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P r i m o :

Úvahy o elementárních
principech vědecké práce 
v lékařské klinické oblasti

a rady pro začínající badatele
v roce 2006



3

S e c u n d o :

Nezapomňte, že žijeme v
prvním desetiletí XXI. století

v globalizované
informační společnosti
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T e r t i o :

Věda a výzkum
od vás bude vyžadovat vždy
plné a soustavné nasazení
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Děkuji, že nezkoumáte to, 
co již bylo objeveno.

Cartoon by Sidney Harris
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1 Co je to věda? Co je to výzkum? ?

2 Věda  a výzkum jako povolání, řemeslo či i zábava

4 Jak se stát vědcem, a jak poznáte vědce?

5   Metodologie vědy, výzkumný (epi)cyklus

3 „Věda“ jako „úřad“ - Rada vlády pro V & V, Vědecké insti-
tuce,  Grantové agentury, Státní výzkumné ústavy, Odborné
společnosti, Odborné časopisy

6   Work - Finish - Publish – Osvědčený algoritmus i pro vás 
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9    Třináctá utajovaná kontroverzní komnata

„ Alors, allons y ! “



8

Na začátek si definujme

1 Co je to věda? 
Co je to výzkum?  
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Věda je systematické pozorování přírod-
ních jevů a stavů s cílem zjistit o nich 
skutečnosti a formulovat pak zákony a 
principy spočívající na těchto skutečnostech. 

Věda je také uspořádaný a ucelený 
soubor znalostí odvozených zpozorování, 
jež mohou být ověřeny dalším šetřením. 
Věda je pak i každý ze zvláštních oddílů
tohoto uceleného souboru, jak je představují
jednotlivé vědní disciplíny.

Dictionary of science and technology. Morris C. (ed.). Academic Press, San Diego, 1992, p.1926
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Výzkum lze chápat jako vědecké
sledování s cílem odkrýt nové
informace, znalosti a rozvinout nebo 
zlepšit dosavadní postupy, technologii i 
výrobky. 

The measurement of scientific and technological activities.  „Frascati Manual 1993". OECD, Paris, 1994 :68-70.

Research = Novelty
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Z uvedeného je zřejmé, že ve výzkumu  na 
rozdíl od vědy jde vždy jednoznačně o 
činnost, vedoucí k novým poznatkům
a k jejich rozvoji. Proto také v poslední

době došlo k vytvoření slovní dvojice: 

• „výzkum a vývoj"            

• „Research & Development, R&D".

The measurement of scientific and technological activities.  „Frascati Manual 1993". OECD, Paris, 1994 :68-70.
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Není suchou konstatací, jak nám to líčí
ideál střízlivé, nezaujaté vědeckosti.         
K vědě náleží nedílně zaujetí, a to 
zaujetí pravdou: věda spočívá v part-
nerském setkávání se se skutečností a 
má spíše povahu hry, je "dobrodruž-
stvím poznání".

Z. Neubauer: Část "Přírodovědný exkurs" z práce "Pocta Ladislavu Klímovi. Přetištěno v: Respekt", č. 14, str. 22-23, 1993.
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Přišli před ním                   
a neuspěli

Z ramen tohoto velikána
nyní uvidí další
dále, než on sám

‚ If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants '

Used by, although probably not originated by, Sir Isaac Newton (1642 - 1727), in a letter to his rival Robert Hooke, in 1676  
- cited in The Oxford Dictionary of Quotations (2003)

Nezapomínej ve vědě na pokoru!

Buďte vděčni svým předchůd-
cům!

Aspoň je citujte!
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2  Věda  a výzkum: 
povolání, řemeslo nebo i 
zábava ?

Tak, co vlastně ti vědci dělají?



15

Vysokoškolský zákon a diplomová práce
http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm (Accessed Feb 19, 2001)

Doktorandské studium je v současné době realizováno na zá-
kladě nového. Konkrétní informace je uvedena v Části čtvrté, 
Studijní program , paragrafu 47 "Doktorský studijní program". 

(Převzato z doktorského studia ÚIKS FF UK) 

ZÁKON 111
ze dne 22. dubna 1998

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách)

ČÁST ČTVRTÁ:  Studijní program
§ 44

(1) Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci 
akreditovaného studijního  programu podle studijního plánu
stanovenou formou studia.

http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm#_Toc420722417
http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm#_Toc420722417
http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/zakon.htm#_Toc420722417


16

§ 47
Doktorský studijní program

(1) Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a 
samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo 
na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění.

