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PREDSLOV 
 
 
       Predkladaná publikácia je vysokoškolskou učebnicou určenou predovšetkým pre  

poslucháčov chemických a environmentálnych odborov na vysokých školách. Jej cieľom je 

oboznámiť študentov so základnými typmi vedeckej literatúry so zvláštnym dôrazom na 

literatúru chemickú. Tie časti práce, ktoré sa týkajú všeobecných charakteristík vedeckej 

literatúry a študentských záverečných prác, sú však užitočné aj pre študentov iných 

prírodovedných odborov. Napriek tomu, že táto učebnica bola písaná najmä pre potreby 

študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, veľká časť 

informácií, ktoré sú v nej uvedené budú užitočné aj pre študentov niektorých iných 

vysokých škôl, vrátane technických univerzít.  

 

 
                                                                                                                                                  Autor 
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1. ÚVOD 
 
      Chemická literatúra predstavuje tak ohromný súbor publikácií, že akýkoľvek pokus 

o jej obsahové hodnotenie nemôže byť úspešný. Taktiež určenie jasnej hranice medzi 

chemickou literatúrou a literatúrou venujúcou sa iným prírodovedným a technickým 

disciplínam nie je možná. Táto hranica, ak ju hodnotíme z hľadiska predmetu skúmaných 

látok a javov, ako aj z hľadiska experimentálnych metód a metodík, je totiž veľmi difúzna. 

Platí to aj o jednotlivých odboroch chémie. Na druhej strane, počet tradičných a aj nových 

spôsobov zverejňovania chemických informácií nie je mnoho a riadia sa veľmi podobnými 

pravidlami. Tie platia všeobecne pre celú vedeckú prírodovedne zameranú literatúru.  

        Cieľom tejto publikácie je pokúsiť sa študentom chemických odborov prírodných vied 

poskytnúť širší pohľad na rôzne typy chemickej literatúry. Tento zámer vyplynul zo 

súčasnej situácie, v ktorej sa väčšina študentov v rámci bakalárskych, diplomových 

a doktorandských dizertačných prác veľmi skoro špecializuje na riešenie veľmi úzkeho 

odborného problému v rámci svojho študijného programu, s ktorým súvisí aj veľmi 

jednostranná orientácia na veľmi úzky okruh odbornej literatúry.  

     

                                                                                                                                      Autor     
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2. HLAVNÝ PRODUKT VEDY A PRINCÍPY VÝMENY INFORMÁCIÍ  
VO VEDE. 
 

 Otázka, čo je vo všeobecnosti predmetom vedy, môže byť témou diskusie s nie 

celkom jednoznačnými závermi. Napriek tomu existuje zhoda v tom, že za najvýznamnejší 

primárny produkt vedy možno považovať informácie. Sú to informácie týkajúce sa veľmi 

širokého okruhu tém, avšak ich najbežnejším typom v chémii sú informácie o metódach 

prípravy nových látok, ich vlastnostiach, vzťahoch medzi podmienkami prípravy látok 

a ich vlastnosťami, informácie o mechanizme chemických reakcií, štruktúre látok, 

defektoch v čistých látkach a kompozitných materiáloch a mnohé iné.  

 Informácie vo vede môžu mať veľmi rozmanitý charakter, rozdielnu formu a zároveň 

aj publicitu. Napriek tomu, že zistenia jednotlivých výskumných pracovníkov a vedecko-

výskumných tímov môžu byť v niektorých prípadoch utajované, to znamená, že sú určené 

iba úzkej skupine ľudí, väčšina vedeckých informácií vytvorených na akademickej pôde je 

verejne prístupná, čo znamená, že sú širokej odbornej verejnosti k dispozícii zdarma alebo 

sú prístupné formou rôznych platených služieb.  

 Je známe, že stupeň rozvoja vedy, podobne ako stupeň rozvoja spoločnosti, je vo 

všeobecnosti výrazne závislý od efektivity výmeny informácii. V histórii ľudstva boli 

spoločenské formy výrazne obmedzujúce výmenu informácii odsúdené na zánik, pričom 

však paradoxne, odstránenie alebo oslabenie informačných bariér často ich zánik výrazne 

urýchlilo. Typickým prípadom boli napríklad obrovské zmeny v strednej a východnej 

Európe koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. Všeobecne platí, že stupeň 

rozvoja vedy pozitívne ovplyvňuje aj stupeň rozvoja spoločnosti, avšak vzájomný vzťah 

medzi úrovňou vedy a civilizačnou úrovňou spoločnosti nie je jednoduchý, pretože 

investície do vedy môžu mať aj úplne iné dôvody ako je všeobecný profit celej spoločnosti.  

 Súčasná výmena informácií vo vede je založená na jednoduchom základnom 

princípe, ktorým je snaha každého jednotlivca pracujúceho v niektorej z vedných oblastí, 

postarať sa o publicitu výsledkov svojej odbornej práce. Môže sa to robiť rôznymi  

formami, avšak verejne obhájiteľný nárok na autorstvo takýchto výsledkov majú iba 

tlačené alebo elektronické dokumenty zverejnené iba určitými etablovanými formami.  

 Význam zverejňovania výsledkov výskumnej práce spočíva v tom, že tieto výsledky 

sú takýmto spôsobom ponúkané pre ďalšie vedecké alebo iné použitie. Predstava 

o vedcoch pracujúcich na tajných projektoch môže byť síce populárna, avšak v drvivej 

väčšine je od súčasnej reality veľmi vzdialená. Súvisí to predovšetkým s tým, že veľká 
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časť výskumu sa platí z verejných zdrojov, ktorých uvoľnenie pre riešenie vopred 

stanovených cieľov a zároveň spôsob ich využitia, je takmer vždy pod verejnou kontrolou. 

V prípade financovania výskumu súkromnými spoločnosťami je situácia síce odlišná, 

avšak aj v tomto prípade sa väčšina významných odborných informácií zverejňuje 

prostredníctvom patentov a iných dokumentov súvisiacich s ich právnou ochranou.  

 Zverejňovanie výsledkov bádateľskej práce je vo vede najvýznamnejšou formou ako 

umožniť vzájomné porovnávanie týchto výsledkov. Samotný proces zverejňovania 

vedeckých informácií sa stáva v rámci recenzného konania zároveň aj procesom 

primárneho hodnotenia kvality výskumnej práce.   

 

 

Obr. 2. 1. Vôľa zverejňovať zistenia vlastnej odbornej a vedeckej práce je základným 
predpokladom výmeny informácii vo vede. Na obrázku je záber z posterovej sekcie 
študentských odborných prác na jednej z konferencií Asociácie pre mládež, vedu 
a techniku (AMAVET), ktorá sa pravidelne koná v priestoroch Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.          
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3. SÚČASNÁ SITUÁCIA V OBLASTI PUBLIKA ČNEJ PRODUKCIE V 
CHÉMII 
     

Problém zabezpečenia efektívnej výmeny informácii nie je špecifickým problémom 

chémie, avšak vďaka veľkému počtu publikovaných prác – v porovnaní s počtom prác 

zverejňovaných v iných vedných odboroch – sa už v rannom období rozvoja prírodných 

vied stalo jeho riešenie mimoriadne aktuálnym.  

Veľká časť verejnosti, nevynímajúc aj mnohých absolventov chemických odborov 

vysokých škôl, nemá ani orientačnú predstavu o súčasnom stave poznatkov v chémii. 

Jedna z rozšírených laických predstáv je, že pole pôsobnosti chemikov je pomerne úzke, 

pretože ho ohraničuje existencia relatívne malého počtu prvkov. Tento  názor možno  

dokonca podporiť aj ďalším argumentom, že totiž hlavná časť informácii v chémii sa týka 

iba relatívne malej časti prvkov periodickej sústavy, pretože zastúpenie veľkej časti z nich 

je v zemskej kôre veľmi nízke. Geológovia sa môžu pripojiť argumentom, že hlavnú časť 

zemskej kôry, ktorá slúži zároveň aj ako surovinová základňa pre celý chemický 

priemysel, tvorí iba asi dvesto anorganických látok, pričom väčšina z celkového počtu asi 

5400 známych minerálov, sú z hľadiska ich hmotnostného zastúpenia úplne bezvýznamné.  

Nie celkom objektívna predstava o rozsahu produkcie v chémii pramení aj z faktu, že 

vo väčšine verejne prístupných častí prírodovedných a technických knižníc, netvoria 

chemické publikácie výrazne prevažujúcu časť ich knižničného fondu. Stredoškolskí 

učitelia, podobne ako učitelia na základných školách, ako aj žiaci a študenti týchto škôl, 

získavajú veľmi skreslenú predstavu aj z relatívne vysokého stupňa obsahovej 

konzervatívnosti používaných učebníc chémie. V nich sa totiž skutočný vývoj chémie 

odráža iba veľmi obmedzene a svojmu účelu môžu vyhovujúco slúžiť v takmer 

nezmenenej forme dokonca aj niekoľko desiatok rokov. Vyplýva to zo skutočnosti, že 

základné princípy v chémii sú známe už dávno a výrazný nárast nových informácií tieto 

princípy neovplyvňuje. Zároveň, obrovský nárast počtu nových syntetických látok, výrazne 

nerozširuje skupinu tých látok, ktoré tvoria bázu najvýznamnejších priemyselných 

produktov.         

Na druhej strane, určitá korekcia uvedených názorov by sa dala očakávať aj u laickej 

verejnosti pri uvedomení si skutočnosti, že na vývoji takmer všetkých umelých produktov 

dnešného sveta sa podieľajú v menšej alebo väčšej miere práve chemici. Platí to bez 

ohľadu na to, či sa jedná o produkty chemického, farmaceutického, potravinárskeho alebo 

hutníckeho priemyslu. Hľadanie nejakého moderného produktu bez obsahu syntetických 
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chemických látok môže byť veľmi náročné. Jedným z dôsledkov tohto stavu je 

kontaminácia veľkej časti našej planéty buď priamo týmito látkami alebo látkami, ktoré  

následne vznikajú z týchto látok. Okrem toho, aj pri veľmi hmlistej predstave o organickej 

chémii, môže byť jasné, že kombinácia troch prvkov uhlíka, vodíka a kyslíka, poskytuje 

obrovský počet reálnych chemických látok.        

Objektívne zhodnotiť celosvetovú prácu chemikov je nezvládnuteľná úloha. 

Hlavný dôvod spočíva v tom, že odborná produkcia v oblasti chémie je tak obrovská 

a širokospektrálna, že vo všeobecnej rovine sa vôbec nemožno zaoberať obsahovou 

stránkou odborných publikácií týkajúcich sa priamo chémie alebo jej hraničných vedných 

disciplín. Jediný možný prístup k riešeniu tohto problému spočíva v čisto formálnom 

prístupe, ktorý sa zakladá buď na hodnotení počtu zverejnených publikácií alebo na 

hodnotení počtu pripravených chemických látok, ktoré sú všeobecne chápané ako 

najzrozumiteľnejší praktický produkt chémie.  

Číselné údaje o počte publikovaných dokumentov v chémii (všeobecne aj v iných 

vedných disciplínach) je na prvý pohľad informácia veľmi  pochybného charakteru. 

Zvyčajnou námietkou vyplývajúcou z hľadania analógie medzi vedeckými publikáciami 

v odborných časopisoch a článkami v bežných časopisoch je tá, že neexistuje 

proporcionálny vzťah medzi počtom publikovaných článkov a ich informačnou hodnotou. 

V novinových článkoch a v článkoch v neodborných časopisoch je bežným javom, že 

jedna a tá istá informácia sa v nich môže veľakrát opakovať. Takéto znásobovanie počtu 

informácií nie je pre vedeckú a odbornú literatúru zvyčajnou praxou, pretože základným 

zmyslom uverejnenia nového vedeckého článku je zverejnenie úplne novej informácie, 

teda takej, ktorá nebola ešte publikovaná. I keď nemožno vylúčiť viacnásobné 

zverejňovanie tej istej odbornej informácie, je počet dokumentov s rovnakým obsahom vo 

verejne prístupných vedeckých informačných zdrojoch, vzhľadom k ich celkovému počtu, 

veľmi nízky. Prípad publikovania tej istej informácie najčastejšie indikuje plagiátorstvo, 

avšak vo vzácnych prípadoch môže ísť aj o paralelné a navzájom nezávislé publikovanie 

určitého poznatku vo veľmi úzkom časovom intervale. Stáva sa, že rôzne výskumné 

kolektívy dospievajú takmer v rovnakom čase k rovnakému výsledku, avšak je takmer 

vylúčené, že zverejnené dokumenty sú v takomto prípade po obsahovej stránke identické, 

pretože minimálne sa líšia v detailoch experimentov a spôsobom ich interpretácie. Napriek 

tomu, že vzťah medzi počtom publikovaných vedeckých dokumentov a ich skutočným 

vedeckým obsahom nie je jednoznačný, informácie o počte publikácii vydaných 

v odborných časopisoch alebo o počte udelených patentov, možno považovať za hodnotnú 
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informáciu. S určitými výhradami takto možno hodnotiť napríklad odbornú úroveň 

výskumných a akademických pracovísk, ako aj vývojové trendy v určitej vednej oblasti.  
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Obr. 3. 1. Nárast počtu publikovaných dokumentov, registrovaných v referátovom 
periodiku „Chemical Abstracts“ v období rokov 1930 - 1997. Na obrázku vidno, že 
k najväčšiemu nárastu počtu registrovaných publikácií po II. svetovej vojne došlo tesne po 
roku 1965.  

 

 Jedna z možností ako charakterizovať vývoj chémie v podobe formálnych 

ukazovateľov, sú ročné prírastky publikácií chemického referátového periodika Chemical 

Abstracts. (Bližšie sa o referátových periodikách hovorí v kapitole 7.) Koncom roka 1907, 

ktorý bol prvým rokom existencie tohto periodika, bolo v ňom registrovaných necelých 

12 000 abstraktov, z ktorých každý reprezentoval jednu publikáciu z oblasti chémie. 

V roku 1937 dosiahol tento počet 1 milión, v roku 1971 to bolo 5 miliónov a v polovici 

roku 2001 to predstavovalo približne 20 miliónov. Detailnejší pohľad na prírastky počtu 

dokumentov v Chemical Abstracts od začiatku štyridsiatych rokov minulého storočia do 

konca tohto storočia ukazuje obr. 3. 1. Histogram na tomto obrázku dokumentuje 

kontinuálny nárast počtu dokumentov počas celého tohto obdobia. Najväčší nárast možno 

zaznamenať tesne po roku 1965. Toto obdobie sa približne kryje s výrazným rozvojom aj 

iných prírodných vied, ale zároveň aj technických vied v dôsledku nárastu investícií do 

vedy, školstva a výskumu. Na uvedenom náraste počtu publikácií sa však mohli prejaviť aj 

niektoré vtedy prebiehajúce zmeny v stratégii registrácie dokumentov v tomto periodiku.  
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Vo všeobecnosti, má však na zvýšení publikačnej činnosti nemalý podiel 

aj zvyšovanie technickej úrovne experimentálnych metód, pretože tá umožňuje skracovať 

čas potrebný na vyriešenie konkrétneho experimentálneho problému. Je veľmi 

pravdepodobné, že väčšina novších publikácií vzniká ako výsledok menších časových 

investícií do prác bezprostredne súvisiacich s ich vznikom, v porovnaní so staršími 

prácami. Takýto trend je vysvetliteľný zvýšenou konkurenciou vo vede, a zároveň aj s  

tlakom  na pohotové publikovanie výsledkov výskumnej práce. Pretože za posledných 

dvadsať rokov sa počet ľudí pracujúcich v oblasti chemického výskumu stabilizoval na 

približne rovnakej úrovni, stále existujúci nárast počtu publikovaných dokumentov 

v chémii možno pričítať už iba vyššie spomenutým vplyvom. V tejto súvislosti je 

zaujímavé porovnanie publikačnej produkcie akademických pracovísk na Slovensku pred 

rokom 1989, s ich publikačnou produkciou v nasledovnom období. Tá sa síce výrazne 

zvýšila, avšak toto zvýšenie vo väčšine prípadov nebolo dôsledkom nárastu času 

stráveného v laboratóriách.   

 

 

Obr. 3. 2. Obrázok z článku autora tejto publikácie, ktorý bol zverejnený v roku 1999. Bol 
venovaný vtedajšej situácii v oblasti publikačnej produkcie v chémii. Text pod obrázkom 
informoval o tom, že vtedajšia denná publikačná produkcia v chémii predstavovala viac 
ako 2000 dokumentov, z ktorých prevažnú časť tvorili články v odborných časopisoch, 
patenty, knihy a zborníky z konferencií. (Pôvodný dokument: Jesenák K.: Informácie 
v chémii a chemické informácie. Biológia, Ekológia, Chémia 4, 2, s. 22 (1999)). 

 

 

Pre vytvorenie si komplexného obrazu o publikačnej činnosti v chémii je dôležité 

všimnúť si vzájomný pomer počtu jednotlivých typov publikovaných dokumentov. Tento 

údaj bolo možné v minulosti získať v tlačenej forme referátového periodika Chemical 

Abstracts. V súčasnosti je k dispozícii v pokračujúcej elektronickej databáze. Výraznú 
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väčšinu dokumentov publikovaných v minulom období tvorili články v odborných 

časopisoch, pričom menšia časť pripadala na príspevky z konferencií. Najmenší počet 

publikácií tvorili knihy a kvalifikačné práce. Pomerné zastúpenie všetkých uvedených 

typov publikácií z roku 1998 ilustruje obr. 3. 4. Dnešná situácia sa v tomto ohľade oproti 

koncu minulého storočia výrazne nezmenila. Uvedené percentuálne podiely priradené 

jednotlivým položkám sa však od reálnej situácie v chémii značne odlišujú. Vo 

všeobecnosti totiž konferenčné príspevky výrazne prevyšujú počet publikácií v odborných 

časopisoch. Zároveň aj výrazne prevyšujú počet patentov a monografií. Ako ilustračný 

príklad skutočného stavu môže slúžiť databáza Evidencie publikačnej činnosti (EPČ) 

Univerzity Komenského v Bratislave. Uvedený rozpor medzi reálnym stavom a údajmi 

poskytovanými Chemical Abstracts, spočívajú v tom, že referátové periodikum 

zaznamenáva síce údaje o väčšine dôležitých odborných časopisov súvisiacich s chémiou, 

avšak do výberu zborníkov z konferencií sa dostáva iba malá skupina z nich. 

Patentová literatúra je v Chemical Abstracts zachytená takmer kompletne, a to aj 

napriek tomu, že toto periodikum nie je primárnym zdrojom pre patentovú literatúru.  

Významné knihy sú zaznamenané v Chemical Abstracts tiež takmer kompletne, 

avšak vzhľadom na ich omnoho širšie obsahové zameranie, sa stáva problémom 

rozhodnutie, čo je, a čo už nie je monografia s chemickou problematikou. Tento problém 

sa však týka všetkých typov uvedených publikácií. Z kvalifikačných prác, podobne ako u 

zborníkových príspevkov, podmienkam výberu do databázy Chemical Abstracts vyhovuje 

iba malá časť z nich.               

 Napriek tomu, že objav novej syntetickej látky alebo látky izolovanej z nejakého 

prírodného materiálu nemôžeme až na veľmi vzácne výnimky považovať za vrcholný 

vedecký produkt chémie, možno ho hodnotiť ako relatívne významnú udalosť. Počet 

nových látok pripravených v priebehu určitého časového obdobia je navyše kvantitatívne 

dobre vyjadriteľná charakteristika použiteľná pre hodnotenie všeobecných pokrokov v 

chémii a jej čiastkových vedeckých disciplínach. Celkový počet známych chemických 

látok možno považovať za jednu zo všeobecne akceptovateľných charakteristík úrovne 

poznania v chémii. V auguste roku 2018, teda v čase odovzdania rukopisu tejto práce, 

tento počet predstavoval približne 142 miliónov látok.  
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Obr. 3. 3. Koniec minulého storočia bol prelomový v tom, že znamenal koniec 
prevažujúceho využívania tlačenej formy chemického referátového periodika Chemical 
Abstracts, ktorý od roku 1907 kontinuálne zaznamenával a spracovával väčšinu publikácií 
súvisiacich s chémiou. Obrázok pochádza z roku 1997 a v tej dobe ilustroval stav 
publikačných aktivít v chémii pomocou knižných vydaní tohto periodika. Vtedajší odhad 
publikačnej produkcie v chémii predstavoval asi 15 miliónov dokumentov, publikovaných 
na 75 miliónoch  stranách. Tento referátový časopis uverejňujúci iba niekoľkoriadkový 
obsah každého dokumentu vo forme abstraktu, tvoril vtedy približne 2 500 tisícstranových 
zväzkov. Obrázok názorne ukazoval, aké by boli skutočné priestorové požiadavky na 
umiestnenie všetkej chemickej literatúry do jedinej knižnice. Táto požiadavka by bola 
vtedy ako aj dnes nereálna, na rozdiel od požiadavky na umiestnenie zväzkov periodika 
Chemical Abstracts. Na Slovensku ju v minulosti plnila knižnica vtedajšej Chemicko-
technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej, dnešnej Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. 
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časopisoch
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Obr. 3. 4. Zastúpenie dokumentov registrovaných v Chemical Abstracts za rok 1998 
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 Popri informácii o súčasnom počte známych látok, stojí za pozornosť aj historický 

vývoj tohto nárastu. Koncom roku 1965 bolo v databáze Chemical Abstracts 

registrovaných 212 000 chemických látok. Prvý milión bol zaregistrovaný už o tri roky, 

teda koncom roku 1968. Prvých desať miliónov látok bolo známych v roku 1990. 

Registrácia 50 milióntej látky sa považovala za posledný prelomový dátum v chémii. 

Pripadol na 8. septembra roku 2009. Ak by sa sledované časové obdobie rozšírilo aj pred 

rok 1907, čo je začiatok vydávania periodika Chemical Abstracts, možno konštatovať, že 

do druhej polovice 18. storočia, bolo známych iba niekoľko sto látok, ktoré by bolo možné 

považovať za čisté látky v dnešnom zmysle chápania. Na prípravu približne 200 tisíc látok 

potrebovali chemici  už asi iba 200 rokov a na prípravu jedného milióna ďalších nových 

látok im stačili iba necelé štyri roky. Počas ďalších desiatich rokov bol pripravený 

v priemere jeden milión nových látok za rok, pričom za ďalších 20 rokov sa syntetizovalo 

v priemere 2 milióny nových látok ročne. V roku 2011 predstavoval denný prrastok 

približne 15 tisíc nových látok, teda viac ako 500 nových látok v priebehu jednej hodiny. 

V auguste roku 2018 obsahovala najväčšia databáza chemických látok približne 142 

miliónov položiek. Je nutné však poznamenať, že i keď na príprave týchto látok sa vo 

výraznej miere podieľajú chemici, malá časť nových látok je výsledkom iných ako 

chemických metód.   

Prirodzenou otázkou je, ako možno interpretovať vyššie uvedené fakty, napríklad  

informácie o aktuálnom počte známych látok? Je to veľa alebo málo? Podobné otázky 

majú zmysel iba vtedy, ak je vopred zvolené nejaké kritérium, na základe ktorého by bolo 

možné takéto hodnotenie vyjadriť. Ak si napríklad uvedomíme, že syntéza jedinej novej 

látky, zistenie jej štruktúry a jej najvýznamnejších vlastností, trvá niekoľko mesiacov až 

niekoľko rokov, tak získame aspoň veľmi približnú predstavu o tom, akú prácu 

reprezentuje tento počet látok. Samozrejme časové nároky na syntézu novej chemickej 

látky sú v súčasnosti neporovnateľne nižšie ako boli v minulosti. Platí to aj napriek tomu, 

že v súčasnosti sa zväčša jedná o výrazne náročnejšie syntézy ako to bolo v minulosti.  

Zaujímavé je porovnanie počtu primárnych chemických látok zastúpených v zemskej 

kôre so súčasným počtom známych látok. Prvú skupinu reprezentuje necelých 5 000 

anorganických látok, druhú, približne 140 miliónov, z ktorých výrazná väčšina sú látky 

syntetické. Pri tejto príležitosti si možno položiť otázku, čo je hlavnou pohnútkou pre 

výskum produkujúci tak veľký počet nových látok. Odpoveď nie je jednoduchá, avšak vo 

všeobecnosti možno konštatovať, že napriek silnej a verejne vyjadrovanej averzii väčšiny 

laickej verejnosti k chémii a jej produktom, existuje obrovský spoločenský dopyt po 
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priamych alebo nepriamych výsledkoch tohto vedného odboru. Tento fakt dokumentujú 

takmer všetky priemyselné produkty a to bez ohľadu na to, či sa jedná napríklad 

o produkty chemického, farmaceutického, potravinárskeho, strojárskeho alebo stavebného 

priemyslu.  

Z hľadiska všeobecného hodnotenia stavu chémie a jej vývojových trendov je síce 

zaujímavý počet existujúcich látok, avšak z praktického hľadiska je dôležitejší počet tých 

látok, ktoré majú nejaké reálne praktické využitie. Skupina týchto látok je v porovnaní so 

skupinou všetkých známych látok veľmi malá. Napríklad v roku 1998 bol počet prakticky 

využívaných látok približne 63 000, čo predstavovalo iba asi 0,35 % všetkých vtedy 

známych látok. Dá sa predpokladať, že situácia sa v tomto ohľade výrazne nezmenila a ani 

sa v budúcnosti zásadne meniť nebude a to aj napriek tomu, že na testovanie týchto 

možností sa vynakladá značné úsilie. Súvisí to predovšetkým s tým, že súčasné požiadavky 

na vlastnosti týchto látok a na ich environmentálnu akceptovateľnosť sú veľmi vysoké. Z 

výrazného rozdielu medzi počtom známych látok a látok reálne využívaných, vyplýva 

otázka, čo je hlavnou príčinou potreby pripravovať tak širokú skupinu nových syntetických 

látok. I keď motivácie pre výskum zameraný na prípravu nových látok môžu byť rôzne, vo 

všeobecnosti sú nové látky z veľkej časti produktom základného výskumu, ktorý zvyčajne 

nezahrňuje veľmi náročný výskum na testovanie aplikačných vlastností týchto látok. 

V prípade aplikačne zameraného výskumu, ktorého stratégia je prispôsobená vopred jasne 

určenému cieľu, možno síce vzájomný pomer celkovo pripravených látok k reálne 

aplikovateľným látkam zlepšiť, avšak stále zostáva vysoký. Jeden z hlavných dôvodov je 

ten, že ani v dnešnej dobe nemožno dostatočne presne predpovedať väčšinu vlastnosti 

nových látok iba na základe ich chemickej štruktúry a využívaním rôznych abstraktných 

fyzikálno-chemických modelov. Ako dobrý príklad vzťahu medzi počtom prakticky 

využívaných látok a primárnym počtom nových látok, možno uviesť, že na to, aby sa 

nejaká zlúčenina stala reálne využívanou ako účinná látka vo farmaceutickom prípravku, 

musí sa syntetizovať a následne aj otestovať približne 10 000 nových látok. Toto je 

informácia, z ktorej jasne vyplýva, že v cene liekov významnú položku tvorí práve cena 

výskumu. Podobne je to aj pri vývoji iných vysokokvalifikovaných látok a materiálov.  

Informáciu o súčasnom počte známych látok treba však doplniť, pretože okrem látok 

s jednoznačne popísanou štruktúrou a s jednoznačným stechiometrickým vzorcom, existujú 

aj látky, ktorých chemické zloženie sa kontinuálne mení v určitom rozsahu.  Typickými 

zástupcami takýchto nestechiometrických zlúčenín v prírode sú minerály zo skupiny 

silikátov. Takéto látky sa obvykle označujú nejakým skupinovým názvom, ktorý zahrňuje 
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takmer nekonečný počet látok s plynule meniacimi sa vlastnosťami, pričom rozsah týchto 

vlastností vyjadrený pomocou rôznych fyzikálnych  parametrov je často obrovský. To 

znamená, že sa môžu pohybovať v rozsahu niekoľkých poriadkov. Z tohto pohľadu je 

skutočný počet známych látok mnohonásobne vyšší, ako počet látok, ktorý je k dispozícii v 

databáze Chemical Abstracts Services. To zároveň aj vysvetľuje, prečo mnoho chemikov 

zaoberajúcich sa prípravou nových látok, nie sú nikdy autormi syntéz nových látok 

registrovaných v databázach chemických zlúčenín.  

Ďalšou zvláštnou kategóriou látok, ktoré výrazne rozširujú okruh syntetických látok, 

je skupina látok obsahujúcich veľmi nízke koncentrácie prímesí, ktoré však výrazným 

spôsobom menia vlastnosti základnej látky. Typickým príkladom sú polovodiče a iné 

elektronické materiály. Okrem vyššie uvedených príkladov treba poukázať tiež na výskyt 

rôznych polymorfných modifikácií, ako aj na takmer nekonečné množstvo variácií látok 

z hľadiska veľkosti častíc, pórovitosti, morfológie povrchov a iných vlastností.   

Okrem vyššie uvedených skupín čistých látok, sa však chemici podieľajú aj na 

príprave obrovského množstva rôznych kompozitných materiálov, teda látok 

pozostávajúcich z niekoľkých zložiek. Hlavným dôvodom prečo sa tieto látky pripravujú je 

ten, že vo väčšine prípadov majú kompozitné materiály výrazne lepšie prakticky 

využiteľné vlastnosti ako látky, ktoré sú tvorené len jedinou chemickou zlúčeninou.  Toto 

tvrdenie možno dokumentovať na mnohých umelých produktoch ale zároveň aj na väčšine 

látok tvoriacich rôzne rastlinné a živočíšne štruktúry. Tie sú výsledkom dlhodobého 

prispôsobovania sa špecifickým prírodným podmienkam v konkrétnych geografických 

lokalitách.  
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Obr. 3. 5. Na hornom obrázku sú kryštáliky komplexnej zlúčeniny vanádu, ktorej zloženie 
vyjadruje vzorec Cs3[V2O2(O2)3F3] · 3H2O. Spodné dva obrázky ukazujú jej štruktúru. 
Experimenty, ktoré viedli k syntéze tejto látky trvali  približne sedem mesiacov. Následne 
bola röntgenovou štruktúrnou analýzou vyriešená jej štruktúra a po publikovaní metódy 
prípravy, jej štruktúry a niektorých jej vlastností v odbornom časopise, bola táto látka 
zaradená do verejne prístupných databáz chemických látok. (Autor vrchného obrázku: 
K. Jesenák; autor spodných obrázkov:  J. Chrappová.)   
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Obr. 3. 6. Na obrázku sú snímky zo skenovacieho elektrónového mikroskopu rôznych 
foriem syntetického oxidu titaničitého. Chemickým a fyzikálnym metódam modifikácie 
tejto látky sa venujú stovky rôznych publikácií, avšak žiadna z nich nie je príspevkom do 
databázy nových chemických látok. (Základná strana všetkých snímok má rozmer 
približne 5 µm; autor obrázkov: M. Čaplovičová.)  
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Obr. 3. 7. Na obrázku je porcelánová trecia miska so vzorkou ílového minerálu 
montmorillonitu. Je to silikátový minerál z podskupiny fylosilikátov. V chemických 
databázach zastupuje tento jediný názov veľkú skupinu prírodných alebo syntetických 
látok, ktorá je charakterizovaná jednak chemickým zložením pohybujúcim sa v určitom 
definovanom rozsahu a jednak štruktúrou, ktorá má tiež významné premenlivé vlastnosti. 
Podobne je to aj s ílovým minerálom kaolinitom, ktorý je hlavnou surovinou pre výrobu 
porcelánu. 

 

 
V súčasnosti väčšina záznamov o nových syntetických látkach pochádza z patentovej 

literatúry. V databáze Chemical Abstracts Services pripadá na tento informačný zdroj asi 

70 % všetkých registrácií na nové látky; zostávajúcu časť tvoria publikácie uverejnené 

v odborných časopisoch. Ešte v nedávnej minulosti táto situácia bola úplne opačná, pretože 

asi 80 % informácií o syntéze nových látok sa ponúkalo odbornej verejnosti „zdarma“, teda 

najčastejšie formou článkov vo vedeckých časopisoch. (Slovo „zdarma“ je tu chápané 

v tom zmysle, že publikované spôsoby prípravy bolo možné bezplatne využívať aj na 

komerčné účely.) Najväčším prispievateľom do databáz patentovo chránených chemických 

látok je v súčasnosti Čína, ktorá vystriedala na tomto mieste dlhodobého lídra Japonsko. 

Táto zmena je najvýznamnejšou zmenou v oblasti svetového chemického výskumu, 

pretože pred rokom 1990 bola Čína z hľadiska vedy a výskumu úplne bezvýznamnou 

krajinou. Uvedený fakt je príkladom toho, ako podľa úplne formálnych charakteristík 
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publikačnej produkcie v chémii, možno hodnotiť úroveň vedy a výskumu v určitej krajine. 

Takýmto spôsobom však možno posudzovať aj úroveň vedy a výskumu nielen 

v jednotlivých krajinách, ale aj na jednotlivých pracoviskách, ktorými sú zvyčajne vysoké 

školy, výskumné ústavy a podnikové vývojové pracoviská. Také dramatické zmeny ako 

v prípade Číny, sú však vo svete dosť nezvyčajné a sú spravidla dôsledkom výrazných 

politických zmien. V prípade Číny sú jasným prejavom fundamentálneho prebudovania 

celého vysokého školstva a organizácie aplikovaného výskumu. 

Zaujímavý je pohľad na obsah chemických publikácií podľa typu pripravovaných 

látok. Zo štatistických údajov z roku 2009, asi 47 % nových látok pripadá na látky 

organické, 2 % na látky anorganické, 2 % tvoria zliatiny, 3 % polyméry, 5 % koordinačné 

zlúčeniny a 41 % z nich sa zaraďujú do skupiny tzv. biosekvencií. Z uvedeného vyplýva 

jednoznačná orientácia na látky organické. Pre porovnanie možno poukázať na situáciu 

z roku 1998 (obr. 3. 8.), ktorá sa zdá byť výrazne odlišná. Napriek jednoznačnosti vyššie 

uvedených údajov, možno ich spochybniť všeobecnými ťažkosťami pri určovaní jasných 

hraníc medzi vymenovanými skupinami látok. Tieto hranice sú často veľmi difúzne. Ako 

príklad možno uviesť problém so zaradením molekuly, ktorá obsahuje organickú a zároveň 

aj anorganickú časť. V takom prípade je stanovenie hranice len otázkou nejakej 

konvenčnej dohody. Preto obsahové rozdelenie jednotlivých dokumentov registrovaných 

v referátových periodikách (obr. 3. 9.) je nutné brať s veľkou rezervou.   
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Obr. 3. 8. Rozdelenie chemických látok do skupín podľa referátového periodika 
Chemical Abstracts. (Analýza sa týka nových látok registrovaných v uvedenom 
periodiku v priebehu roka 1998.) 
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Obr. 3. 9. Obsahové zamerania dokumentov registrovaných 
v referátovom periodiku Chemical Abstracts počas roku 1998 

 

                                   

 
 

Obr. 3. 10.   Obrázok ukazuje pohľad na časť internetovej stránky Chemical Abstracts 
Services s ukazovateľom aktuálneho stavu v databáze chemických látok. Obrázok bol 
kopírovaný 21. 2. 2011 o 9 hodine 26 minúte stredoeurópskeho času.  

Zdroj: <https://www.cas.org/products/scifinder> 
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Obr. 3. 11. Kópia rovnakej internetovej stránky z predchádzajúceho obrázku zhotovená 
o štyri minúty neskôr. Zdroj: <https://www.cas.org/products/scifinder> 

 
 

 
 

Obr. 3. 12. Kópia rovnakej internetovej stránky z obdobia ukončenia prác na tejto 
publikácii v auguste roku 2018. V tom čase táto databáza obsahovala približne 

142 miliónov látok Zdroj: <https://www.cas.org/products/scifinder> 
 
 
 



27 
 

 
4. HODNOTA INFORMÁCIÍ A ZASTARÁVANIE INFORMÁCIÍ VO 
VEDE 
 

 Zahájenie experimentálnych alebo teoretických prác na akomkoľvek vedeckom 

probléme vyžaduje urobiť hodnotenie aktuálneho stavu v danej problematike. Nutným 

predpokladom pre takéto hodnotenie je výber relevantných prác venovaných danej 

problematike. Stratégia takého výberu môže byť veľmi rôzna, avšak najbežnejším 

prístupom je postupovať od najnovších dokumentov smerom k dokumentom starším. 

Filozofia tohto postupu je založená na tom, že novšie publikácie už obsahujú spoľahlivý 

výber najdôležitejších starších informácií a zároveň, že staršie informácie strácajú na 

svojom význame a teda stávajú sa neaktuálnymi. Táto metóda literárnych rešerší má síce 

racionálny základ, avšak má aj svoje úskalia a obmedzenia. Tie sú predovšetkým spojené 

so všeobecným problémom hodnoty informácií a ich zastarávania.  

