktívnou kritikou upozorniť vedeckú komunitu 
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na metodologické nedostatky(13-15), ktoré unikli review procesu, alebo na dáta, ktoré v pôvodnom 

článku chýbajú a stavajú výsledky do nového svetla.  

 

3.2 Typy prezentácií na odborných podujatiach 

3.2.1 Prehľadná prednáška - ´state of the art lecture´ 

Výsledky vedeckej práce sa na odborných podujatiach prezentujú dvomi spôsobmi – formou 

prednášky alebo formou posteru. Prednášky môžu dvoch typov – tzv. ´state of the art lecture´, čo je 

vyžiadaná prednáška (´invited lecture´), o ktorú organizátori podujatia požiadajú experta v danej 

oblasti. Cieľom tejto prednášky je podať objektívny prehľad problematiky a v jej záveroch by mali byť 

jasné odporúčania, či už pre smerovanie ďalšieho výskumu, alebo pre prax. Podobne, ako pri 

prehľadnom článku by sa v takejto prehľadnej prednáške mal autor snažiť o čo najobjektívnejší 

pohľad na problematiku podložený doteraz publikovanými dátami. Na rozdiel od prehľadného článku 

(´review´) je však pri prehľadnej prednáške väčšinou akceptovaná väčšia miera subjektivity 

a auditórium často od prednášateľa očakáva okrem prehľadu dát aj vyjadrenie sa k problému na 

základe vlastných skúseností formou tzv. ´expert opinion´ (pozri časť Level of evidence z kapitoly 

Dizajn štúdie). Prehľadná prednáška máva zvyčajne aj vyčlenený dlhší čas ako prednáška 

prezentujúca pôvodnú prácu, väčšinou sa jedná o 20 až 30 minút, pričom pôvodné práce bývajú 

plánované na prezentácie rozsahu 7 až 15 minút, v závislosti od typu podujatia. 

 

3.2.2 Prezentácia pôvodnej práce 

Ako je uvedené vyššie, pôvodná práca sa môže na odbornom podujatí prezentovať formou prednášky 

alebo posteru. Formu prezentácie určujú autorovi práce vedeckí organizátori podujatia. Autor sa 

uchádza o možnosť prezentácie výsledkov svojej práce na danom podujatí zaslaním abstraktu 

(zhrnutia výsledkov svojej práce – detailné vysvetlenie je uvedené ďalej v tejto kapitole v časti Písanie 

vedeckých článkov, Abstrakt) organizátorom konferencie. Toto zaslanie je v súčasnosti už takmer 

výlučne formou elektronického online systému, výnimočne môžu byť abstrakty zasielané 

elektronickou poštou priamo vedeckému sekretárovi podujatia. Abstrakty pôvodných vedeckých prác 

potom podliehajú peer review procesu, pri ktorom experti v danej oblasti oslovení vedeckými 
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organizátormi podujatia, alebo organizátori samotní, hodnotia kvalitu na prezentáciu ponúknutých 

výsledkov. Presné kritéria a spôsob hodnotenia sa líšia v závislosti od podujatia, ale v princípe sa 

kvalita abstraktu hodnotí vzhľadom k nasledovným oblastiam (Tab. 6): 1. po obsahovej stránke - 

originalita práce, význam študovanej problematiky, adekvátnosť použitých vedeckých postupov 

a interpretácie výsledkov; 2. po formálnej stránke – úroveň angličtiny, zrozumiteľnosť textu 

a dodržanie predpísanej štruktúry a rozsahu abstraktu (detailné vysvetlenie je uvedené ďalej v tejto 

kapitole, v časti Písanie vedeckých článkov, Abstrakt). Po zhodnotení abstraktov podľa uvedených 

kritérií sa následne organizátori rozhodnú, či je kvalita abstraktu dostatočná na prezentáciu na danom 

podujatí a akou formou, t.j. ako prednáška alebo poster, by mala byť práca prezentovaná. 

Rozhodnutie, či bude autorovi ponúknutá možnosť prezentácie práce formou prednášky alebo 

posteru závisí nielen od kvality štúdie a jej atraktívnosti pre dané auditórium, ale aj s organizačnými 

možnosťomi podujatia. Osobitne v prípade veľkých medzinárodných konferencií bývajú aj mimoriadne 

kvalitné štúdie s vysoko relevantnými výsledkami prijaté na prezentáciu formou posteru, keďže rozsah 

programu neumožňuje prezentovať všetky takéto štúdie formou prednášok.  

 

Tab. 5. Základné kritériá pre hodnotenie kvality vedeckej práce v peer review procese 

Obsah 

 Originalita práce 
 

 Význam študovanej problematiky  
o Pre pochopenie procesu  
o Pre ďalší výskum 
o Pre klinickú prax 

 

 Adekvátnosť použitých vedeckých postupov 
o Dizajn štúdie 
o Rozsah štúdie 
o Štatistické metódy 

 

 Primeranosť interpretácie výsledkov 
o V kontexte doterajšieho poznania 
o V kontexte metodológie štúdie 

Forma 

 Úroveň použitého jazyka (najčastejšie angličtiny) 

 Zrozumiteľnosť textu 

 Dodržanie predpísanej štruktúry a rozsahu abstraktu 
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Prezentácia pôvodnej práce formou prednášky má presne stanovenú štruktúru, ktorá sa riadi 

tými istými princípmi ako abstrakt a pôvodný článok. Mala by obsahovať veľmi krátke 

uvedenie auditória do problematiky, za ktorým nasleduje cieľ práce, metódy použité pri 

výskume, inklúzne a exklúzne kritéria pacientov, štatistické metódy, výsledky a záver práce. 

