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Výskumný proces a jeho fázy

1. Výskumný proces a jeho fázy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koncepcia, stanovenie výskumného zámeru
Vytvorenie tímu - spolupracovníci
Získavanie a zber informácií
Spracovanie návrhu – metodika, typ výskumu
Plán riešenia – etapy a ich plánované výstupy
Uskutočnenia výskumu – získavanie výsledkov
a)
b)
c)
d)
e)

Pilotné štúdie - priebežné hodnotenie
Korekcie metodiky a upresnenia čiastkových úloh
Hlavná časť výskumu po etapách
Organizácia dát
Vyhodnocovanie dát - priebežné resp. konečné

7. Prezentácia výsledkov na sympóziách
8. Publikovanie

2. Fázy výskumného procesu
1. Zvolenie si výskumnej problematiky, stanovenie výskumného zámeru
● na základe záujmov a poznatkov pri vysokoškolskom štúdiu
● na základe výskumnej problematiky riešenej na pracovisku
● na základe materiálno-technickej a metodickej vybavenosti na pracovisku
(metodika zásadne určuje možnosti interpretácie zámerov)
2. Získavanie informácií o stave riešeného problému
a) čo je v oblasti známe – poznatková báza
● zhromažďovanie dát, konzultácie
● priebežné spracovávanie vlastných prehľadov
b) ako sa meria a vyhodnocuje – metodická báza
● prehľad optimálnych metód riešenia problému vo svete
● výpovedná hodnota, akceptabilita a obmedzenia
● konfrontácia s reálnymi možnosťami
● metódy vyhodnocovanie v štatistike

2. Fázy výskumného procesu ( pokrač.)
3. Plán riešenia úlohy
● tvorba výskumného projektu – zvažovať i právne a etické aspekty
výskumného projektu
● voľba „optimálnej metodiky“, materiálno-technická a metodická báza
● zostavenie riešiteľského kolektívu; úlohy jednotlivých členov
● čiastkové ciele na jednotlivé etapy práce - náväznosť jednotlivých krokov
4. Realizácia výskumnej práce
a) Pilotná časť
● odladenie postupov (nová metodika), náväznosti, činnosti tímu
● upresňovanie metodiky, upresnenie spôsobu hodnotenia (štatistiky)
b) Etapové riešenie jednotlivých úloh
5. Vyhodnocovanie dát
● voľba vhodných štatistických metód

Výskumný projekt
Tvorba pracovného tímu – ideálne zastúpenie
● Vision maker – celková predstava, čo má výskum zodpovedať, aké sú
pespektívy (má celkový prehľad o súčasných poznatkoch, v čom budú
zistenia originálne a pod.). odpoveď na otázku Čo robiť?
● Chief architect - vytvára konkrétny plán, aké budú potrebné postupy,
metodiky ich skĺbenie, akých špecialistov do problému zahrnúť; odpoveď na
otázku Ako to dosiahnuť - postup ?
● Technologists, specialists – ovládajú konkrétne technológie, metodiky a ich
intepretačnú výnosnosť ; odpoveď na otázku Čo všetko je potrebné aby sa
do dosiahlo ?
● Generators of ideas, enthusiasts – tvorcovia nápadov, návrhov, inovácií,
vnášajú do práce dynamiku
● Critical thinkers – podrobujú návrhy a postupy koštruktívnej kritike, podávajú
alternatívne a doplnkové riešenia, vnášajú do práce potrebnú samoreflexiu
● Doers – tí ktorí konkrétne veci urobia, dotiahnu do maličkosti (vysokoškolskí ,
stredný personál; laborantky, sestry)
● Social glue – ľudia stmeľujúci kolektív; negociátori, odstraňujúci termínové
pnutie

