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Či už sa súčasní alebo predošlí výskumníci v medicíne, ako Isaac 

Newton, sami vnímajú ako keby stáli ‘na pleciach obrov‘ (robia 

objavy vďaka poznatkom alebo predchádzajúcej práci veľkých 

mysliteľov v minulosti)  stále sa od nich pri plánovaní ďalšieho 

výskumu očakáva, aby stavali systematicky na predchádzajúcom 

výskume. Hoci táto problematika bola zdôrazňovaná už v roku 

2005,1,2
 mnohé štúdie naznačujú, že výskumníci nevyužívajú 

systematickú metodológiu na identifikovanie a odvolávanie sa na 

predošlý výskum pri odôvodňovaní, navrhovaní alebo 

diskutovaní o novom výskume.3-12 . To platí dokonca i vo veľmi 

kvalitných klinických štúdiách publikovaných v najprestížnejších 

lekárskych časopisoch.4-12 Lepšie povedané, výskumníci v 

medicíne selektujú štúdie na citovanie primárne na základe 

preferencií a strategického zvažovania. 13-18  Termín „výskum 

založený na dôkazoch“ (evidence based research–pozn.prekl.) bol 

vytvorený v roku 2009 na identifikovanie  postupu 

 

 potrebného na zredukovanie tohto prístupu, ktorý je významným 

zdrojom zbytočného výskumu19 a rizík  zbytočného poškodenia 

pacientov a účastníkov štúdie. 

Ak berieme do úvahy jednoduchý prístup k elektronickým 

výskumným databázam a vysokokvalitným systematickým 

prehľadom či súhrnom (systematic reviews–pozn.prekl.)–na čele 

so skupinami ako Cochrane Collaboration a početnými centrami 

zhromažďujúcimi dôkazy po celom svete–existuje len málo 

dôvodov na ospravedlnenie pre výskumníkov, ktorí nedokážu  

odkazovať na súčasné systematické hodnotenia predošlého 

výskumu. No jednako, zdá sa, že niektorí autori si veľmi 

nevyberajú13 14
   a preferenčne citujú štúdie s výsledkami 

podporujúcimi tie intervencie, ktoré hodnotia.15-18  Niektoré 

subjekty poskytujúce zdroje pre výskum však už začali konať. 

Napríklad, Národný inštitút pre výskum zdravia v Anglicku teraz 

vyžaduje, aby uchádzači o zdroje pre primárny výskum 

odôvodnili akýkoľvek navrhovaný výskum s odvolaním sa na 

súčasný systematický prehľad relevantne existujúceho výskumu, 

aby preukázali, že vzali do úvahy poznatky z predchádzajúcich 

štúdií.20 Ale v tejto oblasti je potrebné urobiť ešte veľa. 

Na základe týchto skúseností sa skupiny výskumníkov rozhodli 

iniciovať vytvorenie medzinárodnej siete (EBRNetwork, 

hffp://ebrnefwork.org) na zvýšenie povedomia a na konfrontáciu  

tohto problému v zdravotníckom výskume. Táto sieť výskumníkov 

si vytýčila za cieľ znížiť plytvanie vo výskume nepodporovaním 

štúdií bez systematického prehľadu existujúcich vedeckých 

dôkazov a efektívnej tvorby, aktualizácie a rozšírenia 

systematických prehľadov. 