Cieľom prezentácie pôvodnej práce je podeliť sa s odbornou verejnosťou o výsledky 

a získať spätnú väzbu na kvalitu a význam práce formou diskusie po prednáške. 

Prezentácia pôvodnej práce má teda zahŕňať predovšetkým výsledky vlastnej práce a nie 

rozsiahly prehľad už publikovanej literatúry. Detaily štruktúry a základných pravidiel 

prezentácie pôvodnej práce sú uvedené ďalej v tejto kapitole (časť Príprava prednášok 

a posterov). 

Ďalšou formou prezentácie pôvodnej práce je poster. Postery sú prezentované počas 

odborných podujatí v na tento účel osobitne vyčlenených priestoroch, väčšinou je určený aj 

deň prezentácie posteru. V tento deň má autor poster umiestniť na jemu určenom mieste 

a návštevníci konferencie majú celý deň na to, aby sa s obsahom posteru oboznámili. Na 

väčšine vedeckých podujatí bývajú v programe zaradené špeciálne sekcie na diskutovanie 

pri posteroch, kedy je žiadúce (a na niektorých podujatiach povinné), aby autor stál pri 

posteri a bol pripravený stručne prezentovať výsledky. Rovnako ako u prednášky, aj cieľom 

posteru je zdieľať výsledky vedeckej práce s kolegami v odbornej komunite a preto je 

aktívna účasť pri prezentácii posteru dôležitá jednak pre zviditeľnenie vlastných výsledkov, 

ako aj získanie spätnej väzby o kvalite práce a nadviazanie kontaktov s kolegami s iných 

pracovísk. 

 

3.2.3 Písanie vedeckých článkov 

3.2.3.1 Jednotlivé časti článku a ich obsah 

Vedecký článok, ktorý prezentuje výsledky pôvodnej vedeckej práce má štandardnú 

štruktúru, ktorá sa v závislosti od časopisu líši len v detailoch. Základné časti sú Úvod 

(´Introduction´ alebo ´Background´), Súbor a metodika (´Patients&Methods´ alebo 
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´Materials&Methods´), Výsledky (Results) a Diskusia (Discussion). Osobitnou súčasťou 

článku je Použitá literatúra (References), ktorá obsahuje odkazy na články citované 

v manuskripte.  

V Úvode autor stručne načrtáva doterajšie výsledky výskumu v danej oblasti. Vzhľadom 

k tomu, že jeho článok je určený špecializovanej odbornej verejnosti, nie je potrebné sa 

rozsiahlo venovať všeobecne známym patofyziologickým a klinickým charakteristikám 

ochorenia. Úvodná časť článku by mala uviesť, čo je o danom probléme doteraz známe 

a kde sú nedostatky súčasného poznania. Z tohto kontrastu by mala prirodzene na záver 

úvodu vyplynúť konkrétna otázka, na ktorú autori hľadali odpoveď. Táto otázka sa potom 

formuluje ako cieľ práce, zvyčajne v poslednom odstavci úvodu. 

Časť Súbor a metodika opisuje do detailov spôsob, akým bol vytvorený súbor pacientov, 

použité vyšetrovacie metódy a osobitne sa v tejto časti uvádzajú použité štatistické metódy. 

Použité metódy musia byť opísané v takých detailoch, aby bolo možné podľa údajov 

úvedených v tejto časti štúdiu zreprodukovať na inom pracovisku a súčasne, aby si mohol 

čitateľ vytvoriť jasný názor na kvalitu prevedenej štúdie. Z metodologického hľadiska je 

dôležité jasne zadefinovať, či sa jedná o retrospektívnu alebo prospektívnu štúdiu, mono- 

alebo multricentrickú, či sa jedná o konzekutívne zaradených pacientov, alebo o osobitne 

vyselektovaných pacientov a či sa jedná o kohortu alebo kontrolovanú (case control) štúdiu 

(detaily sú uvedené v kapitole Dizajn štúdie). Pre úplnosť však nestačí len zakategorizovať 

typ štúdie, ale je potrebné aj v ďalšom texte do detailov vysvetliť priebeh štúdie, časový 

úsek, v ktorom bola štúdia realizovaná, ako boli pacienti a zdravé kontroly pre štúdiu 

získavaní atď. Takisto je nevyhnutné uviesť, či bola štúdia schválená etickou komisiou a ak 

nebol súhlas komisie žiadaný, tak treba uviesť dôvody, prečo to autori nepovažovali za 

potrebné. V časti, ktorá uvádza štatistické metódy sa taktiež do detailov uvádza spôsob 

analýzy, typ použitého testu, rovnako ako aj spôsob charakterizácie súboru– napr. formou 

kategorických premenných ako percentá, alebo spojených premenných ako priemer, resp. 

medián, smerodajná odchýlka atp. Časť Súbor a metodika predstavuje najdôležitejšiu časť 

pre posúdenie kvality štúdie a dôveryhodnosti výsledkov a preto je mimoriadne dôležité 
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venovať jej tvorbe maximum pozornosti. Táto časť je aj veľmi kriticky hodnotená v peer 

review procese a pokiaľ nie je metodika v detailoch zrozumiteľne opísaná, býva toto často 

dôvodom na odmietnutie manuskriptu, napriek jeho potenciálne zaujímavým výsledkom. 