 V bežnom živote sa slovo zastarávanie používa zväčša v súvislosti so znižovaním 

úžitkovej hodnoty nejakého produktu alebo riešenia a to buď jeho používaním, alebo 

v dôsledku plynutia času. Je prirodzené, že tak ako všetko ostatné, tak aj vedecké 

informácie musia podliehať zastarávaniu. Vo vedeckých diskusiách sa nestáva často, aby 

ich predmetom prioritne bola doba objavenia informácie, s poukázaním na jej vek, pretože 

odborné polemiky sa zvyčajne využívajú na obhajovanie alebo vyvracanie navzájom si 

konkurujúcich názorov. Poukazovanie na vek informácie, ako argument spochybňujúci 

hodnotu informácie, možno považovať za nelegitímny, a to aj napriek tomu, že sa s ním vo 

vede občas stretávame. Všeobecnou otázkou však je, ako sa vo vede posudzuje 

zastarávanie informácií. K riešeniu uvedeného problému existujú dva prístupy.  

Prvým je, formalistický prístup, ktorý sa zakladá na jednoduchom posudzovaní 

toho, či sa o určitú informáciu niekto zaujíma. Takéto posudzovanie možno urobiť iba 

v prípade informácií publikovaných vo verejne prístupných dokumentoch, teda v článkoch 

v odborných časopisoch, zborníkových príspevkoch z konferencií, patentoch, knihách, 

prípadne aj v kvalifikačných prácach. Každý z týchto publikačných výstupov sa končí 

zoznamom literatúry, na ktorú sa autor danej práce odvoláva. Práve tento zoznam je 

jediným dokumentovateľným potvrdením toho, či sa o danú prácu niekto zaujíma. Ako 

v chémii, tak aj v ostatných vedných disciplínach, existuje v súčasnosti prepracovaný 

sofistikovaný informačný systém, ktorý umožňuje bez vážnejších problémov zistiť, ako to 

so záujmom o konkrétny výsledok výskumnej práce vyzerá. Toto zistenie sa obvykle 
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ponúka formou počtu citácií za určité časové obdobie (napr. jedného roka) týkajúcich sa 

určitej publikovanej práce. Výsledok možno vyjadriť vo forme čísla, vyjadrujúceho 

celkový počet citácií, alebo časového priebehu ročných prírastkov týchto citácií. Typický 

priebeh takých prírastkov ukazuje histogram na obr. 4. 2. Hovorí o tom, že nesymetrická 

krivka vedená vrcholovými časťami stĺpcov histogramu prechádza nejakým maximom, ku 

ktorému dochádza po počiatočnej fáze rýchleho nárastu počtu ohlasov. Po ňom zvyčajne 

nasleduje postupný plynulý pokles počtu ohlasov v dôsledku znižovania záujmu o túto 

prácu.  Takéto krivky sa navzájom líšia týmto:   

1. trvanie časového obdobia, po uplynutí ktorého dochádza k nárastu počtu citácií,  

2. trvanie časového obdobia, počas ktorého existuje veľký a zároveň aj stabilný 

počet citácií na danú publikáciu, 

3. znižovanie počtu citácií za jednotkové časové obdobie (teda rýchlosť poklesu 

počtu citácií) a  

4. trvanie časového obdobia, po ktorom je počet citácií na danú prácu nulový 

alebo takmer zanedbateľný.    

 

V súčasnosti je najmenej pohyblivým parametrom týchto kriviek doba medzi zverejnením 

dokumentu a jej maximálnym citačným ohlasom. Tento jav súvisí jednak s vysokou 

dostupnosťou vedeckých informácií vo veľmi krátkom časovom období a jednak 

s krátkymi dobami vydávania odborných časopisov. (Konštatovanie ako „vysoká 

dostupnosť“  a  „krátka doba vydávania časopisov“ je tu chápaná v porovnaní s nedávnou 

minulosťou). Väčšina významných informačných zdrojov je v súčasnosti prístupná 

odbornej verejnosti takmer okamžite po ich zverejnení. Tento dnes už takmer samozrejmý 

fakt bol v minulosti nedosiahnuteľným cieľom najmä preto, že vedecké informácie boli 

dostupné iba v tlačenej forme ale aj v dobe nástupu výkonnej počítačovej techniky  bolo 

nutné tieto dokumenty veľmi prácne spracovávať pre ich použitie v databázach 

referátových a prehľadových periodík. Preto obdobie medzi zverejnením dokumentu, 

a prvými citačnými ohlasmi  na publikovaný článok trvalo v minulosti aj niekoľko rokov a 

obdobie medzi zverejnením dokumentu a maximálnym citačným ohlasom, dokonca aj 

niekoľko desiatok rokov. V histórii vedy je nespočetný počet príkladov toho, keď odborná 

verejnosť zaregistrovala nejaký prevratný objav až desiatky rokov po jeho zverejnení. 

V mnohých prípadoch však nebol na vine ani tak nízky stupeň organizácie výmeny 
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informácií, ale mentálna akceptácia vedeckého problému a/alebo  jeho riešenia vedeckou 

komunitou.    

 V súčasnosti najdlhšie trvajúcou fázou medzi zverejnením dokumentu a jeho 

maximálnym citačným ohlasom, je zvyčajne doba potrebná na realizáciu a vyhodnotenie 

experimentov nutných pre napísanie publikácie reagujúcej na tento primárny dokument. 

Toto však platí iba za predpokladu, ak o zverejnenú tému je tak veľký záujem, že mnoho 

výskumných kolektívov pokladá za nutné pohotovo na ňu reagovať. Väčšinou to tak nie je, 

pretože obrovský počet publikovaných tém v chémii, ako aj neustály nárast ich počtu, 

znižuje pravdepodobnosť rýchlej reakcie na túto tému.  

 

 

 

Obr. 4. 1. Látka na tomto obrázku sa nazýva SiO2-aerogél. Je to vysoko pórovitá forma 
oxidu kremičitého. Metóda jej prípravy bola publikovaná  už  v roku 1931, avšak 
k širšiemu využívaniu jej výnimočných vlastností došlo takmer až po polstoročí. Niekoľko 
desaťročí trvajúci minimálny ohlas na jej prvú syntézu by dnes radil autorov tejto syntézy 
medzi  neúspešných vedcov.  

 
 

Časové obdobie na krivke časovej zmeny počtu citácií, v ktorom dochádza k poklesu 

počtu ohlasov na polovicu ich maximálnej hodnoty, sa nazýva polčas citovanosti. Tento 

parameter slúži ako dôležité kritérium, na základe ktorého môžeme posudzovať rýchlosť 
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zastarávania informácie vo vede. Čím je tento polčas väčší, tým je zastarávanie informácie 

pomalšie, z čoho vyplýva aj opak: čím je polčas menší, tým je zastarávanie rýchlejšie. 

Polčasy citovanosti vedeckých prác sa vo všeobecnosti výrazne líšia. Ak by sme vyššie 

navrhovaným spôsobom posudzovali napríklad diela starých gréckych filozofov, tak polčas 

citovanosti by bol pravdepodobne na úrovni mnohých storočí. Problémom je, že pre takéto 

vyhodnotenie nemožno získať relevantné podklady. Je však isté, že od 19. storočia je počet 

citácií na tieto diela poriadkovo vyšší, ako v dobe ich napísania. Diela významných 

filozofov 18. a 19. storočia by taktiež mali vysoké hodnoty tohto parametra. Súčasná veda 

a technika sa vyvíjajú veľmi dynamicky a takto posudzovaná životnosť mnohých prác je 

veľmi krátka. Polčas citovanosti sa pohybuje v priemere na úrovni niekoľkých rokov. Sú 

však mnohé oblasti vedy a techniky, napríklad  optoelektronika a výpočtová technika, kde 

zverejnené informácie sa stávajú neaktuálnymi už v priebehu roka, avšak aj napriek veľmi 

rýchlemu úpadku záujmu o ne, sú v tomto prípade polčasy citovanosti vzhľadom na dlhšiu 

dobu vydávania prác reagujúcich na ne, väčšie ako jeden rok. Vo všeobecnosti platí, že 

významné prelomové práce – bez ohľadu na vednú disciplínu, ktorou sa zaoberajú – sú 

citované aj desiatky rokov. Na druhej strane, takéto práce sa zvyčajne stávajú súčasťou 

rôznych typov učebníc, v ktorých sa často pôvodné práce už neuvádzajú. V tomto prípade 

je frekvencia citačných odkazov nižšia, aká by bola v prípade takých pravidiel citovania, 

aké sú zaužívané vo vedeckých prácach. Vzhľadom na to, že učebnice a podobné 

didaktické publikácie tvoria veľmi malú časť celkového počtu publikácií registrovaných 

v chemických referátových databázach, možno považovať tento rozdiel za zanedbateľný.  

Posudzovanie zastarávania informácií na základe počtu citácií, je často jediným 

objektívne zvládnuteľným spôsobom hodnotenia. Vo všeobecnosti je vysoká hodnota 

nejakej vedeckej informácie odvodzovaná jednak z celkového počtu citácií na ňu a jednak,  

z dlhodobej vysokej stability počtu citácií. Principiálnym problémom takého hodnotenia je 

však to, že citácie zahrňujú aj negatívne ohlasy na danú prácu. To znamená, že 

publikáciami vo vedeckých časopisoch sa reaguje aj na omyly, chybné závery alebo  

dokonca na vymyslené výsledky. Na druhej strane je nutné poznamenať, že častým 

spôsobom reakcie odbornej verejnosti na závažné chyby a omyly v publikáciách je ich 

ignorovanie. Krátkodobé alebo dlhodobé ignorovanie je však často aj jeden zo spôsobov 

reakcie na prínosné objavy.   

Oveľa závažnejším problémom vyššie spomenutého spôsobu zastarávania a následne 

aj hodnotenia vedeckých informácií je jeho principiálna problematickosť. Vedecká 

informácia by totiž nemala byť nejakým módnym produktom a to aj napriek tomu, že 
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veľmi často sa tak interpretuje práve takýmto spôsobom. To znamená, že o tom, či je 

zastaraná alebo nie, rozhoduje iba to, či bola alebo nebola vyvrátená a o jej aktuálnosti by 

vôbec nemal rozhodovať dátum jej vzniku alebo dátum jej zverejnenia. Pri obhajobách 

mnohých kvalifikačných prác sa často možno stretnúť s výčitkou, že práca sa odvoláva iba 

na staršie práce. Nezávislý pozorovateľ, ktorý sa nešpecializuje na danú problematiku, 

nemôže k tejto poznámke zaujať žiadne kompetentné stanovisko, pretože nevie, či vôbec 

bolo niečo k danej téme za posledných desať rokov napísané. Často je však problémom 

skôr to, že vo všeobecnosti sa novšie informácie prednostne automaticky preferujú pred 

prácami staršími a staršie práce sa naopak použitím tohto uvažovania ignorujú. Jediným 

prijateľným dôvodom pre takýto prístup môže byť výrazná zmena technickej úrovne 

prístrojovej techniky používanej pri experimentoch, oproti tej úrovni, ktorou sa získali  

výsledky v starších prácach. I keď zvyšovanie technickej úrovne meracej a prístrojovej 

techniky počas celej modernej histórie vedy je nepopierateľným faktom, z nej vyplývajúci 

profit vo forme výrazne hodnotnejších výsledkov nie je vôbec samozrejmosťou. Je mnoho 

prístrojov, metód a metodík, u ktorých nedošlo k výraznej kvalitatívnej zmene ich 

výstupov ani po niekoľkých desaťročiach. Zmena technickej úrovne sa totiž často odráža 

iba na zvýšení komfortu experimentálnych prác.     

 Napriek tomu, že za jediný akceptovateľný spôsob hodnotenia zastarávania 

informácií možno považovať ich potvrdenie alebo vyvracanie, vo všeobecnosti to často 

predstavuje značný problém.  Sú dva hlavné dôvody prečo je to tak.  

Prvý spočíva v tom, že súčasné množstvo poznatkov ľudstva je tak obrovské, že iba 

veľmi malá časť z nich môže byť nejakým spôsobom preverovaná. Vyriešenie 

akéhokoľvek vedeckého problému totiž otvára vždy niekoľko úplne nových ďalších 

otázok, takže styčná plocha fiktívneho rozhrania medzi poznaním a nepoznaním, sa so 

zväčšovaním našich vedomostí exponenciálne zväčšuje. Vzájomný relatívny pomer medzi 

nepoznaným a poznaným, ktorý si v súčasnosti  uvedomuje každý kto pracuje vo vede 

a výskume, veľmi výstižne vyjadril grécky filozof Sokrates už pred viac ako 400 rokmi 

pred našim letopočtom, známym výrokom: „Viem, že nič neviem“. Samozrejme, časový 

nárast množstva vedeckých poznatkov, meraný napríklad počtom publikácií, nemá, a ani 

nemôže mať exponenciálny priebeh pri súčasnom nevýraznom náraste počtu aktívnych 

členov svetovej vedecko-výskumnej komunity, avšak aj tak má stále veľmi progresívny 

charakter.  

Druhý problém s potvrdzovaním a vyvracaním vedeckých poznatkov spočíva 

v tom, že mnohé z nich majú charakter aditívnych informácií, ktoré nejaký prvotný 
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poznatok rozširujú alebo ho upresňujú iba malými krokmi. Väčšina súčasných publikácií 

v chémii neprispieva k riešeniu nejakého konfrontačného problému medzi dvoma 

navzájom sa vylučujúcimi riešeniami. Naopak, mnohé z týchto publikácií rozširujú počet 

nových chemických látok, počet nových metód ich prípravy a tiež rozširujú okruh ich 

nových vlastností. Zároveň veľká časť týchto publikácií nemá jediný výsledok vo forme 

nejakého číselne vyjadriteľného parametra, ale zverejňujú aj relatívne veľký počet  

nekvantifikovateľných informácií. Typickými sú obrazové dokumenty s veľkým počtom 

rôznych objektov. Vo všeobecnosti je veľmi ťažké hodnotiť pokrok v oblasti prípravy 

látok, napríklad látok určených pre praktické aplikácie, kde každá z nich má mnoho 

dôležitých vlastností, avšak vo všeobecnosti nemožno určiť jednoznačné poradie ich 

významnosti, pretože tieto vlastnosti určuje konkrétny typ plánovanej aplikácie a navyše, 

tieto vlastnosti veľmi často navzájom súvisia. Tak je to napríklad pri príprave 

katalyzátorov, polovodičov, supravodičov, optických a keramických materiálov a mnohých 

iných materiálov.  

Dobrým príkladom vyššie uvedeného problému neustále sa znižujúcich šancí na 

kontinuitu vedecko-výskumných prác na všetkých otvorených témach, je charakter  

informácií v chémii a bezprostredne s ňou súvisiacich vedných odboroch. Z analýzy 

zverejnenej v roku 1999, o približne dvoch tretinách vtedy známych látkach neexistovali 

takmer žiadne informácie v podobe číselných fyzikálno-chemických údajov. Vzhľadom na 

výrazne vyšší počet nových látok a zároveň  vo väčšine prípadov aj veľmi malý záujem o 

skúmanie týchto vlastností, možno predpokladať, že v súčasnosti je tento podiel ešte vyšší. 

Všeobecný dôsledok nárastu množstva vedeckých informácií sa samozrejme musí výrazne 

prejavovať aj na počte ohlasov na publikované práce. Tento počet sa vo všeobecnosti musí 

neustále znižovať, pretože v priemere sa znižuje pravdepodobnosť prípadov, že sa niekto 

podobnou témou bude v budúcnosti zaoberať. Pohľad na štatistické údaje, ktoré sa týkajú 

citovanosti chemických prác, to potvrdzuje. Drvivá väčšina publikovaných vedeckých 

informácií má veľmi nízky ohlas. Znamená to, že histogram časových zmien počtu 

ročných citácií na jednu publikáciu, má výrazne odlišný priebeh ako vyššie uvedený 

histogram na obr. 4. 2. Zmenu možno pozorovať najmä v tom, že oscilácie počtu ročných 

ohlasov sú relatívne veľké a často budia dojem, že sú úplne náhodné. Druhý rozdiel je 

v tom, že v dôsledku už vyššie spomenutého problému s nárastom celkového množstva 

poznatkov, by sa citácie mali objavovať so stále väčším časovým odstupom od zverejnenia 

primárnej práce. Tento efekt je však výrazne tlmený ignorovaním starších prác, ktoré je vo 

všeobecnosti priamou reakciou na ťažkosti spojené s ich spracovaním a korektným 
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vyhodnotením. Existuje názor, že uvedená väčšina málo citovaných prác má veľmi nízku 

vedeckú hodnotu. S týmto názorom možno polemizovať, pretože rozhodnúť, či 

z vedeckého hľadiska je významnejšia napríklad metóda syntézy acetylsalicilovej kyseliny 

alebo syntéza nejakej komplexnej zlúčeniny vanádu, je nemožné. O tom, či nejaká práca je 

dobrá alebo zlá, rozhodujú úplne iné faktory ako je publicita alebo ich praktické využitie. 

Sú nimi najmä vedecká zmysluplnosť cieľa, zvolená stratégia riešenia a spôsob 

interpretácie výsledkov. To však neznamená, že vysoko citovaná práca nemôže byť dobrá. 

Skôr opak je pravdou, avšak vzťah medzi témou, obsahom práce a jej vedeckou hodnotou 

na jednej strane a jej ohlasom na strane druhej, je veľmi komplikovaný. Ak sa však vrátime 

k väčšinovej skupine vedeckých prác, teda tých, ktoré sú málo citované, je nutné 

poznamenať, že vyhodnocovať ich zastarávanie vyššie uvedeným polčasom citovanosti, je 

nemožné práve vzhľadom na veľmi nízky počet citácií,  ktorých výskyt má skôr charakter 

náhodných udalostí. Niekoľko príkladov časových zmien ohlasu ukazujú obr. 4. 3. až  4. 8.   

 

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. 2. Obrázok ukazuje typický časový vývoj záujmu o úspešnú vedeckú prácu 
v podobe počtu ohlasov (citácií) na danú prácu.  
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Obr. 4. 3. V súčasnosti najrýchlejším spôsobom kvantifikovateľného hodnotenia 
zastarávania vedeckých informácií je zisťovanie časového priebehu počtu citácií 
v priebehu jedného roka. Pre tento účel je výhodné použiť databázu Web of Knowledge. 
Obrázok ukazuje časť internetovej stránky Web of Knowledge s vyobrazením počtu citácií 
v podobe histogramu (na pravej strane). Záznam sa vzťahuje k publikácii s názvom       
„Capillary electrophoresis of inorganic anions“ publikovanej v januári roku 1999 v  
 analytickom časopise Journal of Chromatography (Vol. 834, Issue 1-2, p. 133 – 178). 
Autormi publikácie boli učitelia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave Dušan Kaniansky, Marián Masár, Jozef Marák a Róbert Bodor. Uvedená 
stránka poskytuje mimo iného aj informácie o presnom počte publikácií konkrétnych 
autorov v tabuľkovej podobe, počte autocitácií, počte citácií tohto článku od iných autorov, 
počte   článkov, v ktorých je citovaná a o priemernom počte citácií pripadajúcich na jednu 
publikáciu uvedených autorov.  
Zdroj: ISI Web of Knowledge  
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Obr. 4. 4. Tieto dva histogramy ukazujú časový vývoj počtu citácií počas relatívne dlhého 
časového obdobia na dva často citované teoretické články z oblasti chemickej fyziky. 
Vidno, že už koncom osemdesiatych rokov minulého storočia nasledovali reakcie na oba 
články už nasledovný rok po ich publikovaní. Najväčší počet citácií na tieto články možno 
pozorovať päť alebo šesť rokov po ich zverejnení. Oba histogramy potvrdzujú dlhodobý 
záujem o publikovanú tému bez výrazných oscilácií počtu citácií, čo možno pokladať za 
jeden z dôkazov kvality uvedených publikácií. 
   
Horný obrázok: 
Názov práce: THE FULL CCSDT MODEL FOR MOLECULAR ELECTRONIC-
STRUCTURE  
Autori: J. NOGA, R. J. BARTLETT  
Zdroj: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, Vol. 86, Issue 12, p. 7041 – 7050 (1987) 
Spodný obrázok: 
Názov práce: TOWARDS A FULL CCSDT MODEL FOR ELECTRON CORRELATION  
Autori: M. URBAN, J. NOGA, S. J COLE, R. J. BARTLETT  
Časopis: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS,  Vol. 83   Issue 8, p. 4041 – 4046 (1985) 
Zdroj: ISI Web of Knowledge 
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Obr. 4. 5. Na tomto obrázku je znázornený časový vývoj počtu citácií na teoretickú prácu 
z oblasti chemickej fyziky, ktorá bola publikovaná 1. novembra v roku 1994. Na rozdiel od 
predchádzajúcich obrázkov, tento ukazuje, že hlavnú odozvu na článok možno pozorovať 
až 16 rokov po jeho zverejnení. Napriek tomu, že počet citácií po roku 2010 výrazne 
klesol, nemožno robiť z tohto krátkodobého trendu žiadne závery pre ďalšie obdobie.   
Názov práce: COUPLED-CLUSTER THEORY THAT TAKES CARE OF THE 
CORRELATION CUSP BY INCLUSION OF LINEAR TERMS IN THE 
INTERELECTRONIC COORDINATES  
Autori: J. NOGA, W. KUTZELNIGG  
Časopis: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS,  Vol. 101, Issue 9, p.  7738– 7762 (1994) 
Zdroj: ISI Web of Knowledge 
 
 

 

 
 
Obr. 4. 6. Na obrázku je časový vývoj počtu citácií na prehľadovú prácu zaoberajúcu sa 
metódou infračervenej spektroskopie ílových minerálov. Najväčšiu odozvu na tento článok 
možno zaznamenať osem rokov po jeho uverejnení, pričom počas tohto obdobia vidno 
kontinuálny nárast počtu citácií. K dátumu 19. 9. 2013  bol celkový počet citácií na túto 
prácu 348.   
Názov  práce: FTIR TECHNIQUES IN CLAY MINERAL STUDIES  
Autor: J. MADEJOVÁ  
Časopis: VIBRATIONAL SPECTROSCOPY, Vol. 31, Issue 1, p. 1 – 10 ( 2003) 
Zdroj: ISI Web of Knowledge 
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Obr. 4. 7. Na obrázku je časový vývoj citácií na významnú biochemickú prácu 
medzinárodného kolektívu s významným podielom slovenských autorov. Monotónny 
nárast počtu citácií bez výrazných výkyvov je všeobecným prejavom vysokej citačnej 
odozvy odborných publikácií. K dátumu 19. 9. 2013 bol celkový počet citácií na túto prácu 
2495.              
Názov práce: FREE RADICALS AND ANTIOXIDANTS IN NORMAL PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS 

AND HUMAN DISEASE 
Autori: M. VALKO , D. LEIBFRITZ, J. MONCOL, M. T. CRONIN, M. MAZUR, J. TELSER  
Časopis: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY,  
Vol. 39, Issue 1, p. 44 - 84 (2006)   
Zdroj: ISI Web of Knowledge 
 
 

 
 
Obr. 4. 8. Zastarávanie vedeckých poznatkov možno hodnotiť na základe citačnej analýzy 
iba v prípade tých prác, ktoré majú aspoň niekoľko desiatok citácií. V prípade veľmi 
nízkeho počtu citácií, čo je aj prípad väčšiny publikácií, zväčša nemožno urobiť žiadne 
všeobecné závery. Tento prípad ilustruje histogram na obrázku, ktorý zaznamenáva tri 
citácie na prácu publikovanú v roku 1986. (Citovaná práca: Slosiariková, H., Číčel, B.,   
Hronský, J.: STUDY OF THE OCTADECYLAMMONIUM MONTMORILLONITE 
SYSTEM, Chemical Papers – Chemické zvesti, Vol. 40, Issue 5, p. 585 – 594 (1986)) 
Zdroj: ISI Web of Knowledge  
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Obr. 4. 9. Toto je pohľad na časť internetovej stránky SCIENCE WATCH, na ktorej 
možno nájsť zoznam najvýznamnejších autorov a pracovísk zaoberajúcich sa chemickým 
výskumom. Možno sa z nej dozvedieť podrobnosti o odbornom zameraní 
najvýznamnejších chemických prác a o ich dlhodobej citačnej odozve.    
Zdroj: <http://archi, 25. 9. 2013> 
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Obr. 4. 10. Vymazať zo svojho počítača starú rešerš jediným kliknutím na kláves „Delete“ 
je jednoduché, avšak vyhadzovať staré odborné knihy je veľmi ťažké najmä pre toho, kto 
si dokáže jasne uvedomiť množstvo kvalifikovanej práce, ktoré tieto knihy reprezentujú. 
Predpoklad pre takéto ocenenie majú predovšetkým tí, ktorí už nejaký rozsiahlejší odborný 
text napísali. Naopak, mnoho ľudí, s vyhadzovaním starých odborných kníh nemá žiaden 
problém. K argumentom ich počínania patrí napríklad časovo vzdialený rok vydania, nízka 
frekvencia ich využívania alebo potreba uvoľnenia miestnosti pre zriadenie predajného 
stánku s občerstvením.     
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5. ZDROJE VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ  
 

 Vo všeobecnosti zdroje informácií, bez ohľadu na to, ktorej vednej disciplíny sa 

týkajú, možno rozdeliť do troch skupín. Tými sú verejné zdroje, neverejné zdroje a zdroje 

informácií viazané výlučne na znalosti jednotlivca alebo úzkeho kolektívu. 

 Verejné zdroje je termín, ktorým sa označujú také zdroje informácií, ktoré sú  

verejnosti voľne prístupné bez obmedzení. Patria k nim predovšetkým knižničné 

a časopisecké fondy verejných knižníc, akademických pracovísk a mnohých štátnych 

inštitúcií, ako aj rôzne verejne prístupné databázy vedeckých informácií. Verejne prístupné 

zdroje môžu byť prístupné jednak bezplatne alebo je nutné za ich využívanie platiť. 

Študentom a zamestnancom mnohých škôl, ako aj zamestnancom vyššie spomenutých 

inštitúcií, je síce prístup k mnohým informáciám bezplatný, avšak často sa jedná o služby 

veľmi drahé, to znamená, že prostriedky vynakladané na ich sprístupnenie sú vysoké. 

Náklady spojené s ich využívaním však nesie zvyčajne buď priamo škola alebo inštitúcia, 

alebo sa nejakým spôsobom hradia priamo zo štátnych prostriedkov. Vo väčšine prípadov 

je teda bezplatnosť týchto služieb iba iluzórna a vytriezvenie z omylu o bezplatnosti 

prichádza často až buď po ukončení štúdia alebo zamestnaneckého vzťahu s vyššie 

spomenutou organizáciou.  

 Neverejné zdroje informácií sú také zdroje, ktoré sú prístupné iba určitému okruhu 

záujemcov. Dôvody takéhoto obmedzovania prístupnosti informácií sú rôzne. 

Najreprezentatívnejším príkladom je v súčasnosti utajovanie výsledkov vojenského 

výskumu. Občania bývalého Východného bloku, čo je zaužívané pomenovanie 

Sovietskeho zväzu a jeho spojencov v strednej a východnej Európe, mali v minulosti 

s neverejnými zdrojmi informácií veľké skúsenosti. Počet a charakter dokumentov, ktoré 

vtedy spadali do tejto kategórie, bol z dnešného pohľadu nepredstaviteľný. Pretože veľkú 

časť obdobia medzi koncom druhej svetovej vojny a koncom osemdesiatych rokov 

minulého storočia takmer neexistovala štandardná výmena vedeckých informácií medzi 

krajinami východného a západného bloku, ale zároveň aj medzi samotnými krajinami 

Východného bloku, boli mnohé verejné zdroje (chápané z dnešného pohľadu) 

v skutočnosti zdrojmi neverejnými. K neverejným informáciám patrili najmä informácie 

týkajúce sa historických udalostí a kultúry, ale často aj vedecké informácie z oblasti 

prírodných a technických vied. V súčasnosti k neverejným zdrojom informácií patria 

najmä podnikové výskumné správy chemických, farmaceutických a iných firiem. 

K zdrojom s obmedzenou publicitou môžu v súčasnosti patriť aj niektoré plné znenia 
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kvalifikačných prác obsahujúcich informácie, o ktorých si ich autori alebo školitelia ich 

autorov myslia, že by mohli byť nejakým spôsobom zneužité napríklad pre komerčné 

účely. Týka sa to najmä diplomových a doktorandských prác s takými témami, ktoré sú 

zamerané na praktické využitie výsledkov vedeckého výskumu. Pri návrhu opatrení pre 

obmedzenie prístupu k plným zneniam týchto dokumentov sa na Slovensku vychádzalo 

z toho, že tieto obmedzenia nemajú slúžiť na utajovanie ich nízkej úrovne, ale že sa má 

ním zamedziť zverejneniu doteraz ešte nepublikovaných výsledkov výskumnej práce pred 

ich zverejnením formou pôvodných časopiseckých prác v odborných časopisoch alebo 

formou patentov. Pretože vo všeobecnosti vo vede platí, že ak niekto nepracuje na 

utajovaných výskumných projektoch, snaží sa o čo najmenšiu publicitu svojich zistení iba 

do termínu zaslania rukopisu publikácie do redakcie odborného časopisu. Za predpokladu, 

že by mohli byť výsledky výskumu získané počas bakalárskych, diplomových 

a doktorandských prác publikovateľné v odborných časopisoch, je zverejňovanie týchto 

prác pred ich publikovaním v odborných časopisoch naozaj problémom. Zvyčajne sa však 

tento problém netýka väčšiny kvalifikačných prác preto, že sa buď nestávajú podkladom 

pre pôvodné vedecké práce alebo preto, že téma týchto prác nie je natoľko zaujímavá, aby 

niekto prejavil o ňu takýto typ záujmu.                      

 Pod zdrojmi informácií viazaných na znalosti jednotlivca alebo úzkeho kolektívu sa 

chápu informácie vymieňané iba v rámci úzkej skupiny osôb podieľajúcich sa na riešení 

nejakého spoločného odborného problému. Takáto výmena informácií je jednou 

z hlavných podmienok úspešného vyriešenia každého odborného problému. Výmena 

informácií v rámci osobného styku je doteraz najefektívnejším spôsobom spolupráce. Platí 

to však s určitými obmedzeniami. Napríklad, je veľmi výhodná v malých kolektívoch, 

ktorých členovia majú predpoklady viesť racionálnu odbornú diskusiu a zároveň u nich  

existuje predpoklad, že interné informácie nezneužijú iba vo vlastný prospech, napríklad 

publikovaním výsledkov pod vlastným menom. Zvyčajne platí, že takáto výmena 

informácií sa komplikuje s narastaním počtu členov riešiteľského kolektívu, a preto je 

najefektívnejšia v dvojčlenných a trojčlenných kolektívoch. Na druhej strane, riešenie 

veľmi komplexných vedeckých problémov vyžaduje angažovať do ich riešenia špecialistov 

z rôznych vedných oblastí. Napríklad, na vyriešení mnohých problémov z jadrovej fyziky 

sa na realizácii experimentov veľmi často podieľa aj niekoľko sto špecialistov. Väčšina 

z nich môže byť aj spoluautormi výsledného publikovateľného riešenia vedeckého 

problému. Tento fakt dokumentuje aj počet členov autorského kolektívu vedeckých prác 

z tejto oblasti fyziky. Dá sa predpokladať, že najprirodzenejšie riešiteľské kolektívy sa 
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tvoria v rámci existujúcich formálnych zoskupení, teda napríklad v rámci katedier, fakúlt 

a výskumných ústavov. Takýto predpoklad je oprávnený, pretože tieto inštitúcie sú 

vytvárané práve s týmto zámerom. Je síce pravdou, že mnohé riešiteľské kolektívy úspešne 

pracujú práve v rámci týchto pracovísk, avšak často to tak nie je. Dôvodov je viacero; sú 

nimi napríklad vzájomný konkurenčný boj, veľký stupeň diverzifikácie výskumných 

problematík, ako aj rôzne psychologické bariéry, ktoré vedú ku komunikačným zábranám 

a často aj k úplnej stagnácii výmeny informácií. Preto veľmi často dochádza k  

intenzívnejšej komunikácie medzi odborníkmi z pracovísk geograficky veľmi vzdialených, 

ako medzi členmi tej istej katedry, fakulty alebo toho istého ústavu. Za predpokladu, že by 

vyššie spomenuté komplikácie nehrali významnú úlohu, vo všeobecnosti platí, že ústna 

komunikácia je zvyčajne najefektívnejší spôsob výmeny odborných informácií. Hlavný 

dôvod spočíva v tom, že takáto komunikácia vyžaduje výrazne menší stupeň dodržiavania 

formálnych pravidiel v porovnaní s písomnou komunikáciou. Napriek tomu, že 

v odborných publikáciách sa výnimočne možno odvolávať aj na ústne informácie, 

väčšinou sú takéto informácie pre konvenčné spôsoby spracovania  a sprostredkovania 

vedeckých informácií neakceptovateľné. Preto ich možno z hľadiska vedeckej  informatiky 

považovať zväčša za neexistujúce.                          
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6. PRIMÁRNE A  SEKUNDÁRNE PRAMENE VEDECKEJ 
LITERATÚRY 

 

Z hľadiska charakteru poskytovaných informácií možno vedeckú a odbornú 

literatúru rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria práce, ktoré predstavujú primárne 

pramene informácií, druhú tvoria sekundárne pramene. 

Primárne pramene informácií. V tejto kategórii sú také typy publikácií, ktoré sú 

priamym výstupom vedecko-výskumnej práce bez ohľadu na to, či sa jedná o práce 

experimentálne alebo teoretické. Typickým príkladom najvýznamnejšej skupiny 

primárnych informácií je väčšina článkov v odborných časopisoch a zvyčajne sa označujú 

ako pôvodné vedecké práce. Menšia časť primárnych dokumentov pripadá na iné 

publikačné produkty, najmä na patenty, zriedkavejšie aj na zborníkové príspevky 

z konferencií. Všetky primárne pramene informácií prinášajú úplne nové a doteraz 

nepublikované poznatky. Treba to chápať tak, že aj keď nejaká práca potvrdí už existujúci 

poznatok nejakou novou alebo lepšou metódou, stále sa považuje za primárnu informáciu. 

Sekundárne pramene informácií. Druhou skupinou vedeckých a odborných prác sú 

také, ktoré síce neprinášajú žiadne nové fakty, napríklad v podobe nových výsledkov 

experimentálnej práce, avšak nejakým spôsobom spracovávajú alebo interpretujú 

informácie pochádzajúce z pôvodných vedeckých prác alebo z iných primárnych 

informačných zdrojov. Spracovaním sa tu zvyčajne chápe nejaké logické usporiadanie  

primárnych informácii tak,  aby mohli slúžiť napríklad pre rýchle a účinné vyhľadávanie 

primárnych informácií, resp. prameňov týchto informácií. Typickými sekundárnymi 

prameňmi informácií sú učebnice, skriptá a iné učebné texty. Ich úlohou je usporiadať 

výsledky práce značného počtu ľudí, ktoré boli často získané v priebehu dlhého časového 

obdobia, do nejakého zmysluplného uceleného textu s jasnou výstavbovou štruktúrou. Ich 

ďalšou úlohou je popisované informácie vysvetliť akceptovateľnou formou vzhľadom na 

vzdelanie tej skupiny čitateľov, ktorej je prednostne určená. Podobnú úlohu majú aj 

odborné a vedecké knižné publikácie. K sekundárnym prameňom informácií patria aj rôzne 

tabuľky a encyklopédie. Na rozdiel od učebníc a kníh, ktoré sú výsledkom vysoko 

intelektuálnej snahy o usporiadanie primárnych poznatkov, tabuľkové a encyklopedické 

diela triedia tieto informácie skôr rutinným spôsobom, ktorý je zvyčajne realizovaný 

nejakým jednoduchým algoritmom triedenia, napríklad na základe abecedného poradia 

prvého písmena systematických názvov látok, ich stechiometrického vzorca, príslušnosti 
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k určitej skupine látok, stúpajúcej alebo klesajúcej hodnoty indexu lomu, teploty bodu varu 

alebo iného fyzikálno-chemického parametra.  

Najdôležitejšou skupinou sekundárnych informačných prameňov sú referátové 

periodiká, ktoré poskytujú užívateľom najvýznamnejší nástroj na hľadanie vedeckých 

a odborných informácií. Časopiseckou formou sekundárnych zdrojov informácií sú 

prehľadové články, v ktorých sa ich autori snažia stručným spôsobom popísať stav 

v určitej špecifickej vednej oblasti alebo stav riešenia určitého vedeckého problému, spolu 

s načrtnutím hlavných úspechov, problémov, nedostatkov a perspektív bádania. 

Prehľadové články sa často zameriavajú aj na históriu vývoja danej vednej oblasti alebo na 

históriu riešenia nejakého problému alebo experimentálnych metód. Tento typ článkov 

často má väčší rozsah, ako je rozsah pôvodných vedeckých prác v časopisoch. 