Žiadne nové štúdie bez systematického prehľadu 

existujúcich dôkazov 

Metodika pre systematické prehľady vyžaduje preddefinovať 

výskumné otázky, inklúzne kritériá, metódy vyhľadávania, metódy 

a postup výberu, vyhodnotenia kvality, získavania a analýzy dát, 

vyhnúť sa nezdôvodnenému vynechaniu relevantných štúdií, 

a zohľadniť výsledky každej štúdie prispievajúcej k vyhodnoteniu 

záverov prehľadu.21,22
  Základný vedecký tréning pre výskumníkov 

musí zahŕňať porozumenie nevyhnutnosti systematického 

prehľadu existujúcich dôkazov21,23
  a  schopnosti kriticky 

zhodnotiť, interpretovať a použiť tieto prehľady. Z hľadiska 

vedeckých, etických a ekonomických dôvodov je potrebné súčasné 

vysoko kvalitné systematické prehľady vnímať ako základný 

komponent rozhodovania o tom, či sú ďalšie štúdie, návrh nových 

štúdií a interpretácia výsledkov nových štúdií náležité.1-24 

Obrázok 1 prezentuje proces na výskumu založeného na dôkazoch, 

od počiatočných výskumných otázok po finálne rozhodnutie 

prikročiť k použitiu optimálneho návrhu štúdie.  Navrhnutý proces 

sa snaží podporiť výskumníkov, nie ich obmedzovať alebo 

predstierať, že poskytuje všetky odpovede: systematická analýza je 

jedným z mnohých činiteľov pri koncipovaní výskumnej otázky. 

Výskumníci môžu čerpať z klinických skúseností, inovácií a 

šťastnej náhody–podobných veľkej škále úvah a zvažovaniu počas 

redakčného hodnotiaceho procesu v časopise.25 

V priebehu posledných rokov sa množstvo publikovaných 

systematických hodnotení prudko zvýšilo,26
  takže (v princípe) 

výskumníci vo väčšine oblastí by mali byť schopní nájsť aspoň 

jedno relevantné systematické hodnotenie. Avšak aj ak  
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sú systematické prehľady dostupné, výskumníci stále čelia 

niekoľkým výzvam. Napríklad, identifikované systematické 

prehľady môžu byť neaktuálne alebo nezodpovedajúcej kvality, 

vyžadujúce si dodatočnú prácu (a relevantné zručnosti, čas a 

zdroje) pred začiatkom primárnej štúdie. Alebo nedostatok 

bežných štandardov a definícií v obsiahnutých štúdiách môže 

znemožniť štatistickú syntézu výsledkov, čo spôsobuje ťažkosti 

pri integrácii nových výsledkov. 

Zohľadniť relevantné prebiehajúce štúdie či už pri príprave 

systematického prehľadu alebo pri plánovaní nových štúdií 

predstavuje ďalšiu výzvu do budúcnosti pre výskum založený na 

dôkazoch. Hoci registrácia nových klinických štúdií sa stala 

štandardom,27
   napredovanie v registrácii iných typov štúdií je 

pomalšie. 

Účinná tvorba, aktualizácia a šírenie 

Uskutočňovanie systematických prehľadov je náročné na zdroje 

a čas a mnohí klinickí výskumníci na to nie sú vyškolení. 

Integrácia systematických prehľadov v kontexte výskumu je 

nielen výzvou pre výskumníkov na získanie požadovaných 

zručností, ale aj potrebou uistiť sa, že akýkoľvek pokus 

akcelerovať základné procesy neškodí kvalite. Toto robí 

nevyhnutným uskutočňovanie zmien v obsahu školiacich 

programov; úzku spoluprácu medzi výskumníkmi a knihovníkmi, 

informačnými špecialistami a IT expertmi; a cielenými 

investíciami do optimalizácie a automatizácie procesov. 

V posledných rokoch boli zahájené rôzne iniciatívy zamerané na 

uvedené problémy. Predovšetkým série článkov o tom, ako sa 

vyhnúť plytvaniu vo výskume,28-34
 vedúce k REWARD iniciatíve 

(Reduce Waste and Reeard Diligence–redukovať plytvanie a 

odmeniť pracovitosť, http://researchwaste.net/). Uskutočnili sa 

ďalšie dôležité iniciatívy na efektívnejšiu prípravu, aktualizáciu a 

šírenie systematických prehľadov, ako napr. Cochrane 

Collaboration.35
  Uvedomenie si, že mnohé úlohy v príprave 

systematického hodnotenia by mohli byť zautomatizované, viedli 

k založeniu International Collaboration for the Automation of 

Systematic Reviews v roku 2015. Boli vyvinuté nové spôsoby 

prípravy a aktualizácie systematických prehľadov, ako napríklad  

‘živé systematické prehľady’.36 37 Na overenie či je nový výskum 

potrebný sa použili kumulatívne meta-analýzy a iné metódy.38-41
 

Osobitne zaujímavé pre výskumníkov, ktorí plánujú viesť 

systematický prehľad sú pre užívateľa jednoducho použiteľné 

softvérové riešenia (http://systematicreviewtools.com/). Aby 

nenastala duplicita úsilia a kvôli zaisteniu publikovania všetkých 

prehľadov  je teraz možné registrovať systematické prehľady na 

PROSPERO,42 s ďalším registrom venovaným systematickým 

prehľadom štúdii so zvieratami (http://www.syrcle.nl/). 