(2) Standardní doba studia je tři roky.
(3) Studium v doktorském studijním programu probíhá podle 

individuálního studijního plánu pod vedením školitele. 
(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a 

obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a 
připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo 
vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky 
nebo výsledky přijaté k uveřejnění.15)

15) § 10 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a 
uměleckých (autorský zákon). 

http://www.msmt.cz/cp1250/skupina3/Veda/DomPr/zakon/#_15
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VLASTNÍ VĚDECKÁ PRÁCE Z POHLEDU NOSITELE NOBELOVY CENY
( E. D. Adrian 1889-1977 ) 

Dívaje se zpět na vlastní vědeckou práci 
musím přiznat, že 
• v ní není velká originalita, ale 
• jisté množství obchodního 

instinktu, který mě
• dovedl k volbě výhodného oboru.
E. D: Adrian, autobiografické poznámky 
[ Hodgkin A. L. : Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 25 :1-73, 1979 ]
1932 spolu se Sirem Ch. Sherringtonem Nobelova cena za fyziologii a medicínu v oblasti 
fyziologie neuronů.
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Příprava 
výzkumu

Analýza a zpra-
cování výsledků

Projekt
pokusu či

studie
Publikace 
článku

event.
Doplnění týmu
a pokračování

Výběr   
tématu

Interpretace výsledků
a závěry pokusu či 

studie

Provedení
pokusu či

studie

Kroky výzkumného procesu
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Parazitující byrokracie nebo „policy makers“

3   „Věda“ jako „úřad“
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Jakpak je to u nás ?
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http://chir1.lf1.cuni.cz/image.php?src=images/Klinika1.jpg
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Ševče (vědče) drž se             
svého kopyta !

( Volovi je vše jasné )

Protože jsem DrSc., Prof.,
MUDr., přednosta, člen kolegia,
vědecký pracovník Akademie,
mám impakt a jsem citovanej …
musím to vědět sám nejlíp

Kontroverzní experti
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Ústav experimentální medicíny AV ČR
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Jakpak je to jinde?
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-------------------------------------------------------
Příklad výuky a vzdělávání

v oblasti vědy, podpory výzkumu,        
evidence publikování a                 

přípravy diplomové práce na            
West Virginia University
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4 Jak se stát vědcem, 
a jak poznáte vědce?

Manažer vědy nebo snílek ve věži ze slonoviny
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Hulín I. (Ed.)
Úvod do vedeckého
bádania.  Vol. 1, Vol. 2,
Slovac Academic Press, 
Bratislava 2003, 2005,

Dialógy, úvahy a 
zamyslenia
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Disertační práce jako nudná historie   (A. P. Čechov 1860 – 1904)

Kandidát ode mne dostane téma, 
které nemá groš ceny, 
napíše pod mým vedením disertaci, 
o kterou nikdo nestojí, 
důstojně obstojí při nezáživné obhajobě
a dostane zcela nepotřebnou 

vědeckou hodnost.
Čechov A. P.: Nudná historie. *)
In: Čechov A. P.: Povídky. Odeon, Praha, 1988, citát na str. 128.

*) Nudná historie (Skučnaja istoria), str. 114 – 165, překlad J. Hulák. 
Podle: Mistrová V.: Dvě pojetí vysokých škol. Babylon (Studentský list). 
Roč. 11, č. 7, 25. března 2002, str. 1.
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Co vlastně ta věda je?

Trénované a organizované
obecné povědomí

nebo

Organizovaná znalost

Cartoon by Sidney Harris
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… zapomětlivý pan profesor, stále bez paraplete …

… přicházející skoro vždy se zpožděním o pověstnou 
„akademickou čtvrť“ …

… vášnivě a zcela zaujatý svou otázkou …

… neváhající vám odpovědět „to nevím, to se zeptejte 
někoho, kdo v tom dělá“ …

… šťastný, najde-li někoho, s kým si může popvídat o 
svém tématu a pokud je mladší, poradit a předat mu 
zkušenosti …

… neb i on je od svých učitelů dostával !!!! ….
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5 Metodologie vědy,  
výzkumný cyklus

Zkusili jste už někdy porovnat vědu a sport ?
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Že by to byly skryté naděje biotechnologie a molekulární genetiky? 
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10 Reakce veřejnosti -

11 Závěrečná zpráva,
rozbor, aplikace

-

-

2 Formulace výzkum-
né otázky

4  
Přijetí návr-
hu a uděle-
ní grantu

1 Vzdělávání a příprava badatele k výzkumné práci

3  Návrh 
projektu

5  Provedení
pokusu

8 Náčrt rukopisu (draft)

9  Publikace .

6  Analýza dat

12 Příprava nové skupiny -

7  Vyvození závěrů
.Epicykly vědeckého objevu
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6   „ Work – Finish – Publish ”