Najznámejším časopisom dlhodobo uverejňujúcim prehľadové články českých 

a slovenských autorov sú Chemické Listy. Koncepcia tohto časopisu však preferuje najmä 

chemické interdisciplinárne príspevky  menšieho rozsahu.                                      
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7. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH TYPOV 
CHEMICKEJ LITERATÚRY 
 

K hlavným typom vedeckej a odbornej literatúry patria vedecké a odborné časopisy, 

patentová literatúra, príspevky v zborníkoch z konferencií, výskumné správy, vedecko-

kvalifikačné správy, firemná literatúra, monografie, učebnice, skriptá, učebné texty, 

príručky, normy, ročenky, encyklopédie, tabuľky, slovníky, názvoslovné publikácie, 

referátové periodiká a kompendiá. V nasledovnej časti je uvedená stručná charakteristika 

každej z vymenovaných skupín literatúry. 

 

 

7. 1.   ČASOPISY   
 

Do kategórie časopisov sa zvyčajne zaraďujú periodické publikácie, vychádzajúce 

minimálne dvakrát za rok. Ich úlohou je sprostredkovať vzájomnú výmenu primárnych 

informácii predovšetkým v rámci nejakej viac alebo menej špecializovanej komunity 

výskumných pracovníkov. Väčšiu časť z nich tvoria odborné časopisy uverejňujúce 

pôvodné práce, menšia časť z nich sa jednostranne zameriava na prehľadové články.  

Všeobecne časopisy možno roztriediť najmä podľa nasledovného: 

 

1. obsahového zamerania (napríklad časopisy monotématické, interdisciplinárne, 

zameriavajúce sa na experimentálne metódy alebo na určitú skupinu látok), 

2. charakteru zverejňovaných prác (pôvodné alebo prehľadové články),  

3. cieľovej komunity čitateľov,  

4. odbornej úrovne časopisu (tá bezprostredne súvisí s cieľovou komunitou 

čitateľov),  

5. národného alebo medzinárodného charakteru časopisu,  

6. jazyku zverejňovaných príspevkov (môže a nemusí súvisieť s národným alebo 

medzinárodným charakterom časopisu), 

7. frekvencie vydávania časopisu,    

8. spôsobu vydávania, resp. distribučnej formy (časopisy tlačené, elektronické a  

časopisy vydávané v oboch formách),      

9. predajnej ceny časopisu (na základe tej možno vyčleniť dve kategórie 

časopisov: časopisy distribuované zdarma a časopisy so stanovenou cenou),    
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10. nákladu (v prípade tlačenej formy) alebo dostupnosti na internete (v prípade 

elektronických časopisov). 

 

Vo svete sa v súčasnosti vydáva približne 100 000 vedeckých a odborných 

časopisov. Odpovedať na otázku, koľko z nich pripadá na časopisy chemické je nemožné, 

pretože vo všeobecnosti obsahové zameranie časopisov veľmi často kopíruje predmet 

skúmania jednotlivých vedných disciplín. Tie však nemajú jasné hranice. Naopak 

existencia interdisciplinárnych vedných oblastí robí tieto hranice veľmi difúznymi, 

a zároveň aj veľmi ťažko definovateľnými. Odpoveď na túto otázku by bolo možné získať 

jedine za predpokladu, ak by existovala všeobecne akceptovaná dohoda, podľa ktorej sa 

časopis kvalifikuje ako chemický, napríklad na základe podielu chemických článkov na 

celkovom počte v ňom uverejnených článkov. Tento problém je však taktiež neriešiteľný 

už len preto, že neexistuje jednoznačná hranica medzi článkom s chemickým a 

s nechemickým zameraním. Napriek tomu, že  nie je mnoho dôvodov zaoberať sa 

uvedeným  problémom, chemické referátové periodiká musia tento problém nejakým 

spôsobom riešiť. Na základe takéhoto riešenia sú k dispozícii údaje referátového periodika 

Chemical Abstracts, podľa ktorých s chémiou bezprostredne súvisí približne 14 000 

odborných časopisov.  

Nie je v reálnych možnostiach drvivej väčšiny odborných knižníc, vrátane 

najväčších národných knižníc, odoberať väčšinu z uvedeného počtu časopisov. Väčšina 

odborných časopisov sa vydáva v relatívne malom náklade, čo sa výrazne prejavuje aj na 

ich vysokej cene. Zároveň väčšina z nich je distribuovaná vo veľkom počte relatívne 

malých knižníc rôznych akademických a vedecko-výskumných inštitúcií. Táto situácia 

veľkej rozptýlenosti tlačených odborných dokumentov bola nepriaznivá už v minulosti a 

jej riešením bolo až do nástupu elektronickej komunikácie využívanie vzájomnej poštovej 

výmeny kópií článkov medzi ich autormi. Táto výmena veľmi často nahrádzala niekdajšie 

ťažkopádne a málo efektívne medziknižničné služby, ktorých efektivita bola mimoriadne 

nízka najmä v krajinách niekdajšieho východného bloku. Poštová výmena kópií odbornej 

literatúry bola však v tejto časti Európy tiež poznačená veľkými komunikačnými 

bariérami. Poštový spôsob výmeny sa radikálne začal meniť až s nástupom elektronickej 

pošty a internetu. V druhej polovici 20. storočia, teda ešte pred nástupom éry výmeny 

elektronických dokumentov v masovej forme, bola efektivita získavania separátov 

odborných článkov veľmi rôzna. Závisela predovšetkým od toho, či sa jednalo o výmeny 

v rámci bývalého východného alebo západného bloku, prípadne výmeny medzi oboma 
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týmito blokmi. Navyše sa menila aj s postupom času. Kým od konca druhej svetovej vojny 

až do začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia bola výmena medzi oboma blokmi 

(s výnimkou krátkeho obdobia konca šesťdesiatych rokov) takmer zanedbateľná, postupne 

sa veľmi pomaly zvyšovala približne na úroveň, keď žiadateľ dostal už väčšinu 

vyžiadaných separátov. To sa dosiahlo až koncom osemdesiatych rokov minulého storočia. 

Uvedený mechanizmus výmeny separátov  stroskotával však v prípade starších prác, 

pretože ich autori buď už nežili, alebo neboli už zamestnancami svojich niekdajších 

pracovísk. Paradoxným javom bolo, že napriek neustále zdôrazňovanej vzájomnej 

hospodárskej a vedeckej spolupráci medzi krajinami bývalého východného bloku, bola 

efektivita vyššie uvedenej výmeny informácií veľmi nízka. Práve táto výmena odborných 

informácií bola jedným z prejavov skutočných vzťahov medzi krajinami východného 

bloku.      

 

 

 

Obr. 7. 1. 1. Rozposielanie predtlačených žiadaniek o separáty článkov odborných 
časopisov, spolu s obiehaním veľkého počtu akademických a podnikových knižníc, bolo 
počas takmer celej druhej polovice 20. storočia činnosťou, ktorá zaberala veľkú časť 
pracovnej doby väčšiny vysokoškolských pracovníkov. Úspešnosť v podobe 
percentuálneho zisku hľadaných publikácií bola z dnešného hľadiska veľmi nízka.       
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Obr. 7. 1. 2. Titulné strany dvoch typicky chemických 
časopisov zameraných na anorganickú chémiu 
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Obr. 7. 1. 3. Titulná strana časopisu špecializovaného na koordinačnú 

chémiu (hore) a titulná strana tematicky široko zameraného 
medzinárodného časopisu Collection vydávaného v Českej republike 
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Obr. 7. 1. 4. Horný obrázok: Titulná strana staršieho vydania časopisu, v názve ktorého sa 
deklaruje vydavateľ. Tým je národná chemická spoločnosť. Časopis Journal of the 
American Chemical Society (JACS) je z hľadiska počtu citácií najvýznamnejším 
medzinárodným chemickým časopisom. Je vydávaný od roku 1879. Časopis pohltil počas 
svojej histórie dva významné chemické časopisy, ktorými boli Journal of Analytical and 
Applied Chemistry (v roku 1893) a American Chemical Journal (v roku 1914). V roku 
2014 sa celkový počet citácií na články v tomto časopise približoval k pol miliónu. Podľa 
časopisu Journal Citation Reports®, vydávaného vydavateľstvom Thomson Reuters, ktorý 
každoročne hodnotí časopisy podľa ich citačného ohlasu, dosiahol vtedy impakt faktor 
časopisu Journal of the American Chemical Society hodnotou 10,677.   
Dolný obrázok: časť súčasnej internetovej stránky časopisu JACS, ktorá je  dostupná na 
adrese: <http://pubs.acs.org/journal/jacsat>.      
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Obr. 7. 1. 5. Titulná strana tlačenej formy národného 
chemického časopisu Srbskej chemickej spoločnosti.  

 
 
 

 
 

Obr. 7. 1. 6. Časť titulnej internetovej stránky časopisu Journal of the European Ceramic 
Society. Rôzne časopisy európskych vedeckých spoločností sú medzinárodnými časopismi. 
V ich názve môže byť vyjadrená geografická resp. štátna príslušnosť ich vydavateľa. 
(Zdroj: <http://www.journals.elsevier.com/journal-of-the-european-ceramic-society/>) 



52 
 

 
 

 
 

Obr. 7. 1. 7. Titulné strany dvoch chemických časopisov  
zameraných na materiálovú chémiu a mikropórovité látky 
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Obr. 7. 1. 8.  Titulná strana časopisu vydávaného Farmaceutickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave (hore) a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (taktiež 
v Bratislave) (spodný obrázok). Oba časopisy uverejňujú interdisciplinárne témy často 
úzko súvisiace s chémiou.  
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Obr. 7. 1. 9. Titulné strany dvoch interdisciplinárnych časopisov zameraných na využitie 
ílových minerálov (hore) a bezpečnosť v jadrovej energetike (spodný obrázok). 
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Obr. 7. 1. 10.  Na hornom obrázku je titulná strana medzinárodného interdisciplinárneho 
časopisu Nature, ktorý uverejňuje stručné oznámenia o najvýznamnejších objavoch 
z oblasti prírodných vied. Na ľavom spodnom obrázku je titulná strana podobného 
časopisu, ktorý je vydávaný už od roku 1871 na území dnešnej Českej republiky. I keď 
hlavným cieľom časopisu Vesmír je popularizácia prírodných vied, uverejňuje aj články 
filozofické a články zamerané na ekonomiku, archeológiu, medicínu, sociológiu, kultúru, 
technické vedy a na rôzne iné témy. Na Slovensku sa od roku 2014 s veľkými ťažkosťami 
rodí nový časopis Svet prírody, ktorý sa zatiaľ orientuje na prírodné vedy (vpravo dole).  
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Obr. 7. 1. 11.  Titulná strana staršieho časopisu Slovenskej chemickej spoločnosti 
(hore) a titulná strana súčasného časopisu tejto spoločnosti. Hlavná časť 
súčasného časopisu je venovaná aktuálnym informáciám o odborných podujatiach 
v oblasti chémie a vzdelávania v tomto vednom odbore. Zároveň sú v ňom  
publikované prehľadné články venované rôznym špecifickým odborným témam. 
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Obr. 7. 1. 12. Pohľad na titulné strany dvoch pedagogických 
časopisov s prírodovedným zameraním. Oba časopisy sú vydávané 
na Slovensku. 

 



58 
 

 

 

Obr. 7. 1. 13.  Titulná strana staršieho slovenského a dnes už neexistujúceho populárno-
vedeckého časopisu Elektrón a titulná strana taktiež slovenského populárno-vedeckého 
časopisu Quark, ktorý je súčasným pokračovateľom prvého časopisu. Časopis Elektrón 
zanikol v roku 1989; časopis Quark vznikol v roku 1994. Primárnym cieľom oboch 
časopisov sa stala popularizácia vedy a techniky. Tá je aj hlavným cieľom súčasného 
internetového portálu eQuark.sk zverejneného na adrese: </http://www.equark.sk/> 
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 Obr. 7. 1. 13.  Na hornom obrázku je časť titulnej strany časopisu Journal Citation 
Reports®, vydávaného vydavateľstvom Thomson Reuters. Jedná sa o veľmi netypický 
časopis, pretože nezverejňuje primárne vedecké informácie, ale je zameraný na hodnotenie 
samotných vedeckých časopisov vrátane časopisov chemických.    
(Stránky sú dostupné na týchto internetových adresách:  
<http://thomsonreuters.com/products/ip-science/04_031/jcrwebfs.pdf> a 
<http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports/>) 
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Mnohé časopisy, ktoré sú predovšetkým primárnymi prameňmi informácií, 

zverejňujú občasne alebo aj pravidelne tzv. prehľadné články. Tento typ publikácií sú 

kompilačnými prácami, v ktorých sú zhrňujúce informácie o nejakom špecifickom 

odbornom probléme alebo niekedy, aj o stave a vývoji nejakej vednej disciplíny. Preto 

prehľadné články spadajú do kategórie sekundárnych informačných zdrojov. Prehľadné 

články môžu byť uverejňované aj v periodikách, ktoré sa špecializujú práve na tento typ 

prác, alebo niekedy sú uverejnené aj v monotematických periodických zbierkach 

vydávaných vo väčšom časovom odstupe. Príkladmi prvej skupiny sú časopisy Chemical 

Reviews alebo Chemical  Society Reviews. Názvy zbierok prehľadných článkov 

sa zvyčajne začínajú slovami „Advances“, „Progress“ alebo „Topics“. Ako príklady  

možno uviesť nasledovné názvy: 

Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry 

Progress in Inorganic Chemistry 

Advances in Analytical Chemistry and Instrumentation 

Advances in Chemical Physics   

Topics in Stereochemistry       

 

 

 

 

Obr. 7. 1. 14. Titulná strana jedného z časopisov zameraného na prehľadové publikácie. 
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7. 2.   KONFERENČNÉ ZBORNÍKY  
 

Termín konferencia je v tomto texte chápaný v širšom ponímaní ako stretnutie 

komunity odborníkov z jednej alebo viacerých vedných oblastí s jasne vymedzeným 

tematickým zameraním a zároveň s určenou organizáciou prednášok, prezentácií posterov 

a rôznych sprievodných odborných a niekedy aj kultúrnych podujatí. Takéto stretnutia 

môžu mať podľa počtu účastníkov a ich obsahového zamerania veľmi rozdielny rozsah. 

Najmenšie podujatia tohto typu s niekoľkými desiatkami účastníkov a s úzko zameranou 

témou sa nazývajú semináre. Konferencie s niekoľkými stovkami a niekedy až  s 

niekoľkými tisíckami účastníkov a zároveň aj s veľmi širokým odborným zameraním, sú 

zjazdy a kongresy. Z hľadiska vyššie spomenutých kritérií neexistuje jasná hranica medzi 

vyššie vymenovanými podujatiami.  

Zborníky z týchto podujatí patria medzi veľmi frekventované publikačné výstupy, 

pretože z takmer každého odborného alebo vedeckého podujatia sa v súčasnosti vydáva 

zborník príspevkov. Hlavnou výhodou konferenčných zborníkov je možnosť pohotového 

zverejňovania výsledkov výskumu, čo znamená, že časový odstup medzi odovzdaním 

rukopisu príspevku a jeho zverejnením je relatívne krátky. V porovnaní s časopismi ich 

všeobecnou nevýhodou je relatívne menší rozsah zverejňovaných príspevkov a zvyčajne aj 

ich nižšia publicita: tá súvisí predovšetkým s tým, že mnohé zo zborníkov z malých 

konferencií nie sú zaznamenávané v najdôležitejších vedeckých informačných databázach.  

V konferenčných zborníkoch sa uverejňujú rôzne typy príspevkov. Môžu to byť 

plné znenia pôvodných prác, krátke príspevky v rozsahu jednej až troch strán alebo iba 

krátke abstrakty, obsahujúce iba niekoľko málo viet. Väčší počet strán je obyčajne 

poskytovaný autorom plenárnych a pozvaných prednášok. Obmedzenia rozsahu 

príspevkov sú zvyčajne vyjadrované maximálnym počtom vopred definovaných textových 

strán, podobným spôsobom definovaných riadkov alebo aj počtom znakov.  

Napriek tomu, že zborníky z konferencií predstavujú mnohokrát významné 

informačné dokumenty, hlavný prínos vyššie spomenutých stretnutí odborníkov spočíva 

predovšetkým v osobnej výmene názorov. Tá je aj veľmi efektívnou formou nadväzovania 

spolupráce vo vede.  

Hlavné legitímne témy diskusií na konferenciách  sa týkajú výmeny odborných 

informácií, nadväzovania odborných kontaktov a riešenia organizačných záležitostí 

týkajúcich sa výskumu. Napriek vyššie spomenutým významom konferencií, aspoň časť z 

ich účastníkov považuje za hlavný profit týchto podujatí účasť na slávnostných 
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a kultúrnych podujatiach, ako sú napríklad recepcie, slávnostné večere a obedy, koncerty a 

výlety po miestnych pamätihodnostiach. Vzhľadom na dlhodobo nepriaznivé financovanie 

školstva na Slovensku, tento typ motivácie účasti na vedeckých konferenciách 

pravdepodobne neprevažuje.  

Vzhľadom na dlhú históriu vedeckých konferencií za relatívne novú formu 

prezentácie možno považovať posterovú prezentáciu. Autori na posteroch oboznamujú 

záujemcov z radov účastníkov konferencie s hlavnými ideami svojej odbornej práce. Tie 

zahrňujú predovšetkým ciele práce, najdôležitejšie experimentálne postupy a 

najvýznamnejšie výsledky výskumu. Forma týchto plagátových prezentácií môže byť 

veľmi rôzna. Môžu to byť rukou písané texty a schémy na jednej strane, alebo veľmi 

prepracované a drahé farebné plagáty. I keď odborný obsah posterov väčšinou nijak 

nesúvisí s ich formálnou úpravou, výhodou farebných a prehľadných posterov je ich 

reklamná funkcia. Tú vo všeobecnosti nemožno vo vede podceňovať.  

Hlavné výhody posterových prezentácií sú najmä tieto: 

1. Účastníci konferencie si vyberajú témy a ich autorov pre diskusiu podľa svojho 

záujmu. Pri prednáškach sa tento postup totiž aplikuje s veľkými ťažkosťami, 

pretože prednášky sú zoraďované do blokov, takže kvôli jednej zaujímavej 

prednáške je zvyčajne nutné vypočuť si celý blok prednášok. (Odchod 

z prednáškovej miestnosti počas tohto bloku, prípadne aj počas prednášky, sa 

väčšinou chápe ako neslušnosť.) 

   

2. Diskusia pri posteroch je na rozdiel od verejnej diskusie po prednáškach 

neformálna, čo znamená, že je aj výrazne efektívnejšia. Diskusie po prednáškach 

sú formálne najmä preto, že pri organizácii konferencií sa počíta iba so značne 

obmedzeným časovým priestorom umožňujúcim zvyčajne položenie iba dvoch 

alebo troch otázok s následnými často povrchnými odpoveďami. V tomto ohľade 

majú menšie konferencie zvyčajne výhodu väčšieho priestoru pre diskusiu.             
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Obr. 7. 2. 1. Titulné strany zborníkov z rôznych vedeckých podujatí. Vpravo dole je 
titulná strana zborníka príspevkov zo seminára usporiadaného pri príležitosti okrúhleho 
výročia založenia Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.   
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Obr. 7. 2. 2. Ďalšie dve titulné strany zborníkov 
z vedeckých konferencií. Prvý zborník (horný obrázok) bol 
uverejnený na stránkach časopisu Chemické listy. 
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7. 3.   PATENTOVÁ LITERATÚRA  
 

Slovo patent má niekoľko významov, pričom tieto významy prechádzali relatívne 

dlhým historickým vývojom. V tomto texte sa obmedzíme iba na stručnú charakteristiku 

patentovej listiny, ktorej obsahom je podrobný popis nejakého vynálezu s právnou 

ochranou týkajúcou sa spôsobov jeho využívania. Procedúra prihlasovania a schvaľovania 

patentov je pomerne komplikovaná a jej hlavným cieľom je vylúčiť udelenie patentu na už 

raz schválený predmet patentu. Odpoveď na otázku, čo môže a čo nemôže byť predmetom 

patentu, je veľmi obšírna, avšak všeobecnou požiadavkou pre udelenie patentu je  

celosvetová novosť riešenia, čo znamená, že toto riešenie nebolo už v minulosti 

publikované vo verejne prístupnej publikácii, napríklad v odbornom časopise, vedeckom 

zborníku alebo monografii. Druhou požiadavkou je jasne dokumentovateľný kvalitatívny 

pokrok predkladaného riešenia, oproti riešeniam už existujúcim. Kategórie obsahu 

vynálezov zahrňujú tieto prípady: 

nové výrobky,  

nové postupy,  

nové zariadenia,  

nové priestorové usporiadania vecí 

nové spôsoby použitia  

nové biologické objekty.      

 

 Podobne ako v prípade patentov, sa právna ochrana týka aj tzv. priemyselných 

vzorov a ochranných známok. Kým mnohé patenty sú významnými zdrojmi primárnych 

vedeckých informácií, posledne menované listiny sú z hľadiska témy tejto publikácie 

nezaujímavé.   

Problematika právnej ochrany nových riešení je veľmi široká, pričom spôsoby 

a metódy tejto ochrany prechádzali a stále prechádzajú svojím historickým vývojom. Ten 

v rôznych krajinách mal často aj veľmi rozdielnu podobu. V novodobej histórii tejto 

právnej ochrany na našom území je zaujímavé obdobie medzi koncom II. svetovej vojny 

a rokom 1989. Možno ho charakterizovať ako obdobie, v ktorom napriek existencii 

zákonov na ochranu práv autorov vynálezov, sa nedalo hovoriť o skutočných právach, tak 

ako ich chápeme dnes. Spôsob využívania vynálezov mal vtedy svoje špecifiká, ktoré sú 

z dnešného pohľadu už málo pochopiteľné. Právne spory ohľadne porušovania autorských 

práv medzi štátmi niekdajšieho východného bloku takmer neexistovali, pretože z 
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politických dôvodov boli neakceptovateľné. Vtedajšou štátnou doktrínou bola totiž 

vzájomná hospodárska spolupráca. Napriek často veľmi tvrdým ochranárskym opatreniam, 

ktoré sa týkali najmä vojenského priemyslu, takáto spolupráca v niektorých oblastiach 

skutočne aj existovala. Hlavnou príčinou toho, že vtedajší patentový zákon bol iba 

bezcennou listinou bolo to, že vo väčšine prípadov neexistoval reálny záujem o využívanie 

vynálezov. I keď z tohto pravidla bolo mnoho výnimiek, zvyčajným javom bola 

bezvýsledná a často aj takmer bezplatná ponuka zo strany autorov o ich využívanie. 

Paradoxom tej doby bolo, že počet podávaných a udelených patentov bol neporovnateľne 

vyšší ako dnes. Príčin tohto javu bolo viac, avšak k najvýznamnejším patrila podpora zo 

strany štátu, ktorá mala formu zriaďovania patentových oddelení na akademických 

pracoviskách a zároveň aj veľmi nízka cena celej procedúry schvaľovania patentov. (Nízka 

cena je tu chápaná ako cena, ktorú platil autor prihlášky patentu.) Vyššia kvalita výrobkov 

dovážaných z krajín vtedajšieho západného bloku, prípadne aj ich nedostatok alebo úplná 

absencia, boli silnou motiváciou pre porušovanie práv autorov vynálezov zo západnej 

Európy a iných vyspelejších častí sveta, najmä však z USA a Japonska. V zriedkavých 

prípadoch však dochádzalo k protiprávnemu využívaniu vynálezov aj v opačnom smere. 

Reprezentatívnym príkladom realizácie výnimočných vedeckých a technických riešení,  

ako aj metód ich právnej ochrany v niekdajšom Československu (ČSSR), je história vývoja 

kontaktných šošoviek. Autorom niekoľkých vynálezov týkajúcich sa kontaktných šošoviek 

bol český chemik Otto Wichterle. História ich vývoja a riešenie medzištátnych sporov 

o práva na ich priemyselnú výrobu boli podrobne popísané v autobiografickom diele autora 

tohto vynálezu. (Otto Wichterle: Vzpomínky, Academia, Praha, 2005).  

Zaujímavou formou zlepšovania technickej úrovne výrobkov, prístrojov a iných 

produktov boli v minulosti takzvané zlepšovacie návrhy. Spolu s vynálezmi podliehali 

vtedajším zákonom o ochrane duševného vlastníctva. Zlepšovacie návrhy boli riešenia, 

ktoré síce nesplňovali podmienku celosvetovej novosti, avšak na lokálnej úrovni riešili 

nejaký konkrétny vedecký, odborný alebo technický problém. Technická a odborná úroveň 

zlepšovacích návrhov bola veľmi rozdielna. Napríklad takzvané Zbierky zlepšovacích 

návrhov, ktoré vydala Univerzita Komenského v Bratislave v druhej polovici 20. storočia, 

a ktoré stručne dokumentujú všetky zlepšovacie návrhy podané na tejto vysokej škole, 

obsahujú mnohé veľmi primitívne riešenia z dnešného pohľadu často veľmi absurdných 

problémov. Zároveň však v nich môžeme nájsť aj mnohé vysoko sofistikované riešenia 

vedeckých a technických problémov, ktoré boli výsledkom mnohoročnej vysoko 

kvalifikovanej odbornej práce. Napriek tomu, že zlepšovacie návrhy ako formálna forma 
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vylepšovania existujúcich riešení už v súčasnosti neexistuje, v mnohých vyspelých 

krajinách sa tento spôsob inovácie významným spôsobom podieľa na kvalitatívnom vývoji 

moderných technológií a výrobkov.  

Časti niektorých dokumentov spomenutých v predchádzajúcom texte ukazujú 

nasledujúce obrázky.       

    

 

Obr. 7. 3. 1.   Titulná strana Zbierky zákonov o objavoch, vynálezoch, 
zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch z roku 1972   
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Obr. 7. 3. 2.   Titulná strana patentovej listiny z roku 1999 vydanej Úradom 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. 
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Obr. 7. 3. 3. Druhá strana patentovej listiny z roku 1999 vydanej Úradom priemyselného 
vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. Časový odstup od podania prihlášky 
po udelenie patentu bol sedem rokov. (Prihláška patentu bola podaná v roku 1992.) 
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Obr. 7. 3. 4.   Časť titulnej strany Prehľadu zlepšovacích návrhov na 
Univerzite Komenského v Bratislave z rokov 1971 až 1985  

 
 
 

   

Obr. 7. 3. 5.  Príklady časti popisu dvoch zlepšovacích návrhov z vyššie 
uvedenej publikácie ilustruje tematickú a odbornú šírku ponúkaných riešení. 



71 
 

 

 

Obr. 7. 3. 6.   Ďalší príklad popisu a konečného riešenia 
zlepšovacieho návrhu z vyššie uvedenej publikácie. 
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Obr. 7. 3. 7. Ešte jeden príklad zlepšovacieho návrhu z vyššie uvedenej publikácie. 
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7. 4.   FIREMNÁ LITERATÚRA  
 

Firemnou literatúrou sa označujú tlačené alebo elektronické dokumenty 

propagačného charakteru, ktoré prinášajú odborné informácie o komerčných výrobkoch a 

službách. S ohľadom na obsahové zameranie tejto publikácie je zaujímavá iba tá  firemnej 

literatúry, ktorá je zameraná na propagáciu produktov bezprostredne súvisiacich  

s vedecko-výskumnou prácou. Takými sú zväčša potreby pre experimentálnu prácu, ako 

napríklad laboratórne pomôcky, chemikálie alebo meracie prístroje. Firemná literatúra 

zároveň môže propagovať aj rôzne služby, ako napríklad analýzy širokého spektra látok, 

odborné školenia zamerané na využívanie komerčnej prístrojovej techniky alebo môže 

informovať aj o produktoch súvisiacich s informačnými službami. Propagačné informácie 

sa môžu týkať aj odborných kníh, učebníc, katalógov, tabuliek alebo informačných 

databáz.  

Firemnú literatúru môžu reprezentovať jednak jednorázovo vydávané publikácie, 

a jednak publikácie periodické, napríklad firemné časopisy. Firemná literatúra je síce 

vydávaná za účelom propagácie a preto je reklamný cieľ jej textov a grafickej úpravy 

nesporný, avšak vo väčšine prípadov nie je na úkor odbornej korektnosti. Naopak, väčšina 

katalógov, cenníkov, tabuliek a mnohých iných publikácií sú vysoko odbornými  

produktmi. I keď sa väčšina tejto literatúry rozdáva akademickým a výskumným 
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pracoviskám zdarma, cena mnohých týchto publikácií je často vzhľadom na ich veľký 

rozsah a vysokú kvalitu pomerne vysoká.   

Reklamné a inzertné materiály sú často zaraďované aj do odborných časopisov, 

avšak ich rozsah spravidla nie je veľký a preto ich nemožno chápať ako firemnú literatúru. 

Hlavným všeobecným dôvodom pre zaraďovanie reklamných vložiek do odborných 

publikácií je finančná pomoc pri ich vydávaní. Na druhej strane je v záujme autorov a aj 

inzerentov, aby veľký rozsah reklamy nemenil odborný časopis na firemnú literatúru.  

 

 

  

Obr. 7. 4. 1.  Pohľad na titulnú a zároveň na jednu z vnútorných stránok katalógu 
chemikálií firmy Sigma-Aldrich, ktorá patrí k najväčším svetovým dodávateľom 
chemikálií a laboratórnych pomôcok. Tento katalóg, ako aj iné podobné katalógy, možno 
využívať aj ako chemické tabuľky obsahujúce dôležité charakteristiky látok.        
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Obr. 7. 4. 2.  Pohľad do otvoreného katalógu americkej firmy OMEGA Engineering, Inc., 
obsahujúceho napríklad technické parametre prístrojov, senzorov, detektorov a iných 
elektrických  súčiastok na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, sily, prietoku, výšky hladiny, 
pH a vodivosti roztokov. Ako vidno, katalóg obsahuje aj podrobné fyzikálne a fyzikálno- 
chemické údaje, ktoré bezprostredne súvisia s meranými veličinami.      

 

 

  Zvláštnou kategóriou firemnej literatúry sú firemné časopisy. Často ich možno 

považovať za prechodný typ literatúry medzi literatúrou firemnou a literatúrou odbornou. 

Významnú  týchto časopisov môžu tvoriť príspevky rôznych vedeckých autorít 

využívajúcich prístrojové vybavenie príslušnej firmy, prípadne odborníkov, ktorí sa na 

vývoji týchto prístrojov podieľali. I keď odborníci často vo svojich príspevkoch analyzujú 

metodiky a prístroje tých firiem, ktoré časopisy vydávajú, redakčné kolektívy sa v záujme 

objektivity snažia zaraďovať aj také príspevky, ktoré s firemnými produktmi bezprostredne 

nesúvisia.               
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Obr. 7. 4. 3.   firemnej publikácie medzinárodnej spoločnosti Tescan, zameriavajúcej sa na 
vývoj skenovacích elektrónových mikroskopov.  
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Obr. 7. 4. 4.  Časť z propagačného materiálu spoločnosti GRIMM Corp. venovaného 
analýze veľkosti častíc. Obsahuje okrem výsledkov analýz konkrétnych vzoriek aj schému 
použitého zariadenia.   
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Obr. 7. 4. 5.   Firemné periodikum spoločnosti Mettler Toledo, zameriavajúcej sa na vývoj 
a predaj presných váh a zariadení pre laboratóriá a priemysel. Často obsahuje aj vedecké 
články súvisiace s využívaním svojich produktov.  
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Obr. 7. 4. 6. Ďalší príklad firemného propagačného materiálu s vysoko odborným 
obsahom. Zdroj: Spoločnosť R.M.I. Electronics Measuring Instruments, Pardubice 
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7. 5.   KVALIFIKA ČNÉ PRÁCE     
 
 Termínom kvalifikačné alebo vedecko-kvalifikačné práce sa označujú písomné 

práce, obhajobou ktorých sa podmieňuje získanie: 

1. vysokoškolskej kvalifikácie,   

2. akademického titulu alebo  

3. vedecko-pedagogickej hodnosti. 

 

Kvalifikačné práce zahrňujú tieto typy prác: 

1. bakalárske, 

2. diplomové, 

3. rigorózne, 

4. kandidátske,  

5. doktorandské práce, 

6. habilitačné práce a  

7. doktorské dizertácie. 

 

      Termín „kvalifikačné práce“ má dnes podľa vnútorných predpisov a smerníc vysokých 

škôl aj zúžené chápanie na rigorózne a habilitačné práce, ktoré sú v prírodných vedách 

podmienkou pre získanie  titulu Doktor prírodných vied (RNDr.). Habilitačné práce sú 

spojené s titulom Docent (Doc.)  

       Rozsah, členenie, obsahové zameranie a odborná úroveň týchto prác sa navzájom 

výrazne líši. Podrobnejšie charakteristiky niektorých z nich sú uvedené v ďalších častiach 

tejto publikácie.  

      Všeobecným znakom kvalifikačných prác je ich nízka publicita, čo súvisí s tým, že iba 

veľmi malá  z nich je monitorovaná referátovými periodikami. Väčšina z uvedených prác 

bola v minulosti realizovaná iba v podobe tlačených dokumentov s minimálnym povinným 

nákladom pre vysokoškolské archívy  a knižnice. V tomto smere je súčasný stav distribúcie 

a archivácie týchto prác v podobe verejne prístupných elektronických dokumentov 

neporovnateľný s minulosťou.       
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7. 6.   VÝSKUMNÉ PRÁCE 
 

Tento typ primárnych dokumentov je v súčasnosti na akademických pracoviskách 

minoritným výstupom vedecko-výskumnej práce, avšak pred rokom 1989 bol u nás 

hlavným a často aj jediným jej publikačným výstupom. Výskum bol vtedy na vysokých 

školách, pracoviskách vtedajšej Československej akadémie vied a rôznych výskumných 

ústavoch organizovaný formou štátnych výskumných úloh v rámci takzvaných Štátnych 

plánov výskumu. Pretože prakticky neexistovali neštátne výrobné podniky, týmto 

spôsobom sa realizoval vedecký a aplikovaný výskum aj v týchto podnikoch. Kým 

v súčasnosti je väčšina vedeckého a aplikovaného výskumu sústredená na vysokých 

školách a pracoviskách Slovenskej akadémie vied, od konca druhej svetovej vojny, až do 

začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, bola hlavná  aplikovaného výskumu 

sústredená buď priamo v štátnych výskumných ústavoch alebo vo výskumných 

oddeleniach veľkých výrobných podnikov. Chemické oddelenia mali vtedy mnohé 

výrobné podniky. Výsledky výskumu sa vtedy publikovali zvyčajne v podobe niekoľkých 

priebežných správ a v jednej záverečnej výskumnej práci. Všeobecným  charakteristickým 

znakom výskumných správ bol relatívne podrobný popis postupu výskumných prác, 

dosiahnutých výsledkov a často aj možností ich praktických  a technologických aplikácií. 

Oba typy výskumných prác bolo nutné obhajovať v rámci viac alebo menej otvorených 

obhajovacích konaní. Napriek všetkým vtedajším obmedzeniam, mnohé z týchto obhajob 

sa vyznačovali vcelku racionálnou a pokrokovou diskusiou, na rozdiel od niektorých  

súčasných obhajovacích konaní, ktoré sa redukujú  najmä na vymenovanie počtu 

publikovaných dokumentov. Hlavným dôvodom tejto racionality bolo to, že výsledky tohto 

výskumu sa často využívali v reálnych technologických prevádzkach. Požiadavky na 

posudzovanie výsledkov takého výskumu sú vo všeobecnosti omnoho vyššie ako v prípade 

základného výskumu.         

Aj keď výskumné správy stále patria k legitímnym informačným prameňom, 

v súčasnej dobe väčšina z nich nie sú verejnými informačnými zdrojmi, pretože 

predstavujú takmer výlučne  interné dokumenty súkromných firiem a spoločností.  
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Obr. 7. 6. 1. Ilustračný pohľad na dve titulné strany správ 
štátnych plánov výskumu, ktoré boli v minulosti hlavnými a často 
aj jedinými publikovanými výstupmi vedeckého výskumu.      
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7. 7.   MONOGRAFIE  
 
 

         Termín monografia obvykle charakterizuje monotematickú vedeckú prácu, ktorá 

systematicky a všestranne skúma daný vedný odbor alebo konkrétnu problematiku. 

Monografie by mali kriticky hodnotiť aktuálny stav v danom odbore a zároveň by sa mali s 

rôznym stupňom hĺbky venovať aj histórii jeho vývoja a náčrtu možných perspektív.  

Pojem „monotematický“ v tejto charakteristike monografie možno síce považovať za viac 

menej jasný, avšak prívlastky „systematický“, „všestranný“ a „podrobný“, ktoré sú 

zvyčajne spájané s týmto typom publikácií, prípadne sa stávajú požiadavkami na zaradenie 

knižnej publikácie do kategórie monografií, sú veľmi neurčité. Takže za monografiu by 

sme mohli považovať takmer akékoľvek monotematické dielo väčšieho rozsahu. 

Všeobecná špecifikácia spodnej hranice tohto rozsahu neexistuje. V určitých prípadoch 

však môžu byť prijaté určité požiadavky, ktoré túto hranicu špecifikujú. Tak napríklad 

všeobecne platná kategorizácia publikačných produktov na slovenských vysokých školách 

definuje monografiu ako publikáciu, ktorá má minimálne tri tzv. autorské hárky, čo 

predstavuje približne 60 takzvaných normovaných strán textu. Tie sú charakterizované 
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1800 znakmi, ktoré zahrňujú aj medzery medzi slovami a písmenami. Normovanú stranu 

zvyčajne reprezentuje stránka s 30 riadkami so 60 znakmi v každom riadku.  