Časť Výsledky má jasným a zrozumiteľným spôsobom čitateľovi sprostredkovať výsledky 

štúdie. Táto časť má byť jasne prepojená s časťou Súbor a metodika, nesmú v nej zrazu 

vystupovať údaje, ktoré nie sú v metodike jasne zadefinované. Výsledky sú stručné, písané 

vecným vedeckým jazykom a majú obsahovať výlučne dáta, nie interpretáciu výsledkov. Do 

určitej miery sa pripúšťa pre plynulosť textu vo výsledkoch používať slovné spojenia, ktoré 

prepajájú jednotlivé paragrafy (v angličtine typické ´However´, ´Neverthless´, ´Although´, 

´Since´ etc.), nedoporučuje sa používať výrazy, ktoré majú hodnotiaci resp. emocionálny 

nádych (´Suprisingly, we found....´, ´Unexpectedly, the control group showed....atp). Typicky 

začínajú Výsledky všeobecnou časťou, v ktorej sú uvedené základné demografické 

charakteristiky súboru pacientov, ako je vek, pohlavie, v závislosti od skúmanej otázky dĺžka 

trvania ochorenia, liečba, komorbidita atp. Táto všeobecná časť nemá fixnú pozíciu v rámci 

článku, v niektorých časopisoch je vyžadované uviesť ju ešte v časti Súbor a metodika, 

v iných je súčasťou výsledkov. V prípade, že sa jedná o kontrolovanú štúdiu, je potrebné 

v tejto všeobecnej časti výsledkov explicitne uviesť, či medzi študovaným a kontrolným 

súborom neboli štatisticky významné rozdiely v základných demografických 

charakteristikách. Tento údaj je potrebný na upozornenie čitateľa na možný ´selection bias´, 

resp. na vyvrátenie jeho možného vplyvu na výsledky štúdie.  

Dôležitou súčasťou Výsledkov je ich grafická časť – tabuľky a grafy. Tieto by mali byť 

pochopiteľné aj bez čítania textu, preto je dôležitá ich legenda, ktorá má uvádzať aj stručný 

popis metodiky a typ použitého štatistického testu. Samozrejmosťou je splnenie základných 

podmienok grafov – jasný popis osí, uvedenie jednotiek, v ktorých sú výsledky uvádzané, 

vysvetlenie skratiek, legenda znakov a farebného kódovania. Tabuľky a grafy majú dopĺňať 

informáciu uvedenú v texte, nie ju duplikovať a majú byť na ne jasné odkazy v texte 

Výsledkov. 
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Časť Diskusia slúži na uvedenie prezentovaných výsledkov do kontextu doterajšieho 

poznania, rozobratie dôvodov pre eventuálnu diskrepanciu s doteraz publikovanými 

výsledkami a férové zhodnotenie pozitív a negatív predkladanej štúdie. V Diskusii je možné, 

na rozdiel od výlučne vedecky vecného zvyšku manuskriptu, použiť voľnejší jazyk, je však 

stále potrebná vecná interpretácia faktov. Napísanie tejto časť manuskriptu vyžaduje hlboké 

poznanie problematiky a nie je vhodné sa do nej púšťať bez dôkladného preštudovania 

detailov doteraz publikovaných štúdií. Častou chybou pri písaní diskusie je nespomenutie 

niektorých štúdií, osobitne štúdií, ktorých výsledky sa autorovi ´nehodia´ . Takýto nedostatok 

je pre experta v danej oblasti, ktorým editor alebo reviewer (reviewer = expert, ktorého editor 

časopisu požiadal o zhodnotenie kvality a významu v manuskripte predkladanej štúdie, 

detaily o Peer review procese s uvedené ďalej v tejto kapitole) sú, nepriehľadnuteľný 

a podobne, ako neúplný opis metodológie, môže byť dôvodom na zamietnutie manuskriptu. 

Diskusia typicky začína krátkym odstavcom, v ktorom autor dvomi-tromi vetami zhrnie 

základné výsledky štúdie. Vhodné je nadviazať diskusiou o rozdieloch, resp. podobnostiach 

výsledkov predkladanej štúdie s predošlými vedeckými prácami a o príčinách týchto 

rozdielov. Z tohto porovnania s historickou literatúrou by malo prirodzene vyplynúť 

zhodnotenie prínosu prezentovaných výsledkov pre ďalší výskum a klinickú prax. V ďalšej 

časti sa kriticky uvádzajú nedostatky štúdie, ako aj argumenty, prečo sú výsledky štúdie 

napriek týmto nedostatkom hodné záujmu odbornej verejnosti. Posledný odstavec diskusie 

má obsahovať jasne sformulovaný záver vyplývajúci z výsledkov štúdie spolu so základným 

praktickým výstupom.  

Osobitnou súčasťou odbornej publikácie je abstrakt. Abstrakt predstavuje stručné zhrnutie 

štúdie, je obmedzený rozsahom a má pevnú štruktúru – Úvod (Introduction), Cieľ štúdie 

(Aim of the study), Súbor a metodika (Patients&Methods), Výsledky (Results) a Záver 

(Conclusion). Písanie abstraktu vyžaduje zručnosť, keďže je potrebné niekoľkými slovami 

vystihnúť esenciu štúdie a limitovaný počet slov spôsobuje neskúsenému autorovi často 

problém, ktoré informácie vynechať. Preto by písanie abstraktu malo prísť ako posledná fáza 

tvorby manuskriptu, keď starostlivá interpretácia výsledkov už prebehla a hlavný odkaz 
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štúdie je autorom jasne sformulovaný. Po odpublikovaní článku je abstrakt, na rozdiel od 

zvyšku manuskriptu, voľne dostupný online a slúži odbornej verejnosti na rýchle 

oboznámenie sa so štúdiou a získanie základného dojmu, či je článok pre nich relevantný. 