Vedecký tím – optimalizácia
● Veľkosť tímu – sa odvíja od veľkosti projektu a potrebných metodík ; malý
projekt 4-5 ľudí; priemerný projekt celkove 6-8 ľudí
● Zloženie tímu – kombinácia rôznych vhodných osobných vlastností, veku,
odborných znalostí manažérskych zručností
Potrebné odborné znalosti a zručnosti, jazykové zručnosti
Ľudia so záujmom pre projekt, schopní pracovať pod časovým stresom,
keď treba aj nad čas
Tímoví hráči, rešpektujúci vzájomné úlohy a previazanosť
● Odbornosť
Generalists - všeobecné poznatky, koncepcie
Specialists – silný základ v konkrétnej oblasti; špecializácii
Versatilists – diverzifikované zručnosti; schopnosť komunikovať s ľidmi
z rôznych oblastí interdisciplinárne
● Dobrá vedecká myšlienka nestačí - všetko závisí od ľudí, zainteresovanosti,
pozadia spolupráce (background)
● Multikulturálny management u medinárodnej spolupráce - anticipácia
a rešpektovanie kultúrnych odlišností ( v komunikácii, práci)

Práca s literárnymi zdrojmi

Efektívny spôsob vstupu do problematiky
Sledovanie zdrojov
Širšia orientácia

● prehľad poznatkov z odboru
● prehľad

- monografie, učebnice
- webové portály
Detailnejší prehľad
- monografie
- minireviews, reviews
- webové databázy
- pracoviská
Špecifický problém
- originálne práce
- abstrakty z konferencií

● súvislosti, celá šírka problematiky
● získavanie citačných zdrojov
● prehľad použitách modelov, metodík
●
●
●
●

zaužívané spôsoby argumentácie
akceptované metodiky a ich špecifikácie
ktoré metodiky je možné zopakovať
akceptované štatistické hodnotenie

Delenie literárnych zdrojov
1. Zdroje primárne (plný text)
tlačené, elektronické (CD, DVD),
internetové
domáce, zahraničné (znalosť
anglického jazyka nevyhnutná)
● učebnice, príručky (textbooks,
handbooks) - všeobecná orientácia
v odbore
● monografie, veľké prehľadné články
(full reviews) – pokročilé informácie;
dobrý zdroj sekundárnych zdrojov
(odkazovaných prác)
● pôvodné práce (full articles, original
papers) – dobrý zdroj poznatkov
o metodike a forme vyhodnotenia
● internetové portály a informačné zdroje
● záverečné správy výskumu
● zborníky zo sympózií

2. Zdroje sekundárne
● skrátený text, názov, poukazuje na
existenciu primárnych zdrojov
● Referátová časopisy
● bibliografie – periodické, neperiodické
● Abstraktové výbery
História: knihy, 90-te roky CD nosiče:
Silverplater, Medline
Dnes: Medline (BiomedNet, HealthNet),
Pubmed Scopus, Ovid

● Výskumné zámery a výsledky univerzity, vedecké spoločnosti,
farmaceutické koncerny
3. Zdroje terciálne
● referencie (skrytá bibliografia) - odkazy
na práce v prehľadoch a originálnych
článkoch
● literárne prehľady (rešerše)

Voľné zdroje a produkty dostupné cez IP
● Knovel Library (Knovel Co.) - 1070 odborných
monografií a príručiek
● ProQuest Medical Library (ProQuest Co.) databáza
1300 titulov z toho viac než 965 s úplnými textami a
900 s indexovaním MEDLINE
● PubMED a PubMED Central, Free medical journals
● Highwire Press (Stanford University Libraries) - 1096
časopisov , viac ako 4,5 milióna plnotextových článkov
zväčša z amerických časopisov z toho takmer
polovica zdarma
● ScienceDirect (Elsevier) - plné texty článkov zo 150
časopisov od r. 1995
● Scopus – najväčšia databáza sveta 33 mil. záznamov
(17 mil. pred 1996) z 15 tis. časopisov, 500 konferencií
125 kníh; 21 mil. patentov
● Scirus – najväčší vyhladávač Med Webu (450 mil.
stránok) s filtáciou nevedeckých vrátane PDF súborov

Databázy vedeckých informácií
1. MEDLINE (Medical Literature Analysis & Retrieval System)
17 miliónov záznamov (abstraktov) od roku 1966 z 4 800 časopisov (life sciences)
zo 70 zemí (bez citácií) klasifikované pomocou tezauru Medical Subject Headings
(MESH); ročný prírastok je cca 570 000 záznamov
Vlastní: U.S. National Library of Medicine (NLM) - najväčšia lekárska knižnica sveta
Prístup: Zadarmo bez reg.: od. r. 1997 zadarmo PubMED, Entrez (NCBI),
Infotrieve, Healthgate; s reg.: Medscape, BioMedNet (zlúčený so Science Direct)
2. EBSCO
jeden z najväčších dodávateľov tlačených periodík a informačných databáz
Prístup: Ministerstvo zdravotníctva; v r. 1999 sa Slovensko zapojilo do svetového
informačného konzorcia, ktorOpen Society Institute (OSI) v rámci projektu
Electronic Information for Libraries Direct - EIFL Direct