Pretože v súčasnosti je udeľovanie niektorých vedecko-pedagogických titulov na 

Slovensku  zvyčajne podmieňované vydaním aspoň jednej monografie, jeden z významov 

tejto normy spočíva v definovaní minimálneho rozsahu súvislého monotematického textu 

od uchádzačov na tento titul. Hlavným legitímnym impulzom pre rozhodnutie napísať 

monografiu je presvedčenie autora o dosiahnutí dostatočnej úrovne znalosti danej 

problematiky a ochota podeliť sa s nadobudnutými vedomosťami s odbornou alebo aj 

laickou verejnosťou.  Na rozdiel od toho, môže byť jedinou motiváciou na napísanie 

monografie aj získanie príslušného titulu. Takto deformovaný prístup je však zvyčajne 

dobre identifikovateľný ako na jej kvalite, tak aj na jej rozsahu. Počet  strán takýchto  

knižných produktov často iba tesne prekračuje minimálnu predpísanú hranicu pre 

zaradenie do kategórie monografií. Opakom sú monografie veľkého rozsahu. Všeobecný 

problém so zostavovaním takýchto monografií je problém ich aktuálnosti, ktorý súvisí 

s časovou náročnosťou takého projektu. Takéto diela totiž vznikajú spravidla niekoľko 

rokov.  

Napriek relatívne veľkej súčasnej popularite elektronických dokumentov, odborné 

monografie si stále z veľkej časti zachovávajú svoju konzervatívnu tlačenú formu, čo 

súvisí jednak s lepším užívateľským komfortom a zároveň s mimoriadnymi nárokmi na 

manipuláciu s veľkými súbormi dát, ktoré tieto diela predstavujú v digitálnej forme.             
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Obr. 7. 7. 1. Titulná strana monografie z roku 1824. Témou tejto monografie je 
chémia. Už koncom 19. storočia sa poznatky z chémie natoľko rozšírili, že bolo 
nepredstaviteľné napísať vyčerpávajúcu monografiu v tomto vednom odbore. 
(Uvedená kniha pochádza z knižničného fondu Katedry anorganickej chémie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.) 
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Obr. 7. 7. 2. Pohľad na úvodnú  state venovanej mangánu z knihy 
uvedenej na predchádzajúcom obrázku.   
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Obr. 7. 7. 3. Ukážka titulnej strany rozsiahlej populárnej monografie o chémii z roku 
1873, nachádzajúcej sa v knižničnom fonde Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Obr. 7. 7. 4. Jedna z úvodných strán monografie uvedenej na predošlom obrázku. 
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Obr. 7. 7. 5. Jedna z ďalších strán tejto monografie. 
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Obr. 7. 7. 6. Ilustračný záber z vyššie uvedenej monografie. Zobrazená 
strana sa nachádza v časti venovanej galvanickým článkom. 
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Obr. 7. 7. 7. Jedna z ďalších strán tejto monografie. 
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Obr. 7. 7. 8. Pohľad na úvodnú stranu monografie z roku 1910, ktorá je venovaná 
kvantitatívnej chemickej analýze. (Kniha je súčasťou knižničného fondu Katedry 
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.) 
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Obr. 7. 7. 9. Ilustračný záber z vyššie spomenutej monografie. Pre korekciu uvedeného 
textu možno uviesť, že u zlata sú dnes známe tieto dva oxidy: Au2O a Au2O3 . 
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Obr. 7. 7. 10. Ďalší ilustračný záber z vyššie spomenutej monografie. 
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7. 8.   UČEBNICE, SKRIPTÁ A U ČEBNÉ TEXTY 
  

Učebnice, skriptá a učebné texty patria k sekundárnym informačným prameňom 

slúžiacim prednostne pre pedagogické účely. Uvedené publikácie sa zvyčajne líšia svojim 

rozsahom i keď podobne ako v prípade monografií, napriek stanoveným  minimálnym 

hraniciam počtu strán pre jednotlivé typy týchto publikácií na slovenských vysokých 

školách, žiadne takéto celosvetovo platné kritériá neexistujú. Spravidla platí, že na rozdiel 

od skrípt a učebných textov, ktoré sú určené predovšetkým študentom konkrétnych 

vysokých škôl, sú učebnice písané pre širší okruh čitateľov. To znamená, že nie sú len 

lokálne používanými didaktickými publikáciami pre študentov. Kvalitné učebnice sú 

neodmysliteľnou a zároveň často aj doživotne využívanou súčasťou knižníc všetkých 

vysokoškolských učiteľov a niekedy aj absolventov vysokých škôl.  

Z obsahového hľadiska možno učebnice považovať za relatívne konzervatívne 

publikácie. To pramení predovšetkým z toho, že svojmu účelu musia slúžiť pomerne dlho, 

spravidla niekoľko rokov alebo v niektorých prípadoch aj niekoľko desaťročí. Napriek 

tomu, že vývoj väčšiny vedných disciplín napreduje veľmi rýchlo a množstvo poznatkov 

taktiež narastá obrovským tempom, ich základy takýmto zmenám podliehať nemusia. 

Napríklad dennodenný nárast tisícov nových syntetických látok nijako nevyvracia 

doterajšie základné poznatky o alkalických kovoch alebo o neutralizačných reakciách. 
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Taktiež Nobelove ceny udelené za objavy v oblasti nanostrojov nijako neovplyvňujú 

poznatky o hydrolýze solí. To znamená, že obsahová štruktúra učebníc sa v zásade nemusí 

meniť veľmi dlho a najvýznamnejšie poznatky sa v priebehu času môžu doplňovať v ich 

novších vydaniach. Pri tej príležitosti možno spomenúť, že jeden z negatívnych dôsledkov 

popularizácie vedy je ten, že vyvolávajú predstavu o neaktuálnosti základných informácii, 

ktoré sú známe už mnoho rokov a ktoré tvoria základ učebníc.             

Na rozdiel od tradičných učebných publikácií, sú novou a kvalitatívne odlišnou 

formou interaktívne učebnice. Na rozdiel od konvenčných učebníc so stabilným a 

nemenným textom s obrázkami, interaktívne učebnice sú elektronickými dokumentmi, 

ktoré síce takéto bloky textov môžu obsahovať, avšak zvyčajne využívajú najmä obrazové 

dokumenty a videosekvencie s možnosťou interaktívnej voľby ovplyvňovania chronológie 

ponúkaných informácií.  

Názvy učebníc, skrípt a učebných textov sa zvyčajne zhodujú s názvami predmetov 

v príslušných študijných programoch na vysokých školách, čo súvisí s tým, že častým 

primárnym cieľom vzniku týchto publikácií je zabezpečiť študijný materiál pre študentov 

týchto kurzov.  

Odborná úroveň všetkých typov vzdelávacích publikácií by mala byť prispôsobená 

predpokladanej odbornej úrovni cieľovej skupiny čitateľov. Pretože špecializácie 

a odborná úroveň  na rôznych stredných a vysokých školách je rôzna, veľmi často tieto 

publikácie majú iba lokálne využitie na konkrétnej vysokej škole. Vo všeobecnosti však 

platí, že stredoškolské učebnice a učebnice pre základné školy majú výrazne širšie 

uplatnenie, čo sa odráža aj na neporovnateľne vyšších nákladoch ich vydaní. Tak napríklad 

súčasné učebnice chémie na Slovensku, ktoré sú určené pre prvý a druhý stupeň 

vzdelávania, sa pohybujú na úrovni niekoľkých tisícov až desať tisícov kusov. 

Na rozdiel od vedeckých publikácií, ktoré by mali mať výlučne  informačnú 

hodnotu (zväčša to tak aj je), by stratégia písania a formálna úprava všetkých typov 

učebných textov mala byť prispôsobená ich vzdelávacej úlohe. To znamená, že  mali by 

byť prehľadne členené a mala by byť zachovaná postupnosť od jednoduchších tém smerom 

k zložitým. K pochopeniu textu by mal byť k dispozícii dostatočný počet názorných 

obrazových dokumentov, ako  napríklad grafov, histogramov  a obrázkov. Vo všeobecnosti 

grafická úprava učebníc pre základné a stredné školy má vyššiu úroveň, čo súvisí jednak 

s vyššími nárokmi na názornosť pre žiakov na nižších stupňoch vzdelávania. Zároveň majú 

nižšiu cenu súvisiacu s vyšším nákladom ich vydaní. (Vysokoškolské učebné texty 

v tlačenej forme sa zvyčajne vydávajú v nákladoch od päťdesiat do niekoľko sto kusov.)  
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Cena publikácií určených na pedagogické účely môže byť veľmi rôzna. Rozdiel 

ceny tlačenej formy čierno-bielej publikácie s malým počtom strán a rovnakej publikácie 

s veľkým počtom farebných obrázkov a veľkým počtom strán, môže dosahovať aj dva 

poriadky. Všeobecne platí, že cena učebníc (všeobecne cena všetkých kníh) sa výrazne 

znižuje so zvyšujúcim sa nákladom. Je preto značný rozdiel v tom, či sa vydávajú učebnice 

pre základné a stredné školy, prípadne učebnice spoločných predmetov pre 1. ročníky 

vysokých škôl, alebo učebnice pre špecializované predmety na vysokých školách. Preto 

najschodnejší spôsob riešenia problému vysokej ceny učebníc pre malé počty študentov je 

vydávanie týchto učebníc vo výlučne elektronickej forme. K tomuto riešeniu prispieva aj  

fakt, že mnoho študentov už nie je ochotných zaplatiť za tlačené učebné texty a to aj 

napriek tomu, že ich predajná cena sa často podieľa na ich realizačných nákladoch iba 

nepatrne. Inými slovami, ich vznik je nejakým spôsobom dotovaný. Bežnou praxou je, že 

tlačené učebné texty sa nelegálne kopírujú a následne sa využívajú v ich elektronickej 

alebo opätovne v tlačenej podobe. Výsledok tohto jednania znemožňuje vyhodnocovať 

reálny záujem o tieto dokumenty zo strany študentov a nízky počet predaných kusov od 

základu spochybňuje význam ich písania.  

Súčasný počet učebníc chémie a z chemických vedných odborov je obrovský. 

Hodnotiť ich na základe odbornej úrovne a formálneho spracovania je však nemožné. Zo 

základných učebníc chémie vydaných v zahraničí stojí za zmienku napríklad americká 

učebnica „Chemistry“ od  Stevena S. Zumdahla, ktorá prvýkrát bola vydaná v roku 1986, 

učebnica s rovnakým názvom od Raymonda Changa (prvé vydanie je z roku 1991) 

a učebnica všeobecnej chémie „General Chemistry“ od Johna B. Russela, ktorej prvé 

vydanie bolo v roku 1992. Všetky menované knihy patria do súboru mnohých učebníc  

z rôznych vedných oblastí, ktoré začiatkom deväťdesiatych rokov rozdávala Slovenská 

akademická informačná agentúra (SAIA) za formálny poplatok približne vo výške 

dnešných  necelých 2 Eur. Prednosť mali učitelia a študenti slovenských vysokých škôl. 

Jednalo sa o dar USA v rámci všeobecnej pomoci školskému sektoru na Slovensku. 

Vzhľadom na vysokú pôvodnú cenu týchto učebníc vo vzťahu k vtedajším priemerným 

zárobkom učiteľov na Slovensku, nejednalo sa o zanedbateľnú pomoc a mnohí učitelia ju 

vysoko oceňujú až do dnešných dní. Vyššie uvedené vysokoškolské učebnice chémie vtedy 

zároveň jasne ukázali, že vysoká didaktická úroveň týchto učebníc nespočíva v ich 

nezrozumiteľnosti a zároveň nízkej názornosti. Táto idea bola totiž pravdepodobne jednou 

z príčin veľmi nízkej úrovne mnohých dovtedy vydávaných učebníc na Slovensku. 

Napriek tomu, že od konca prvej svetovej vojny až do začiatku deväťdesiatych rokov 
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minulého storočia, vzniklo na Slovensku aj mnoho kvalitných učebníc, vyššie uvedené 

učebnice prvýkrát v širšom meradle poukázali aj na veľmi nízku úroveň formálnej úpravy 

kníh vydávaných u nás. Jednou z príčin však bola veľmi často aj nižšia technická úroveň 

vtedajších tlačiarenských technológií, ktorá nemohla konkurovať technológiám bežne 

používaným mimo štátov vtedajšieho východného bloku. Čo sa týka obsahovej stránky 

učebníc chémie spred roku 1989, na rozdiel od učebníc z humanitných vedných disciplín 

a ekonómie, neboli tieto učebnice poznačené tak vysokým stupňom ideologickej 

intervencie. V mnohých učebniciach prírodných vied bola situácia podobná, i keď 

z hľadiska týchto zásahov nebolo spomenuté obdobie úplne homogénne, pretože väčšinou 

sa situácia postupne zlepšovala. Napriek uvedenému, našlo sa aj niekoľko opačných 

prípadov. Napríklad kniha s názvom „Funkcia chémie v systéme Komunistickej výchovy“ 

od Jána Geršiča, ktorá vyšla v roku 1974 v Slovenskom Pedagogickom Nakladateľstve v 

Bratislave, je dnes zaujímavým a zároveň groteskným a aj ťažko pochopiteľným 

dokumentom tej doby. 

 

 

                                  

Obr. 7. 8. 1. Titulná strana tretieho vydania najvýznamnejšej slovenskej 
vysokoškolskej učebnice všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré vyšlo 
v roku 1981 v náklade 10 000 výtlačkov. Učebnica mala 804 strán a stála 70 
korún, teda približne 2 Euro. Prvé vydanie tejto učebnice vyšlo v roku 1963.     
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Obr. 7. 8. 2. Časť z titulnej strany českého prekladu druhého dielu nemeckej 
vysokoškolskej učebnice anorganickej chémie. Vyšiel v roku 1962 vo vydavateľstve 
Štátní nakladatelství technické literatury v Prahe. Tento preklad patril 
k najvýznamnejším učebniciam anorganickej chémie na území dnešnej Českej 
a Slovenskej republiky. Učebnica mala približne rovnaký počet strán ako učebnica na 
predchádzajúcom obrázku.  Vyšla v podobnom náklade a mala takmer rovnakú cenu.  

 
 

                                 
 

Obr. 7. 8. 3. Obrázok ukazuje titulnú stranu didaktickej monografie z roku 
1974 zameranej na problémy vyučovania chémie. Ideologické intervencie do 
osnov učebníc chémie, ako aj do metód vyučovania chémie, neboli v minulosti 
veľmi časté. Táto publikácia skôr patrila k výnimkám. Kniha vyšla 
v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve a jej autorom bol Ján Geršič.   
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Obr. 7. 8. 4. Obsahové zameranie publikácie z predchádzajúceho obrázku je hmlisto 
vyjadrené v tomto jeho úvode. Zrejme najdôležitejším cieľom publikácie bolo, aby jej 
obsah bol kompatibilný so zásadami určenými XIV. Zjazdom Komunistickej strany 
Československa.                             
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Obr. 7. 8. 4. Pokračovanie druhej strany úvodu uvedenej publikácie. 
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Obr. 7. 8. 4. Posledná  úvodu uvedenej publikácie. Jej zaujímavé časti majú tieto názvy 
„Učivo chémie vo vzťahu k jednotlivým zložkám komunistickej výchovy a jeho interpretácia 
vo vyučovacom procese.“ (v 3. kapitole), „Mravná výchova vo vyučovaní chémie“ 
(v rovnakej kapitole), „Vlastenecká a internacionálna výchova vo vyučovaní chémie“ (v 4. 
kapitole) a „Branná výchova vo vyučovaní chémie“ (v 6. kapitole).  

 

 

                                       

Obr. 7. 8. 5. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia dostali 
slovenské vysoké školy zo zahraničia významnú pomoc vo forme rôznych 
učebníc a monografií. K týmto učebniciam patrila aj všeobecná chémia od 
Raymonda Changa, amerického chemika a učiteľa narodeného v Hongkongu. 
K hlavným pozitívam tejto učebnice chémie, ako aj ďalších darovaných učebníc, 
(v porovnaní s doterajšími domácimi učebnicami) bola neporovnateľne vyššia 
úroveň grafického spracovania a názornosti obrazových dokumentov.   
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Obr. 7. 8. 6. Titulné strany jednej zo slovenských interaktívnych učebníc pre základné 
školy dostupných na stránkach Školského portálu 
Zdroj: <http://www.skolskyportal.sk/clanky/interaktivne-knihy-metodiky-pripravy-pre-
ucitelov-zadarmo> 

 

 

 

 



104 
 

                                 

 

 

7. 9.   ENCYKLOPÉDIE  
 

Tradičné encyklopédie sú najčastejšie rozsiahle diela, ktoré v tlačenej forme môžu 

mať na jednej strane formu jednej knižnej publikácie alebo na strane druhej, formu 

mnohozväzkového diela. Konvenčná kategorizácia encyklopédií podľa ich rozsahu 

zahrňuje encyklopedické slovníky, ktoré zvyčajne pozostávajú z jedného až troch zväzkov, 

krátke encyklopédie tvorené štyrmi až šiestimi zväzkami, malé encyklopédie, ktoré majú 

zvyčajne desať až dvanásť zväzkov a veľké encyklopédie pozostávajúce z niekoľkých 

desiatok zväzkov.  

Encyklopédie súvisiace s chémiou zhrňujú poznatky z určitej vednej alebo 

technickej oblasti, pričom termíny a heslá sú v nich zvyčajne usporiadané v abecednom 

poradí, tematicky alebo kombináciou oboch spôsobov. Z pohľadu výberu možností 

usporiadania hesiel, ako aj následných možností vyhľadávania informácií, majú knižné 

formy encyklopédií značnú nevýhodu oproti elektronickým encyklopédiám.  

Vo všeobecnosti sa encyklopédie delia na všeobecné a špecializované. Čo do 

rozsahu patria špecializované chemické encyklopédie zvyčajne k menším 
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encyklopedickým dielam, čo znamená, že najčastejšie ich tvorí jeden alebo niekoľko málo 

zväzkov. Všeobecné encyklopédie zahrňujú aj mnohé informácie o chemických témach.  

Encyklopédie sú zvyčajne produktom mnohoročného úsilia rozsiahlych  autorských 

kolektívov. O výstižnú a kompetentnú charakterizáciu jednotlivých termínov v nich 

obsiahnutých sú požiadaní najvýznamnejší odborníci v danej oblasti. Preto jednou 

z významných úloh redakčných kolektívov encyklopédií je výber najvhodnejších 

kandidátov, ktorí by mali byť autormi príslušných textov. Často sa však títo odborníci 

podieľajú na tvorbe textov nepriamo formou konzultácií alebo pripomienok k navrhnutým 

textom.  

Pretože encyklopédie sú určené značnému počtu záujemcov, formulácie 

vysvetľujúce jednotlivé termíny a heslá musia byť výstižné a zrozumiteľné aj bez veľmi 

špecializovaných odborných znalostí v danom odbore. Zároveň by nemali obsahovať 

zbytočne veľký počet odborných termínov a použité termíny by mali byť vysvetlené 

v encyklopédii. Napriek tomu, encyklopedický štýl si zachováva podobné rysy, ako majú 

texty odborné.  To znamená, že informácia je podaná čo najzrozumiteľnejšie s použitím čo 

najmenšieho počtu slov. Pretože vyčerpávajúce vysvetlenie takmer každého odborného 

termínu je zvyčajne vždy náročné, vysvetľujúce texty v encyklopédiách musia byť 

nejakým kompromisom vzhľadom na ich rozsah, hĺbku  a  množstvo uvádzaných detailov, 

na jednej strane a ich obsahovou hodnotou, na strane druhej. Spravidla sa tento rozsah 

pohybuje od jednej vety až po niekoľko desiatok viet. Texty v encyklopédiách zvyčajne 

obsahujú aj fotografie, náčrty, schémy, histogramy, grafy a iné typy obrazových 

dokumentov.      

Okrem encyklopedických hesiel, ktoré sú základnými prvkami encyklopédií, sú 

v nich aj tzv. odkazové heslá. Ich úlohou je usmerniť čitateľov pri hľadaní danej 

informácie na hlavné encyklopedické heslo. Odkazové heslá riešia ten problém, že pri 

hľadaní určitej informácie nemusí byť jednoznačné, pod akým heslom ju hľadať. Do  

úvahy pripadá totiž niekoľko rôznych možností.   

K menším starším chemickým encyklopédiám patrí napríklad americká 

Encyclopedia of Chemistry od Dona Rittnera a Ronalda Alberta Baileyho vydaná v roku 

2005, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology z roku 1999 alebo ULLMANN'S 

Encyclopedia of Industrial Chemistry z roku 2011. Dve z mnohých elektronických 

encyklopédií sú Chemistry A to Z Index - Encyclopedia of Chemistry a World of Chemistry 

(autor: Eric Weisstein's). 
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Dlhú dobu bola u nás veľmi populárna Malá encyklopédia chémie (jej 

zostavovateľom bol J. Bína.), ktorá bola vydaná v roku 1980 vo Vydavateľstve Obzor 

v Bratislave a tiež Školská encyklopédia chémie, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Príroda 

v roku 1999.     

 

 

                 

Obr. 7. 9. 1.  Ilustračný pohľad na titulnú stranu historickej technickej  
encyklopédie chémie vydanej v roku 1915 v Berlíne. 
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Obr. 7. 9. 2.  Pohľad na jednu zo strán tejto encyklopédie z predchádzajúceho obrázku. 
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Obr. 7. 9. 3. Boľšaja sovetskaja enciklopedija vychádzala v rokoch 1926 až 1947 a mala 
65 zväzkov. Bola to jedna z veľkých všeobecných encyklopédií. Stále sa nachádza aj v 
knižničnom fonde Katedry anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
 
 
 
 

             
 
 
Obr. 7. 9. 4. Encyklopédia Britannica je najznámejšia anglická všeobecná encyklopédia. 
Patrí k úzkemu okruhu najväčších encyklopédií. V tlačenej forme vychádzala od roku 1768 
do roku 2010. Jej prvé vydanie z rokov 1768 až 1771 malo tri zväzky. V roku 1911 už 
mala 29 zväzkov. V roku 1923 vyšlo jej 14. vydanie. Pätnáste, posledné vydanie tejto 
encyklopédie prvýkrát vyšlo v roku 1985. Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého 
storočia do roku 2010 bola distribuovaná paralelne v tlačenej forme a zároveň aj na CD 
nosičoch. Posledná tlačená edícia z roku 2010 mala 32 zväzkov a vyšla v náklade 8 500 
kusov. V súčasnosti je najnovšie vydanie encyklopédie k dispozícii iba v elektronickej 
forme; kópie starších vydaní, vrátane trojzväzkového vydania z roku 1771, sú však stále 
v predaji.         
(Obrázok:  
<http://www.amazon.com/Encyclopedia-Britannica-32-Book-Set/dp/0852299613>) 
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Obr. 7. 9. 5. Časť titulnej súčasnej internetovej stránky Encyklopedia Britannica. 
Obrázok: < http://www.britannica.com/> 
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Obr. 7. 9. 6. Encyclopaedia Beliana je názov najväčšej slovenskej všeobecnej 
encyklopédie. Je nazvaná podľa Mateja Bela a redakčne ho spracováva kolektív 
Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Jej prvý zväzok vyšiel 
v roku 1999. V roku 2013 bol dokončený jej 7. zväzok, v ktorom boli ukončené heslá so 
začiatočným písmenom „I“ a zároveň obsahuje aj neukončenú kapitolu hesiel so 
začiatočným písmenom „K“. V roku 2016 bol ukončený 8. zväzok s hraničnými heslami 
Kalhana a Kokpit. Predpokladá sa, že konečná verzia tejto encyklopédie bude mať 14. 
zväzkov obsahujúcich približne 150 000 hesiel a mala by byť dokončená v roku 2031. 
Encyklopédia je zatiaľ k dispozícii iba v knižnej forme avšak v roku 2017 mala byť už 
prístupná na internete. Všeobecným problémom tejto encyklopédie, podobne ako aj 
všetkých iných tlačených encyklopédií, je jej  zastarávanie. To sa týka predovšetkým 
absencie novovznikajúcich výrazov. Časový interval vzniku Encyclopaedie Beliany spadá 
do obdobia dramatického vývoja komunikačných technológií a preto jej zastarávanie súvisí 
predovšetkým práve s týmito technológiami.       
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Obr. 7. 9. 7. Ilustračný pohľad na časť jednej zo stránok Encyclopaedia Beliana 
s chemickým heslom „alkány“.    
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7. 10.  TABUĽKY A SLOVNÍKY 
 

 Tabuľky sú zoznamy rôznych údajov, ktoré sa týkajú jednak vlastností čistých 

chemických látok, ale aj rôznych zmesí a kompozitných materiálov. Údaje sú logicky  

usporiadané podľa rôznych kritérií, napríklad podľa abecedného poradia názvov týchto 

látok, podľa ich chemického zloženia, stechiometrického vzorca, príslušnosti k určitej 

skupine látok (napr. látky anorganické, organické látky, kovy, nekovy) alebo stúpajúcich,  

resp. znižujúcich sa hodnôt nejakých ich kvantitatívne hodnotiteľných vlastností. Tými 

môže byť napríklad hustota, rozpustnosť, index lomu, špecifická tepelná kapacita, tvrdosť, 

tepelná vodivosť, elektrický odpor alebo rýchlosť šírenia zvuku. Podobným spôsobom 

môžu byť charakterizované chemické a fyzikálne premeny, napríklad formou reakčných 

tepiel, teploty skupenskej premeny, tepiel skupenských, resp. fázových premien, tepelných 

stabilít látok, teplôt termického rozkladu alebo parciálnych tlakov pár.   

Podobný charakter ako tabuľky majú aj súbory rôznych numerických dát. Tie sú 

zvyčajne publikované v niektorých časopisoch špecializujúcich sa práve na tento účel. 



113 
 

K takýmto patrí napríklad Journal of Physical and Chemical Reference Data. Tabuľky 

môžu byť veľmi útlymi dielami (také sú napríklad  tabuľky určené pre študentov stredných 

škôl) alebo aj niekoľko tisícstranové diela, ktorých zostavenie trvalo desiatky rokov. 

K najpozoruhodnejším veľkým tabuľkovým dielam patrí Landolt-Börnstein Tabellen, ktoré 

je v súčasnosti k dispozícii pod názvom Springer Materials Landolt-Börnstein Database 

na Internetovej adrese <http://www.springermaterials.com/docs/index.html>. V roku 2012 

táto databáza obsahovala približne 3 000 rôznych charakteristík štvrť milióna látok 

získaných z 1,2 milóna publikácií. 

Všeobecne platí, že frekvencia využívania malých tabuliek obsahujúcich iba 

niekoľko málo základných údajov o najbežnejších látkach, je veľká. S narastajúcim 

rozsahom tabuliek klesá aj počet ich užívateľov. Veľké tabuľkové diela spravidla využíva 

iba relatívne malý počet vysoko špecializovaných užívateľov, pre ktorých však cena v nich 

poskytovaných informácií je často vysoká. Vzhľadom na veľmi rozdielny počet užívateľov 

týchto typov tabuliek, je aj ich predajná cena veľmi rozdielna.                   

Pod termínom slovník sa obvykle chápe bežný typ jazykových slovníkov. Vo 

všeobecnosti však medzi slovníky patria aj špecializované jazykové slovníky, napríklad 

technický slovník a slovník výpočtovej techniky, výkladové slovníky alebo slovníky 

skratiek. V oblasti aplikovanej chémie patril v minulosti k najpoužívanejším Anglicko-

slovenský technický prekladový slovník, vydaný v roku 1975 vo Vydavateľstve technickej 

a ekonomickej literatúry (alfa). Slovník obsahoval preklad približne 110 000 anglických 

termínov zo všetkých technických odborov a zároveň aj z ekonomiky.  Chemické slovníky 

pre kontrolu pravopisu chemických anglických výrazov vydala česká Jednota tlůmočníků 

a překladatelů v Prahe a je k dispozícii na tejto adrese: 

<http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2410>.     
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Obr. 7. 10. 1. Pohľad na titulnú stranu jedného z prvých vydaní bilingválneho 
anglicko–nemeckého encyklopedického slovníka Muret-Sanders. Prvýkrát bol tento 
slovník vydaný v roku   1869.  
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Obr. 7. 10. 2. Pohľad na jednu z úvodných stránok anglicko–nemeckého 
encyklopedického slovníka Muret-Sanders. 
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Obr. 7. 10. 3. Jedna z ďalších stránok tohto slovníka. 
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Obr. 7. 10. 4. Neskoršie vydanie z roku 1910 má názov Der Große Muret Sanders 
a možno si ho prelistovať aj na tejto internetovej stránke:  
<https://archive.org/stream/muretsandersenzy01mureuoft#page/n7/mode/2up>. 
Súčasný slovník s názvom Muret Sanders e-Großwörterbuch Deutsch–Englisch, ktorý 
vychádza na elektronických pamäťových nosičoch, obsahuje približne 560 000 hesiel.   
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Obr. 7. 10. 5. Staré vydania tabuliek Handbook of Chemistry and Physics patrili  v druhej 
polovici 20. storočia k niekoľkým málo veľkým zahraničným tabuľkovým dielam, ktoré 
v tom období boli k dispozícii vo vtedajšom Československu (ČSSR). Znamenali pre 
domácu komunitu chemikov, fyzikov a technikov mimoriadne významnú pomoc. 
Najnovšie je k dispozícii 98. vydanie týchto tabuliek z rokov 2017 – 2018, ktoré je 
k dispozícii ako v tlačenej, tak aj v digitálnej forme. Elektronickú verziu možno nájsť na 
tejto internetovej adrese:  
<http://hbcponline.com/faces/contents/ContentsSearch.xhtml;jsessionid=FC62ED0EE65F
889B37467B993ABE2CAB>   
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Obr. 7. 10. 6. Pohľad na dve strany starých termodynamických tabuliek, ktoré vydalo 
vydavateľstvo Alfa v roku 1984. Je to preklad pôvodného diela z roku 1974, ktoré vyšlo vo 
vtedajšej Juhoslávii.    
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Obr. 7. 10. 7. Titulné strany  ďalších dvoch obľúbených chemických tabuliek 
využívaných počas dlhého časového obdobia druhej polovice 20. storočia    
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Obr. 7. 10. 8. Titulná strana 15. vydania veľkého chemického slovníka Hawley's 
Condensed Chemical z roku 2007. Slovník má 1400 strán. Je prístupný na internetových 
stránkach Wiley Online Library (<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd047
1768650.html>). Slovník obsahuje stručné charakteristiky chemikálií a materiálov, 
významných chemických komerčných produktov, chemických procesov 
a experimentálnych a technologických zariadení, zoznam dôležitých skratiek a iné 
informácie.  
Zdroj: <http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471768650.html> 

 

 

Obr. 7. 10. 9. Hlavička titulnej strany voľne prístupného online slovníka Macmillan 
Dictionary, obsahujúceho aj chemické informácie. Prvýkrát bol slovník zverejnený v roku  
2002 a v súčasnosti je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
<http://www.macmillandictionary.com/> 
Obrázok: <http://www.macmillandictionary.com/> 
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Obr. 7.10. 10. Pôvodná a aktualizovaná titulná strana tlačeného 470 stranového slovníka 
chemických výrazov McGraw-Hill dictionary of chemical terms z roku 1985, ktorý bol 
transformovaný do digitálnej formy v roku 2010.    
(Obrázok: <http://www.amazon.com>)  
 
 
 

 
 
Obr. 7.10. 11. Časť internetovej stránky českej Jednoty tlumočníků a překladatelů 
s ponukou využívania pravopisných anglických chemických slovníkov na internetovej 
adrese: <http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=2410>. 
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Obr. 7.10. 12. Internetová stránka The Landolt-Börnstein Database, ktorá sprístupňuje 
najväčší tabuľkový súbor fyzikálnych a chemických dát využiteľných ako v materiálovej 
chémii, tak aj v iných oblastiach vedy a techniky. 
Obrázok: <http://www.springermaterials.com/docs/index.html> 
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7. 11.  KOMPENDIÁ A NÁSLEDNÍCKE DATABÁZY  

  
Kompendiá sú najrozsiahlejšími sekundárnymi prameňmi informácií. Ich počiatky 

siahajú do 19. storočia. Boli prvou reakciou na chaos vznikajúci z obrovského počtu 

publikovaných vedeckých informácií. Kompendiá triedia informácie pochádzajúce 

z priebežného monitorovania veľkého počtu primárnych časopiseckých zdrojov. Pretože už 

v minulosti spracovávali obrovský počet informácií, časový odstup medzi jednotlivými 
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vydaniami bol značný a v priebehu času sa aj predlžoval. Pokrok vo výpočtovej technike 

sa pozitívne odrazil na ich vydávaní. Kritickou fázou tvorby knižných, ale aj  

elektronických vydaní, zostala však vysokokvalifikovaná fáza výberu a spracovania 

primárnych informácií do jednotnej a všeobecne akceptovateľnej formy. V nasledovnej 

časti sú uvedené stručné charakteristiky dvoch najvýznamnejších chemických kompendií.   

 

Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie 

Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie je názov najvýznamnejšieho 

chemického kompendia orientujúceho sa prednostne na anorganické látky a organokovové 

látky. Informácie v tomto kompendiu sa týkajú predovšetkým anorganickej a fyzikálnej 

chémie, mineralógie, geochémie, fyziky a hutníctva, čo znamená že sa jedná o typicky 

interdisciplinárne dielo. Kompendium má názov podľa jeho nemeckého zakladateľa, 

významného nemeckého chemika Leopolda Gmelina (1788 - 1853). V hovorovom 

chemickom žargóne  sa označuje toto kompendium  ako „Gmelin“. Jeho prvý zväzok 

kompendia vyšiel v roku 1817. Doteraz vydávané 8. vydanie vzniklo už päť rokov po 

prvom vydaní (1822).  Posledná tlačená verzia tohto kompendia vyšla v roku 1990.    

Prvotné primárne triedenie informácií v kompendiu sa viazalo k jednotlivým 

prvkom periodickej sústavy prvkov; nasledujúce triedenie delí na jednotlivé skupiny 

zlúčeniny tohto prvku. Informácie o samotných prvkoch zahrňujú najmä ich vlastnosti, 

historický vývoj viažuci sa na tento prvok, výskyt prvku v mineráloch a horninách, metódy 

analýzy, laboratórne spôsoby jeho prípravy a technológie jeho priemyselnej výroby. 

Zvláštna skupina informácií o anorganických látkach  bola venovaná zliatinám. Ilustračný 

pohľad na 65 stránok tlačeného katalógu tohto kompendia z rokov 1978 a 1979 možno 

nájsť na tejto internetovej adrese:  

<http://202.127.145.151/siocl/Chemistry%20Library/gmelin-catalog.pdf > 

Súčasná databáza Gmelin zhrňuje všetky informácie publikované v rokoch 1772 

až 1995. Tie sa týkajú približne 1,5 miliónov zlúčenín a 1,3 milióna chemických reakcií. 

Táto databáza je v súčasnosti štvrťročne aktualizovaná. Jednotlivé informácie sú zatriedené 

do 800 rôznych skupín. Táto databáza dnes spadá pod informačný systém Elsevier MDL. 

Označenie MDL pochádza z názvu firmy Molecular Design Limited, Inc., ktorá už od roku 

1978 poskytuje informácie o liečivách.                      
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Obr. 7. 11. 1. Kompendium Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie nesie meno po 
nemeckom chemikovi Leopoldovi Gmelinovi. 
(Horný obrázok pochádza z knihy v knižničnom fonde Katedry anorganickej chémie PRIF 
UK, Spodný obrázok: U.S. National Library of Medicine, History of Medicine Division,  
<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leopold_Gmelin.jpg>) 
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Obr. 7. 11. 2. Pohľad na jednu zo stránok kompendia Gmelins Handbuch der 
Anorganischen Chemie z roku 1866. 
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Obr. 7. 11. 3. Pohľad na jednu zo stránok tlačenej formy katalógu Gmelin Handbook of 
Inorganic and Organometallic Chemistry z rokov 1978 a 1979. 
Zdroj: <http://202.127.145.151/siocl/Chemistry%20Library/gmelin-catalog.pdf> 
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Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie 

Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie je druhým najvýznamnejším 

chemickým kompendiom. Z historického hľadiska je zároveň najvýznamnejším 

kompendiom špecializovaným na organickú chémiu. Kompendium je pomenované po 

nemecko-ruskom chemikovi, ktorého nemecké meno Friedrich Konrad  Beilstein bolo 

odvodené z ruského Фёдор Фёдорович Бейльштейн. Beilstein (1838 - 1906) študoval 

a pôsobil v Nemecku, väčšinu času však pracoval v Petrohrade.   

Prvé vydanie kompendia Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie vyšlo 

v roku 1881. Súčasne vydávané a stále doplňované 4. vydanie, začalo vychádzať už v roku 

1918. Základné dielo tohto kompendia, ktoré bolo spracované do roku 1909, malo 

27 zväzkov. Základné triedenie organických zlúčenín tu kopíruje konvenčný klasifikačný 

systém zaužívaný v organickej chémii aj dnes. Kompendium obsahuje aj informácie o 

rôznych prírodných látkach a priemyselných produktoch.  