Preto je dôležité, aby bol abstrakt dobre čitateľný a ľahko zrozumiteľný a aby si na jeho 

základe čitateľ vedel vytvoriť jasný pohľad na predkladanú štúdiu. Za účelom šetrenia 

miestom by sa teda v abstrakte nikdy nemali vynechávať základné informácie o metodológii 

štúdie a rovnako ako pri článku samotnom, by vo výsledkoch nemali figurovať dáta 

nespomínané v metodike. Pre ľahkú čitateľnosť je dobré dodržať zásadu, že úvod abstraktu, 

ktorý končí uvedením cieľa štúdie, má byť v jasnom spojení so záverom štúdie a otázka 

nastolená v úvode má byť v závere zodpovedaná. Rovnako by mali Výsledky plynulo 

nadväzovať na Súbor a metodiku a pre prehľadnosť je ideálne, ak sú vo Výsledkoch 

uvedené jednotlivé študované parametre v rovnakom poradí, ako sú vymenované v časti 

Súbor a metodika.  

Na záver manuskriptu sa uvádza Použitá literatúra, kde majú byť uvedené všetky štúdie 

citované v článku. Vyžadovaný spôsob označenia citácií v texte sa líši v závislosti od 

časopisu – môže byť požadované číslovanie referencií v poradí, v akom sa uvádzajú v texte, 

alebo uvádzanie mena prvého autora v zátvorke spolu s rokom publikácie, prípadne aj 

s názvom časopisu, z ktorého referencia pochádza. Rovnako je časopisom vymedzený 

formát Použitej literatúry a tento požadovaný formát je uvedený v Inštrukciách pre autorov 

dostupných na webstránke daného časopisu. Dôležité je dodržiavať základné pravidlá 

citovania, t.j. pri uvádzaní výsledkov konkrétnych štúdií, citovať tieto štúdie priamo, nie 

prehľadné články, v ktorých sú tieto štúdie citované. Citovanie prehľadných článkov 

samotných sa týka citovania osobitných záverov, resp. názorov uvedených originálne 

v týchto prehľadných článkoch. Citovanie inej štúdie alebo prehľadného článku znamená 

sformulovanie výsledkov vlastnými slovami, doslovné kopírovanie textu z iného článku sa 

považuje za plagiátorstvo. Všetky údaje a tvrdenia uvádzané v manuskripte, ktoré nie sú 

vlastným názorom autora, alebo všeobecne známymi faktami, majú mať uvedenú citáciu, 

aby si čitateľ mohol overiť správnosť informácie a sám ohodnotiť jej interpretáciu.  
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3.2.3.2 Postup pri písaní 

Pred začiatkom písania je dôležité si do detailov prečítať inštrukcie pre autorov toho 

časopisu, do ktorého chce autor ponúknuť svoj článok k publikovaniu. V prvom rade si treba 

overiť, či časopis vo všeobecnosti vôbec publikuje taký typ vedeckej práce a z toho odboru, 

v akom chce autor publikovať. Táto informácia je u väčšiny časopisov dostupná online na ich 

webstránke pod odkazom na Zameranie časopisu a typy publikácií (´Scope of the journal´ a 

´Types of publications´). Pokiaľ časopis nepublikuje daný typ publikácie (napr. kazuistiky 

alebo case series) je stratou času takýto manuskript do daného časopisu posielať. Rovnako, 

pokiaľ sa jedná o časopis zameraný na základný výskum, je zbytočné ponúkať takémuto 

časopisu na odpublikovanie klinickú prácu. V prípade, že si autor nie je istý, či je jeho práca 

vhodná pre publikovanie v danom časopise, je najlepšie informovať sa u editora časopisu 

ešte predtým, než autor venuje dlhého hodiny prispôsobovaniu štruktúry manuskriptu 

kritériám časopisu. 

Po výbere časopisu si treba detailne naštudovať kritériá, aký má tento časopis pre daný typ 

publikácie, povolený rozsah (počet slov, resp. znakov), množstvo povolených grafov 

a tabuliek, počet a formát citácií a inštrukcie pre štruktúru článku a abstraktu. Pri samotnom 

písaní má každý autor vlastný osvedčený postup. Pre začiatočníkov sa doporučuje začať 

prípravou grafov a tabuliek, od ktorých sa odvíja písanie textu výsledkov. Po výsledkoch je 

najlepšie venovať sa časti Súbor a metodika a priebežne kontrolovať, či tvorí táto časť spolu 

s výsledkami logický, korešpondujúci celok. Úvod a Diskusiu je najlepšie písať v jednej fáze, 

aby sa predišlo opakovaniu informácií z Úvodu v Diskusii, čo sa začínajúcim autorom často 

stáva. Dôležité pri diskusii je sústrediť sa výlučne na diskusiu faktov súvisiacich 

s výsledkami predkladanej štúdie a nerozširovať ju o témy, ktoré síce súvisia s témou, ale 

nemajú dosah na interpretáciu vlastných výsledkov.  