3. Cochrane library
Systematic reviews - kvalitné systematické prehľady,
Reviews of effectiveness - EBM najmä z klinických disciplín
Central register of controlled trials ~ 350000 kontrolovaných klinických testov viac ako MEDLINE

Databázy
4. ISI (Institute of scientific information)
● Web of Science - abstrakty, citácie z ~ 8,500 najprestížnejších vysokoimpaktovaných
časopisov sveta
● Science Citation Index - citácie autorov a prác nájdené v 3700 hlavných časopisoch u
Science Citation Index Expanded z 5,900 časopisov
● Current Contents - bibliografia ~ 8,000 vedúcich časopisov sveta a > 2,000 kn9h.
● Essential Science Indicators - prehľad o svetových trendoch vo vede, najcitovanejšie
práce za posledných 10 rokov, Hot Papers- prác citovaných skoro okamžite po
publikovaní za posledné dva roky.
● ISI Web of Knowledge - integruje Web of Science + Current Contents.
● Vlastní: Thomson scientific
5. EMBASE (Elsevier) – najrýchlejšia databáza ; 2 týždne po uverejnení, 11 miliónov
záznamov od 1974 z 5000 časopisov so 600,000 citáciami
6. Iné
● BIOSIS Previews® (1926 to 1968) 1,8 milliónov záznamov, INSPEC®, PsycINFO®*,
and Food Science and Technology Abstracts™*

Komplexné komerčné rozhrania
1. Ovid (Ovid Technologies, Inc)
● od r. 1984 do r. 1994 hlavným produktom MEDLINE (NLM) vydávaný na CD- ROM
● bibliografická databáza z 80-tich databáz článkov z tisícov časopisov, kníh,monografií a
medicínskych databáz vrátane plných textov článkov
● Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)
● Cochranova Databáza
OvidSP
Ovid Web Gateway - prístup k databázom a plným textom článkov (cez IP)
● Vlastní: od r. 1998 vydavateľstvo WoltersKluwer
● Prístup: trialy knižnica UPJŠ

2. Thomson scientific
● obrovská databáza plnotextových časopisov, kníh, klinických pokusov,
● Prístup: podľa IP adresy UPJŠ
● ISI Web of Knowledge - integruje Web of Science + Current Contents.
● Science Citation Index - citácie autorov a prác nájdené v 3700 hlavných časopisoch u
Science Citation Index Expanded z 5,900 časopisov

● Albertina Icone Praha/ Bratislava -http://www.aib.sk/index.php

Prístupná databáza NLM a Entrez

Citačné menežéry
● Zdarma
Windows: Aigalon, Bibus, Connotea,
JabRef,
Mac : Aigalon, BibDesk, Bibus,
JabRef, Connotea, CiteULike
● Komerčné
EndNote, ProCite, Reference
mamager, Refworks, Sente,
Biblioscape

Formy a metódy výskumu

Formy vedeckého výskumu v medicíne
Všeobecne
● Základný (čistý) - výskum zameraný na obohatenie poznatkov o živote,
mechanizmoch fungovania organizmu; nemá imperatívne stanovený utilitárny
charakter – vedátori, akademici, ... Veda pre vedu
● Aplikovaný výskum - využitie výskumnej kapacity akademických inštitúcií,
základného a predklinického výskumu pre špecifický štátom alebo komerčne
zameraný účel. Je istým protipólom základného výskumu
Medicína
● Predklinický výskum - založený na teórii a animálnom experimente; základný
výskum predchádzajúci klnický výskum; overovanie dávkovania liečby, skúmanie
patogenézy ochorení
● Klinické testy (výskum) - porovnávanie (testovanie, overovanie) účinku liečebných
postupov u konkrétnych klinických stavov; sledovanie účinnosti diagnostických a
operačných postupov; varíruje rozsahom - unicentrické, muticentrické štúdie