         Súčasná databáza Beilstein (Beilstein database) je pokračovateľom tlačených 

vydaní uvedeného kompendia a v súčasnosti je najväčšou databázou pre oblasť organickej 

chémie. Táto databáza zahŕňa všetky informácie obsiahnuté v tlačenej forme kompendia, 

čo znamená aj tie, ktoré boli publikované už od roku 1771, až po tie súčasné. Táto 

databáza je prístupná aj cez webový vyhľadávač Reaxys, zameraný na sprístupňovanie 

chemických informácií z primárnych informačných zdrojov, vrátane patentov. Ten 

sprístupňuje aj súčasnú databázu Gmelin.        

 

 

Obr. 7. 11. 4. Pohľad na niekoľko zväzkov kompendia Beilsteins Handbuch der 
Organischen Chemie vo fonde Katedry anorganickej chémie PRIF UK. 
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Obr. 7. 11. 5. Pohľad na titulnú stranu kompendia Beilsteins Handbuch der Organischen 
Chemie z roku 1970. 
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Obr. 7. 11. 6. Pohľad na jednu zo stránok kompendia Beilsteins Handbuch der 
Organischen Chemie z roku 1970. 
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7. 12.  REFERÁTOVÉ PERIODIKÁ 
  

V predchádzajúcich kapitolách bolo poukázané na obrovské množstvo dokumentov 

publikovaných v chémii a s chémiou hraničiacich vedných disciplínach a zároveň aj na 

veľký počet časopisov, uverejňujúcich príspevky s chemickou problematikou. Napriek 

tomu, že situácia v počte publikovaných článkov sa od polovice 19. storočia začala 

výrazne meniť, vždy nútila chemikov racionalizovať spôsob získavania a distribúcie 

vedeckých a odborných informácií. Časové možnosti venovať sa čítaniu odborných 

článkov sú vždy obmedzené a navyše sú aj takmer nezávislé na stupni rozvoja 

informačných technológií. Za predpokladu, že priemerný vedecký pracovník by vo svojej 

pracovnej dobe nerobil už nič iné, bol by schopný prečítať za jeden rok asi 150 tisíc 

názvov vedeckých prác alebo 50 tisíc abstraktov. To predstavuje zanedbateľný zlomok 

všetkých publikovaných článkov.  V reálnych možnostiach jedného odborného pracovníka 

je preštudovať približne iba 200 článkov ročne a prečítanie niekoľkých tisíc názvov. Podľa 

štatistiky z roku 1970, priemerný vedecký pracovník venoval sledovaniu rešerši a štúdiu 

literatúry asi štvrtinu  svojho pracovného času. I keď štúdie tohto typu nie sú v súčasnosti 

k dispozícii, je veľmi nepravdepodobné, že by sa dnešná situácia v tomto ohľade výrazne 

zmenila.  

Najdôležitejším tradičným prostriedkom, ktorým sa dlhodobo riešili problémy 

s hľadaním odborných informácií, boli referátové periodiká. Ich hlavnou úlohou bolo 

prinášať stručnú, ale zároveň aj pohotovú informáciu o veľkom počte nových publikácií. 

Znamená to, že odbremeňovali od práce, ktorá bola spojená so zaobstarávaním a 

prehľadávaním veľkého počtu časopisov. Referátové časopisy boli periodicky 

vychádzajúce publikácie, ktoré prinášali racionálnym spôsobom roztriedené informácie 

z určitého okruhu primárnych informačných prameňov. Líšili sa najmä v nasledovných 

vlastnostiach: 

 

1. Obsahovom zameraní monitorovaných časopisov (napr. chémia, jej parciálne 

oblasti,  prírodné vedy, oblasť celej vedy vrátane spoločenských vied). 

2. Počte monitorovaných časopisov, ktorý sa pohyboval od niekoľkých desiatok až 

do niekoľkých tisícov. 

3. Filozofie a stratégie výberu monitorovaných časopisov, napríklad výber 

zohľadňoval citačný ohlas publikovaných príspevkov. 
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4. Charakterom poskytovaných informácií. Tie mohli obsahovať napríklad okrem 

základných identifikačných údajov aj abstrakty článkov. 

5. Kvalitou a filozofiou vyhľadávacieho aparátu.   

6. Časovým odstupom medzi publikovaním primárneho záznamu a jeho zverejnením 

v referátovom periodiku. 

7. Cenou a možnosťami prístupu do ich elektronických databáz. 

 

Konkrétne rozhodnutie pre využívanie určitého referátového časopisu je vo 

všeobecnosti ovplyvňované nielen predmetom výskumu, ale aj možnosťami ich získania. 

Napriek tomu, že v súčasnosti sú u nás pre akademické pracoviská bezplatné možnosti 

prístupu do databáz najdôležitejších referátových periodík, vo všeobecnosti cena prístupu 

zohráva vždy významnú úlohu.        

V minulosti boli vydávané referátové periodiká vo forme tlačených časopisov. 

Tieto časopisy sa koncom minulého storočia transformovali na vysoko sofistikovaný 

informačný servis, ktorý často kontinuálne nadväzoval na stratégiu vytvorenú už počas 

vydávania tlačených periodík. Doba ich transformácie na elektronické databázy s 

príslušným informačným servisom bola relatívne dlhá a poskytovaný komfort 

vyhľadávania zodpovedal vždy príslušnému stupňu technického vývoja počítačov v tej 

dobe. Začiatky tohto prechodu na Slovensku (vtedy ČSSR) spadajú do začiatku 

sedemdesiatych rokov minulého storočia a boli spojené s rozširovaným informačnej siete 

s centrom lokalizovaným v USA.  

Referátové periodiká vo svojich tradičných, ako aj moderných formách, boli a sú, 

hlavným nástrojom pre tvorbu literárnych rešerší. Stratégia rešerší vedeckej literatúry 

môže byť síce rôzna, avšak pri hľadaní literatúry súvisiacej s určitou vedecko-výskumnou 

problematikou sa väčšinou snažíme naše požiadavky formulovať pomocou vhodného 

výberu kľúčových slov. Prvotné návrhy kľúčových slov spravidla nie sú optimálne a je 

nutné ich postupne korigovať na základe obsahu takto získaných dokumentov. V minulosti 

bolo nutné rozhodnúť sa, v ktorých tematických oblastiach referátových periodík sa 

zvolené kľúčové slová majú hľadať. Podobne bolo možné sa rozhodnúť pre prehľadávanie 

v konkrétnych súboroch časopisov. V súčasnosti splnenie takýchto  požiadaviek nie je 

zvyčajne nutné.  

Ďalšou špecifikáciou pri výbere literatúry sú mená autorov, resp. meno autora. 

Vychádza sa z predpokladu, že väčšina výskumníkom sa dlhodobo venuje určitej 



134 
 

výskumnej problematike, ktorou v chémii zvyčajne je určitá konkrétna skupina látok, alebo 

určitá experimentálna metóda. Výber literatúry na základe mien autorov je často primárny, 

teda má prednosť pred výberom na základe kľúčových slov.  

K významnej špecifikácii pri hľadaní odborných informácií je časové rozpätie, 

v ktorom sa práce publikovali. Štúdium novej výskumnej problematiky sa zvyčajne začína 

preštudovaním najnovšej literatúry a následne sa postupuje k literatúre staršej. Vo 

všeobecnosti nemožno rozhodnúť, aká je hranica najstaršej potrebnej literatúry nutnej pre 

vedecké napredovanie v určitej vednej oblasti, pretože táto hranica závisí predovšetkým od 

špecifík zastarávania informácií v tejto oblasti. (Tomuto problému bola venovaná stať 

v úvodnej časti tejto publikácie.) Spravidla platí, že štúdium najstarších prác si vyžadujú 

iba prehľadové práce a zároveň práce zaoberajúce sa históriou výskumu. Takéto práce však 

z hľadiska početnosti tvoria iba veľmi malú časť vedeckej literatúry. Všeobecným 

problémom pri hľadaní staršej odbornej literatúry je jednak hľadanie základných 

informácií o týchto dokumentoch v referátových periodikách a jednak hľadanie samotných 

prác. Pre tento cieľ bola veľkou pomocou digitalizácia tlačených vydaní referátových 

periodík. Digitalizácia všetkých starých odborných dokumentov nie je však pravdepodobne 

v blízkej budúcnosti reálna ani na Slovensku, ani v zahraničí. Hlavným dôvodom je to, že 

sa jedná o mimoriadne finančne nákladnú úlohu.                         

 

 

Obr. 7. 12. 1. Pohľad na Ústrednú chemickú knižnicu Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v roku 2012. Zväzky referátového periodika Chemical Abstracts 
tvorili a ešte stále tvoria hlavnú časť jej knižničného fondu. Dnes sa však už využívajú iba 
veľmi zriedkavo.    
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Chemical Abstracts 

Chemical Abstracts je od začiatku 20. storočia až do dnešných dní najkompletnejším 

prameňom chemických informácií. Vychádza od roku 1907 a vydáva ho American 

Chemical Society. Už koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia spracovával obsah 

asi 14 000 odborných časopisov z oblasti chémie a hraničných vedných odborov. Chemical 

Abstract vychádzal spočiatku iba v tlačenej forme, neskôr, v šesťdesiatych rokoch 

minulého storočia sa k nej pridala distribúcia informácií prostredníctvom jednej z prvých 

počítačových sietí na svete. Prechodnými záznamovými formami boli 16 mm mikrofilmy, 

magnetické pásky a CD disky.  

Hlavnú časť tlačenej formy tohto časopisu tvorili krátke abstrakty z pôvodných prác, 

patentov, kníh, zborníkových konferenčných príspevkov a kvalifikačných prác. Časopis 

bol rozdelený do piatich tematických celkov týkajúcich sa: 

 

1) Biochémie 

2) Organickej chémie 

3) Makromolekulárnej chémie 

4) Aplikovanej chémie a chemického inžinierstva a 

5) Fyzikálnej a analytickej chémie 

 

Vyhľadávanie informácií uľahčovali tieto registre: 

register kľúčových slov,  

autorský register,  

číselný patentový register, 

register vzorcov zlúčenín, 

obecný predmetový register, 

register názvov chemických zlúčenín, 

register cyklických štruktúr a 

register východiskových látok. 

  

    Od roku 1962 vychádzalo v jednom roku 26 čísiel tohto časopisu v osemdesiatich 

sekciách. Tie boli rozdelené do piatich vyššie uvedených skupín. CA disponoval  

kvalitným vyhľadávacím aparátom využívajúcim vyššie uvedené registre. Každej látke 

bolo priradené registračné číslo. Pravidlá vyhľadávania informácii v CA usmerňoval 

všeobecný sprievodca registrami (Index Guide). Sofistikovaný vyhľadávací systém 
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zohrával počas celej histórie existencie tohto periodika významnú úlohu najmä preto, že 

väčšina jeho užívateľov bola odkázaná na jeho tlačenú verziu. Zároveň, takmer štyridsať 

rokov trvajúca  existencia nedokonalých elektronických služieb vyžadovala paralelné 

využívanie aj rôznych inštruktážnych tlačív. Napriek tomu, že súčasná technická podpora 

pri vyhľadávaní odborných informácií je neporovnateľná s minulosťou, spoločným 

znakom dobrých niekdajších a súčasných vyhľadávacích systémov je sofistikovaná 

stratégia výberu týchto informácií. Tento záver platí v súčasnosti aj na vyhľadávacie 

systémy, ktoré sa prednostne neorientujú na vedecké informácie.                     

CA nepatril v minulosti medzi pohotové informačné periodiká, čo súviselo 

predovšetkým s tým, že spracovaním obsahu monitorovaných prác poverovala redakcia 

časopisu širokú skupinu vlastných úzko špecializovaných pracovníkov. To znamenalo, že 

napríklad abstrakty uverejňované v CA neboli automaticky bez zmeny preberané  

z pôvodných primárnych dokumentov, ale že boli formulované na základe vlastných 

interných pravidiel. Na relatívne veľkom časovom sklze medzi zverejnením primárneho 

dokumentu a jeho zaznamenaním v CA, sa významným spôsobom podieľal aj najväčší 

počet vtedy monitorovaných dokumentov.   

 Všetky tlačené vydania Chemical Abstracts boli až do začiatku deväťdesiatych 

rokov minulého storočia k dispozícii v Ústrednej knižnici niekdajšej Chemicko-

technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity). Viazané vydania 

tohto referátového periodika zaberali od druhej polovice minulého storočia hlavnú časť 

tejto knižnice. Tlačené vydania Chemical Abstracts z rokov 1940 až 1995 tvorili ešte 

začiatkom tohto storočia hlavnú časť knižničného fondu Ústrednej chemickej knižnice 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

    Súčasná elektronická verzia tohto periodika je k dispozícii prostredníctvom služby 

s názvom Chemical Abstracts Service (CAS), ktorá je taktiež divíziou American Chemical 

Society. V súčasnosti CAS zabezpečuje prístup k najkompletnejšiemu súboru chemických 

informácií na svete. Jeho názov je Chemical Abstracts Registry. CAS monitoruje obsah 

približne 10 000 najvýznamnejších vedeckých časopisov priamo súvisiacich s chémiou. 

Zároveň obsahuje aj 60 najdôležitejších patentových databáz.  

Informačný systém Chemical Abstracts Service vznikol vďaka vtedajšej 

najmodernejšej výpočtovej technike v USA už začiatkom šesťdesiatych rokov. Na 

Slovensku sa v rámci bývalého Československa (ČSSR) jeho používanie rozšírilo asi o 

desať rokov neskôr. Prvotná forma využívania CA u nás, ktorú bolo možné využívať od 
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roku 1974, vyžadovala  zaslanie rešeršných požiadaviek do počítačovej centrály CA. Tá  

sídlila v Prahe. Požiadavky bolo nutné zasielať jednak vo forme kľúčových slov a jednak 

tých sekcií v CA, v ktorých sa toto vyhľadávanie malo vykonať. Zároveň zadania týchto  

požiadaviek bolo potrebné uviesť v podobe jednoduchého počítačového programu. Spätná 

odozva v podobe vytlačených lístkov, ktoré obsahovali názvy vyhľadaných dokumentov 

a príslušné bibliografické údaje, bola k dispozícii približne v priebehu šiestich mesiacov. 

Postupom času sa táto doba skracovala najskôr na jeden mesiac a nakoniec na  dva týždne.  

Zároveň sa postupne zjednodušili aj rešeršné požiadavky tak, že bolo potrebné ich zadávať 

iba vo forme slovných formulácií. Niektoré dokumenty spojené s využívaním referátového 

periodika Chemical Abstracts ilustrujú obr. 7. 12. 2. až  7. 12. 12.  

Z dnešného pohľadu, sú niekdajšie doby odpovedí na zadania minulých rešeršných  

služieb nepredstaviteľné. Hlavný problém spočíval v tom, že zvyčajná stratégia rešeršných 

požiadaviek sa zakladá na ich postupnej optimalizácii, čo znamená postupné porovnávanie 

toho, čo od rešerše očakávame, s tým, čo nám poskytli vyhľadávacie služby. Toto 

porovnanie sa týka nielen obsahovej stránky, ale aj počtu požadovaných dokumentov (obe 

spolu navzájom súvisia). Bežnou situáciou je, že na základe týchto požiadaviek dostávame 

informácie o dokumentoch, z ktorých nás väčšina nezaujíma, a zároveň, že počet týchto 

dokumentov je príliš nízky alebo naopak, príliš vysoký, to znamená, že reálne nemožno 

tieto dokumenty preštudovať.  Kým v súčasnosti takúto optimalizáciu možno vykonať 

v priebehu niekoľkých minút, alebo niekoľkých málo hodín, v druhej polovici 20.  storočia 

zvyčajne sa nedala zvládnuť za menej ako niekoľko mesiacov. S tým súviseli aj problémy 

sprevádzajúce zámer zmeniť výskumnú problematiku.                              
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Obr. 7. 12. 2. Prvý záznam referátového periodika Chemical Abstracts  
bol z januára roku 1907 
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Obr. 7. 12. 3. Hlavnú časť referátového periodika Chemical Abstract tvorili takéto krátke 
záznamy o jednotlivých publikáciách.   
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Obr. 7. 12. 4. Pohľad na jednu zo stránok jedného z vyhľadávacích registrov referátového 
periodika Chemical Abstract ukazujúcu identifikačné čísla abstraktov článkov o ílovom 
minerále montmorillonite. 
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Obr. 7. 12. 5.  Pohľad na časť výpisu zo sekcií Chemical Abstract, ktorý poskytovalo 
počítačové centrum v Prahe koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia.         
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Obr. 7. 12. 6. Základom prvých rešerší z Chemical Abstract boli takéto kartičky z tvrdého 
papiera. Takéto kartičky boli komerčným výrobkom, ktorý objednávali predovšetkým 
osobné oddelenia štátnych podnikov. Perforácia na okrajoch kartičiek umožňovala vytvoriť 
triediaci systém, vďaka ktorému bolo možné vyhľadať zamestnancov podľa určitých 
kritérií, napríklad pracovného zaradenia alebo veku. Podľa týchto kritérií sa vystrihla 
príslušná časť medzi otvorom a okrajom kartičky. Vyhľadávanie sa potom realizovalo 
zastrčením ihlíc a vytiahnutím tých kartičiek, ktoré nemali časť nad otvorom vystrihnutú. 
Podobný systém bolo možné použiť aj pri triedení rešeršných kartičiek. Na obrázku sú 
rešeršné kartičky Doc. RNDr. Štefana Vladimíra Fajnora, CSc. z Katedry anorganickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré využíval ešte 
v polovici deväťdesiatych rokoch minulého storočia.            
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Obr. 7. 12. 7. Bežným miestom pre rešeršné kartičky bola krabica od topánok. 

 

 

Obr. 7. 12. 8. Neskôr  tieto kartičky nahradili fotokópie jednotlivých strán tlačeného 
periodika Chemical Abstract. Ich zhotovenie klasickou fotografickou technikou mnoho 
času však neušetrilo.      
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Obr. 7. 12. 9. Na tomto obrázku je tlačený záznam z databázy Chemical Abstracts Service, 
ktorý poskytoval od začiatku sedemdesiatych rokov Ústav vedecko-technických informácií 
v Prahe.     
 

 

Obr. 7. 12. 10. Ročný počet rešeršných kartičiek sa v závislosti od rešeršných požiadaviek 
a finančných možností objednávateľa pohyboval od niekoľkých desiatok až po niekoľko 
tisíc.     
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Obr. 7. 12. 11. Začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa dodávateľom rešerší 
z databázy Chemical Abstracts Search stala spoločnosť Inforama s.r.o. V tej dobe 
monitorovala táto databáza asi pol milióna vyššie spomenutých záznamov. Tento list 
z konca roku 1992 informuje odberateľov o zmene ceny za tieto rešeršné služby.     
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Obr. 7. 12. 12. Pohľad na titulnú a jednu z vnútorných strán jedného z tlačených čísiel 
Chemical Abstracts z roku 1994. Spodný obrázok ukazuje bežný knižničný spôsob 
archivácie tohto periodika z roku 1993 vo forme zviazaných zväzkov podľa jednotlivých 
„Indexov“. Obrázok je z knižnice Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave.   
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Current Contents   

Toto referátové periodikum patrilo v minulosti k veľmi pohotovým tlačeným 

referátovým časopisom. Current Contents  začal v roku 1960 vydávať Institute for 

Scientific Information sídliaci vo Filadelfii. Prvé vydanie bolo samostatným číslom 

venovaným biológii a medicíne. Až neskôr sa z neho vyvinulo interdisciplinárne 

periodikum uverejňujúce týždenne titulné strany najdôležitejších vedeckých a odborných 

časopisov. Hlavnú časť jednotlivých čísiel tlačenej formy Current Contents tvorili 

obsahové stránky nových čísiel časopisov z daného vedného oboru. Hlavný vyhľadávací 

aparát Current Contents  tvoril autorský index a index kľúčových slov.  

Súčasná elektronická forma tohto časopisu prevzala pôvodnú stratégiu 

monitorovania najlepších vedeckých časopisov a dnešný výber zahrňuje približne 8 000 

odborných časopisov z rôznych vedných odvetví. Zároveň zahrňuje aj približne 2 000 

dôležitých kníh z týchto odvetví.   

Napriek relatívne veľkému počtu monitorovaných časopisov, výber do Current 

Contents predstavuje iba necelé dve percentá všetkých odborných časopisov. Preto tento 

zdroj nemožno pokladať za optimálny pre tvorbu úplných a detailných literárnych rešerší. 

Na druhej strane, zaradenie časopisov do tohto výberu sa dnes považuje za legitímny 

indikátor ich kvality a zároveň aj kvality článkov v nich uverejnených. Súvisí to s tým, že 

selekcia do Current Contents sa robí na základe citovanosti článkov v časopisoch, pričom 

sa uprednostňujú časopisy s vyššou citovanosťou. Preto je zoznam týchto časopisov 

k dispozícii všetkým slovenským vysokým školám, ako aj iným akademickým 

pracoviskám a ich knižniciam.  

Pohľad na jednu z tlačených foriem vydania Current Contents  ukazuje obr. 

7. 12. 13. Súčasná internetová stránka Current Contents je zobrazená na obr. 7. 12. 14.          

Current Contents dnes vychádza v siedmych sériách, pokrývajúcich oblasť celej 

súčasnej vedy a technológie. Sú to tieto série:  

1. Poľnohospodárstvo, biológia a  environmentálne vedy 

2. Umenie a humanitné vedy 

3. Klinická medicína 

4. Strojárstvo, počítačové vedy a technológie 

5. Prírodné vedy 

6. Fyzika, chémia a vedy o Zemi 

7. Sociálne a behaviorálne vedy  
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Chemickú problematiku možno nájsť v týchto štyroch sériách s anglickými názvami:  

• Agriculture, Biology and Environmental Science  
• Engineering, Technology and Applied Sciences  
• Life Sciences   
• Physical, Chemical and Earth Sciences  

 

Súčasným poskytovateľom informácií s názvom Current Contents je spoločnosť Clarivate 

Analytics (následnícka inštitúcia zakladateľskej spoločnosti Institute for Scientific 

Information) a spoločnosť Thomson Reuters. Informácie sa distribuujú prostredníctvom 

databázy s názvom Current Contents Connect. Tá okrem už spomenutých informácií 

umožňuje prístup k približne 7 000 internetovým stránkam s vedeckým, resp. odborným 

zameraním. 

 

 

Obr. 7. 12. 13. Hlavnú časť jednotlivých čísiel tlačenej formy Current Contents tvorili 
obsahové stránky nových čísiel časopisov z daného vedného oboru. 
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Obr. 7. 12. 14. Koncom minulého storočia začalo byť pôvodne  
tlačené periodikum Current Contents  dostupné aj na CD.  

 

 

 

Obr. 7. 12. 14. Časť internetovej stránky Thomsom Reuters z roku 2016  
s odkazom na Current Contents; Zdroj: <https://www.thomsonreuters.com/en.html> 
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Obr. 7. 12. 15. Databáza Current Contents Connect na internetových stránkach Slovenskej 
národnej knižnice v Martine v roku 2016; Zdroj: <http://www.snk.sk/sk/kontakty.html> 

 
 

 

Obr. 7. 12. 16. Databáza Current Contents Connect na internetových stránkach Centra 
vedecko-technických informácií v Bratislave v roku 2018;  

Zdroj: <http://www.cvtisr.sk/sk/specializovana-vedecka-kniznica/informacne-
zdroje/databazy/current-contents-connect.html?page_id=945> 
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Institute for Scientific Information a databázy  ISI's Web of Knowledge Web of 

Science. Referátové periodikum Current Contents začala vydávať práve táto inštitúcia. 

V roku 1960 ju založil americký vedec Eugene Garfield. Bol jedným zo zakladateľov 

vedeckých disciplín známych pod názvom bibliometria a scientometria. Obe vedy sa 

zaoberajú odbornou literatúrou z pohľadu  kvantifikovateľných parametrov a využívajú 

predovšetkým matematické a štatistické metódy. Práve Eugene Garfield bol otcom nápadu 

hodnotiť vedecký prínos na základe počtu odkazov na zverejnenú prácu.   

Služby poskytované Institute for Scientific Information sa stali v minulosti 

hlavnými prostriedkami používanými pre hodnotenie vedy a vedeckej produkcie. V dobe 

založenia tejto organizácie bol však problém hodnotenia vedy ťažko zvládnuteľný. Zmena 

nastala až s výrazným zvýšením výkonu počítačovej techniky a ich zavedením do služieb 

poskytovateľov vedeckých informácií. To vyžadovalo aj spätnú transformáciu obrovského 

počtu starších tlačených dokumentov do elektronickej formy.  

Počiatočné písmená organizácie Institute for Scientific Information (ISI) boli 

zároveň skratkou pre významnú bibliografickú databázu vedeckých informácií. Jej 

poskytovateľom bola korporácia Thomson Reuters, ktorej hlavné sídlo sa dnes nachádza 

v New Yorku. Hlavné časti tejto databázy tvoril tzv. Science Citation Index (SCI), Social 

Sciences Citation Index (SSCI) a Arts and Humanities Citation Index (AHCI). Pre 

chemikov a prírodovedcov mala primárnu dôležitosť prvá z nich. Všetky tieto databázy 

boli do roku 2016 dostupné prostredníctvom databázy ISI's Web of Knowledge, ktorá bola 

sprístupnená aj slovenským vysokým školám. Dnes ju poznáme pod novým názvom Web 

of Science. Jej poskytovateľom je od roku 2016 americká spoločnosť Clarivate Analytics 

so sídlom vo Filadelfii. 
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Obr. 7. 12. 17. Hlavná stránka Thomson Reuters s odkazom na Web of Knowledge v roku 
2015  

Zdroj: <http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/isi_web_of_knowledge/> 
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Obr. 7. 12. 18. Časť stránky ISI Web of Knowledge v roku 2015  
Zdroj: <http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/isi_web_of_knowledge/> 
 

 

 

Obr. 7. 12. 19. Časť vyhľadávacieho okna Web of Knowledge z roku 2015   
Zdroj: <http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-

z/isi_web_of_knowledge/> 
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Obr. 7. 12. 20. Internetová stránka Univerzity Komenského v Bratislave s prepojením na 
databázu ISI's Web of Knowledge v roku 2016 
Zdroj: <http://www.uniba.sk/index.php?id=1871> 

         

 

Science Citation Index je vo vyššie spomenutých databázach pre prírodovedné 

odbory najvýznamnejším multidisciplinárnym citačným registrom vedeckých prác 

vydávaným od roku 1964. Napriek tomu, že v súčasnosti je známy predovšetkým ako  

hlavný prostriedok pre hodnotenie vedeckej významnosti odborných prác, je to zároveň aj 

dôležitý prostriedok pre realizáciu rešerší.  

Filozofia vyhľadávania článkov určitého tematického zamerania je vo všeobecnosti 

založená na analýze zoznamov použitej literatúry, ktoré sú lokalizované na konci každej 

odbornej publikácie. Tieto zoznamy zahrňujú tie práce, o výsledky ktorých sa autor 

citujúceho článku opiera, alebo s ktorými polemizuje, resp. ich nejakým spôsobom 
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spochybňuje alebo vyvracia. Znamená to, že existuje úzka tematická väzba medzi 

citujúcim a citovaným dokumentom. Ak je k dispozícii aspoň jediná práca venujúca sa 

určitej problematike, potom analýzou reťazca citovaných prác možno selektovať všetky 

staršie práce zaoberajúce sa touto problematikou. Týmto spôsobom možno získať 

informácie o najvýznamnejších autoroch a najvýznamnejších pracoviskách zaoberajúcich 

sa danou problematikou. Pre tento účel obsahovali staršie tlačené vydania SCI štyri 

najdôležitejšie zdroje, ktorými boli register citácií, register prameňov, register organizácií 

a predmetový register. Súčasné elektronické vyhľadávanie dokumentov je založené na 

podobných princípoch. 

 

Pharmaceutisches Central-Blatt 

Najstarším referátovým periodikom využívaným vo veľkej miere aj chemikmi bol 

v minulosti Pharmaceutisches Central-Blatt. Začal vychádzať v roku 1830 v Nemecku. 

Nie je žiadnym prekvapením, že najvýznamnejšie kompendiá a referátové periodiká 

(vrátane Pharmaceutisches Central-Blatt), majú svoje korene v Nemecku. V 19. storočí 

totiž práve Nemecko predstavovalo centrum svetovej chémie a prírodných vied. Platí to aj 

napriek tomu, že Friedrich Konrad Beilstein, zakladateľ už spomenutého kompendia 

zameraného na organické zlúčeniny, sa narodil a pôsobil v Cárskom Rusku.   

Pharmaceutisches Central-Blatt bolo v roku 1856 premenované na Chemisches 

Zentral-blatt a jeho vydávanie bolo ukončené v roku 1970. 
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8. VEDECKÝ ČLÁNOK V ODBORNOM ČASOPISE 
 

      Vedecký článok v odbornom časopise predstavuje najbežnejšiu a najdôležitejšiu formu 

prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej práce, a preto je aj hlavným primárnym 

zdrojom vedeckých informácií. Väčšina vedeckých znalostí ľudstva je kumulovaná práve 

v nich. Hlavná  časť článkov v odborných časopisoch sa zaraďuje do kategórie primárnej 

literatúry. Menšia časť z nich, napríklad prehľadové články, patrí medzi sekundárne 

literárne zdroje.  

      Základnými požiadavkami na odborné publikácie sú stručnosť a vysoká informačná 

hodnota. Mali by to byť všeobecné rysy akejkoľvek odbornej komunikácie medzi 

pracovníkmi pôsobiacimi vo vede a technike. Výmena informácií vo vede má dve rôzne 

úrovne. Prvá sa týka všeobecných dohôd na formách zverejňovania informácií, druhá 

súvisí s technickým zabezpečením získavania a distribúcie týchto informácií. Súčasná 

forma zverejňovania vedeckých článkov je výsledkom dlhodobého historického vývoja, 

avšak už v 19. storočí nadobudla formu, ktorá sa výrazne nelíši od tej dnešnej. Jeden 

z príkladov ilustruje obr. 8. 1 a obr. 8. 2. 

 I keď formálna úprava článkov uverejňovaných v rôznych odborných časopisoch sa 

môže líšiť, podstatné znaky odborných textov zostávajú nezávislé od typu časopisu. 

Zároveň sa v priebehu histórie vývoja prírodných vied výrazne nemenili. Najdôležitejším 

rysom textov publikovaných v odborných časopisoch je ich stručnosť, jasné a jednoznačné 

vyjadrovanie a zrozumiteľnosť pre tú komunitu odborníkov, ktorej sú prednostne určené. 

Termíny „stručnosť“, „jasnosť„ a „zrozumiteľnosť“, sú však pojmy do značnej miery 

veľmi relatívne a možno ich interpretovať rôzne. Vo všeobecnosti sa však stručnosťou 

chápe vyjadrenie určitej myšlienky s použitím čo najmenšieho počtu slov. Relatívnosť 

pojmu „zrozumiteľnosť“ vyplýva z toho, že to, čo môže byť zrozumiteľné odborníkovi 

z jednej vednej oblasti, resp. z jednej odbornej špecializácie, nemusí byť zrozumiteľné 

špecialistovi z inej oblasti. Tento problém sa však rieši tak, že väčšina odborných 

časopisov zverejňuje odborné články venujúce sa tematicky podobným problémom. 

V prípade, že to tak nie je, napríklad v prípade interdisciplinárnych časopisov, k zvýšeniu 

zrozumiteľnosti prispieva používanie dohodnutej terminológie s jednoznačným obsahom. 

Odborný text by nemal obsahovať napríklad zdvojené, resp. viackrát sa opakujúce 

informácie, alebo informácie navzájom sa vylučujúce.  

 Odborné texty možno vo všeobecnosti považovať za menej náročné, ako napríklad 

texty umeleckých diel alebo texty dobrých novinových článkov, resp. článkov 
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uverejňovaných v časopisoch určených laickej verejnosti. Totiž písanie výrazne 

formalizovaných odborných textov nevyžaduje na rozdiel od týchto textov takmer žiaden 

talent. Napriek tomu, splnenie požiadaviek na stručnosť, jednoznačnosť a zrozumiteľnosť, 

nemusí byť pre študentov a začínajúcich vedeckých pracovníkov jednoduché. Najväčším 

problémom je vnášanie do odborných textov takých zvyklosti, ktoré sú typické pre texty 

beletristické, novinárske, vedecko-populárne. Prípadne aj takých zvyklosti, ktoré sú 

typické pre ústnu komunikáciu. Takými sú napríklad citovo podfarbené formulácie, 

nelogické vetvenie myšlienok, preskakovanie na nesúvisiace témy a mnoho iných.  

 I keď vedecké články s chemickou problematikou – alebo všeobecne články s 

prírodovedným zameraním – majú formálnu úpravu často veľmi podobnú, jednotlivé 

odborné časopisy majú vlastné požiadavky pre prijímané texty. Tie sú pre nich vždy 

záväzné. Tieto požiadavky sú v časopisoch uverejňované v časti, ktorá je označovaná ako 

„Pokyny pre prispievateľov“. V anglických textoch sú to časti s názvom „Notes to 

contributors“, Instructions to authors“, „ Notes for contributors“,  alebo „What the author 

should know“. Táto časť obsahuje napríklad informácie o požiadavkách na typ použitého 

textového editora, hustotu riadkovania, typ písma, veľkosť papiera, veľkosť okrajov, 

spôsob písania nadpisu a názvov jednotlivých častí, spôsob písania hlavného textu, 

odporúčaný jazyk a odporúčaný rozsah textu, ktorý je zvyčajne definovaný počtom strán 

alebo počtom použitých znakov. Zároveň obsahuje požiadavky na spôsob vyhotovenia 

obrázkov, tabuliek a schém, formát a rozlíšenie obrázkov, spôsob písania vzorcov, resp. 

odporúčaný typ programu pre písanie vzorcov, spôsob citovania a iné. Hlavnou 

požiadavkou redakcie odborných časopisov je aj dodržanie hlavných okruhov 

zverejňovaných tém. Tie sú zvyčajne jasne vyjadrené na úvodných stranách časopisu 

v podobe textu objasňujúceho odborné zameranie časopisu. Časopisecké pokyny pre 

autorov odborných článkov môžu okrem iného slúžiť aj ako dobrý archívny materiál, 

dokumentujúci nástup a vývoj osobných počítačov, ako aj počítačových programov 

určených pre spracovanie textových a obrazových dokumentov. Dva príklady 

časopiseckých pokynov pre autorov ukazuje obr. 8. 3. a 8. 4. 

      Nasledovný text je venovaný predovšetkým hlavným častiam tých odborných článkov, 

ktoré  majú charakter primárneho informačného zdroja. Prehľadové články  zvyčajne 

neobsahujú časti, ktoré bezprostredne súvisia s popisom konkrétnych experimentov.     
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Obr. 8. 1. Pohľad na titulnú stranu chemického časopisu z roku 1798 vydávaného 
v Lipsku. Dve strany jedného z článkov publikovaných v tomto časopise sú na 
nasledujúcej strane. Časopis sa nachádza v knižničnom fonde Katedry anorganickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Obr. 8. 2. Dve strany článku publikovanom v časopise Allgemeines Journal der Chemie 
z roku 1793. Článok je písaný švabachom, čo bolo ozdobné písmo používané od 
16. storočia najmä v nemecky hovoriacich krajinách. Už z prvého pohľadu na formálnu 
úpravu tohto textu vidno, že sa výrazným spôsobom nelíši od dnešných publikácií 
v odborných časopisoch. Časopis je v knižničnom fonde Katedry anorganickej chémie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Obr. 8. 3. Príklad obsahu inštrukcií pre autorov českého časopisu Chemické listy 
uverejňujúceho prednostne články v českom a slovenskom jazyku. Každá časť tohto 
obsahu zahrňuje podrobné informácie týkajúce sa danej témy. Chemické listy sú odborným 
časopisom České společnosti chemické  a uverejňujú recenzované príspevky zo všetkých 
odborov chémie vrátane chemických technológií. Tento časopis publikuje najmä prehľadné  
referáty, ale aj primárne dokumenty týkajúce sa laboratórnych prístrojov a postupoch, 
články  venované chemickému názvosloviu, didaktike chémie, aktuálnym problémom 
výskumu a iné. 
Zdroj: <http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/information/authors> 
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Scope 
The Polish Journal of Applied Chemistry provides comprehensive coverage for 
fundamental and applied research in all areas of chemical technology and applied 
chemistry with the exception of chemical engineering and analytical chemistry. 
Types of contribution 
The Journal welcomes the following types contributions: 

• Research papers, 
• Notes 
• Letters to the Editors 
• Review articles 

The language of the journal is English. 
The submission of Research Papers or Notes to the Journal implies that they represent 
original research not previously published whether in full or abridged from and that they 
are not being considered for publication elsewhere (a previous publication of a short 
preliminary communication in the form of a Letter to the Editors is possible, this fact 
should be, however, mentioned in a note to the title of submitted paper to the Polish 
Journal of Applied Chemistry). Authors of Review articles are requested to contact the 
Editorial Office before submission of the manuscript. 