Úlohy pre výskum založený na dôkazoch 
Naša deklarácia pre výskum založený na dôkazoch nastavuje 

úlohy pre každého, kto je zapojený vo výskume (bližšie 

v rámčeku). Ako je uvedené na obrázku 1, povinnosťou 

výskumníka je plánovať a viesť nový výskum po oboznámení sa 

o všetkých predošlých a prebiehajúcich výskumoch, ktoré sú 

relevantné pre navrhovaný nový výskum. Nie je potrebné 

pripraviť nové systematické prehľady, ak sú už dostupné. Všetci 

výskumníci by mali byť schopní vyhľadať, kriticky posúdiť a 

interpretovať systematický prehľad v kontexte nových vedeckých 

výsledkov.  

 

Vedenie alebo aktualizovanie systematického hodnotenia môže 

byť subdodávateľské, hoci bolo navrhnuté, aby všetci výskumníci 

začali svoje zaškolenie prípravou aspoň jedného systematického 

prehľadu, aby sa dosiahlo dostatočné pochopenie.23
 

Je kľúčové, že nie iba výskumníci, ale všetky ostatné 

zainteresované osoby vo vedeckom procese–pacienti,  sponzori 

výskumov a regulačné orgány vo výskume, etické komisie a 

vydavatelia–uznávajú svoju zodpovednosť za výskum založený na 

dôkazoch. Plytvaniu vo výskume a zbytočnej ujme pre pacientov 

je možné zabrániť iba schvaľovaním návrhov, ktoré sú podložené  

aktuálnym systematickým prehľadom. Vedúcim princípom pre 

všetkých tých, ktorí zabezpečujú proces výskumu až po 

publikovanie, musí byť vyžadovanie odkazov na systematické 

prehľady, ktoré syntetizujú všetky relevantné predchádzajúce 

štúdie.  

Skúsenejší výskumníci a pedagógovia potrebujú zabezpečiť, aby 

sa noví výskumníci naučili ako viesť výskum, ktorý je založený na 

dôkazoch.23
 Informační špecialisti a knihovníci majú kľúčovú 

úlohu vo vzdelávaní študentov, aby uskutočňovali systematické 

vyhľadávanie systematických prehľadov v príprave a pri 

publikovaní výskumu týkajúceho sa vylepšených spôsobov 

vyhľadávania literatúry. 

V neposlednom rade výskum a adekvátne investície do 

automatizácie systematického vyhodnocovania sú kľúčové na 

dosiahnutie a udržiavanie výskumu založeného na dôkazoch, 

keďže narastajúce množstvo zdravotníckej literatúry a rastúca 

zložitosť skúmaných intervencii 26
  neumožňujú zvládnuť pracovnú 

záťaž pri používaní tradičných manuálnych metód. 

Výzva k aktivite 

Úlohe identifikovať a adresovať výzvy všetkým zainteresovaným 

subjektom je možné efektívne čeliť iba medzinárodnou 

spoluprácou. EBRNetwork pripravila podrobný plán publikácií 

(vrátane systematického prehľadu o súčasnom stave a dopadoch 

výskumu založeného na dôkazoch) na to, aby sa dostali do 

povedomia o výzvach pre rôzne zainteresované skupiny 

(implikačné články) a navrhuje ako si poradiť s úlohami 

identifikovanými alebo vyplývajúcimi z výskumu založeného na 

dôkazoch (tzv. how-to papers – ako na to). Podrobnejšie 

informácie nájdete na ebrnetwork.org. 