Metodológia výskumu
Kvalitatívny výskum
● mäkká vedecká metóda na zber a
analýzu opisných údajov (bez
manipulácie s podmienkami)
● má niekoľko hypotéz, nešpeciliazuje
sa na jediný záver
● nevyužíva štruktúrny zber informácií
● subjektívne údaje - individuálna
interpretácia človeka o udalostiach,
bez zásahu riešiteľa
● flexibilita, veľké nároky na podrobnosť
a presnosť spracovania dát
● základ - fenomenológia
a hermeneutika
● Príklad: pozorovanie, rozhovor,
dotazník, rozbory dokumentov ,
epidemiologický výskum

Kvantitatívny výskum
● tvrdá vedecká metóda využíva
experiment alebo kvázi-experiment
(manipulácia s podmienkami)
● má jednu hypotézu o špecifickom
probléme, hypotézu overuje
● používa štrukturálny zber informácií štatistické spracovanie
● objektívne číselné údaje – laboratórne
výsledky, prístrojové merania
● rigidnejšie, štandardizácia,
randomizácia
● základ -pozitivizmus, determinizmus
● Príklad: overenie objektívneho účinku
látky na biochemické parametre

Základné znaky výskumnej metódy
● Objektivita- týka sa zberu, kvality a interpretácii údajov
Každý údaj sa môže chápať a interpretovať len jediným spôsobom.
Keď tento údaj budú posudzovať iní ľudia, vždy ho budú chápať presne tak, ako
výskumník.

● Platnosť (Validita) - sa vzťahuje na kvalitu údajov a výskumnú metodiku
Miera do akej daná metodika, prístroje, nástroje skutočne meria to, čo merať má.
či výskumný nástroj zisťuje to, čo zisťovať má, či je to v súlade so zámerom cieľom.

● Spoľahlivosť (Reliabilita) - presnosť, konzistentnosť zisťovania a merania
Je tým vyššia, čím viac sa dá minimalizovať náhodnosť a nevhodné vplyvy.
Presnosť závisí od kvality meracieho nástroja a optimálneho priebehu merania.
Seriózny výskumník používa overené, výskumné nástroje – ak ich má k dispozícii,
alebo – ak je nútený si ich vytvoriť- pred ich použitím vo výskume si ich dôkladne
vyskúša.
Dobré výskumné nástroje majú vždy manuál, ktorý obsahuje pravidlá a zásady
použitia nástroja a údaje o ich validite a reliabilite.

Faktory výberu výskumných nástrojov
● Preferovať by sa mala metodika, merací nástroj, ktoré zabezpečia valídne
a spoľahlivé údaje
● Voľbu ovplyvňuje často mnoho faktorov, ktoré často vedú ku kompromisu,
kde je potrebné zvažovať:
náklady, výdavky spojené s meraním (zakúpenie, zaplatenie personálu,
respondentov) a časovou náročnosťou event. etikou merania
dostupnosť nástroja:
nástroja potrebné je zvážiť dostupnosť či prístupnosť
nástrojov.
normy a porovnateľnosť: výskumník si vyberá také nástroje, pre ktoré
sú stanovené určité normy (normálne hodnoty)
jednoduchosť merania - výskumník a jeho spolupracovníci musia mať
určité zručnosti a podmienky, za ktorých má meranie prebehnúť
vhodnosť výskumnej vzorky: nástroj má zodpovedať charakteristike
populácie, veku subjektov, zručnostiam, gramotnosti,
reputácia meracieho nástroja, metódy medzi skupinou uznávaných
odborníkov.

Experiment – základný vedecký nástroj
A. Experimentálny výskum (kontrolovaný experiment)
●Experiment (latisky: ex- periri, „skúšať , pokus ") - základná epirická
metodika vedeckého výskumu; špeciálny druh vedeckej práce
●potvrdenie alebo vyvrátenie predom stanovených predpokladov
(hypotézy), podmienok, na základe štatisticky čistých hodnotení
●vysoká miera kauzality, nemusí však postihovať jav úplne
B. Neexperimentálny výskum (kvázi-experimentálny)
●výhoda pri ad-hoc výskume; skôr sa jedná o pozorovania a ich možnú
interpretáciu s minimálnymi zásahmi
●možná chybná interpretácii výsledkov, menšia presnosť
a vieryhodnosť výsledkov ako u kontrolovaných;
●menšia možnosť kauzálneho vyjadrenia výsledkov, zvykne sa
kompenzovať komplikovanejšími štatistickými metódami