I. Preparation of Manuscript  
Research Papers and Notes 

1. The typescripts should be submitted in English in triplicate (one original and two copies), the 
lines must be double-spaced  
(30 lines per A4 Page), the margin being essential (left margin 3.5 cm i.e. not more 55 signs per 
line). The text must be typed on one side of the sheet only. The pages must be numbered at the 
top. No underlining is permitted (except volume numbers of journals in references and Arabic 
numeration of compounds). 

2. The title of the paper should be concise and informative. It is to be typed in capital letters. Full 
first and last names  
of all authors are expected to be placed over the title. Under the title the institution where the 
work was carried out is to be indicated. 

3. Subsequently, the essential contents of the paper should be briefly recapitulated in English. The 
English recapitulation must not exceed 10 lines of typescript. The keywords should be also 
added. 

4. Papers should normally be divided into sections, with headings (e.g. Introduction, 
Experimental, Results, Discussion, Conclusions, Acknowledgements, References). Tables, 
illustrations and captions to them should be submitted on separate sheets.  
In the text of paper their place should be marked. 

5. Illustrations for reproductions should be about twice the final size required. They must be 
legibly drawn and submitted in duplicate, duly numbered and provided with the names of the 
Contributors. 

6.   ..................................................... 

 
Obr. 8. 4. Pohľad na úvodnú skrátenú časť pokynov pre autorov (Notes for contributors) 
poľského časopisu Polish Journal of Applied Chemistry vydávaného Poľskou akadémiou 
vied (Polish Academy of Sciences). 
Zdroj: <http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0867-
8928-polish_journal_of_applied_chemistry> 
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Letters to the Editor 
In the Section “Letters to the Editor” short preliminary communications are published, 
concerning particularly new, important research. 

1. Introduction: In the first paragraph, the background and purpose of the research 
should be briefly described. 

2. Experimental: A formal experimental section is not required; nevertheless, 
authors are encouraged to give some experimental details in the text or in a 
footnote. In addition, physical, spectroscopic, etc. data for important new 
compounds should be supplied. 

Review articles 
In the review articles emphasis should be on recent developments. 

1. Organisation: The text may be divided into sections and subsections with 
headings which are to be numbered 1., 1.1., 1.2.,  
etc. The tables should be numbered consecutively with Arabic numerals and 
placed on separate sheets. 

2. Formula schemes are to be numbered consecutively and placed on separate 
sheets. Their place of insertion must be indicated in the text. 

II. Submission of Manuscript 
The manuscript and two copies in English, diskette with electronic version of manuscript 
(Microsoft Word for Windows) and figures (in*.tif, *.pcx, *.jpg, *.bmp, *.cdr or *.xls 
format) should be submitted to the address given below. Publication is free of charge. No 
fees are paid to the authors. Authors receive 25 reprints of the paper free of charge. 
Correspondence concerning all manuscripts and galley roofs should be directed to: 

 
Obr. 8. 4. (pokračovanie) Druhá časť pokynov pre autorov časopisu Polish Journal of 
Applied Chemistry. 
Zdroj: <http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0867-
8928-polish_journal_of_applied_chemistry> 
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8. 1.   NÁZOV 
  

 Formulácia názvu vedeckého a odborného článku je mimoriadne dôležitá. Jeden 

z hlavných dôvodov je ten, že názov článku je vo väčšine prípadov jedinou jeho časťou, 

ktorú si prečíta väčšina záujemcov hľadajúcich nejakú konkrétnu informáciu. Na jeho 

základe sa potom rozhodujú, či sa budú venovať aj abstraktu článku (táto časť publikácie je 

spomenutá ďalej) alebo dokonca aj celému článku. Orientačným štatistickým údajom 

o vzájomnom pomere času strávenom čítaním názvov článkov, ich abstraktov a ich celých 

textov, bola venovaná pozornosť v úvodných častiach tohto dokumentu. Napriek tomu, že 

vývoj informačných technológií vo vede zaznamenal od svojho počiatku v sedemdesiatych 

rokoch minulého storočia obrovský kvalitatívny pokrok, niet dôvodu pochybovať o tom, že 

tento pomer sa nezmenil a pôvodný význam názvu odborného textu sa nezmenil.       

 Hlavnou požiadavkou, ktorú musí spĺňať názov článku, je jeho vysoká informačná 

hodnota. To znamená, že názov musí čo najvýstižnejším a najkratším spôsobom 

vyjadrovať obsah článku. Ako príklady dobre formulovaných názvov v chémii možno 

uviesť všeobecné názvy typu „Syntéza látky A, Fyzikálno-chemické vlastnosti látky B“ , 

„Analýza skupiny látok X metódou plynovej chromatografie“, „Určenie termickej stability 

kompozitu AB“, Štúdium termického rozkladu látky C“ a „Štúdium kinetiky chemickej 

reakcie ....“. Konkrétne názvy môžu mať takúto podobu: „Analýza katiónov vo vodách 

čipovou elektroforézou“, „Sorpčné vlastnosti bentonitových bariér“, „Hydrotermálna 

mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského Rudohoria“ alebo „Štúdium 

pórovitej štruktúry SiO2-aerogélu metódou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie“.   

Vysoká informačná hodnota názvov odborných publikácií vyniká najmä pri 

porovnaní týchto názvov napríklad s názvami novinových článkov,  názvami knižných 

umeleckých diel,  básnických zbierok, filmov alebo s názvami dramatických diel. Vo 

všetkých týchto prípadoch je ich  informačná hodnota veľmi nízka, čo znamená, že veľmi 

často sa z týchto názvov nemožno dozvedieť o obsahu príslušných diel takmer nič 

podstatného. V tomto smere sa však názvy uvedených diel môžu výrazne odlišovať a to od 

hranice, keď názov nemá žiadnu informačnú hodnotu až po situáciu, keď názov vyjadruje 

jeho obsah celkom dobre. Príkladom prvej skupiny je názov románu „Kto chytá v žite“ od 

amerického prozaika J. D. Salingera alebo názvy jeho poviedok „Deň ako stvorený pre 

banánové rybky“, „Modré obdobie De Daumiera-Smitha“, „Venované Esmé - s láskou 

a perfídnosťou“ . Všeobecne možno tvrdiť, že názvy novinových a umeleckých textov 

majú buď veľmi nízku informačnú hodnotu alebo, že nemajú žiadnu informačnú hodnotu. 
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Medzi vedeckými a odbornými článkami na jednej strane a novinovými, resp. 

časopiseckými článkami určenými pre neodbornú verejnosť, na strane druhej, neexistuje 

v tomto ohľade jasná deliaca čiara, pretože mnohé z druhej kategórie sa svojou 

odbornosťou, ako aj formálnou úpravou približujú vedeckým a odborným článkom. 

V takých prípadoch sa z názvov článkov o ich obsahu možno skutočne niečo dozvedieť. 

Hlavným rysom názvov bežných žurnalistických a umeleckých textov je však ich reklamná 

funkcia. Názvy väčšiny solídnych vedeckých článkov neplnia zvyčajne inú ako informačnú 

funkciu i keď na druhej strane môžu určitý priestor pre formulácie vzbudzujúce väčšiu 

pozornosť potenciálnych čitateľov často existuje. V tomto ohľade u názvov prednášok na 

vedeckých konferenciách, ktoré sú zvyčajne zaznamenané aj v zborníkoch konferencií, 

existuje väčšia tolerancia k ich reklamnej funkcii.    

Na prvý pohľad sa zdá, že použitie vyššie spomenutých charakteristík názvov 

odborných článkov nie je spojené s vážnejšími problémami. Pomerne veľké spektrum 

príkladov chybných formulácií názvov odborných textov poskytujú rôzne študentské práce. 

Príklady bezchybných názvom možno nájsť v článkoch publikovaných v dobrých 

odborných časopisoch.  

Jednou z najzávažnejších chýb názvov je nesúlad medzi ním a obsahom práce. Ten 

sa týka najčastejšie prípadu, keď je názov po formálnej stránke dobrý, avšak  je značne 

široký vo vzťahu k obsahu. To znamená, že poukazuje na riešenie omnoho širšej 

problematiky v porovnaní s tým, čo sa v danej práci skutočne rieši. Príčiny tejto chyby 

môžu byť nevedomé alebo zámerné.  V druhom prípade sa jedná o jeden z neprijateľných 

spôsobov reklamy, s ktorým sa stretávame predovšetkým v bulvárnej tlači. Možno ho 

chápať ako určitý typ podvodu a najčastejšou reakciou odborníkov na takýto typ názvov je 

opatrnosť pri posudzovaní ďalších prác príslušného autora. Reklamná úloha názvov 

odborných prác je však prijateľná u iných odborných produktov, ako napríklad u názvov 

prednášok alebo posterov.   
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Obr. 8. 1. 1. Obrázky poukazujúce na hlavný rozdiel medzi názvami umeleckého diela 
a názvom vedeckej resp. odbornej práce. Tisícročná včela je názov niekoľkogeneračného  
románu spisovateľa Petra Jaroša o osudoch obyvateľov podtatranského mestečka Hybe od 
konca 19. storočia do konca 1. svetovej vojny. Zároveň je to film režiséra Juraja Jakubiska 
natočeného podľa tohto románu. Text pod obrázkami je názvom experimentálnej vedeckej 
práce. Kým z názvu Tisícročná včela sa nemožno dozvedieť vôbec nič o téme knihy a 
filmu, nehovoriac už o tom, že je z racionálneho pohľadu nezmyselný, z názvu Syntéza 
uhlíkových nanorúrok na anorganických nosičoch je obsahové zameranie úplne jasné.   
Obrázky:  
1. Časť titulnej strany knihy Tisícročná včela vydavateľstva Agentúra Signum 
Zdroj: <https://www.martinus.sk/?uItem=201875> 
2. Plagát k filmu Tisícročná včela 
Zdroj: 
<https://sk.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADcro%C4%8Dn%C3%A1_v%C4%8Dela_(film)
#/media/File:The_millennial_bee_poster.jpg>  
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8. 2.   AUTORI  
 
      Zoznam autorov je v odbornom článku zvyčajne situovaný hneď za jeho názvom 

(obr. 8. 2. 1.) Autorom článku môže byť jedna alebo aj viac osôb. Počet autorov článkov 

s chemickým zameraním zvyčajne nie je vyšší ako desať. Vo všeobecnosti najvyšší počet 

autorov majú články, ktoré sú výsledkom experimentálne veľmi náročných experimentov 

v jadrovom výskume. V takom prípade môže byť počet autorov vyšší ako sto. Najvyšší 

počet autorov má však práca fyzikov z roku 2015, na ktorej sa podieľalo 5154 autorov. 

Experiment bol realizovaný na hadrónovom urýchľovači častíc patriacom Európskej 

organizácii pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku. Zoznam autorov zaberá približne 

polovicu z celkového počtu strán tohto článku (15 z 33 strán) a zoznam  autorov je na 

rozdiel od bežných zvyklostí umiestnený až na koniec tejto práce (obr. 8. 2. 2. – 

obr. 8. 2. 4).   

     Mená uvedené pod názvom článku by mali patriť autorom článku. Otázkou však je, 

na základe čoho sa určuje, kto by mal byť zaradený do tohto kolektívu autorov. Vo 

všeobecnosti sa za autora alebo za spoluautora považuje ten, kto nejakým zásadným 

spôsobom prispel k publikovanému riešeniu problému. To znamená, že autormi by nemali 

byť vykonávatelia laborantských a nekvalifikovaných pomocných prác. Hranica medzi 

kvalifikovanou a nekvalifikovanou prácou však v mnohých prípadoch nemusí byť celkom 

jasná a názory na túto hranicu môžu byť často veľmi subjektívne. Napríklad umývanie 

laboratórneho skla sa nepovažuje za dostatočný dôvod na zaradenie do autorského 

kolektívu, poskytnutie technickej podpory však takýmto dôvodom už môže byť.  

      Člen autorského kolektívu by sa mal podieľať na napísaní výslednej publikácie, čo 

môže znamenať to, že mal by participovať na tvorbe textu buď v rámci nejakej 

interaktívnej komunikácie alebo samostatným napísaním nejakej jej časti. Táto časť sa 

môže týkať napríklad použitia a interpretácie výsledkov nejakej konkrétnej identifikačnej 

alebo analytickej metódy, pričom jej autormi sú zvyčajne práve špecialisti na spomenuté 

metódy.  

      Riešiteľský kolektív autorov nie je len kolektívom, ktorý nejakým spôsobom profituje 

na zverejnení publikácie, ale aj kolektívom, ktorý berie plnú zodpovednosť za zverejnené 

údaje. Táto zodpovednosť – a to aj napriek zodpovednosti recenzentov a redakčných  

kolektívov – sa týka predovšetkým vylúčenia zásadných obsahových a formálnych chýb. 

Zároveň však aj zodpovednosti za autenticitu popisovaných experimentov. Túto 

zodpovednosť nesú všetci autori a to aj v takom prípade, ak spomenuté chyby sa týkajú iba  
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určitej parciálnej časti uvedenej práce. I keď takejto zodpovednosti sa vo veľkých 

autorských kolektívoch nemožno zbaviť, je často nemožné zabezpečiť, aby všetci riešitelia 

problému sa v tomto ohľade vzájomne kontrolovali.  

      Vyššie spomenuté požiadavky na autorov publikácií sú síce jasné, avšak reálna 

akademická prax ukazuje, že autormi sa často stávajú aj osoby, ktoré vyššie spomenuté 

požiadavky nespĺňajú. Ak odhliadneme od najvulgárnejších prípadov takzvaného 

pripisovania takých osôb, ktoré nemajú s danou publikáciou nič spoločné, najčastejším 

prípadom porušovania vyššie spomenutých zásad je autorstvo osôb, ktoré participujú na 

vzniku danej publikácie zabezpečením finančných zdrojov, zabezpečením spolupráce 

potrebných špecialistov alebo potrebnej experimentálnej techniky. Pomerne častým javom 

bolo v minulosti na Slovensku a v krajinách východného bloku zaraďovanie vedúcich 

pracovníkov do autorských kolektívov, napríklad vedúcich katedier, vedúcich ústavov 

a vedúcich oddelení. Výsledkom u nich bola často „obdivuhodná“ publikačná činnosť. 

Napríklad pred rokom 1990 sa vyskytovali prípady, keď vedúci jednej z vedeckých 

inštitúcií bol autorom alebo spoluautorom jednej  publikácie týždenne. (V súčasnosti sa 

priemerná publikačná produkcia pohybuje v rozsahu jednej až piatich publikácií ročne.) 

Súčasná motivácia pre zaraďovanie osôb zabezpečujúcich finančné krytie výskumu medzi 

autorov publikácie bez ich odborného príspevku spočíva v tom, že predkladatelia veľkých 

grantových projektov sú posudzovaní podľa kvality svojej publikačnej činnosti. Časová 

náročnosť administratívnej prípravy týchto grantov im však nedovoľuje reálne sa podieľať 

na danom výskume. V niektorých prípadoch sa ukazuje ako problém rozhodnutie, či 

niektoré vysoko špecializované činnosti je potrebné posudzovať ako servisnú službu bez 

nároku na autorstvo článku alebo ako legitímny príspevok k riešeniu skúmaného problému. 

V tejto otázke podstatnú úlohu zohráva to, či sa jedná o platenú alebo neplatenú službu. 

Pretože nízke finančné zabezpečenie väčšiny grantových projektov na Slovensku 

neposkytuje možnosť dlhodobejšieho platenia špecializovaných servisných služieb 

a zároveň cena týchto servisných služieb je často niekoľkonásobkom ich ceny v zahraničí, 

mnohokrát sa jednoznačne servisné úkony odmeňujú v podobe spoluautorstva ich 

vykonávateľov. Vo všeobecnosti sa za legitímny spôsob odmeny za služby, ktoré viedli 

k vzniku publikácie, pričom nespĺňajú vyššie spomenutú podmienku odborného príspevku, 

považuje poďakovanie. (Forme a obsahu poďakovania je venovaná jedna z ďalších kapitol 

tejto publikácie.)  

       Často sa o autorstve na publikáciách diskutuje aj v súvislosti s dosiahnutými 

akademickými titulmi. I keď je na prvý pohľad jasné, že medzi dosiahnutým 
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kvalifikačným stupňom a nárokom na spoluautorstvo nemôže existovať žiaden vzťah, 

v minulosti sa stalo mnoho prípadov, keď  spoluautorom publikácie bol vykonávateľ veľmi 

jednoduchých experimentálnych prác iba preto, že mal ukončené napríklad vysokoškolské 

vzdelanie. Toto vzdelanie je síce zvyčajne podmienkou pre riešenie mnohých výskumných 

problémov, avšak existuje aj niekoľko takých príkladov, keď spoluautorstvom na 

publikáciách bol ocenený  mimoriadny a vysoko nadpriemerný prínos pri realizácii 

náročných experimentov aj niekto bez tohto vzdelania. 

 Druhou otázkou súvisiacou s autorským kolektívom v publikáciách je, v akom 

poradí by mali byť uvádzaní jednotliví členovia týchto kolektívov. Vo všeobecnosti platia 

dva princípy pre určenie tohto poradia autorov. Prvý zohľadňuje zásluhu jednotlivých 

autorov na vzniku publikácie. Druhý princíp zoraďuje autorov podľa abecedného poradia 

počiatočných písmen priezvisk autorov. V prvom prípade je autor s najväčšou zásluhou 

uvádzaný na prvom mieste a ďalší autori sú uvedení podľa klesajúceho podielu na vzniku 

publikácie. I keď sú prípady, keď relatívny podiel na vzniku publikácie je viac-menej 

jasný, vo všeobecnosti takéto hodnotenie „zásluhovosti“ predstavuje principiálny problém, 

ktorý sa so zvyšujúcim sa počtom autorov publikácie zväčšuje. Bežne sa tento problém 

rieši v malých kolektívoch nejakou vzájomnou dohodou. Diskusia o tomto poradí môže 

byť niekedy dosť konfliktná, avšak vážne konflikty obyčajne vedú k ukončeniu spolupráce. 

Preto snaha o dohodu zvyčajne prevažuje. V autorských kolektívoch s viac ako desiatimi 

autormi je nemožné určiť nejaké poradie zásluhovosti. Predstava o diskusii zaoberajúcej sa 

touto témou v rámci niekoľko stočlenného alebo niekoľko tisícčlenného kolektívu je 

groteskná. V takýchto prípadoch sa uplatňuje metóda abecedného zoraďovania autorov. 

Redakcie niektorých časopisov však takýto princíp nepodporujú.  

       V kolektíve autorov má významné postavenie ten autor, ktorý má na starosti 

komunikáciu s redakciou časopisu. Zvyčajne je to prvý autor, avšak touto komunikáciou 

môže byť poverený aj iný z autorov. V zozname autorov sa tento autor označuje nejakou 

značkou za menom, napríklad hviezdičkou a v anglickom texte je zvyčajne na spodnej 

strane prvej strany za touto značkou  označenie „corresponding autor“  alebo formulácia 

„ to whom the correspondence should be addressed“ (v starších publikáciách). Niekedy je 

autor zodpovedajúci za komunikáciu uvedený aj na konci publikácie.    

 Zaujímavý pohľad na zoraďovanie mien autorov v publikáciách vnieslo na 

Slovensku opatrenie, podľa ktorého sa v zoznamoch publikačnej činnosti akademických 

pracovníkov (v tzv. Evidencii publikačnej činnosti; skratka: EPČ), uvádza percentuálny 

podiel jednotlivých autorov na vzniku publikácie. Netýka sa to iba pôvodných vedeckých 
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prác, ale všetkých publikačných produktov registrovaných v uvedenej databáze. Toto 

opatrenie týkajúce sa všetkých autorov na vysokých školách (teda najmä učiteľov) a 

vedecko-výskumných pracovníkov na Slovenskej akadémii vied, bolo výsledkom snahy 

o hodnotenie vedeckej produkcie jednotlivých akademických pracovísk. Tá sa hodnotí na 

základe počtu vybranej skupiny publikácií, ktorá zahrňuje najmä pôvodné práce 

publikované vo vedeckých časopisoch. Pretože autorské kolektívy veľmi často pozostávajú 

z autorov pochádzajúcich z rôznych pracovísk, bolo nutné začať takýmto spôsobom 

rozdeľovať každú publikáciu medzi tieto pracoviská formou zohľadňovania 

percentuálneho podielu jednotlivých autorov. Toto opatrenie dostalo vyjadrovanie tzv. 

zásluhovosti na vzniku publikácii do úplne absurdnej roviny, keď tieto podiely sa  

kvantifikujú nejakými číselnými údajmi bez toho, aby existovalo nejaké jednotné kritérium 

na základe, ktorého by sa mohlo odvodiť. Na takomto kritériu však nemôže byť vo 

vedeckej komunite žiadna dohoda. Hlavný dôvod je ten, že vznik publikácie je spojený 

s realizáciou kvalitatívne rozdielnych činností, ktorých číselné porovnávanie je nemožné. 

Pravdepodobne hlavným podkladom pre súčasnú prax navrhovania percentuálnych 

podielov spoluautorstva v zoznamoch EPČ je čas strávený riešením problémov spojených 

so vznikom publikácie. Aké sú to činnosti, je však otázne. Teda napriek tomu, že 

požiadavka na zistenie participácie jednotlivých autorských pracovísk na vedeckej 

publikačnej produkcii je legitímna, vyššie spomenutú metódu určovania percentuálneho 

podielu autorov na vzniku publikácie možno považovať za principiálne pochybnú. 

Podrobnejšie sa tomuto problému venuje článok, ktorého kópia je na obr. 8. 2. 5. 

      Niektoré časopisy riešia problém príspevku jednotlivých autorov ku vzniku publikácie 

samostatnou časťou s názvom „Authors contributions“. Príklad takého riešenia ukazuje 

obr. 8. 2. 6.  

 

 

Obr. 8. 2. 1. Obrázok ukazuje úvodnú časť publikácie v časopise Solid State Phenomena 
s autormi a priradenými označeniami pracovísk a kontaktnými mailovými adresami 
autorov.   
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Obr. 8. 2. 2. Titulná stránka publikácie z roku 2015 s doteraz najväčším zaznamenaným 
počtom autorom. Na tejto práci sa podieľalo 5154 autorov. Na zvyčajnom mieste je 
uvedený iba prvý autor. Kompletný autorský kolektív je na konci odbornej časti práce.  
Zdroj: <https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

Obr. 8. 2. 3. Pohľad na prvú z 15 strán s abecedne zoradenými autormi vyššie spomenutej 
publikácie.  
Zdroj: <https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803> 
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Obr. 8. 2. 4. Druhá strana tohto zoznamu. 
Zdroj: <https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.114.191803> 
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Obr. 8. 2. 5. Kópia článku vyjadrujúca sa k problému uvádzania percentuálnych podielov 
autorov odborných publikácií. Článok bol publikovaný v roku 2015 v časopise Naša 
univerzita  na strane 24. Je k dispozícii aj na adrese:  

<https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2014-15/2015_09.pdf> 
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Obr. 8. 2. 6. Príklad vyčlenenia zvláštnej časti článku pre vyjadrenie príspevku 
jednotlivých autorov pri vzniku publikácie. Táto časť je zvyčajne lokalizovaná do záveru 
publikácie. (Zdrojová publikácia: Wang, R. et al.: Hydrothermal synthesis of 
nanostructured graphene/polyaniline composites as high-capacitance electrode materials 
for supercapacitors. Sci. Rep. 7, 44562 (2017)). 
Zdroj: <https://www.nature.com/articles/srep44562.pdf> 
 

 
8. 3.   AUTORSKÉ PRACOVISKÁ A KONTAKTNÉ ADRESY AUTO ROV 
 

      Každá pôvodná práca vznikla na jednom alebo na viacerých pracoviskách. Zoznam 

týchto pracovísk obsahujúci jeho úplný názov a adresu je v publikáciách situovaný 

zvyčajne hneď za zoznamom jej autorov, niekedy je však umiestnený aj na inom mieste, 

napríklad v ľavom dolnom rohu prvej strany, hneď pod hlavným textom publikácie. 

V prípade viacerých autorov pochádzajúcich z viacerých pracovísk sa označuje príslušnosť 

každého autora k príslušnému pracovisku formou priradenia horného indexu čísla, písmena 

alebo inej značky za menom autora a zároveň pred príslušný názov pracoviska. Ak jeden 

autor realizuje prácu na dvoch alebo aj na viacerých pracoviskách, je potrebné uviesť 

všetky tieto pracoviská. Preto súčet pracovísk môže prevyšovať počet autorov.  

      V predchádzajúcej časti venovanej autorom publikácie bol spomenutý problém 

priraďovania percentuálneho podielu jednotlivých autorov na vzniku publikácie. Tento 

problém sa však týka aj podielu jednotlivých autorských pracovísk, teda katedier, fakúlt 

a ústavov jednotlivých vysokých škôl a zároveň pracovísk a ústavov Slovenskej akadémie 

vied. Súvisí to s vyššie spomenutým problémom hodnotenia vedeckej publikačnej činnosti 

uvedených pracovísk a inštitúcií. 

      Pod zoznamom autorských pracovísk sa v súčasnosti nachádzajú kontaktné mailové 

adresy autorov. V prípade, ak je autorov veľký počet, uvádza sa iba jedna adresa autora 

zodpovedajúceho za komunikáciu. Príklad zvyčajnej formy uvádzania názvov a adries 

autorských pracovísk a kontaktných mailových adries autorov ukazuje obr. 8. 2. 1.    
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Obr. 8. 3. 1. Príklad označenia mailových adries v elektronicky prístupnej publikácii 
(Zdrojová publikácia: Wang, R. et al.: Hydrothermal synthesis of nanostructured 
graphene/polyaniline composites as high-capacitance electrode materials for 
supercapacitors. Sci. Rep. 7, 44562 (2017)). 
Zdroj: <https://www.nature.com/articles/srep44562.pdf> 
 
 
8. 4.   DÁTUM PRIJATIA A DÁTUM AKCEPTÁCIE  
 

      Jedná  sa o najkratšiu časť vedeckých publikácií a v anglickom texte ju tvorí slovné 

spojenie „Recieved“ s uvedeným dátumom, niekedy je to „Submission date“. Za ním 

nasleduje dátum akceptácie publikácie redakciou (Accepted alebo Acceptance date). 

Dátumy prijatia a akceptácie publikácie sú zvyčajne lokalizované hneď za názvami 

autorských inštitúcii, niekedy za kľúčovými slovami alebo až na konci publikácie za 

zoznamom literatúry.  

      Časový odstup oboch dátumov sa zväčša pohybuje od niekoľkých týždňov až po 

niekoľko mesiacov. Hlavnú časť tohto časového rozmedzia tvorí doba potrebná na získanie 

recenzných posudkov. Dátum prijatia odbornej publikácie hrá významnú úlohu v prípade 

publikovania výsledkov v takých oblastiach výskumu, ktoré sú z vedeckého alebo aj 

komerčného hľadiska stredobodom mimoriadnej pozornosti. Určuje totiž prioritu vedeckej 

informácie so všetkými jej dôsledkami. V tejto súvislosti je každý autor alebo autorský 

kolektív postavený pred dilemu, či nejakú zistenú informáciu zverejniť čím skôr bez 

dlhodobého preverovania a tak riskovať aj jej neprijatie vo forme článku redakciou 

časopisu alebo dokonca aj nejakú medzinárodnú hanbu v prípade jej zverejnenia alebo 

naopak svoj objav podrobne preverovať a riskovať stratu svojej priority. História vedy 

poukazuje na mnoho prípadov z oboch typov rozhodnutí a tým zároveň aj šťastných alebo 

nešťastných vedeckých dôsledkoch napríklad vo forme získania alebo nezískania 

Nobelových cien. Z hľadiska možnosti praktického využitia publikovanej informácie 

napríklad v priemysle, je uvedený dátum prijatia významný preto, že takto publikovanú 
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informáciu alebo riešenie už nemožno patentovať. Opačná možnosť prioritného 

patentovania a následného zverejnenia v publikácii však existuje.         

 
 
8. 5.   ABSTRAKT 

 
 Súhrn alebo abstrakt je krátke zhrnutie obsahu celej publikácie. Obsahuje stručný 

popis skúmaného problému, stratégiu a metódy jeho riešenia a hlavné jeho závery. Jeho 

rozsah je približne 5 až 20 riadkov, niekedy sa však redakciou časopisu definuje 

maximálnym počtom slov alebo znakov (napríklad sto slov). Táto časť publikácie 

v angličtine je označená slovom Abstract alebo Summary, prípadne môže byť aj bez 

označenia.     

 Súhrn je veľmi dôležitá časť publikácie, pretože rozhoduje o tom, či sa potenciálny 

záujemca rozhodne prečítať si aj celý článok. Takéto rozhodnutie nebolo ešte v nedávnej 

minulosti maličkosťou, pretože u tlačených dokumentov bolo nutné si ich fyzicky 

zaobstarať využitím medziknižničných služieb alebo poštovou zásielkou od autora. Aj 

v súčasnosti nemusí byť toto rozhodnutie bez problémov, pretože mnohé servisné služby 

v oblasti výmeny vedeckých informácií poskytujú zdarma iba abstrakt spolu 

s bibliografickými údajmi a zaslanie kompletných publikácií v elektronickej forme je 

spoplatňované.  

        Zásady formulovania súhrnu sú tie isté ako zásady písania celého odborného textu, 

avšak vzhľadom na jeho malý rozsah, ako aj jeho veľmi exponované postavenie z pohľadu 

mechanizmov výmeny vedeckých informácií, je dodržiavanie zásad stručnosti a vysokej 

informačnej hodnoty ešte dôležitejšie, ako v samotnom hlavnom texte publikácie.  

 Slovo súhrn (angl.: abstract) je okrem vyššie spomenutej časti publikácie zároveň 

aj označením pre text, ktorý poskytovali alebo poskytujú niektoré referátové periodiká ako 

zhrňujúcu informáciu o publikácii. Jeho poslanie je rovnaké, avšak jeho autormi, sú 

špecializovaní rešeršní pracovníci a nie autori publikácie. Príklad takýchto abstraktov bol 

uvedený v časti venovanej referátovému periodiku Chemical Abstracts.  
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Obr. 8. 5. 1. Príklad abstraktu publikácie zverejnenej v časopise Membrane Science and 
Technology v roku 2000 hovorí o hlavných krokoch prípravy membrán na báze 
syntetického tektosilikátu zeolitu. Obrázok pochádza z databázy publikácií Science Direct, 
ktorá patrí medzi voľne prístupné databázy Akademickej knižnice Univerzity Komenského 
v Bratislave.     
Zdroj: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927519300800169>      
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Obr. 8. 5. 2. Príklad abstraktu staršej publikácie z oblasti teoretickej chémie zverejnenej v 
roku 1982 v časopise Chemické Zvesti (Vol. 36(6)) na strane 749 až 760. Z dnešného 
pohľadu je zaujímavé, že abstrakt je tu v ruskom a anglickom jazyku, pričom hlavná časť 
článku je v Angličtine. Takéto zdvojovanie abstraktov je dnes veľmi nezvyčajné.  
Domovským pracoviskom troch zo štyroch autorov tejto publikácie je Katedra fyzikálnej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je 
priekopníkom tejto netradičnej oblasti chémie.    
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8. 6.   KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 

Kľúčové slová („key words“), sú súborom slov, ktorými sa autori publikácie snažia 

vyjadriť jej hlavné zameranie. V publikáciách orientovaných na chémiu sú kľúčovými 

slovami napríklad názvy syntetizovaných zlúčenín, ich prekurzorov, skupinové názvy 

zlúčenín a materiálov, ako aj názvy použitých analytických a identifikačných metód. 

Kľúčové slová sú veľmi exponovanou a zároveň aj veľmi dôležitou časťou publikácie, 

pretože zohrávajú významnú úlohu pri hľadaní a zverejňovaní vedeckých informácií. 

V začiatkoch počítačového spracovania vedeckých informácií zohrávali kľúčové slová 

najdôležitejšie oporné body tohto systému. Vyplývalo to z toho, že prvé veľké centrálne 

počítače, ktoré poskytovali rešeršné služby počas druhej polovice 20. storočia, 

spracovávali okrem bibliografických údajov zvyčajne iba názov publikácie a kľúčové 

slová. V súčasnosti síce kľúčové slová stále zohrávajú významnú úlohu, avšak s výrazným 

nárastom výkonnosti počítačov dostala už stratégia vyhľadávania informácií vo vede 

komplexnejší charakter.  

 

 

 
 
Obr. 8. 6. 1.  Dva príklady uvedenia kľúčových slov spolu s dátumom prijatia a dátumom 
akceptácie publikácie v elektronickej forme. 
Zdrojová publikácia (horný obrázok):  Yalou Guo, Hui Zhang, Yingshu Liu: Desorption 
characteristics and kinetic parameters determination of molecular sieve by 
thermogravimetric, Adsorption Science and Technology, 1 – 16 (2018).   
Zdrojová publikácia (dolný obrázok): Hany A Elazab, MA Sadek, Tamer T El-Idreesy: 
Microwave-assisted synthesis of palladium nanoparticles supported on copper oxide in 
aqueous medium as an efficient catalyst for Suzuki cross-coupling reaction, Adsorption 
Science and Technology, 1 – 14 (2018).   
Zdroj (horný obrázok): 
<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0263617418772665>   
Zdroj (dolný obrázok): 
<http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0263617418771777> 
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Obr. 8. 6. 2. Príklad staršej publikácie z roku 1986, v ktorej nie sú uvedené kľúčové slová, 
a v ktorej je dátum prijatia uvedený až na jej konci.  
Publikácia je z časopisu Acta Chemica Scandinavica A. Je uverejnená na strane 142 až 
148. 
Zdroj: <http://actachemscand.dk/pdf/acta_vol_40a_p0142-0148.pdf> 
 

 
Kľúčové slová sú zvyčajne umiestnene hneď za abstraktom publikácie. Niektoré 

časopisy však uvedenie kľúčových slov nepožadujú. 
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8. 7.   ÚVOD 
 

 Úvod (Introduction) je začiatočnou časťou hlavného textu publikácie. Jeho 

hlavným poslaním je stručne zoznámiť čitateľa so situáciou v oblasti, ktorá bezprostredne 

súvisí s témou riešenou v publikácii. Okrem všeobecnej časti, v ktorej sa hovorí o  

prípadnom praktickom využití výskumu v danej oblasti, úvod obsahuje aj hlavné závery 

tých prác, na ktoré publikácia nejakým spôsobom nadväzuje. Zároveň poukazuje aj na 

otvorené problémy v diskutovanej problematike. Úvodná časť publikácie zvyčajne končí 

formuláciou vedecko-výskumného zámeru, ktorého riešenie je obsahom publikácie, a ktorý 

bezprostredne vyplynul z predchádzajúceho textu.  

      V tejto súvislosti sa otvára otázka,  čo môže a čo nemôže byť predmetom vedeckého 

výskumu. Počet možných výskumných cieľov vedeckých prác je pravdepodobne 

nekonečný, čo však  platí aj o počte cieľov, ktoré však nemôžu spadať do kategórie 

vedeckých cieľov, a to aj napriek tomu, že tieto ciele môžu mať vysoko odborný charakter. 

K typickým vedeckým cieľom v oblasti chémie môže patriť napríklad metóda syntézy 

nejakej novej látky, zistenie jej štruktúry, zistenie vzťahu medzi podmienkami prípravy 

nejakej látky a jej výslednými vlastnosťami alebo odhalenie mechanizmu chemických 

reakcií alebo všeobecných zákonitostí v určitom súbore javov. Podobne to môže byť 

výskum syntézy nejakej kompozitnej látky s cieľom získania nejakého materiálu s určitými 

optimálnymi fyzikálnymi vlastnosťami vzhľadom na nejaké konkrétne využitie. Vedeckým 

cieľom však nemôže byť samotné použitie nejakej laboratórnej, analytickej alebo 

identifikačnej techniky, avšak ich vývoj alebo nová aplikácia ním môže byť. Vedeckým 

cieľom tiež nemôže byť napríklad miešanie vodného roztoku síranu meďnatého, 

skenovacia elektrónová mikroskopia povrchu platinového katalyzátora alebo infračervená 

spektroskopia nejakého minerálu.  