Je samozrejmosťou, že definitívnu verziu manuskriptu dostanú všetci spoluautori na 

zhodnotenie a eventuálne opravy. Táto fáza predstavuje pre prvého autora, ktorý väčšinou 

manuskript píše, dôležitú spätnú väzbu, keďže pri dlhodobom ponorení sa do danej 

problematiky, môže autor stratiť nadhľad nad prácou a niektoré jeho formulácie sú pre 
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nezávislého čitateľa nezrozumiteľné. Pokiaľ je článok písaný v angličtine, je súčasne vhodné 

nechať manuskript skontrolovať, či už špecialistovi na medicínsku angličtinu, alebo aspoň 

kolegovi, ktorý má skúsenosti s písaním a publikovaním článkov v medicínskej angličtine. 

Pokiaľ to rozpočet dovoľuje, je ideálne objednať si edíciu textu oficiálnou firmou 

špecializovanou na editovanie medicínskych textov.  

 

3.2.3.3 Príprava prednášok a posterov 

Pri príprave prednášok a posterov je dôležité starostlivo si vopred naštudovať podmienky, 

ktoré organizátor podujatia stanovil pre ich prezentáciu.  

V prípade prednášok je rozhodujúci čas, ktorý prednášajúci na prednášku dostal, prekročiť 

tento čas je neprofesionálne a nekolegiálne vo vzťahu k publiku, ako aj k ďalším 

prednášajúcim v danom bloku, ktorí sú takto obratí o čas na ich prednášku. V princípe sa 

odporúča mať pripravený jeden, maximálne dva diapozitívy na minútu prednášky, t.j. 

desaťminútová prednáška by nemala mať viac než 10-15 diapozitívov. Pri príprave 

prednášky si treba uvedomiť, že cieľom použitia diapozitívov je pomôcť publiku, čo 

najefektívnejšie sledovať obsah prednášky, ale diapozitívy samotné by nemali odpútavať 

pozornosť od prednášateľa. Diapozitívy majú podpornú úlohu, mali by obsahovať čo najviac 

grafického zobrazenia a čo najmenej textu. Pri použití veľkého množstva textu je riziko, že 

publikum nebude prednášateľa počúvať, ale bude sústredené len na čítanie diapozitívov. Na 

udržanie pozornosti je najvhodnejšie striedať textové diapozitívy s diapozitívmi, kde je 

informácia pre publikum spracovaná do obrázkov, grafov alebo tabuliek. Pokiaľ je používaný 

text, tak by mala byť informácia, ktorú chce prednášajúci pri danom diapozitíve odovzdať, 

zhrnutá do prehľadných bodov, nemala by byť prezentovaná formou plynulého textu vo 

vetách. Nato, aby bol diapozitív čitateľný a neodvádzal pozornosť od výkladu, by nemal 

obsahovať viac ako tri, maximálne štyri, hlavné body zhrnuté do hesiel uvedených za 

odrážkami. Čitateľnosť diapozitívu súčasne zlepšuje aj grafická úprava celého diapozitívu. 

Aby bol dobre čitateľný aj z diaľky, odporúča sa používať na hlavný text veľkosť písma 20 až 
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30, na názov diapozitívu 30 až 40. Text s fontom menším ako 16 by sa nemal používať 

vôbec. Rovnako je pre dobré zobrazenie dôležité použiť kontrastné farby na pozadie a text, 

najlepšie kontrastuje tmavá farba textu na bielom, resp. svetlom podklade, alebo opačne, 

svetlý (biely alebo žltý) text na tmavom (najlepšie modrom alebo šedom) podklade. Rizikové 

je použitie červenej a zelenej farby na tmavom podklade, táto kombinácia môže dobre 

vyznievať na osvetlenom monitore, alebo môže byť nedostatočne kontrastná pri premietaní 

na plátno na samotnom podujatí.   

Štruktúra prednášky prezentujúcej výsledky vlastného výskumu je presne stanovená 

a zodpovedá klasickej horeuvedenej štruktúre vedeckej publikácie, t.j. má sa skladať 

z Úvodu, Cieľa práce, časti Súbor a metodika, Výsledkov a Záveru. V prípade, že má 

prednášajúci dosť času je vhodné pridať aj jeden diapozitív s Diskusiou. Základná štruktúra 

prednášky pôvodnej práce je uvedená na Obr. 5. Vo všeobecnosti platí, že najväčšiu časť 

prednášky by mali tvoriť vlastné výsledky štúdie, úvod a diskusia by mali byť len stručné 

a netvoriť viac ako 20 percent rozsahu prednášky. V prípade, že sa prednáška koná na 

podujatí, kde publikum nie je úplne špecializované v danom problému, je ale potrebné úvod 

trochu rozšíriť, aby prednášajúci priblížiť publiku skúmanú problematiku v dostatočnej miere 

na to, aby účastníci podujatia vedeli zhodnotiť význam výsledkov štúdie.  