A. Experimentálny výskum
1. Prirodzený experiment (natural experiment)
● pozorovanie javov v ich prirodzenej podobe (výskyt a vývoj ochorenia) in situ
● experimentátor nezasahuje do priebehu experimentu
● Aplikácie: prírodné vedy: astronómia, meteorológia, ekonómia, sociológiu;
výskum deskriptívneho rázu; tam kde nie je manipulácia možná alebo je
neetická
● epidemiologický výskum (výskyt ochorenia, natalita, mortalita), štúdium
sociomedicínskych a kulturálnych väzieb, antropologický výskum, migrácia
rás a výskyt ochorení, výskyt genetického driftu, mutácie ochorení v populácii
● Výhoda: biomedicínsky jav je sledovaný v prirodzenom priebehu a plnej
komplexnosti
● Obmedzenia: chýba hlbšia interpretácia a pochopenie vzťahov

A. Experimentálny výskum
2. Pravý experiment (kontrolovaný, laboratórny) (controlled
experiment)
● najprecíznejšia forma vedeckého výskumu - modelovanie javov
v definovaných podmienkach s kontrolovaným priebehom;
● dopredu je jasný presný výber probandov reprezentujúcich populáciu
(randomizácia); existuje konrolná skupina a určovanie miery
pravdepodobnosti rozdielov (testovanie hypotéz )
● Aplikácie: všetky formy kauzálneho výskumu (zisťovanie vzťahov, definovanie
vzťahov); účinok liečby, úpravy diety na obj. a subj. ukazovatele zdravotného
stavu
● Výhoda: informácia má vysokú mieru spoľahlivosti, presnoti pokiaľ experiment
prebieha skutočne v starostlivo kontrolovaných podmienkach.
● Obmedzenia: nie všetky faktory možno namodelovať, zásahom môžeme
vylúčiť faktory o ktorých nevieme

Vlastnosti laboratórneho experimentu
1. Manipulácia
● Experimentálna skupina- jedinci u ktorých sa uskutoční intervencia (lieky, chemické
látky, zákrok) ; Kontrolná skupina - bez manipulácie alebo s podobnou manipuláciou
(placebo, sham operácia)
2. Kontrola
● pre porovnanie efektu manipulácie u kontroly (1 alebo viac) a experimentálnej skupiny.
Dvojitá kontrola
● pozitívna kontrola je procedúra, ktorá je podobná aktuálne prebiehajúcemu
experimentu, avšak o ktorej sa vie, že vyvolá pozitívny výsledok
● negatívna kontrola, vieme že daná ltáka nevyvoláva žiadny efekt
3. Randomizácia
● vyberanie subjektov do kontrolnej a experimentálnej skupiny na základe náhodného
výberu ((hádzanie mincou, tabuľka náhodného výberu generovaná počítačom)– každý
subjekt má rovnakú šancu sa dostať do jednej alebo druhej
● subjekty kontrolnej a experimentálnej skupiny by mali byť porovnateľné – približne
rovnaká distribúcia (pohlavie, vek a pod.)

Experimentálny protokol
● postup, akým sa bude vykonávať meranie závislej premennej (sledovaného
parametra)
Manipulácia s jednou premennou
after - only (posttest-only) (simple design) – závislá premenná je meraná len
jedenkrát, a to po prevedení experimentálneho zásahu
before – after (pretest-posttest experimental design)– závislá premenná je
meraná dva krát – pred intervenciou (bazálne) a po intervencii V experimente
sa manipuluje len s jednou premennou, ktorej zmena sa sleduje v čase.
Manipulácia s viacerými premennými
Multifaktoriálny design (Faktorová analýza)
● manipuluje sa viacerými premennými (faktormi) súčasne;
● existuje jeden hlavný efekt (ktorý sledujeme a manipulujeme), napr.liečivo +
berieme do úvahy iné interagujúce efekty (napr. faktor dĺžky alebo času
podávania, kombinovania liečiv