      Na tomto mieste je však potrebné sa zmieniť o vzťahu názvu vedeckej práce 

a samotného vedeckého cieľa. Niekedy je názov publikácie formulovaný tak, že je zároveň 

aj cieľom práce. Takýmto názvom je napríklad „Vplyv pH na sorpciu látky X na 

nanopórovitých formách oxidu titaničitého“. (Presne formulovaný cieľ by mal byť 

„Zistenie vplyvu pH na nanopórovité formy oxidu titaničitého“.) Väčšinou však názov 

publikácie nemožno považovať za cieľ práce. Ako príklad možno uviesť, že cieľom práce 

nemôže byť napríklad sušenie sól-gélových produktov na báze kyseliny kremičitej, avšak 

názov publikácie „Vplyv podmienok sušenia kyseliny kremičitej na jej pórovitú štruktúru“ 

je prijateľný.   
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Obr. 8.7.1. Príklad úvodu publikácie z roku 2011 z časopisu American Chemical Science 
Journal, (Vol. 16, Issue 3) s farebne vyznačenou časťou, v ktorej sa hovorí o cieľoch 
práce. (Publikácia: T. Fukami, S. Hiyajyo, S. Tahara and C. Yasuda: Thermal Properties, 
Crystal Structure, and Phase Transition of Racemic CaC4H4O6•4H2O Single Crystals) 
Zdroj: <http://www.sciencedomain.org/abstract/16006>  
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8. 8.   EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 
 Táto časť práce je zvyčajne označovaná ako „Experimental“ alebo „Materials and 

Methods“ a niekedy môže byť rozdelená na niekoľko samostatných častí. Je situovaná 

hneď za úvodom publikácie a obsahuje predovšetkým zoznam východiskových chemikálií 

a látok použitých v práci. V prípade že sa jedná o komerčné produkty, je názov každej 

z použitých látok doplnený jednoznačnou identifikáciou ich výrobcu alebo dodávateľskej 

firmy, niektorým z konvenčných spôsobov vyjadrenia ich čistoty, resp. koncentrácie 

prítomných prímesí a prípadne aj inými dôležitými vlastnosťami. U nekomerčných 

produktov je uvedený stručný spôsob ich prípravy, prípadne odvolanie sa na tento spôsob 

prípravy. Zároveň obsahuje tie ich významné vlastnosti, ktoré majú vzťah k publikovanej 

téme.   

         V experimentálnej časti publikácie sa ďalej uvádzajú postupy prípravy látok, použité 

analytické a identifikačné metódy, podmienky pri ktorých boli tieto metódy využité a jasné 

identifikácie použitej prístrojovej techniky. Tie zahrňujú názov prístroja a jeho typ, 

výrobcu a prípadne aj niektoré iné dôležité špecifikácie. Pre popis použitých metód 

a metodík platí všeobecné pravidlo, že by mal byť síce čo najstručnejší, avšak musí 

obsahovať všetky informácie potrebné k ich zopakovaniu. Najbežnejšími informáciami 

tohto typu informácií v chémii patrí teplota a tlak syntézy, časový priebeh teplotných 

a tlakových zmien, koncentrácie prekurzorov, pH roztokov, spôsob a rýchlosť dávkovania 

východiskových látok, hmotnosť alebo objem reaktantov, objem reakčnej nádoby, teplota 

a doba sušenia produktov a mnohé iné. Údaje, ktoré sa zvyčajne v chémii a iných 

prírodných vedách v týchto postupoch neudávajú, patrí napríklad dátum začiatku a konca 

experimentu, história a jeho spoločenské kontexty alebo informácie o neúspešných 

experimentoch. Pre niektoré také informácie ako je napríklad počet otáčok laboratórnej 

miešačky, jej rozmery, spôsob mletia vzoriek, tvar a rozmery syntéznych a chladiacich 

nádob, typ zariadení použitých na sušenie vzoriek alebo spôsob uchovávania alebo 

transportu vzoriek, neplatí nejaké všeobecné pravidlo o ich potrebe uvádzania. V mnohých 

prípadoch však sú natoľko podstatné, že bez nich nemožno experiment spoľahlivo 

zopakovať a preto je nutné ich uviesť.  

      Experimentálna časť publikácie je v niektorých časopisoch rozdelená na časti venované 

zvlášť použitým látkam a materiálom a zvlášť použitým metódam a metodikám. V takomto 

prípade príslušné názvy týchto častí môžu byť „Materiály“ („ Materials“), „ Experimentálne 

postupy“ („ Experimental procedures“, „ Experimental details“) alebo napr. „Metódy 
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merania“ (napr. „Photocatalytic activity measurement“). V mnohých časopisoch 

publikujúcich výsledky experimentálneho výskumu však časti s vyššie spomenutými 

názvami vôbec neexistujú, pretože sú nahradené názvami konkrétnych metód a metodík, 

napríklad „Adsorpčné experimenty“, „ Syntéza.....“ alebo „Termický rozklad.....“.       

 

 

 
 
Obr. 8. 8. 1. Fragment experimentálnej časti publikácie rozdelenej na niekoľko sekcií. 
Zdrojová publikácia: Irina E. Gulerez, Guennadi Kozlov, Angelika Rosenauer, and Kalle 
Gehring: Structure of the third catalytic domain of the protein disulfide isomerase ERp46, 
Acta Crystallogr Sect. F Struct. Biol. Cryst. Commun. 2012 Apr 1; 68(Pt 4): 378–381. 
Zdroj: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3325802/> 
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Obr. 8. 8. 2. Časť úvodnej strany článku venovaného téme komplexných zlúčenín vanádu 
so začiatkom jej experimentálnej časti.  Článok bol publikovaný v časopise Transition 
Metal Chemistry v roku 2014. 
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Obr. 8. 8. 2. (pokračovanie) Hlavná časť experimentálnej časti publikácie 
z predchádzajúcej strany v časopise Transition Metal Chemistry. 
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Obr. 8. 8. 3. Fragment experimentálnej časti publikácie z oblasti rádioaktívnych odpadov 
s názvom Determination of 63Ni in the low level solid radioactive waste  publikovanom 
v roku 2011 v časopise Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Vol. 289: 251-
256; autori: O. Rosskopfová, M. Galamboš, P. Rajec).  
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Obr. 8. 8. 4. Pohľad na záver experimentálnej časti a úvodnú časť výsledkov a diskusie 
publikácie s názvom Synthesis and crystal structure of two copper (II) complexes with 
coordinated decavanadate ion od anorganických chemikov L. Bartošovej, Z. Padělkovej, 
E. Rakovského a P. Schwendta. Článok bol publikovaný v časopise Polyhedron v roku 
2012. Tento časopis sa zameriava na rôzne témy spadajúce pod anorganickú chémiu. 
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Obr. 8. 8. 5. Experimentálna časť publikácie s názvom Creation of nanocomposites based 
on carbon nanotubes and nanotubes of TiO2 (Autori: M. Kadlečíková, K. Jesenák, J. 
 Breza, M. Hubeňák, M. Kolmačka, Ľ. Vančo, J. Kadlečík a M. Čaplovičová. Publikácia: 
Zborník príspevkov z konferencie NANOCON 2014, Brno, ČR.  
Zdroj: <http://nanocon2014.tanger.cz/cz/zobrazit-seznam-prispevku/> 
 
 
 
8. 9.   VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 
Časť publikácie venovaná výsledkom a ich diskusii nasleduje za jej 

experimentálnou časťou a môže byť zhrnutá pod jednotným názvom „Výsledky a diskusia“ 

(„Results and discussion“) alebo je rozdelená do dvoch samostatných častí „Výsledky“ 

(„Results“) a „Diskusia“ („ Discussion“). V oboch prípadoch predstavuje z hľadiska jej 

rozsahu hlavnú časť publikácie.  

Výsledky sú v nej zverejňované vo forme textu doplneného o tabuľky, grafy, 

histogramy a obrázky. Je všeobecnou požiadavkou, že vyjadrovanie výsledkov sa 

nezdvojuje, resp. neznásobuje, napríklad ich paralelným uvádzaním vo forme tabuliek 

a zároveň aj grafov. Táto požiadavka je jednou z metód dodržiavania všeobecnejšej zásady 

stručnosti vedeckých a odborných textov. 

 Vzájomný pomer textovej časti a ďalších spomenutých foriem uvádzania 

výsledkov, ako aj grafická úprava obrázkov, grafov, tabuliek a histogramov, je často 

typická pre jednotlivé úzko špecializované odbory chémie a iných prírodných vied.   

Všeobecnou zásadou pri uvádzaní výsledkov je dodržiavanie nejakej ucelenej 

koncepcie, čo znamená, že poradie zoraďovania jednotlivých tém je z hľadiska realizácie 

experimentu buď chronologické alebo, že témy vytvárajú nejakú logickú konštrukciu. Do 
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výsledkov publikácie sa zvyčajne zaraďujú iba výsledky tých experimentov, ktoré viedli 

k nejakému reprodukovateľnému výsledku. Zvyčajne sa tam nezaraďujú informácie o 

neúspešných pokusoch. Niektoré parciálne neúspešné kroky síce môžu byť niekedy 

spomenuté, avšak nie je zvykom celú publikáciu venovať popisu neúspešných 

experimentov. Označenie „neúspešný“ má tu význam vo vzťahu k jasne stanovenému 

cieľu, čo môže byť napríklad syntéza konkrétnej doteraz neznámej zlúčeniny, zistenie 

štruktúry látky, syntéza zlúčeniny alebo materiálu s vysokou elektrickou vodivosťou s 

jasne definovaným rozsahom tejto vlastnosti, syntéza látky s vysokým špecifickým 

povrchom (znova jasne špecifikovaným) alebo syntéza keramického materiálu so zadanou 

kombináciou fyzikálnych vlastností.  

Všeobecnú zásadu nezverejňovania informácií o neúspešných experimentoch však 

nemožno chápať tak, že by sa mali uvádzať výsledky iba tých experimentov, ktoré vedú 

k potvrdeniu našich vlastných hypotéz. Tento prístup sa považuje za neetický napriek 

tomu, že v histórii prírodných vied možno nájsť veľký počet prípadov porušovania tejto 

zásady.  

Diskusná časť publikácie zahrňuje interpretáciu vlastných, práve predložených 

výsledkov, konfrontáciu týchto výsledkov buď s výsledkami prác iných autorov alebo s 

výsledkami predchádzajúcich vlastných prác. Diskusia môže viesť k vyvráteniu záverov 

predchádzajúcich prác, k ich potvrdeniu alebo aj k nejednoznačnému výsledku. Ten môže 

vyplývať z odlišností rôznych parciálnych záverov starších a novších prác. Všeobecne sa 

za prínos vedeckej práce považuje aj vyvrátenie starších tvrdení, ich spresnenie alebo 

získanie  úplne nových poznatkov.  

 Rozdelenie, prípadne nerozdelenie časti venovanej výsledkom a diskusii na dve 

samostatné časti nie je zväčša vecou diskusie, pretože je určené záväznými pravidlami 

odborných časopisov. Obe riešenia majú svoje výhody a nevýhody. Hlavnou nevýhodou 

dvoch samostatných častí „Výsledky“ a „Diskusia“ je nutnosť vzájomnej konfrontácie     

oboch častí jednak pri ich tvorbe, ale aj pri ich čítaní. Tie sú totiž lokalizované na rôznych 

miestach publikácie.  Tento problém môže byť zvlášť exponovaný u rozsiahlych publikácií 

bez ohľadu na to, či sú v elektronickej alebo tlačenej forme. Aj v prípade neveľkého 

rozsahu publikácie je nutnosť preskakovania medzi oboma časťami nevýhodou.  
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Obr. 8. 9. 1. Pohľad na úvodné časti článku venovaného komplexným zlúčeninám vanádu. 
Článok anorganických chemikov P. Antala, P. Schwendta, J. Tatierskeho, R. Gyepesa a M. 
Drábika bol publikovaný v časopise Transition Metal Chemistry v roku 2014 na strane 893 
až 900. 
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Obr. 8. 9. 1. (pokračovanie) Pohľad na časť jednej z ďalších stránok článku 
z predchádzajúcej strany. 
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Obr. 8. 9. 2. Mnohé publikácie z oblasti teoretickej chémie nemajú tradičné členenie na 
časti s vyššie uvedenými názvami. Príklad niektorých častí takýchto publikácií ukazuje 
tento obrázok. (Zdrojová publikácia:  Eric Paquet1 and Herna L. Viktor: Computational 
Methods for Ab Initio Molecular Dynamics, Advances in Chemistry, Vol 2018, Article ID 
9839641  
Zdroj: <https://www.hindawi.com/journals/ac/2018/9839641/> 
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Obr. 8. 9. 3. Tradičné členenie nemajú zvyčajne ani prehľadové publikácie, tak ako 
napríklad tento článok, ktorý okrem štandardných grafov navyše obsahuje aj rôzne farebné 
ilustrácie a historické fotografie. Zdroj dokumentu je uvedený na obrázku.  
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Obr. 8. 9. 4. K najobsažnejším častiam publikácií z oblasti materiálovej chémie patria 
snímky optickej alebo elektrónovej skenovacej mikroskopie. Na obrázkoch sú uhlíkové 
nanorúrky syntetizované na silikátových matriciach.  
Zdrojová publikácia:  J.  Breza,  K. Pastorková, M. Kadlečíková, K. Jesenák, 
M. Čaplovičová, M. Kolmačka, F. Lazišťan: Synthesis of nanocomposites based on  
nanotubes and silicates, Applied Surface Science, 258, (2012) 2540-2543.   
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Obr. 8. 9. 5. Ďalší príklad s obrázkom v publikácii zaoberajúcej sa fotokatalytickými 
vlastnosťami vrstiev deponovaných na keramických penách.   
Zdrojová publikácia: M. Vargová, K. Jesenák, G. Plesch, M. Gorbár, F. U. Fogt: Undoped 
and Zr(IV) doped titania thick films supported on teticulated macroporous ceramic foams 
and their photocatalytic activity, Zborník príspevkov z 13. Konference o speciálních 
anorganických pigmentech a práškových materiálech, Fakulta chemicko-technologická 
Pardubice, 22. 9. 2012, s. 106-110.   
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Obr. 8. 9. 6. V minulosti zriedkakedy obsahovali chemicky zamerané publikácie 
v odborných časopisoch farebné obrázky. V súčasnosti je zastúpenie farebných obrázkov 
častejšie. Typické obrázky výrazne sfarbených reálnych objektov sa nachádzajú napríklad 
v publikáciách pojednávajúcich o anorganických pigmentoch.  
Zdrojová publikácia (horný obrázok):  N. Gorodylová, P. Šulcová: New approach to the 
synthesis of rare phosphate Na9Co3(PO4)5 and its advantages in view of thermal and 
optical proerties of he product, J. Therm. Anal. Calorim. (2017) 130: 503-513. 
Zdrojová publikácia (dolný obrázok):  J. Večeřa, J. Dohnalová, P. Mikulášek, P. Šulcová: 
The influence of concentration of doping elements on anatase-rutile transformation at the 
synthesis of rutile pigments (Ti, Cr, Nb)O2 and their pigmentary properties, J. Therm. 
Anal. Calorim. (2014) 116: 547-555. 
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8. 10.   ZÁVER 
 
      Záver (Conclusion) resp. závery (Conclusions) odborných publikácií sú zvyčajne ich 

výlučne textovou časťou nasledujúcimi po diskusnej časti. Vo väčšine prípadov už 

neobsahujú tabuľky, obrázky a iné podobné dokumenty. Hlavnými cieľmi záverov sú  

veľmi stručné zhodnotenia výsledkov práce, poukázanie na otvorené problémy a zároveň 

aj načrtnutie ďalšej možnej cesty výskumu v diskutovanej téme. Často v tejto časti 

publikácie možno nájsť aj opätovné pripomenutie dôležitosti bádania v tejto oblasti či už 

z hľadiska vedeckého alebo z hľadiska aplikačných možností napríklad v priemyselných 

technológiách.  

      Niektoré publikácie však nemajú samostatnú časť s vyššie uvedenými názvami 

a mnohé časopisy nepožadujú takúto časť ako záväznú. V takom prípade sú parciálne 

závery priamo včlenené do diskusnej časti. Takýto prípadom je aj publikácia s názvom 

Synthesis and crystal structure of two copper (II) complexes with coordinated 

decavanadate ion publikovaná v časopise Polyhedron v roku 2012, z ktorej jedna strana je 

na obr. 8. 8. 4. a zároveň aj  publikácia z časopisu Transition Metal Chemistry s jej prvou 

stranou na obr. 8. 9. 1.    

 
 

 
 
Obr. 8. 10. 1. Krátky záver publikácie z oblasti analytickej chémie.  
(Publikácia: S. S. Hayrapetyan,  H. G. Khachatryan:  Wide-porosity silicas for high-
performance liquid chromatography,  Acta Chromatographica, 15 (2005), p. 162-171) 
Zdroj: <http://acta-chromatographica.us.edu.pl/> 
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Obr. 8. 10. 2. Príklad záveru prehľadného článku z oblasti teoretickej chémie s názvom 
Computational Methods for Ab Initio Molecular Dynamics. Článok bol publikovaný 
v časopise Advances in Chemistry v roku 2018. Autormi sú  Eric Paquet1 a Herna L. Viktor 
Zdroj: <https://www.hindawi.com/journals/ac/2018/9839641/> 
 
 
 

8. 11.   KONFLIKT ZÁUJMOV 
 

      Konflikt záujmov (Conflicts of Interests) je krátke vyjadrenie lokalizované za záverom 

publikácie. V súčasnosti dve najčastejšie formy tejto časti publikácie ukazuje obr. 8.10. 1.            

V starších publikáciách toto vyjadrenie zvyčajne absentovalo. Napriek malému rozsahu 

tejto časti je jej význam veľký, čo súvisí s relatívne veľkým počtom prípadov, ktoré 

spadajú práve do kategórií konfliktov záujmov.   

     Vo všeobecnosti potenciálny konflikt záujmov v súvislosti s výskumom  a odbornými 

publikáciami môže nastať v takých prípadoch, keď riešiteľ výskumného problému, resp. 

autor publikácie, jeho zamestnávateľ alebo sponzor, má finančné, obchodné, právne alebo 

iné vzťahy s ďalšími organizáciami a osobami, ktoré môžu nejakým spôsobom ovplyvniť 

tento výskum. Pri zaslaní rukopisu publikácie musia jeho autori informovať editora 

časopisu o týchto konfliktoch. Ten sa na základe toho rozhoduje, či publikácia bude alebo 

nebude zverejnená. Autorské vyhlásenie o neexistujúcich konfliktoch záujmu je snahou 

redakcií o publikovanie výsledkov objektívneho, nezaujatého a nezávislého výskumu, teda 

takého, ktorý nie je ovplyvnený vyššie spomenutými vzťahmi ich autorov. 

      Potenciálne možnosti konfliktov záujmu možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvou sú 

konflikty osobné. Zahrňujú možné konflikty napríklad s vlastným zamestnávateľom, 

s vlastnou konzultačnou a poradenskou činnosťou, vlastníctvom akcií a autorstvom 
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patentov, resp. vzťahom k patentovým záväzkom a vzťahom ku grantovým agentúram. 

Druhou je skupina konfliktov s organizáciami, v ktorých autor publikácie môže mať nejaké 

obchodné alebo finančné záujmy. Ako najčastejší príklad konfliktov záujmov sa uvádzajú 

konflikty medzi lekármi hodnotiacimi farmaceutické produkty formou vystúpení na 

konferenciách a formou vedeckých publikácií a farmaceutickými firmami, ktoré majú 

záujem o ich pozitívne hodnotenia. (Nejedná sa teda o prípad prísne záväzných procedúr 

testovania nových vyvíjaných liekov.)   

 

  

 
 

 
 
Obr. 8. 11. 1. Dve najčastejšie formy časti publikácie s názvom Konflikt záujmov.             

 

 

       Spektrum záujmov, ktoré výskum môžu negatívne ovplyvňovať je pomerne široké 

a však z nich sú najlepšie kontrolovateľné finančné záujmy s konkrétnymi finančnými 

odmenami a ziskami. Preto sa v publikáciách niekedy redukuje prehlásenie o konfliktoch 

záujmu na prehlásenie o absencii finančných konfliktov záujmu a zároveň (na inom 

mieste) sa zverejňujú zdroje financovania tohto výskumu.      

       Do konfliktov záujmu nepatrí snaha o ovplyvňovanie smerovania a stratégie výskumu 

takým spôsobom, aby ich autori dosiahli finančné a iné výhody u svojho zamestnávateľa. 

Tento prípad sa týka takmer výlučne akademických pracovísk, ktoré priamo alebo 

nepriamo zvýhodňujú svojich zamestnancov na základe počtu ich publikácií. Po formálnej 

stránke môže byť takéto snaženie pozitívne, ale zároveň môže byť v prípade podvodov 

iniciovaných takýmto profitom neetické. 

 

      Pri tejto príležitosti je však potrebné spomenúť, že v konflikte záujmov by nemali byť 

ani vydavateľstvá a redakčné rady odborných časopisov, čo znamená že sa musia snažiť 

o zabezpečenie takých recenzentov a posudzovateľov publikácií, ktorí nie sú vo vzťahu 

k hodnotenej téme v konflikte záujmov. 



201 
 

8. 12.   POĎAKOVANIA 
 

Poďakovanie („Acknowledgement“) je zvyčajne predposlednou časťou publikácie.  

V súčasnosti najčastejším adresátom poďakovaní je inštitúcia, ktorá financovala výskum, 

výsledkom ktorého bola táto publikácia. Zvyčajne je to nejaká grantová agentúra alebo 

sponzor. V prvom prípade sa uvádza názov tejto agentúry a zároveň aj číslo a prípadne aj 

názov grantového projektu. Poďakovanie grantovej agentúre treba chápať ako povinné aj 

preto, že pre túto agentúru je táto publikácia často jediným dokumentom o zmysluplnom 

využití poskytnutých finančných prostriedkov. Obsah poďakovania za finančné prostriedky 

je potrebné chápať aj v súvislosti s konfliktami záujmov diskutovanými v predchádzajúcej 

časti.    

V tejto časti publikácie sa možno poďakovať aj konkrétnym osobám, ktoré 

nejakým významným spôsobom prispeli k realizácii a k úspešnému publikovaniu jeho 

výsledkov. V takom prípade sa zväčša ďakuje za poskytnuté odborné rady, poskytnutie 

nejakých vzoriek, umožnenie vykonania nejakých experimentálnych prác alebo meraní, za 

formálnu prípravu rukopisu publikácie, jeho kritické posúdenie pred zaslaním do redakcie 

a taktiež za rôzne podnety v rámci odborných diskusií. Hranica medzi tým, čo ešte 

považujeme za dôvod na participáciu v autorskom kolektíve, a čo možno vyriešiť 

poďakovaním, nemusí byť vo všeobecnosti úplne jasná a musí sa  vyriešiť medzi 

zainteresovanými stranami. Na rozdiel od poďakovaní v beletristických dielach alebo aj v 

odborných monografiách, v ktorých sa veľmi často ďakuje napríklad rodinným 

príslušníkom alebo priateľom, v tomto type publikácií to však nie je zvykom.  

V niektorých starších publikáciách poďakovanie nemusí mať formu samostatnej 

časti nazvanej Poďakovanie resp. Acknowledgements.     
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Obr. 8. 12. 1. V súčasnosti na publikáciách autorov zo slovenských pracovísk je 
najčastejšie uvedené poďakovanie Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA). 
(Poďakovanie je z publikácie:  J. Breza,  K. Pastorková, M. Kadlečíková, K. Jesenák, 
M. Čaplovičová, M. Kolmačka, F. Lazišťan: Synthesis of nanocomposites based on  
nanotubes and silicates, Applied Surface Science, 258, (2012) 2540-2543.)   

 

 

 

Obr. 8. 12. 2. Príklad poďakovania grantovým agentúram zo záveru  publikácie: Wang, R. 
et al.: Hydrothermal synthesis of nanostructured graphene/polyaniline composites as high-
capacitance electrode materials for supercapacitors. Sci. Rep. 7, 44562 (2017)). 
Zdroj: https://www.nature.com/articles/srep44562.pdf 
 
 

 
 
Obr. 8. 12. 3. Poďakovanie konkrétnej osobe (zamestnancovi Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave) v staršej publikácii: J. Bujdák, H. Slosiariková: The reaction of 
montmorillonit with octadecylamine in solid and melted state, Applied Clay Science 
(1992) 263-2609. 
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8. 13.   ZOZNAM CITOVANÝCH ZDROJOV 
 

      Zoznam citovaných zdrojov môže vo všeobecnosti zahrňovať odkazy na vedecké 

a odborné publikácie, knihy, patenty, príspevky v zborníkoch z konferencií, normy, 

vedecko-výskumné správy, tabuľkové diela, atlasy spektier, databázy, výpočtové programy 

a iné. Môže sa jednať o rôzne tlačené alebo internetové zdroje alebo v zriedkavejších 

prípadoch to môžu byť aj odkazy na ústne informácie alebo osobnú komunikáciu. Zväčša 

má táto časť názov „Literatúra“ alebo „Zoznam literatúry“, v anglickom jazyku je 

príslušná časť označovaná ako „References“ resp. „Notes and references“.  

V najčastejšom prípade, ktorý predstavuje časopisecký článok, citácia obsahuje 

úplný zoznam jej autorov, názov článku, úplný názov časopisu alebo jeho medzinárodne 

prijatú skratku, číslo časopisu, ročník, začiatočnú alebo aj konečnú stranu publikácie. 

Citácia knihy zvyčajne obsahuje mená jej autorov, názov, vydavateľa, mená editorov, 

mená recenzentov, rok a miesto vydania, číslo knihy podľa medzinárodného štandardného 

číslovania (International Standard Book Number; skratka: ISBN), prípadne aj strany 

citovaného textu. Knižný zborník z konferencie sa cituje podobne ako kniha. Citácie 

internetových zdrojov by mali mimo názvu a autorov (v prípade ak sú k dispozícii) 

obsahovať aj internetovú adresu doplnenú o dátum použitia  tohto zdroja.                             

      Citované zdroje môžu byť usporiadané buď chronologicky, teda v tom poradí v akom  

sú spomenuté v texte. V takom prípade je citácia v texte označená poradovým číslom 

umiestneným buď v zátvorke alebo v podobe horného indexu lokalizovaného za 

posledným slovom  citovaného tvrdenia. Chronologické usporiadanie znamená, že zoznam 

odkazov sa začína prvou citovanou prácou a končí sa poslednou. 

       Druhá možnosť je abecedné usporiadanie podľa prvého písmena priezviska prvého 

autora práce. V texte je príslušná citácia označená menom tohto autora. Citácia je potom 

uvedená v zátvorke. Meno autora môže byť doplnené aj rokom zverejnenia príslušnej 

práce.     

Spôsob uvádzania citovaných zdrojov sa v jednotlivých časopisoch môže v rôznych 

detailoch líšiť, avšak u každého jednotlivého odborného časopisu je dlhodobo jednotný, 

a zároveň pre všetkých prispievateľov aj záväzný. Pre každú jednotlivú formu citovania je 

hlavnou všeobecnou zásadou nutnosť jednoznačnej identifikácie zdroja.  
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Obr. 8. 13. 1. Spôsob citovania zdroja v texte a chronologicky usporiadaný zoznam 
citovaných zdrojov v publikácii P. Antala, P. Schwendta, J. Tatierskeho, R. Gyepesa a M. 
Drábika venovaný komplexným zlúčeninám vanádu publikovanom v časopise Transition 
Metal Chemistry v roku 2014 na strane 893 až 900. 
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Obr. 8. 13. 2. Spôsob citovania zdroja v texte a abecedne usporiadaný zoznam citovaných 
zdrojov v publikácii uverejnenej v mineralogickom časopise Mineralia Slovaca. (Napriek 
tomu, že väčšina prác v tomto časopise má jasne geologické zameranie, niektoré práce sa 
zaoberajú aj chemickými témami. Súvisí to s tým, že minerály a horniny sú veľmi často 
priemyselne spracovávanou surovinou s využitím chemických alebo mechanochemických 
procesov.) 
Zdrojová publikácia: J. Ficeriová, P. Baláž, D. Gešperová: Nekyanidové spôsoby 
lúhovania zlata a striebra koncentrátu z Hodruše predupraveného ultrajemným mletím. 
Mineralia Slovaca, 31 (1999) 363-368 
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8. 14.   MENEJ ROZŠÍRENÉ ČASTI PUBLIKÁCIÍ  
 

      Okrem vyššie spomenutých častí môžu niekedy odborné časopisecké publikácie 

obsahovať aj také, ktoré sú skôr typické pre odborné monografie a učebnice. Sú nimi 

napríklad obsah (contents), zoznam ilustrácií (list of illustrations), zoznam tabuliek (list of 

tables), zoznam skratiek, značiek a symbolov (list of abbreviations, signs and symbols), 

dodatok (appendix) a prípadne aj terminologický slovník (terminological dictionary). 

Väčšina týchto časti sú však zaraďované  najmä do publikácií väčšieho rozsahu 

a v bežných publikáciách sa nevyskytujú veľmi často.   

 

 

 

Obr. 8. 14. 1. Časť prehľadného článku so zaradeným obsahom v jeho úvodnej časti. 
Článok bol uverejnený v roku 2010 časopise Chemické Listy (Vol. 104) na strane 103 až 
112.  
Zdroj: 

<http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1404/1404> 
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Obr. 8. 14. 2. Zoznam použitých skratiek v publikácii v časopise Chemické Listy z roku 
2008 je zaradený pred zoznamom použitej literatúry.  
(Identifikácia publikácie: dolný obrázok.) 
Zdroj: 

<http://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1663/1663> 
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Obr. 8. 14. 3. Zoznam symbolov je v tejto štrnásť stranovej publikácii z roku 1991 
v časopise Clay Minerals (Vol 26, strana 19 - 32) zaradený za zoznamom literatúry. 
Zároveň je súčasťou dodatku. 
Zdrojová publikácia: H. Favre, G. Lagaly: Organo-bentonites with Quarternary 
alkylammonium ions, Clay Minerals (1991) 26, 19 – 32. 
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9. POZNÁMKY K ŠTUDENTSKÝM ZÁVERE ČNÝM A 
KVALIFIKA ČNÝM PRÁCAM  

 
9. 1.   ÚVOD  

      Všeobecným termínom záverečná práca vo vzťahu k vysokoškolskému štúdiu sa chápe 

ten typ publikácií, ktoré je nutné vypracovať pre získanie niektorého z vysokoškolských 

titulov Bakalár (Bc.), Magister (Mgr.) a Doktor, resp. latinsky Philosophiae doktor (PhD). 

Patria sem bakalárske, diplomové a doktorandské dizertačné práce. V minulosti udeľovaný 

titul Kandidát vied (CSc.) približne zodpovedal dnešnému titulu „Philosophiae doktor“. 

(Skratka tohto titulu pochádza z latinského  „Candidatus scienciarium“ a bola udeľovaná 

od roku 1953 do roku 1996.) 

      Kvalifikačnými prácami v ich užšom ponímaní sa označujú rigorózne a habilitačné 

práce, ktoré sú v prírodných vedách podmienkou pre získanie  titulu Doktor prírodných 

vied (RNDr.). Habilitačné práce je potrebné vypracovať pre získanie titulu Docent (Doc.)  

         Nasledujúci text je súborom všeobecných poznámok k bakalárskym, diplomovým a 

doktorandským dizertačným prácam orientovaným na prírodovedné témy. Tieto práce nie 

sú síce typickými publikačnými produktmi, pretože ich  hlavným primárnym účelom nie je 

prispievať k rozširovaniu vedeckých poznatkov reprezentovaných primárnymi 

informačnými zdrojmi, ale majú byť potvrdením schopností študentov pracovať na určitej 

požadovanej úrovni s odbornou literatúrou, ako aj dokladom zvládnutia určitého okruhu 

experimentálnych metód a techník a zároveň aj schopnosti spracovania ich výsledkov a ich 

primeraná odborná interpretácia. Detailnejšia charakteristika ich obsahu sa však líši a je 

pre študentov záväzná v zmysle predpisov príslušnej školy. Napríklad na Univerzite 

Komenského v Bratislave je uvedená v časti „Obsah školského diela“ v ďalej citovanom 

Vnútornom predpise č. 12/2013. Uvedené záverečné práce sú súčasťou každého študijného 

programu a spolu s jej obhajobou patria medzi štátne skúšky riadiace sa na Slovensku §51 

odstavcom 3 Zákona o vysokých školách.  

      Záverečné práce teda nie sú súčasťou bežných publikačných databáz spomenutých 

v predchádzajúcich častiach tejto publikácie. Od roku 2009 sú však povinne evidované 

v tzv. Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ktorý zabezpečuje 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky v Bratislave (CVTI SR) 

spolu s takzvaným Antiplagiátorským systémom (APS), využívajúcim práve tento register. 

Odkaz na tento register ukazuje obr. 9. 1. a obr. 9.2. Na druhom obrázku je citovaná aj 

medzinárodne akceptovaná definícia plagiátorstva ako „preberanie práce alebo ideí 
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niekoho iného a ich vydávanie za svoje vlastné“ spolu s interpretáciou tzv. Protokolu o 

kontrole originality, ktorý je výstupom Antiplagiátorského systému a je povinnou prílohou 

záverečných a kvalifikačných prác pred ich obhajobou.      

       Napriek tomu, že študentské záverečné práce nemožno chápať ako tradičný typ 

publikácií, z formálneho aj obsahového hľadiska majú s odbornými časopiseckými 

prácami mnoho podobného. Zároveň, ich realizácia sa riadi podobnými pravidlami. 

Formálna úprava a ich členenie je však záväzná a určuje ju spravidla niektorý z vnútorných 

predpisov smerníc rektora príslušnej vysokej školy. Napríklad na Univerzite Komenského, 

ktorá je vysokou školou s veľmi širokým zastúpením veľkého počtu humanitných 

a prírodovedných študijných odborov, je základným záväzným dokumentom Vnútorný 

predpis č. 12 z roku 2013 s názvom Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, 

kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského 

v Bratislave. Jej úvodná strana je na obr. 9. 3. a jej plné znenie je k dispozícii na tejto 

adrese: 

<https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_2013_12_zakl.na

lez.zav.prac.pdf > .    

 

 

Obr. 9. 1. Časť úvodnej stránky Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác.  
Zdroj: <https://cms.crzp.sk/domov.aspx> 

 



211 
 

 

 
 
Obr. 9. 2. Iná časť úvodnej stránky Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných 
prác spolu s titulnou stranou Protokolu o kontrole originality. Na hornom  obrázku je 
vysvetlenie medzinárodne akceptovaného chápania termínu „plagiátorstvo“ a zároveň 
odporučenie pre spôsob interpretácie výsledkov Protokolu o kontrole originality. Jedná sa 
o mimoriadne závažnú informáciu, ktorej podstatou je tvrdenie, že tento protokol je iba 
podkladovým materiálom pre skúšobné komisie a konečné rozhodnutie má práve táto 
komisia. Vo všeobecnosti nemožno rozhodnúť, kde sa nachádza jasná hranica definovaná 
percentuálnou zhodou s nejakým iným dokumentom (tzv. celková podobnosť), nad ktorou 
možno vyjadriť podozrenie z plagiátorstva a následne sa týmto podozrením zaoberať 
s cieľom ho potvrdiť alebo vyvrátiť. Jedna z častých mylných interpretácií percentuálnej 
hodnoty tejto podobnosti je názor, že jeho zvyšovanie je priamo úmerné pravdepodobnosti 
plagiátorstva. Skutočnú hodnotu výsledkov antiplagiátorských programov  však nemožno 
odvodiť iba z tohto jediného čísla, ale vyžaduje kvalifikovanú analýzu celého 
poskytnutého dokumentu. Návod k nej je k dispozícii na tejto adrese:         
<https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/manual_protokol_antiplagv2.pdf > 
Veľmi nízke hodnoty tejto podobnosti, pohybujúce sa napríklad pod hranicou 0,2 %, 
vyvolávajú však pochybnosti o obsahu databáz súborov porovnávacích dokumentov. Totiž 
teoretické časti experimentálnych prác vždy obsahujú dávno známe informácie 
charakterizované typickými terminologickými a inými textovými zoskupeniami.  
Zdroj (horný obrázok): <https://cms.crzp.sk/domov.aspx> 
Zdroj (dolný obrázok): Protokol o kontrole originality diplomovej práce Erika Šimona 
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2015.  
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      V tomto predpise je určený aj hlavný cieľ jednotlivých prác. Napríklad v bakalárskej 

práci má študent preukázať „schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore a má 

preukázať primeranú znalosť vedomostí o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri 

zhromažďovaní, interpretácii a spracovaní odbornej literatúry“ , pričom bakalárska práca 

môže mať charakter kompilačnej práce. Diplomová práca zasa „spracováva zvolenú tému 

na úrovni vedeckej štúdie“ a má byť „prínosom v konkrétnom odbore“. Dizertačnou prácou 

podľa tohto predpisu študent „preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú 

teoretickú činnosť a má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež 

dostatočným prehľadom odbornej literatúry“.  

      Uvedené predpisy a smernice na vysokých školách možno v určitom zmysle chápať aj 

ako analógiu redakčných pokynov pre autorov odborných časopiseckých publikácií. Jeden 

z rozdielov je však ten, že takéto vysokoškolské smernice musia zohľadňovať omnoho 

širšiu variabilitu tém týchto záverečných prác. Tie takmer vždy spadajú do rôznych 

vedných, prípadne aj technických odborov. Preto napríklad nemôžu platiť jednotné 

pravidlá pre citovanie zdrojov ani v rámci prírodovedných študijných programov a existuje 

tu aj ponuka viacerých záväzných spôsobov citovania.         