Pre začínajúcich prednášajúcich sa doporučuje sa na prvé prednášky starostlivo pripraviť 

nielen tvorbou diapozitívov, ale si pripraviť a dopredu vyskúšať aj prednes sprevádzajúceho 

textu prednášky. Text prednášky by mal byť voľne hovorený, vhodne doplnený 

demonštrovaním jednotlivých výsledkov na grafoch a v tabuľkách, preto je vhodné text 

ovládať naspamäť a nečítať ho z pripravených podkladov. Pri čítaní textu z podkladov 

prednášajúci ľahko skĺzne do monotónnosti, čím stratí záujem publika a rovnako môže 

zabudnúť na spojenie svojej prednášky s diapozitívmi, čím sa prednáška pre diváka stane 

neprehľadnou. Starostlivá príprava a tréning prednesu textu pred konaním sa samotnej 

prednášky súčasne umožní otestovať si rýchlosť prednesu a dodržanie časového limitu. Pri 

prednáške v inom než materinskom jazyku, najčastejšie v angličtine, je starostlivé trénovanie 

prednesu samozrejmosťou. Nemalo by sa zanedbávať, ani v prípade, že prednášajúci tento 
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jazyk výborne ovláda, aby sa predišlo hľadaniu slov počas prednášky, resp. použitiu 

neadekvátnych slovných spojení, ktoré môžu byť primerané v hovorovej reči, ale nehodia sa 

na prednášku odbornej tematiky.  

V prípade posterov je dôležité zistiť v inštrukciách pre prezentáciu posterov, aké rozmery 

má poster mať (väčšinou je to formát A0) a ako má byť orientovaný (horizontálne alebo 

vertikálne). Rovnako ako prednáška, aj poster sa skladá zo štandardných častí vedeckej 

publikácie (pozri vyššie v tejto kapitole) a má mať jasne v záhlaví uvedený názov práce, 

zoznam autorov s označením (podčiarknutím alebo hviezdičkou) prezentujúceho autora 

a zoznamom pracovísk jednotlivých autorov. Na rozdiel od prednášky by však poster mal 

byť zrozumiteľný pre publikum aj bez dodatočného výkladu. Preto je text na posteri plynulý 

a tabuľky a grafy majú mať jasnú legendu. Pravidlá pre použitie farieb a veľkosti písma sú 

rovnaké ako pri príprave prednášky, s tým že na text môže byť použitá aj menšia veľkosť 

písma.   

Na niektorých odborných podujatiach sa vyžaduje aktívna prezentácia posteru. V takom 

prípade je vhodné vopred si pripaviť krátku, maximálne 5 minútovú prezentáciu, v ktorej 

prezentujúci autor zhrnie základné výsledky. Podobne, ako v prípade prednášky, osobitne 

sa odporúča pripraviť si toto krátke zhrnutie dopredu v prípade, že sa jedná o prezentáciu 

v cudzom jazyku.  
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Obr. 5 Základná štruktúra prednášky prezentujúcej pôvodnú prácu 
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3.2.3.4 Publikačný proces  

Ako už bolo spomínané, prvým krokom pri sprostredkovávaní výsledkov vlastnej výskumnej 

práce vedeckej a odbornej komunite, je starostlivý výber časopisu, do ktorého chce autor 

ponúknuť svoju prácu k uverejneniu. Pri tomto výbere treba zhodnotiť, akú čitateľskú obec 

chce autor osloviť (t.j. kolegov zo svojho odboru, všeobecných lekárov, špecialistov v inom 

odbore, klinikov, bazálnych výskumníkov atp), keďže každý časopis má svoju vlastnú 

čitateľskú populáciu. Ďalej je potrebné kriticky zhodnotiť význam dosiahnutých výsledkov pre 

vedeckú komunitu a podľa toho voliť významnosť časopisu.  

Pre hodnotenie významnosti časopisu pre vedeckú komunitu sa v posledných rokoch 

používa tzv. ´impact factor´ časopisu. Impact factor je vyjadrený číslom, ktoré odráža 

priemernú citovanosť článkov publikovaných v tomto časopise za určité obdobie. Vypočítava 

sa vždy za uplynulé dva kalendárne roky ako pomer celkového počtu citácií článkov 

uverejnených v tomto časovom období a celkový počet ´citovateľných´publikácií (pod čím sa 

rozumejú originálne a prehľadné články, nie editoriály alebo letters to editor) v danom 

časopise za toto obdobie. 

V ďalšej fáze po výbere časopisu a napísaní manuskriptu prichádza samotný proces 

ponúknutia článku na publikáciu (´submission´). Väčšina časopisov pracuje s online 

systémom, v ktorom autor vyplní názov práce, mená, pracovisko a e-mailové adresy 

všetkých spoluautorov, vloží abstrakt, samotný manuskript a zvlášť pripojí tabuľky a grafy. 

Vo väčšine časopisov sa spolu s manuskriptom pripája sprievodný list (´cover letter´) pre 

editorov časopisov. V tomto sprievodnom liste má autor stručne vysvetliť povahu 

predkladanej práce, jej výsledky a ich význam pre čitateľov daného časopisu. Sprievodný list 

je dôležitou súčasťou procesu publikovania a netreba jeho prípravu podceňovať. Pri 

veľkom množstve manuskriptov ponúkaných na publikáciu jednotlivým časopisov môže 

tento sprievodný list pomôcť zviditeľniť ponúknutú prácu v očiach editorov, aj keď 

samozrejme pre výsledné rozhodnutie, či je článok prijatý je rozhodujúce ohodnotenie jeho 

kvality a prínosu prostredníctvom tzv. peer review procesu. V prípade, že editor považuje 

manuskript sa nezaujímavý pre čitateľov jeho časopisu, alebo zhodnotí po prečítaní 
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manuskriptu, že je nízkej kvality, môže sa rozhodnúť priamo túto prácu odmietnuť, bez toho, 

aby ju poslal do ´peer review´.  