Ďakujeme účastníkom stretnutia v Bergene a členom  EBRNetwork za ich 

pomoc pri tvorbe tejto deklarácie. Ďakujeme tiež za finančnú podporu 

Research Council Nórska, Bergenskej univerzite, nórskemu Knowledge 

centre za zdravotnícke služby, Musculoskeletal Statistics Unit, Perkerovmu 

Inštitútu (podporovanému Oak Foundation) a výskumnej skupine SEARCH 

(Synthesis of Evidence and Research) a univerzite Souther Denmark za 

vytvorenie tejto deklarácie a EBRNetwork. 

Prispievatelia a zdroje: Táto deklarácia vznikla na inauguračnom stretnutí 

EBRNetwork v Bergene, v decembri 2014 organizovanom MWN, GJ a HL. 

Všetci autori sa zúčastnili na tomto stretnutí a vytvorení EBR deklarácie. 

Konflikt záujmov: Čítali sme a porozumeli BMJ politiku o deklarácii 

záujmov a nemáme žiadne  relevantné záujmy. EBRNetwork neprijíma 

podporu od spoločností  pre zdravotnícke technológie. 

Proveniencia a  recenzia: Neautorizované, externe recenzované. 
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Deklarácia o výskume založenom na dôkazoch 

Pustiť sa do výskumu, ak neexistujú systematické prehľady preukazujúce skutočnú potrebu, obzvlášť keď výskum zahŕňa ľudí a zvieratá je 

neetické, nevedecké a nehospodárne.  Výskumníci, subjekty poskytujúce finančnú podporu výskumu, regulačné orgány pre výskum, etické 

komisie/rady pre inštitucionálne hodnotenie projektov výskumu, vydavateľstvá, vzdelávatelia/informační špecialisti často nedokážu 

systematicky využívať predošlé výskumy pri iniciovaní, financovaní alebo publikovaní výsledkov nových štúdií. 

Dolu sme vytýčili úlohy zainteresovaných osôb pri naplnení cieľov výskumu založeného na dôkazoch: 

• žiadne nové štúdie nie sú odôvodniteľné bez adekvátneho systematického prehľadu existujúcich dôkazov  a 

• efektívnej tvorby, aktualizácie a dostupnosti systematických prehľadov 

Cieľ 1: Žiadne nové štúdie nie sú odôvodniteľné bez adekvátneho systematického prehľadu existujúcich dôkazov  
Výskumníci 

 Uprednostňovať výskumné otázky po systematickom celkovom zohľadnení relevantného predchádzajúceho a prebiehajúceho výskumu. 

 Vedieť ako efektívne vyhľadať relevantné systematické prehľady a prebiehajúce štúdie. Ak výskum naznačí, že nie sú k dispozícii 

relevantné systematické prehľady, výskumníci by si mali byť vedomí možností prípravy alebo aktualizácie potrebných prehľadov. 

 Byť schopný zhodnotiť riziko chyby v systematických prehľadoch. 

 Byť schopný viesť študentov študujúcich vo vyšších stupňoch vzdelávania k používaniu a príprave systematických prehľadov. 

Agentúry poskytujúce finančnú podporu 

 Vyhodnotiť pri uchádzačoch o financie použitie systematických prehľadov predchádzajúcich výskumov na identifikovanie a pomoc pri určení 

priority výskumných otázok alebo problematiky. 

 Vyhodnotiť, či uchádzači prezentovali adekvátnu podporu pre nimi navrhnutý výskum odkazovaním na systematické prehľady predošlých 

výskumov. 

 Vyhodnotiť, či dizajn navrhovaných nových štúdií zohľadnil systematické prehľady predošlých výskumov. 

Regulačné orgány pre výskum vrátane etických komisií/inštitucionálnych hodnotiacich komisií 

 Vyhodnotiť, či uchádzači prezentovali adekvátnu podporu pre nimi navrhnutý výskum odkazovaním na systematické prehľady 

predošlých výskumov. Tieto očakávania sa týkajú aj iných ako randomizovaných štúdií. 

 Vyhodnotiť, či dizajn navrhovaných nových štúdií zohľadnil systematické prehľady predchádzajúcich výskumov. 