 

 

Obr. 9. 3. Titulná stránka devätnásť stránkového dokumentu vnútorných predpisov 
Univerzity Komenského v Bratislave týkajúcich záverečných a kvalifikačných prác.  
Zdroj:  <https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_2013_12_
zakl.nalez.zav.prac.pdf> 
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9. 2.   ROZSAH ZÁVEREČNÝCH PRÁC 
 

      Výrazným rozdielom medzi záverečnými prácami a časopiseckými odbornými 

článkami je ich rozsah. Počet strán študentských záverečných prác zvyčajne výrazne 

presahuje počet strán  časopiseckých vedeckých prác a tak sa skôr približujú k odborným 

monografiám. Ich členenie naopak približne kopíruje články v odborných časopisoch.      

Kým priemerný rozsah pôvodných časopiseckých príspevkov sa pohybuje približne od 

troch do šiestich strán, tak v prípade záverečných prác je ich rozsah desať až 

päťdesiatnásobkom rozsahu časopiseckých príspevkov. Tak napríklad podľa vnútorného 

predpisu Univerzity Komenského v Bratislave z roku 2011 (predpis č. 7/2011) týkajúceho 

sa aj základných náležitostí študentských záverečných prác, bol odporúčaný rozsah 

bakalárskych prác dvadsaťpäť až tridsaťpäť strán, diplomových prác päťdesiatpäť až 

šesťdesiatpäť strán a doktorandské dizertačné práce by mali mať stosedemdesiat až 

dvestodvadsať strán.    

       Existuje niekoľko hlavných dôvodov výrazného rozdielu medzi rozsahom 

študentských záverečných prác a pôvodných časopiseckých publikácií. Prvý spočíva v tom, 

že väčšina záverečných prác venuje výrazne väčší priestor charakterizácii súčasného stavu 

vedecko-výskumnej problematiky a niekedy zároveň aj histórii výskumu diskutovanej 

témy. Z hľadiska rozsahu diskutovanej témy sa však bakalárske práce líšia od diplomových 

a doktorandských dizertačných prác v tom, že zväčša sú zamerané tematicky širšie, čo 

zároveň znamená, že nemôžu sa venovať svojim témam veľmi detailne. Platí to najmä 

o kompilačných bakalárskych prácach.  

         Ďalšia príčina rozdielneho rozsahu oboch typov prác je tá, že v záverečných prácach 

je v rámci ich teoretickej časti venovaný veľký priestor základnej charakterizácii látok, 

metód a metodík, napríklad štruktúre a vlastnostiam určitej skupiny látok, charakterizácii 

a využitiu infračervenej spektroskopie alebo skenovacej elektrónovej mikroskopie. Platí to 

predovšetkým o diplomových a doktorandských dizertačných prácach. 

        Významným dôvodom podieľajúcim sa na výrazne vyššom počte strán záverečných 

prác je určitý ústupok požiadavke stručnosti týchto textov. Tá má niekoľko rôznych 

foriem. Patrí k nim napríklad možnosť zaraďovania takých detailov experimentu, ktoré 

v pôvodných časopiseckých prácach nie je zvykom uvádzať a považujú sa v nich za 

nadbytočné. Takéto detaily v záverečných prácach majú svoj význam, pretože môžu lepšie 

poslúžiť napríklad tým študentom, ktorí v danej téme pokračujú a môžu im výrazne 

pomôcť aj pri reprodukovaní experimentov. Podobné zdôvodnenie má aj zdvojovanie 
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výsledkov v podobe paralelného uvádzania grafov, histogramov spolu s tabuľkami s ich 

číselnými údajmi. To však neznamená, že takéto znásobovanie výsledkov sa často 

s obľubou nepoužíva aj ako metóda umelého zvyšovania počtu strán týchto prác. V tejto 

súvislosti je vhodné poznamenať, že záverečné práce nie sú len dokumentom 

potvrdzujúcim zvládnutie určitých odborných schopností študenta, ale zároveň aj  

dokumenty, ktoré majú poslúžiť ďalším nasledovníkom pracujúcim v danej vedecko-

výskumnej téme. V mnohých prípadoch sú však knižnice a databázy záverečných prác 

poslednou a jedinou cieľovou stanicou týchto prác a mnohé z nich sa nikdy takto už 

nevyužili. Často je za tento stav zodpovedné zredukovanie významu týchto prác iba na 

povinný dokument, ktorý je nutný vypracovať v rámci vysokoškolského štúdia. Niekedy 

príčinou snahy o malú publicitu týchto prác je vedomie ich autora alebo školiteľa o ich 

nízkej kvalite, či už z formálnej alebo obsahovej stránky. Na chyby v týchto prácach však 

môžeme hľadieť aj z optimistického hľadiska, pretože dobre môžu poslúžiť ako zdroj 

mnohých ponaučení. Ak však zoberieme do úvahy, že vypracovanie záverečných prác je 

spojené zvyčajne s veľkým vynaloženým úsilím a vo väčšine experimentálnych prác aj 

s finančnou náročnosťou experimentov, je takéto zredukovanie ich významu pre  

jednorázové použitie veľmi neefektívnym riešením.  

     V nastupujúcej ére začiatkov povinnej archivácie záverečných a kvalifikačných prác vo 

forme elektronických dokumentov, sa však k vyššie spomenutému využívaniu resp. 

nevyužívaniu týchto prác pridalo aj nelegálne kopírovanie ich častí. Tento problém sa však 

z veľkej miery vyriešil povinnou kontrolou antiplagiátorskými procedúrami. Vo 

všeobecnosti však možno poznamenať, že v prírodovedne zameraných prácach 

s experimentálnou časťou nie je problém plagiátorstva veľmi aktuálny, pretože originálne 

zadania týchto prác, ktoré sú prioritným záujmom ich školiteľov, úplne vylučujú získanie 

výsledkov experimentov inde ako vlastným úsilím.  (Pod originálnym zadaním sa však tu 

môžu chápať aj také zadania, ktoré si vytyčujú ako cieľ reprodukovať nejaký experiment 

v podmienkach vlastného laboratória, alebo pripraviť napríklad už dávno známu látku 

nejakým zmeneným postupom.) Prioritný záujem školiteľov a školiacich pracovísk 

v oblasti chémie a iných prírodných vied vyplýva z toho, že väčšina týchto študentských 

prác je súčasťou konkrétnych vedecko-výskumných grantových projektov.                          

           Ďalší dôvod väčšieho rozsahu záverečných prác je to, že ich obsahom môže byť 

popis aj takých experimentov, ktoré neviedli k publikovateľnému výsledku. V pôvodných 

vedeckých prácach sa neúspešné  experimenty takýmto spôsobom zvyčajne nedokladujú. 
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(To však neznamená, že sa v nich zamlčiavajú výsledky tých experimentov, ktoré 

nepotvrdzujú našu hypotézu. Naopak takéto konanie sa vo vede považuje za neetické.) 

      Jeden z ďalších dôvodov prečo v týchto prácach nie sú požiadavky na stručnosť tak 

tvrdé ako v časopiseckých prácach, je aj nízky počet povinných tlačených verzií. Ich 

vydanie by bolo vo väčších nákladoch drahé. Zvyčajný počet tlačených verzií nepresahuje 

niekoľko málo kusov určených najmä pre autora,  fakultnú a katedrovú knižnicu, školiteľa 

a oponentov.  

     Pri hodnotení mnohých štandardných publikačných výstupov, ako aj študentských 

záverečných prác, sa často ako jedno z kritérií používa ich rozsah. Napríklad kategórie 

vedeckých monografií, bakalárskych, magisterských a doktorandských dizertačných prác 

majú svoje jasne stanovené spodné hranice počtu strán.  Taktiež dvojstranová publikácia 

napríklad v konferenčných zborníkoch sa často hodnotí inak ako publikácia desiatimi 

stranami. Priama súvislosť však medzi vedeckým prínosom publikácií a ich rozsahom vo 

všeobecnosti neexistuje. To zároveň znamená, že kvalitu záverečných prác splňujúcich 

požiadavku minimálneho počtu strán vo všeobecnosti nemožno hodnotiť podľa počtu 

strán. Napriek tomu sa však v praxi počet strán často berie do úvahy ako ich neoficiálna 

kvalitatívna charakteristika. Taktiež nemožno tvrdiť, že záverečné práce sú obsahovo 

hodnotnejšie ako pôvodné vedecké práce. Vyplýva to aj z toho, že iba malá časť zo 

študentských záverečných prác je spracovaná do formy finálnych odborných publikácií. 

Takéto porovnávanie však nie je korektné, pretože sa jedná o kvalitatívne rôznorodé práce, 

ktorých vznik je spojený s rôznymi primárnymi cieľmi.        

      

9. 3.   ODBORNÝ TEXT  
  

Jednou zo spoločných rysov záverečných prác a pôvodných vedeckých prác je 

spôsob vyjadrovania. Ten by mal byť stručný, jasný, argumentačný, mal by využívať 

logické myšlienkové postupy a používať odborné termíny s jasným významom. Zároveň 

by vyjadrovanie nemalo obsahovať emocionálne zafarbené tvrdenia a závery. V týchto 

prácach nie je zvykom napríklad zdôvodňovať miešanie nejakého roztoku počas dvoch 

hodín napríklad tým, že sme šli na obed. Taktiež použitie nejakej chemikálie preto, že sme 

nemali inú, nakoľko na grante sme nemali viac peňazí a podobne. V chemických 

a fyzikálnych experimentoch sa taktiež neuvádza chronológia parciálnych krokov 

experimentu viazaných na konkrétne dátumy, resp. hodiny. Napríklad: v pondelok sme 

roztok zahriali na 40 oC, nechali sme to tak do štvrtka a nasledujúci pondelok (4. 5. 2010) 
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sme to všetko vyliali do výlevky. Výnimkou sú experimenty, ktoré sa bezprostredne týkajú  

udalostí viazaných na konkrétny termín, alebo konkrétne časové obdobie, napríklad na 

haváriu jadrovej elektrárne v Černobyle na Ukrajine, veternú kalamitu vo Vysokých 

Tatrách (napr. v environmentálnych štúdiách), pád meteoritu Magurka na Slovensku alebo 

na nejakú konkrétnu haváriu poškodzujúcu životné prostredie. V popise experimentov sa 

tiež neuvádzajú mená zainteresovaných osôb, napríklad, že syntézu uhličitanu vápenatého 

urobila Bc. Zuzana Pastorková a následný jeho rozklad zasa Bc. Jana Klištincová. 

Zbytočné sú taktiež informácie, ktoré sú pre reprodukovanie experimentu nepodstatné, ako 

napríklad to, že roztok síranu meďnatého sa nám podarilo ohriať na 95 oC a preto sme to 

šli osláviť do pohostinského zariadenia na Radlinského ulici v Bratislave.   

      Pri používaní odborných termínov v záverečných prácach však treba uviesť, že na 

rozdiel od vedeckých publikácií, ktoré sú uverejňované vo veľmi úzko špecializovaných 

časopisoch, a u ktorých je používanie určitého súboru termínov jasne definované, mnohé 

termíny majú aj svoj širší všeobecný význam. V niektorých prípadoch môžu mať v inom 

vednom odbore dokonca aj úplne iný význam. To znamená, že nemôže existovať rovnaká 

terminológia pre všetky typy záverečných prác. Rôzne významy jedného termínu môžu 

niekedy spôsobovať nedorozumenia pri obhajobách záverečných prác z toho dôvodu, že 

nie vždy sa podarí získať oponenta, ktorý je odborníkom práve v úzkej vednej 

špecializácii, ktorá je témou tejto práce.         

 

9. 4.   NÁZOV  
 

      Pre názvy záverečných prác platia rovnaké pravidlá ako pre časopisecké vedecké 

a odborné publikácie, prípadne aj pre odborné monografie. Rozdiel je v tom, že v prvom 

prípade je za názov týchto prác a zároveň aj za ich tému  zodpovedný ich zadávateľ a  

školiace pracovisko a konkrétny navrhovateľ z radov vysokoškolských učiteľov alebo 

iných akademických pracovníkov. To však neznamená, že v prípade chybnej formulácie 

názvu v koncepte záverečnej práce nemôže študent prísť s návrhom na jeho korekciu. 

Názov záverečnej práce je však podľa vyššie uvedených predpisov a smerníc jednou zo 

súčastí zadania týchto prác. 

      Najčastejšou chybou predbežných a niekedy aj konečných verzií záverečných prác v 

chémii je ich predimenzovanosť vzhľadom na ich skutočný obsah. Väčšinou tento problém 

pramení z veľmi všeobecne formulovaného názvu. Pri pohľade na názvy niektorých prác 

sa nemožno ubrániť ironickej poznámke o mimoriadnych schopnostiach ich autorov a ich 
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školiteľov, ktorí v nich deklarujú riešenie takých vedecko-výskumných problémov, ktoré 

by boli skôr zadaním pre celý vedecko-výskumný ústav. Samozrejme výsledky práce 

nemôžu byť v takomto prípade naplnené a v skutočnosti sú omnoho skromnejšie.  Menej 

rozšírenou chybou sú názvy, ktoré sú síce konkrétnejšie, ale   existuje u nich obsahový 

posun vzhľadom ku skutočnému zameraniu práce. V oboch vyššie spomenutých 

prípadoch, môže byť hranica medzi prijateľným a neprijateľným stupňom obsahového 

predimenzovania alebo obsahového posunu diskutabilná.     

      

9. 5.   HLAVNÉ ČASTI  
 

      I keď diskutované typy záverečných prác sa môžu navzájom výrazne líšiť, vo väčšine 

prípadov obsahujú podobné hlavné časti ako pôvodné vedecké práce. Tými sú okrem 

názvu, abstrakt, úvod, teoretická časť, experimentálna časť, výsledky, diskusia, záver, 

zoznam použitej literatúry a zoznam použitých zdrojov a poďakovanie. Zároveň však 

obsahujú aj predhovor a niektoré nepovinné časti, ako napríklad zoznam ilustrácií 

a tabuliek, zoznam skratiek a značiek a slovník. Tieto časti záverečných prác ich približujú 

k odborným monografiám. Výnimku z tohto tradičného členenia tvoria buď teoretické 

práce, napríklad z teoretickej chémie alebo chemickej fyziky a kompilačné práce bez 

experimentálnej časti. Záväzné časti záverečných prác a ich členenie sú jasne uvedené 

v článku 5 vo vyššie uvedených smerniciach pod názvom „Štruktúra školského diela“.  

      Kým v pôvodných vedeckých prácach sú ich ciele začlenené do úvodu, v prípade 

záverečných prác by im mala byť venovaná samostatná časť, v ktorej možno podrobnejšie 

uviesť aj jej parciálne ciele. Formulácia „cieľ práce“ podľa uvedených predpisov je 

v týchto prácach definovaná ako „jasná, výstižná a presná charakterizácia predmetu 

riešenia. Pre prírodovedcov je však takáto formulácia mätúca, pretože cieľ a predmet 

riešenia sú dve rôzne veci. Pod predmetom sa totiž môže chápať napríklad určitá skupina 

látok alebo javov, ktorými sa má práca zaoberať. Tak to však nie je, pretože termín 

„predmet“ bol tu použitý s ohľadom na práce z oblasti humanitných vied alebo umenia. 

V minulosti v mnohých prípadoch boli ciele záverečných prác zaradené do ich úvodu, 

podobne ako je to v časopiseckých publikáciách.         

      Všeobecne rozšíreným zlozvykom záverečných prác je veľký počet deklarovaných 

cieľov. Táto stratégia „nafukovania“ problému má pôvod v názore, že odborná práca 

s mnohými cieľmi je hodnotnejšia, ako práca s nižším počtom cieľov a zároveň práca 

s väčším počtom strán je hodnotnejšia ako práca s nižším počtom strán. Tento názor je 



218 
 

úplne mylný. Naopak dobrá odborná alebo vedecká práca by mala odpovedať iba na jednu, 

prípadne malý počet základných otázok. To znamená, že mala by byť zameraná na riešenie 

úzko vymedzeného problému s jediným hlavným cieľom. Na jeho riešenie by sa však mali 

využiť všetky dostupné prostriedky. Stanovenie mnohých cieľov je však často iba 

prejavom snahy o umelé rozširovanie rozsahu týchto prác.  

      Jedna z častých chýb študentských záverečných prác je uvádzanie takých parciálnych 

cieľov, ktoré v skutočnosti žiadnymi vedeckými cieľmi nie sú. Niekedy takýto charakter 

môže mať aj  hlavný cieľ. Tu treba poznamenať, že diplomové a doktorandské dizertačné 

práce v prírodovedných odboroch už majú charakter vedeckých štúdií a preto aj ich ciele 

by mali byť vedeckými cieľmi. Takými však napríklad štandardizované a rutinné metódy 

prípravy rôznych pomocných alebo východiskových látok, fyzikálno-chemická 

charakterizácia prekurzorov, optimalizácia rôznych čiastkových metodík a mnohé iné nie 

sú. Vo všeobecnosti je síce ťažké hodnotiť legitímnosť nejakého cieľa, avšak také ciele ako 

napríklad optimalizácia výberu typu filtračného papiera pre filtráciu jemnozrnného oxidu 

železitého, vedeckým cieľom nie je. Takým však môže byť napríklad zistenie vzťahu 

medzi rýchlosťou prietoku cez vrstvu jemnozrnného oxidu železitého a veľkosťou resp. 

tvarom jeho častíc. Podobne, miešanie vodného roztoku chloridu sodného nemôže byť 

vedeckým cieľom, avšak zistenie vzťahu medzi nejakým kvantifikovateľným parametrom 

turbulencie kvapaliny a rýchlosťou rozpúšťania, by takýmto cieľom mohol byť.  

      K pochybným cieľom niektorých záverečných prác pomerne často patria ciele 

formulované ako „štúdium prípravy“ alebo všeobecne „štúdium“ niečoho. Je pravdou, že 

v niektorých odboroch chémie a prírodných vied má slovo štúdium jasne vymedzený 

obsah, avšak napríklad štúdium prípravy kompozitných materiálov na báze uhlíka, alebo 

všeobecne nejakej užšej alebo širšej skupiny látok k nim nepatria. Hlavný dôvod je ten, že 

dôvodov prečo možno syntetizovať látky tohto typu je mnoho a vždy musí byť vopred 

jasné, o čo sa pri príprave týchto látok snažíme. Môže to byť teda nejaká konkrétna 

merateľná vlastnosť, napríklad index lomu, elektrická vodivosť, merný povrch alebo  

optická transparentnosť  alebo súbor resp. kombinácia týchto vlastností. Bez špecifikácie 

týchto vlastnosti štúdium prípravy je bezobsažným cieľom.  Ak hodnotíme splnenie takto 

formulovaných cieľov čisto z formálneho hľadiska, vždy by sme museli prísť ku kladnému 

záveru, bez ohľadu na to, či študent venoval štúdiu dva dni alebo dva roky. Z tohto 

hľadiska by sme mohli považovať takto formulované ciele za veľmi „vďačné“, pretože 

nám dovoľujú akceptovať akúkoľvek prácu neobsahujúcu formálne chyby. Oponenti práce 

s takto zvolenými cieľmi (v prípade ich akceptácie) preto nemajú žiadnu možnosť voľby.  
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Naopak, cieľ spočívajúci napríklad  v zistení vzťahu medzi teplotou syntézy nejakej látky 

a nejakou jej vlastnosťou, nemusí viesť ani pri vynaložení veľkého a poctivého úsilia 

k jasnému a reprodukovateľnému výsledku. Skutočná hodnota takého výsledku je však aj 

tak neporovnateľne vyššia, ako hodnota vyššie spomenutých bezcieľnych experimentov.    

      Záverečné práce by za cieľmi práce mali obsahovať časť s názvom „Metodika práce 

a metódy skúmania“. Podľa vyššie uvedených smerníc, by záverečná práca mala 

obsahovať použité pracovné postupy, spôsob získavania údajov a ich zdroje, použité 

metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov a štatistické metódy. Vo väčšine 

záverečných prác orientovaných na prípravu nových jednozložkových látok, sú takéto časti 

viac-menej jasné a postačujúce. Pri syntéze a skúmaní viaczložkových látok a materiálov, 

však takéto jednoduché vymenovanie použitých experimentálnych metód nemusí byť 

postačujúce, pretože na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, nemusí byť jasné, prečo sa 

vlastne použili. Napríklad RTG difrakčnú analýzu môžeme použiť na určenie štruktúry 

látky, na zistenie mineralogického zloženia látok, alebo napríklad u tenkých vrstiev na 

zistenie ich hrúbky. Preto časť „Metodika práce a metódy skúmania“ by mala pre lepšiu 

zrozumiteľnosť obsahovať v jej úvodnej časti stručnú stratégiu riešenia problému. 

Absencia takejto časti záverečných prác vyplýva z presvedčenia úzko špecializovaných 

školiteľov, že „náš“ postup musí byť každému jasný. Diskusie v rámci obhajob týchto prác 

sú často jasným dôkazom toho, že to tak nie je.       

Vo väčšine pôvodných vedeckých prác nenájdeme „Teoretickú časť“. 

V študentských záverečných prácach však takáto časť takmer vždy je. Práve tá sa spolu 

s experimentálnou časťou výrazným spôsobom podieľa na značnom rozsahu týchto prác.  

Zvyčajne zahŕňa históriu a súčasný stav vedecko-výskumnej problematiky, základné 

charakteristiky a princípy metód a metodík využívaných v práci a charakteristiky látok a 

materiálov, ktoré sú predmetom práce. Časť venovaná výsledkom a diskusii sa pokladá za 

najvýznamnejšiu časť záverečných prác a podľa vyššie uvedených smerníc tvorí 30 až 

40 % ich celkového rozsahu. Z tohto nie je celkom jasné, či sa jedná o konštatovanie alebo 

odporučenie. Pravdepodobne je touto vetou vyjadrená snaha o negatívny postoj k takým 

prácam, v ktorých by hlavnú časť tvorila iba ich teoretická časť. Pri uvádzaní výsledkov sa 

zväčša môžu akceptovať vyššie spomenuté ústupky požiadavke zákazu zdvojovania 

výsledkov napríklad vo forme grafov a tabuliek.       

      Závery odborných publikácii sú zväčša iba ich krátke, niekoľkoriadkové textové časti 

obsahujúce všeobecné zhrnutia s poukazom na otvorené problémy, ktorým by bolo 

potrebné sa v budúcnosti venovať. V študentských záverečných prácach má táto časť 
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zvyčajne väčší rozsah a vo vyššie citovaných smerniciach má mať minimálne dve strany. 

Na rozdiel od  časopiseckých publikácií, sa v nich vyžaduje stručné zhrnutie dosiahnutých 

výsledkov, ktoré by zároveň mali byť kompatibilné so stanovenými cieľmi. Jednou 

najčastejších chýb tejto časti prác je práve to, že závery presne nezodpovedajú vytýčeným 

cieľom. Druhou najčastejšou chybou je veľký rozsah tejto časti záverečných prác. 

Hlavným dôvodom je uvádzanie rôznych parciálnych a málo významných záverov, ktoré 

by mali byť súčasťou niektorej z predchádzajúcich častí. Paradoxne hodnota takých 

záverov sa zvyčajne znižuje s počtom im vymedzených strán. Závery zhrnuté napríklad na 

pätnástich stranách, sú zvyčajne takmer bezcenné a majú mnohokrát veľmi úzku súvislosť 

s veľkým počtom nevedeckých cieľov. Vhodným riešením je ukončiť rozsiahly záver 

nejakým jasným zovšeobecňujúcim zverom, na základe, ktorého by bolo možné urobiť si 

jasný názor o zmysluplnosti celej práce. K takýmto záverom však nepatria napríklad často 

sa vyskytujúce tvrdenia, že vlastnosti nejakej látky alebo skupiny látok závisia na 

podmienkach jej prípravy, pretože k takému záveru sa možno dopracovať aj bez 

akéhokoľvek experimentálneho dokazovania. Platí to totiž  aj o čistých jednozložkových 

látkach, ktorých mnohé vlastnosti sú výrazne ovplyvňované veľkosťou a tvarom kryštálov, 

morfológiou ich povrchov a mnohými inými jej parametrami.     

       Poďakovanie je ďalšou časťou, v ktorej možno nájsť rozdiely medzi odbornými 

časopiseckými a študentskými záverečnými prácami. Kým v prvej skupine prác sa 

poďakovanie zväčša obmedzuje na poďakovanie grantovým agentúram za finančnú 

podporu a tiež konkrétnym osobám za odborné rady a podnety, v záverečných prácach 

prvý typ poďakovania nie je veľmi zaužívaný. Väčšinou je poďakovanie adresované 

školiteľovi a konzultantovi. Taktiež sa v nich možno poďakovať rôznym špecialistom 

napríklad za odborné rady, za výsledky rôznych meraní, za experimentálnu pomoc, za 

snímky z elektrónového skenovacieho mikroskopu, za prípravu rôznych prekurzorov, za 

dodanie rôznych vzoriek a iné. Nie sú zriedkavé aj poďakovania za iný typ pomoci, 

napríklad za formálnu a gramatickú úpravu textov, grafickú úpravu obrázkov a taktiež za 

morálnu podporu (napríklad rodičom a blízkym osobám). V minulosti patrilo k významnej 

pomoci napísanie práce na písacom stroji. Význam tejto pomoci  spočíval v tom, že pre 

väčšinu študentov bolo napísanie textu bez možnosti ich okamžitých opráv (tak ako je to 

dnes) takmer nezvládnuteľným problémom. V prípade niekoľkých málo chýb, napríklad 

zámeny písmena v slove (z toho bolo odvodené dnes používané slovo „preklep“) bolo totiž 

nutné prepísať celú stranu. Podobné to bolo aj v prípade zmeny formulácií alebo radenia 

myšlienok.  
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      Napriek tomu, že v študentských záverečných prácach sa grantovým agentúram zväčša 

neďakuje, spôsob financovania výskumu týchto prác, ako aj jeho širší rámec, sa zvyčajne 

uvádza v jeho úvode. Kým poďakovania sú v časopiseckých odborných článkoch 

lokalizované na ich konci, poďakovania v študentských záverečných prácach sú uvedené 

v jeho úvodnej časti,  podobne ako v knižných publikáciách. 

      Čestné vyhlásenie je jednou z častí, ktoré sú pre záverečné práce špecifické 

a v odborných prácach ho nenachádzame. Zvyčajnou formou tohto vyhlásenia je čestné 

prehlásenie o tom, že predloženú prácu jej autor vypracoval samostatne s použitím 

uvedenej literatúry a ďalších informačných zdrojov. Vzhľadom na veľmi nízku úroveň 

mnohých prvotných študentských textov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia, je 

jasné, že vznik mnohých bakalárskych a diplomových prác je možný iba s vynaložením 

nadštandardného úsilia školiteľov. Toto úsilie má zvyčajne formu obsahovej a formálnej 

korekcie takmer každej vety týchto prác, a preto je mimo pochybností, že v mnohých 

prípadoch má vyhlásenie o samostatnom vypracovaní veľmi diskutabilný obsah. Treba ho 

skôr chápať iba ako potvrdenie autora o tom, že prácu neopísal alebo neskopíroval a cudzie 

časti v tejto práci sú citovanými myšlienkami iných autorov. Reálne je tak školiteľ 

spoluautorom takýchto textov, avšak jediným, kto to môže potvrdiť alebo vyvrátiť je 

oficiálny autor tejto práce. Takáto situácia môže viesť ku konfliktom v prípade použitia 

častí týchto textov v neskorších publikáciách. V zriedkavých prípadoch k tomu skutočne 

dochádza. Na nasledovných stranách je uvedený jeden z posudkov diplomovej práce, ktorý 

na niektoré z hore uvedených nedostatkov a chýb upozorňuje. Iný, nezvyčajný spôsob 

poukázania na tieto chyby ukazuje obr. 9. 5.   

 

Hlavná časť posudku jednej z diplomových prác v študijnom odbore 
„ Chémia“ obhajovaná v roku 2014. Posudok poukazuje na niektoré  

opakujúce sa chyby v študentských záverečných prácach  
z oblasti materiálovej chémie.  

Autor posudku: K. Jesenák  
Pozn.: Autor diplomovej práce je z posudku odstránený  

 
 Názov diplomovej práce Bc. XX je „Termická analýza ako jeden 
z experimentálnych prostriedkov materiálovej chémie“. Ciele diplomovej práce v 
jej úvode  (uvádzané v  rovnakej forme ako v jej zadaní) je „Poukázať na možnosti 
a mantinely termickej analýzy ako jedného z experimentálnych prostriedkov v 
oblasti materiálovej chémie“ (citovaný text). Prostriedkom na splnenie tohto cieľa 
malo byť štúdium príslušnej odbornej literatúry a zároveň analýza niekoľkých 
dentálnych kompozitov metódami simultánnej termickej analýzy. V tomto posudku 
by som sa síce nemal vyjadrovať k názvu a zadaniu práce, ale predsa len si dovolím 
ho komentovať. Vidím tu dva hlavné problémy. Prvý je ten, že téma je tak široká, že 
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jej zvládnutím aj na úrovni čisto kompilačnej práce, by sa mohol zamestnať širší 
kolektív odborníkov z rôznych oblastí na niekoľko rokov. Druhým problémom je to, 
že poukázať na možnosti a hranice termickej analýzy v oblasti materiálovej chémie 
na niekoľkých vzorkách cementu a dentálnych kompozitov je nemožné. Je to 
nemožné aj v prípade, ak by sme mali k dispozícii dokonca niekoľko desiatok takých 
vzoriek, pretože počet látok, ktoré by sme mohli považovať za dôležité z hľadiska 
materiálovej chémie, je prinajmenšom o štyri poriadky vyšší. Preto rozumným 
riešením by bolo, ak by diplomová práca bola venovaná napríklad termickej 
analýze určitého typu dentálnych kompozitov, a názov diplomovej práce by 
zodpovedal tomuto zadaniu. Rešeršné zvládnutie aj tejto témy by nebolo 
jednoduché, avšak bolo by rozhodne jednoduchšie, ako poukazovať na možnosti 
termickej analýzy v materiálovej chémii. Výsledok vyššie uvedeného konceptu 
diplomovej práce je, že na  „možnosti a hranice“ termickej analýzy v materiálovej 
chémii sa poukazuje na šiestich stranách teoretickej časti, ktoré sa týkajú výlučne 
cementov a dentálnych výplní. To znamená, že existuje výrazný rozpor medzi 
názvom diplomovej práce a obsahom jej teoretickej časti.  
 Mám ešte jednu poznámku k cieľom práce. Je zvykom lokalizovať ciele 
diplomovej práce do samostatnej časti. Prípustným riešením je uviesť ich aj v úvode 
práce. V tejto práci sa jej ciele začleňujú zároveň aj do teoretickej časti (na strane 
14). Vzniká otázka, prečo práve tam. Už akékoľvek boli na to dôvody, výsledok je 
znepriehľadnenie práce a to aj preto, že tieto ciele nie sú identické s tými, ktoré sú 
uvedené v úvode. Píše sa v nich totiž o vplyve nejakého ožarovania (ktoré je 
špecifikované až experimentálnej časti) na stupeň polymerizácie kompozitov. 
 Komentár k experimentálnej časti. Tú tvorí popis troch komerčných vzoriek, 
ich ožarovanie UV lampou v časovom intervale 40 až 80 sekúnd a termická analýza 
pôvodných a ožiarených vzoriek. Časť „Príprava vzoriek“ je bezobsažná, pretože 
hovorí iba o vytlačení vzoriek z komerčného zásobníka s komerčnou vzorkou 
dentálneho kompozitu. Moja otázka je, aká bola celková časová náročnosť 
termickej analýzy šiestich vzoriek, ktorá tvorila jedinú experimentálnu časť 
diplomovej práce. Bez ohľadu na odpoveď možno opätovne konštatovať, že existuje 
rozpor medzi obsahom experimentálnej časti a jej názvom.         
 Komentár k záverom práce. Znova si najskôr pripomeňme ciele práce: 
„Poukázať na možnosti a hranice termickej analýzy ako jedného z 
experimentálnych prostriedkov v oblasti materiálovej chémie.“ Žiaden zo šiestich 
bodov záveru diplomovej práce nepoukazuje na  uvedené možnosti a hranice 
termickej analýzy. Ak by sme sa držali iba dentálnych kompozitov, na uvedené ciele 
by odpovedala veta, ktorá by hovorila napríklad o tom, načo možno využiť termickú 
analýzu týchto látok, a ktorá by zároveň špecifikovala podmienky tejto analýzy. 
Naopak, v 6. bode záveru sa dozvedáme: „že kompozitné polymérne materiály, 
ktoré boli testované v tejto práci, určite predstavujú vhodnú alternatívu pre 
modernú zubársku prax. Otázkou je, ako môže termická analýza týchto vzoriek 
rozhodnúť o ich vhodnosti pre modernú zubársku prax. Podľa mňa nijako, pretože 
ťažko sa dá predpokladať, že farmaceutická firma vyrábajúca tieto preparáty bude 
dodávať dentálne kompozity rozkladajúce sa pri laboratórnej teplote. 
Predchádzajúca veta je narážkou na vyšetrovanie dejov v teplotnom intervale 200 
až 600 oC. To, prečo sa analyzovali dentálne kompozity pri týchto vysokých 
teplotách nie je totiž zo záverov práce vôbec jasné. (Jediná ironická asociácia 
nezainteresovaného čitateľa by mohla mať súvislosť s posmrtným termickým 
spracovaním pozostatkov majiteľa týchto dentálnych výplní v kremačnom 
zariadení.) Otázkou teda je,  aká je vlastne výpovedná hodnota zistených teplôt 
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zoskelnenia a takzvaných teplôt onsetov: teda čo vlastne z nich vyplýva? Na rozdiel 
od uvedeného, by však termická analýza dokázala odpovedať napríklad na to, či sa 
z uvedených kompozitov neuvoľňuje niečo pred ich vytvrdnutím alebo po ich 
vytvrdnutí v dôsledku ožarovania UV svetlom. Možností je však viacero.  
 V súvislosti s vyšetrovaním termických vlastností kompozitných materiálov 
mám jednu poznámku. Na rozdiel od zisťovania tepelných stabilít čistých látok, 
ktorých cieľ nemusíme nijako zdôvodňovať, pretože termické stability čistých látok 
patria k ich najdôležitejším fyzikálnym vlastnostiam, u kompozitných materiálov 
toto zisťovanie musí mať nejaké zdôvodnenie, pretože význam ich termických 
vlastností spočíva len v ich vzťahu ku konkrétnej praktickej aplikácii.        
 Všeobecná poznámka k šírke riešenej témy. Už mnohokrát som upozorňoval na 
to, že šírka témy nie je v žiadnom vzťahu k odbornosti jej zvládnutia: to znamená, že 
široká téma by nemala byť automaticky lepšie hodnotená ako úzko zameraná téma.  
Väčšinou je to úplne opačne, pretože široké zadania často zakrývajú bezobsažnosť 
jej riešenia. Bohužiaľ, toto nie je problémom iba tejto diplomovej práce.   
 Poznámka k používaniu skratiek. Úvody a abstrakty odborných prác patria 
k tým častiam, v ktorých by sa nemali používať skratky, čo znamená, že mali by byť 
zrozumiteľné aj bez hľadania v príslušných zoznamoch skratiek. V abstrakte 
a úvode tejto diplomovej práce sa nielenže skratky používajú, ale navyše ich aj v 
zoznamoch nenájdeme (MDF a HPMC). Zároveň aj v iných častiach diplomovej 
práce sú skratky, ktoré tiež v zozname nenájdeme (napríklad TGDMA na str. 14., 
hfo na str. 42, fl1 na str. 43, T0 na str. 44). Taktiež si myslím, že do zoznamu 
skratiek by sa mali zaradiť aj označenia použitých komerčných vzoriek. Dôvod je 
jednoduchý: uľahčilo by to orientovať sa čitateľovi v diplomovej práci.     
 Všeobecne možno konštatovať, že predložená diplomová práca nemá jasne 
stanovené ciele. Experimentálna práca je súborom termických analýz šiestich 
komerčných vzoriek dentálnych kompozitov s príslušným popisom 
termoanalytických kriviek. Dôvody prečo boli tieto analýzy urobené nie sú jasné. 
Napriek tomu si myslím, že z uvedených analýz by bolo možné aj tak vyvodiť nejaký 
zmysluplný záver. Vzhľadom na veľmi úzky rozsah textovej časti diplomovej práce, 
je v nej výskyt formálnych a obsahových chýb pomerne veľký. Tieto chyby zahrňujú 
najmä nezrozumiteľné časti (napr. charakteristika tzv. tečúcich kompozitov na 
str. 19, nekorektné formulácie, napr. „vedci sa pokúsili zistiť optimálny zahrievací 
protokol (str. 14) a chyby vo formálnej úprave.        
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Obr. 9. 5. Upozorniť na chyby v študentských záverečných prácach možno rôznym 
spôsobom. Jednou z možností je robiť si z nich vtipy, tak ako napríklad v tomto článku, 
ktorý vyšiel v roku 2005 vo vedecko-populárnom časopise Quark. Článok sa síce týka 
vedeckých prác v odborných časopisoch, avšak vzhľadom na ich úzku súvislosť so 
študentskými záverečnými prácami, je článok „podnetný“ aj pre autorov týchto prác.      
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Obr. 9. 5. (pokračovanie) Záverečná časť článku z predchádzajúcej strany. 
 