Experimentálny protokol ( pokrač.)
Opakované merania (Crossover design)
● u rovnakých jedincov sa deje viacero typov manipulácií (napr. liekov),
ošetrení, v náhodnom poradí v rôznom odstupe (subjekty sú sami sebe
kontrolou)
● poskytuje najvyššiu možnú mieru ekvivalencie medzi subjektami (sami sebe
sú kontrolou) – teda skupiny sú identické
● poradie podanie jednotlivých sledovaných látok a nimi následne vyvolaných
efektov u jednotlivých probandov sa určí náhodne
● Príklady: sledovanie účinku rôznych látok v časových odstupoch

B. Kvázi experiment
Kvázi-experiment (Quasi-experimental design)
● zahŕňa manipuláciu s nezávislou premennou, postráda ďalšie rysy pravého
kontrolovaného experimentu a to buď randomizáciu, alebo kontrolu - kontrolná
skupiny nie je vybraná náhodným výberom - skupiny sú vopred vytvorené
● Aplikácie: ošetrovateľstvo; porovnanie efektivity nového druhu ošetrovateľskej
starostlivosti v jednej nemocnici a druhej nemocnici
● Výhoda: praktickosť, realizovateľnosť; popisuje reálny život
● Nevýhoda: nedovoľuje vysloviť kauzálne závery ; výpovedná sila je slabšia,
nie je zaručené, že kontrolná a experimentálna skupina sú porovnateľné
● existujú štatistické metódy, ktoré sú určené priamo pre interpretáciu výsledkov
v takomto druhu experimentu

4. Ne-experimentálny výskum
- často je východiskom pre postulovanie novej hypotézy, ktorá je potom
overovaná v experimente
- výskum bez manipulácie experimentálnych podmienok, precízne stanovenej
kontrolnej skupiny a randomizácie probandov
Indikácie neexperimentálneho výskumu
● Komplexné javy – vplyv viacerých nezávislých premenných (vek, pohlavie,
rasa, krvná skupina, životný štýl) na jednu závislú premennú nemôže byť
študovaný v experimente
● Etický problém –fyzické, alebo psychické nepohodlie u probandov
experimentu, zaťažovanie personálu; na realizáciu skutočného experimentu
nie je dostatok času, administratívne bariéry
● Získanie kontrolnej skupiny nie je možné (liečivá, operácie, výkony
uskutočňované len u postihnutých, nesúhlas s realizáciou)
● Realistickejší obraz o sledovaných javoch - Niektoré prejavy sa nedajú
presne odmerať, modelovať, napríklad, ak sa nedá– čo si ľudia myslia, čo
cítia, čo robia v ich prirodzenom prostredí, v bežnom živote

Formy ne-experimentálneho výskumu
1. Korelačná analýza (ex post facto)
● vedecký problém sa obvykle
vytyčuje ad hoc v sledovanom
súbore
● Príklady: korelácia medzi váhou a
výškou, vekom, pohlavím a
leukcytmi, korelácia medzi hladinou
cholesterolu a infarktom
2. Dekriptívny výskum
● určený na sumarizáciu poznatkov o
súčasnom stave sledovaného
fenoménu
● pozorovanie a dokumentovanie
situácie tak ako prirodzene
prichádzajú

3. Pozorovacie štúdie, pozorovanie
(observational studies)
● náplňou podobné kontrolovaným
experimentom; výber skupín nie je
dopredu daný
● Príklady: štúdie ex post z materiálu
kliniky
4. Terénny výskum (Field
experiments)
● sú protipólom laboratórnych
pokusov
● Príklady: sociálne vedy, verejné
zdravotníctvo, edukácia, (napr.
analýzy ekonomických dopadov na
vzdelanie, zdravotný stav
obyvateľstva a pod.)