Ako už bolo stručne vysvetlené vyššie, ´peer review´ proces je spôsob hodnotenia kvality 

vedeckej práce v odbornej komunite. Pri tomto procese osloví editor časopisu dvoch, 

prípadne viacerých odborníkov v danej oblasti, aby sa vyjadrili ku kvalite predkladanej práce. 

Všeobecné kritéria, ktorými sa potom títo recenzenti (´reviewers´) pri hodnotení práce riadia 

sú uvedené v kapitole Prezentácia pôvodnej práce. ´Peer review´ proces prebieha vo 

väčšine časopisov jednostranne anonymne, čo znamená, že identita recenzentov nie je 

autorovi článku odhalená, ale recenzenti samotní údaje o autorovi (resp. autoroch) článku 

majú. Po ukončení ´peer review´ odošlú recenzenti svoje hodnotenia editorovi časopisu, 

ktorý pri rozhodovaní o tom, či bude manuskript prijatý, prihliada na hodnotenia recenzentov. 

Tieto hodnotenia však nie sú v rozhodovaní editora jediným kritériom, dôležitú rolu zohráva 

aj to, či je predmet štúdie dostatočne zaujímavý pre vedeckú komunitu vo všeobecnosti 

a pre čitateľskú obec časopisu zvlášť.  

Následne autor obdrží rozhodnutie editora spolu s recenziami z ´peer review´. V prípade 

pozitívneho rozhodnutia môže byť článok prijatý na publikáciu bez ďalších zmien (takéto 

rozhodnutie je mimoriadne zriedkavé), alebo môže byť prijatý na publikáciu za podmienky, 

že autor uskutoční v manuskripte drobné opravy (tzv. ´minor revisions´). Pod takýmito 

drobnými zmenami sa väčšinou rozumejú zmeny textu v zmysle opravy pravopisu, doplnenie 

alebo oprava citácií, doplnenie chýbajúcich údajov vo výsledkoch, alebo textová zmena 

niektorých formulácií, bez obsahovej zmeny v hlavných záverov manuskriptu. V prípade 

negatívneho rozhodnutia môže byť publikácia článku zamietnutá bez možnosti opravy 

a nového ponúknutia k publikácii, alebo je publikácia manuskriptu zamietnutá, ale 

s možnosťou ponúknuť ho opäť k publikácii po prevedení zásadných opráv (´major 

revisions´). V tomto druhom prípade sa väčšinou jedná o úplné prepracovanie článku, 

častokrát spojené aj s modifikovaním záverov štúdie. Po realizácii týchto úprav editor 

väčšinou znovu posiela prepracovaný článok na recenziu, podľa jeho rozhodnutie buď 

pôvodným, alebo novým recenzentom. Je dôležité si uvedomiť, že rozhodnutie s možnosťou 
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znovu ponúknuť manuskript na publikáciu neznamená žiadnu garanciu, že prepracovaný 

manuskript bude prijatý.  

Po prijatí článku na publikáciu dostane autor v priebehu niekoľkých týždňov definitívnu 

verziu manuskriptu na schválenie. Túto verziu treba starostlivo skontrolovať, osobitne 

skontrolovať, či sú mená autorov uvedené správne a či nedošlo v procese zadávania 

manuskriptu do tlačového formátu ku chybám v zobrazovaní tabuliek a grafov. Rovnako si je 

treba overiť, aké sú pravidlá časopisu pri publikovaní farebných obrázkov, keďže tieto sú vo 

väčšine časopisov hradené autorom.   
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4 Etické princípy publikovania výsledkov výskumu 

 

Publikovanie výsledkov výskumu tvorí dôležitú súčasť výskumného procesu, keďže bez 

sprostredkovania výsledkov výskumu tak odbornej ako laickej verejnosti by výskum bol len 

samoúčelnou aktivitou, bez významu pre klinickú prax a celú spoločnosť. Tak ako realizácia 

výskumu, aj sprostredkovanie jeho výsledkov sa riadi určitými etickými princípmi. Tieto 

etické princípy sa týkajú jednak obsahu publikácie (´fair reporting´) a jednak formálnej 

stránky publikácie (´fair publishing´). Pre zjednodušenie je možné povedať, že pri dodržaní 

princípov fair reporting si čitateľ vedeckého článku môže byť istý, že štúdia bola 

realizovaná presne takými metódami a takým postupom, aký je detailne opísaný v časti 

Súbor a metodika. Rovnako môže čitateľ dôverovať tomu, že výsledky, ktoré sú v článku 

uvedené sú pravdivé, naozaj boli v štúdii uvedenými metódami namerané a sú úplné, t.j. 

čitateľovi nie sú zamlčené nijaké, ani čiastočné, výsledky, ktoré by mohli spochybniť celkový 

odkaz štúdie a preto ich autor zavádzajúco vynechal. Súčasne pod fair reporting spadá aj 

úplné a pravdivé vyhlásenie všetkých autorov o konflikte záujmov. V prípade nedodržania 

princípov fair reporting hovoríme o tzv. research misconduct, termín, ktorým sa označuje 

úmyselné nedodržanie etických princípov realizácie výskumu. Práve úmysel zavádzať 

odbornú verejnosť je rozhodujúci pre toto označenie, tzv. čestné (neúmyselné) chyby sa za 

research misconduct nepovažujú. Pod takýmito neúmyselnými chybami sa rozumejú 

nepravdivé výsledky, ktoré sú spôsobené nesprávnymi výpočtami, zlým vedením 

administrácie, vychýlením, alebo prehliadnutím nejakého iného metodologického 

nedostatku. Naopak, vedomé manipulovanie s výsledkami, neúplné uvádzanie metód 

a/alebo výsledkov, alebo ich falzifikovanie je postihnuteľné a má za následok stiahnutie 