Editori a hodnotitelia 

 Kriticky posúdiť, či dôvody a dizajn štúdií sú adekvátne popísané v kontexte systematických prehľadov predošlého výskumu. 

 Vyhodnotiť, či popis predošlého výskumu je dostatočný a umožňuje interpretáciu výsledkov predložených štúdií v kontexte 

relevantných dôkazov. 

 Vyhodnotiť, či návrhy pre ďalší výskum berú do úvahy predošlé a prebiehajúce výskumy. 

 Vyhodnotiť, či návrhy pre ďalší výskum zahŕňajú jasný popis cieľovej populácie, intervencií, komparátora, merania výsledkov a 

typov štúdií. 

Pedagógovia 

 Vyučovať o dôležitosti nezaujatého prístupu k syntéze poznatkov (systematické prehľady). 

 Učiť ako hľadať alebo pripraviť a používať systematické prehľady, keď sa plánuje a interpretuje dodatočný výskum. 

Pacienti a klienti 

 Pred súhlasom s účasťou na výskume by pacienti mali požadovať, aby výskumné projekty boli založené na systematických prehľadoch 

už známych poznatkov. 

Cieľ 2 Efektívna tvorba, aktualizácia a dostupnosť systematických prehľadov 

Špecialisti na systematické prehľady 

 Participovať na výskume a rozvojových aktivitách na: 

a. Zlepšenie prípravy a aktualizácie systematických prehľadov 

b. Vyvinúť automatizáciu prípravy systematických prehľadov 

c. Vyvinúť efektívnejšie spôsoby na prípravu systematických prehľadov  

Informační špecialisti a knihovníci 

 Pomôcť vyvinúť metódy na zvýšenie kvality a aktuálnosti literárnych rešerší 

 Participovať na vzdelávaní výskumníkov ako uskutočniť kvalitné vyhľadávanie relevantných štúdií 

 Participovať na výskume a rozvojových aktivitách: 

a. Na zlepšenie prípravy a aktualizácie systematických prehľadov 

b. Na vývoji automatizácie prípravy systematických prehľadov 

c. Na vývoji efektívnejších nástrojov na prípravu  systematických prehľadov 

Špecialisti na informačné technológie, programátori a inžinieri v oblasti umelej inteligencie 

 Participovať na výskume a rozvojových aktivitách zameraných na: 

a. Zlepšenie prípravy a aktualizácie systematických prehľadov 

b. Vývoj  automatizácie prípravy systematických prehľadov 

c. Vývoj efektívnejších nástrojov na prípravu  systematických hodnotení 

Agentúry poskytujúce finančnú podporu 

 Podporovať vývoj a výskum v oblasti: 

a. Zlepšenia prípravy a aktualizácie systematických prehľadov 

b. Vývoj automatizácie prípravy systematických prehľadov 

c. Vývoj efektívnejších nástrojov na prípravu  systematických prehľadov 

 

Odporúčania 

 Inštrukcie pre autorov by mali zahŕňať požiadavky na dôkazy odôvodňujúce výskum, pre ktorý je publikácia mienená 

 Systematické prehľady by mali byt uznané ako výskum sui generis, porovnateľné s inými typmi výskumnej aktivity 

 Jasná definícia vysokej kvality systematického prehľadov by mala byť pripravená, odsúhlasená a uvedená do popredia 
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Kľúčové závery 

• Zahájenie výskumu bez systematického hodnotenia toho, čo je už známe, osobitne ak výskum zahŕňa ľudí alebo zvieratá, je 

neetické, nevedecké a zbytočné 

• Systematický prehľad relevantných dôkazov môže určiť, či navrhnutý výskum je skutočne potrebný 

• Niektorí poskytovatelia prostriedkov na  výskum v súčasnosti vyžadujú od uchádzačov, aby sa odvolávali na systematický  
prehľad existujúceho výskumu 

• Plytvanie vo výskume môže byť zredukované efektívnejšou tvorbou, aktualizovaním a rozšírením systematických prehľadov 
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Obr. 1 Vývojový diagram pre výskum založený na dôkazoch 

 

 