Prezentácia výsledkov
vedeckej práce

Prezentácia výsledkov
1. Osobná prezentácia
● osobný rozhovor ( personal
communication)
● prezentácia na odborných
spolkoch, konferenciách
● prezentácia na vedeckých
sympóziách, kongresoch

Základné obsahové členenie:
● Vedecké práce – originálne výsledky
vlastného výskumu event. výsledkov
iných autorov (vedecká argumentácia)

● Odborné práce – zhrnutie súčasných
poznatkov, názorov, objavov k problému
(všeobecnejšia rovina, nie sú to
originálne zistenia)

2. Prezentácia písomná
● Vedecké časopisy, zborníky prác,
Etické aspekty
monografie
● Autorské práva (Copyright) –
● Závery riešenia vedeckých projektov
preberanie, rozširovanie, využitie
● Odborné časopisy, knihy, zborníky
výsledkov (patenty)
● Patenty a zlepšovacie návrhy
● Plagiátorstvo – prezentovanie cudzích
výsledkov, originálnych metód

Prezentácia na sympóziách
a) orálna (mutimediálna)
●Prednáška (Lecture)
- Ocenená (Award lect.)
- Pozvaná (Invited lect.)
- Prihlasená (Applied lect.)
b) grafická
●Vedecký plagát (Poster)
- Bežný (Ordinary)
- Diskutovaný (Discussed)
Obvyklé výstupy:
- konferencia bez abstraktov
- konferencia s abstraktmi

• Sympózium, Konferencia
• Kongres
• Domáce
• Workshop
• Medzinárodné
Tlačené materiály:
Program – zoznam prednášok, posterov,
miesto, čas a pod.
Zborník z podujatia
- samostatný (Proceeding of .... ,
- súčasť časopisu odbor. spoločnosti)
Knižné vydanie (editor, posudzovatelia)
Forma príspevkov:
- abstrakty
- rozšírené abstrakty (2 strany),
- krátke články (short communication)
- plné články (in extenso)

Druhy prezentácie
1. Prednáška (Lecture)

2. Plagátový referát (Poster)

● multimediálna prezentácia komentovaná
slovom - sympóziá, kongresy, pracovné
schôdze, spolky (10-15 min)
● prehľadnosť – obrázky a grafy (miesto
tabuliek), náväznosť argumentácie
Formy:
● Prehľadná (15 min), pôvodná (10 +5 min)
● Prihlásená (Applied), Pozvaná (Invited)
● Ocenená (Award lecture) 20-30 min
Štruktúra:
Titul, Autori, Pracovisko
Úvod a ciele (Aims) (10%)
Materiál a metódy (Material & methods)
(20%)
Výsledky (Results) (40%)
Závery (Conclusions) (10%)
Poďakovanie (granty)

● grafická prezentácia výsledkov prehľadnosť, kontinuita, viditeľnosť (z 1,5 - 2 m)
● expozícia(2 hod.) jeden z autorov musí
byť prítomný
Formy:
● Bežný (ordinary) – expozícia; voľná
diskusia; prezentácia in situ predsedovi
● Diskutovaný poster (Discussed poster) –
po skončení expozície (voľná diskusia) je
krátka prezentácia (5 min) s diskusiou
Štruktúra:
Titul, Autori, Pracovisko
Úvod a ciele (Aims)
Materiál a metódy (Material & methods)
Výsledky (Results)
Závery (Conclusions)
Poďakovanie (granty)

Prezentácia písomná (UNESCO)
a) Základné formy (publikácia)
●Monografia (Monograph)
●Učebnica (Textbook)
●Kapitola v monografii, učebnici
●Prehľad (Review)
●Originálna vedecká práca
(Original paper)
●Krátke zdelenie (Short
comunication)
●Rýchla publikácia (Rapid
publication)
●Kazuistika (správa) (Casual
report (report)

b) Krátke formy
●Abstrakt (Abstract)
●List vydavateľovi (Letter to editor)

Časopisy
Zborník prác
Monografia
Recenzované (peer – reviewed)
Nerecenzované
Karentované časopisy - evidované v
Current Contens (CC)
Impact factor
Nekarentované časopisy

Druhy publikačného výstupu
1. Monografia (monograph)
● vedecká publikácia, ktorá všestranne, systematicky a podrobne osvetľuje
jednu, spravidla úzko vymedzenú tému – vedecký problém, udalosť,
osobnosť, vymedzenú časť vedného odboru a pod.
● Dôležitá je ucelenosť a všestrannosť spracovania - autor využíva, kriticky
prehodnocuje a syntetizuje všetky dovtedy známe poznatky o danej téme a
obohacuje ich o nové pôvodné poznatky, ktoré sú výsledkom jeho vlastnej
vedeckej práce a predkladá závery.
● Zahŕňa starostlivo spracovaný vedecký aparát – rozsiahla bibliografia
relevantnej literatúry, bibliografických a vysvetľujúcich poznámok, podrobných
registrov a pod.