článku a doživotnú diskreditáciu autora vo vedeckej komunite. Nedávnym príkladom 

takéhoto research misconduct bolo odsúdenie autora článku, ktorý upozorňoval na možný 

vzťah medzi očkovaním kombinovanou vakcínou proti rubeole, mumpsu a osýpkam 

a vznikom autizmu(16). Proti kvalite tejto štúdie boli ihneď vznesené námietky, keďže jej 

dizajn nebol adekvátny k otázke, ktorú mala štúdia zodpovedať(13-15). Dôkazy, ktoré sa 
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časom hromadili proti výsledkom tejto štúdie, ako aj podozrenie na manipuláciu výsledkov, 

ktoré preniklo na verejnosť prostredníctvom osoby priamo pracujúcej vo výskumnom tíme 

neskôr spustili dokazovací proces, pri ktorom bol autor článku nakoniec odsúdený za 

research misconduct(17).   

Ďalšou súčasťou výskumu, ktorá sa riadi etickými princípmi je samotný publikačný proces. 

Termín fair publishing označuje najmä etické princípy, podľa ktorých by sa malo riadiť 

autorstvo vedeckých článkov, ale vzťahuje sa aj na problematické duplicitné publikovanie 

a plagiátorstvo. Tieto princípy sformuloval a pravidelne ich reviduje Medzinárodný výbor 

editorov medicínskych časopisov (International Committee of Medical Journals Editors). 

Základným princípom je, že spoluautorstvo na článku, by sa malo prisudzovať len tomu, kto 

zásadným spôsobom prispel k myšlienke, dizajnu, realizácii štúdie a jej publikovaniu 

(Tabuľka 6). Len samotné získanie finančnej podpory pre štúdiu (bez ďalšieho prispenia k jej 

realizácii), alebo len zbieranie dát rovnako ako len samotná vedúca pozícia vo výskumnej 

skupine, v rámci ktorej štúdia vznikla, nie sú automatickým predpokladom na autorstvo(18). 

Všetky osoby, ktoré sú uvedené ako autori by mali spĺňať tieto podmienky autorstva a vice 

versa, t.j. všetky osoby, ktoré tieto podmienky spĺňajú, by byť zaradené medzi autorov. 

Súčasne každý autor, ktorý je ako taký v článku uvedený by mal mať dostatočnú znalosť 

výsledkov štúdie, aby bol schopný prevziať za ne spoločenskú zodpovednosť. 

Tab. 6. Kritéria pre autorstvo vedeckých článkov podľa International Committee of Medical Journals 

Editors(18).  

Za autora vedeckého článku sa považuje ten, kto: 

 Prispel podstatným spôsobom ku koncipovaniu a dizajnu štúdie, získaniu dát,  
alebo k analýze a interpretácii výsledkov 

 Prispel k písaniu článku alebo jeho kritickej obsahovej revízii 

 Schválil definitívnu verziu článku ponúknutú k publikácii 

 

Osobitným problémom, ktorý je z pohľadu etiky publikovania hodnotený ako priestupok proti 

fair publishing, je duplicitné publikovanie. Pod týmto termínom sa rozumie publikovanie tej 

istej štúdie alebo kazuistiky v rôznych časopisoch. Toto platí aj pre situáciu, keď je nejaký 
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článok odpublikovaný najprv v domácom a potom v zahraničnom časopise. V prípade, že 

daná štúdia, alebo kazuistika v priebehu času priniesla nové informácie, je publikácia týchto 

nových výsledkov samozrejme prípustná, ale za podmienok, že informácia je naozaj nová a 

nebola k dispozícii už v čase prvotnej publikácie. Súčasne by mal autor danú prvotnú 

publikáciu adekvátnym spôsobom citovať, tak aby čitateľovi bolo jasné, že sa jedná o tú istú 

štúdiu, resp. kazuistiku. 

Ďalším porušením princípov fair publishing je plagiátorstvo, čo znamená doslovné 

preberanie textu od iných autorov a ich necitovania podľa základných pravidiel spôsobu 

citovania iných vedeckých prác tak, ako boli vysvetlené v kapitole Písanie vedeckých 

článkov. Výučba spôsobu citovania iných vedeckých prác je neprávom vynechávaná zo 

vzdelávania mladých vedcov, respektíve je tejto problematike venovaná len okrajová 

pozornosť. Spôsob citovania iných vedeckých prác je však absolútnym základom vedeckej 

komunikácie, bez ktorého sa nedá vedecký článok zaradiť do kontextu súčasného poznania 

a ostáva teda len samoúčelnou zbierkou dát. Pri citovaní výsledkov iných prác nie je cieľom 

len to, aby autor dal najavo, že o danej práci iných autorov vie, ale najmä, aby vyjadril svoj 

názor na kvalitu danej štúdie a zhodnotil jej výsledky v kontexte súčasného poznania. 

Klasický zaužívaný spôsob citovania iných vedeckých prác, t.j. preformulovanie ich záveru 

vlastnými slovami a jeho okomentovanie nie je teda iba literárnym cvičením, ale spĺňa oveľa 

hlbší cieľ dynamickej komunikácie vo vedeckej komunite.  
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