Druhy publikačného výstupu
2. Prehľadný článok (Review)
● súčasný pohľad na riešenú problematiku na báze syntézy doterajších
poznatkov, zväčša s implementáciou vlastných výsledkov k danej téme
● rozsiahlejšia bibliografia (často 100-200 zdrojov)
● zväčša je práca vyžiadaná, tematicky
zameraná obsahu čísla (editor osloví
uznávaných odborníkov),
● rozsah článku závisí od požiadaviek
časopisu – prehľadové časopisy

Typy:
• Invited review
• Full review
• Minireview

Štruktúra:
Abstrakt (Summary),
Obsah (Content),
Úvod (Introduction),
Štrukturovaný vlastný text práce
(Body text),
Poďakovanie (Acknowledgements),
Literárne zdroje (References)

Prehľadové časopisy Current Opinions in ... , séria Progress in ... , séria
Annual Reviews in .... , Physiolgical Rev., Endocrinological Rev, a pod.

Druhy publikačného výstupu
3. Pôvodná práca (práca in extenso) (original article, full article)
●
●
●
●
●

najhodnotenejšia forma vedeckej publikácie o konkrétnom vedeckom probléme
komplexné riešenie nového problému; detailne vyargumentované
novosť a originalita výsledkov - neboli doteraz publikované,
dekriptívnosť a dôkazy - neboli takto rozpracované, a dokázané
reproduktibilita – s podobnou presnosťou (chybou) možno zopakovať

4. Skrátené originálne práce
● obmedzený rozsah, tabulky, obrázky
a) Predbežný správa (preliminary report;
short communication)
● aspoň 1-2 nové poznatky, nie natoľko
podrobný; v priebehu riešenia
b) Rýchla spáva (Rapid publication)
● info o práve dokončenej práci; autorom
ide o prventsvo v oblasti
● uvoľnené sú časti z postupne
vyhodnocovaných výsledkov

Štruktúra:
Titul (Title)
Abstrakt (Summary)
Úvod (Introduction),
Materiál a metodika ( Methods),
Výsledky (Results),
Diskusia (Discussion),
Poďakovanie (Acknowledgements),
Literárne zdroje (References)

Druhy publikačného výstupu
5. Kazuistika
● deskripcia zaujímavého prípadu ochorenia, resp. jeho vývoja,
● neobvyklá reakcie na liečbu; vyskúšanie nových postupov
6. Abstrakty (Abstracts)
● zhutnená čo navýstižnejšia
charakteristika (200-250 znakov)
zámeru, cieľov, použitej metodiky,
výsledkov a prínosu práce
● Použitie:
a) zhrnutie prác prezentovaných ako
prednášky a postery na
konferenciách,
b) zhrnutie (summary) originálnych
článkov a reviews (objavuje sa v
bibliografických databázach a
citačných indexoch)

Štruktúra:
Titul, Autori, Pracovisko
Zámer (Objective),
Metódy (Methods),
Výsledky (Results),
Závery (Conclusions)
7. List editorovi
● súhlas s publikovaným – potvrdenie,
● výhrady k publikovaným článkom
● vlastné pozorovanie – zaujímavý
prípad

Posudzovanie prác v zahraničných
časopisoch
1. Odkiaľ sú autori, kto sú autori práce (garancia spoľahlivosti)
- pracovisko, osobnosti; spoluautori; americké časopisy - američan
- vo svete existujú vzájomne sa uznávajúce pracoviská
2. Použitá metodika (garancia aktuálnosti)
- technické vybavenie - určuje možnosti argumentácie
- precíznosť spracovania (
3. Predmet výskumu, originalita, forma spracovania
- čo je originálne; aké sú spôsoby argumentácie – obrázky, grafy
- rozsah výsledkov – u nováčikov najlepšie „veľké balíky“
4. Úroveň jazyka – špecializované prekladateľské centrá
- angličtina v publikáciách je odlišná od hovorovej i slovníkov
- vytvorte si databázu celých fráz, slovíčka nestačia
5. Citácie
- kto je editor, redakčná rada; v zahraničí rozhoduje citačný index
- časopis potrebuje byť citovaný (impact factor)