Osvědčený viktoriánský Faradayův alogirtmus
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První vědecké časopisy
[ Lock S, 1992 ]

Journal de Sçavans
první nezávislý vědecký časopis, Paris, 5.1.1665

Philosophical Transactions of the Royal Society
London, 1665

Acta (Royal Medical nad Philosophical Society)
Copenhabgen, 1681
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Philosophical Transactions of the
Royal Society, London, 1665

No. 1, Vol. 1, 
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Published since 1665

29 December 2002,  Vol. 357,
No. 1428, pages 1643-1894

ISSN 0962-8436
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Informační žír

Kresba V. Jiránek
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INFORMAČNÍ ZDROJE

Sekundární

Primární

Příprava

Projekt

Výsledky

INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ

Vědecké informace

Vědecké informace Uživatel
inf. zdrojů
Vědomosti

Znalosti

Vědecko
výzkumný 
pracovník
Dovednosti
Zkušenosti

Návyky 
Autor

Umění psát 
a presentovat

Publikace

Vědecké informace

Knihovník

Inf. pracovník

Rešeršér 
Inform. služby
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M. C. Ascher (1898-1972, Nizozemí): „Ruce“ (litografie 1948)
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Oč se ten mládenec, zřejmě náruživý 
čtenář a zároveň i bonviván, bude 
opírat, až budou vydávány jen e-knihy, 
a z toho sloupku zbudou tak 2-3 CD 
ROMy.
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7   Sociologie vědy
Primum vivere, deinde philosophare

aneb: Tvrdá realita vědy
Krok do tmy 
Uspokojení ale i odříkání
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Kéž by všechny 
uzávěrkové
termíny
(deadlines)
byly takto 
důsledné.
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Věda a společnost  – Vědec ve společnosti

1   Já ve společnosti

2   Já a společnost

3   Já pro společnost

Nezávislý
Soběstačný
Zodpovědný, rozhodný

Komunikativní
Kooperativní, smysl pro týmovou práci 
Snášenlivý, laskavý

Důvěryhodný, spolehlivý
Důsledný, cílevědomý
Dochvilný, přesný, systematický
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S. Harris 1996
The Scientist
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8   Etika vědecké práce

I věda má své lháře,  a výzkum své podvodníčky 
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.
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The Fundamental Values of Academic Integrity

Honesty
Trust
Fairness
Respect
Responsibility

Čestnost
Důvěra
Slušnost
Úcta
Zodpovědnost

Základní hodnoty vysokoškolské (vědecké) 
poctivosti (bezúhonnosti)

The center for Academic Integrity (Oct 1999, Duke University, Durham, NC, USA)
http://www.academicintegrity.org (Nov 2, 2003)
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Kde leží hranice mezi mezi
research integrity  a research-business ?

Scientific dishonesty includes
actions or omissions in research
which give rise to

falsification or distortion of the
scientific message or

misinterpreation of a person‘s 
involvement in the research.

Danish executive order No. 933 of 15 Dec 1998 „Order on the Danish committees on 
scientific dishonesty“. 
http://www.forsk.dk/eng/uvvu/publ/guidelines98/download.htm Nov 2, 2003

činnosti zanedbání
padělání zkreslení

nesprávný výklad

http://www.forsk.dk/eng/uvvu/publ/guidelines98/download.htm
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It‘s publish or perish, and nd he didn‘t published!
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Autor, autoři, spoluautoři, autorství ( authorship )

Všechny osoby označené jako autoři 
musí být k tomu kvalifikovány. 

Každý autor by se měl dostatečně na 
práci podílet, aby mohl převzít na 
veřejnosti zodpovědnost za její
obsah.

[ ICMJE, Oct 2002 ]
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Právo na autorství (authorship) by mělo 
být založeno na tom, ze jeho zásadním 
přispěním na publikaci byly:

1 Koncepce a plánování (design), nebo 
rozbor a interpretace dat;

2 Náčrt (draft) textu článku nebo revize
jeho významného odborného obsahu ; 

3 Konečné schválení verze textu, jež
bude publikován.
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Musí být naplněny všechny tři výše 
uvedené podmínky. 

Podílení se jen na zisku finančních 
zdrojů nebo sběr dat není dostačující k 
uznání autorství.

Všeobecný dohled na výzkumnou 
skupinu rovněž není dostačující. 

[ ICMJE, Oct 2002 ]
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Editor si může od autorů vyžádat popis, 
čím každý přispěl (contributorship), 
což může být publikováno.   

Authorship: prokazatelně na díle 
pracoval

Contributorship : čím se skutečně
podílel
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Kardinální otázky pro autory, editory i 
čtenáře:

• Jsou uvedení autoři skutečnými 
autory  (gifted authorship) ?

• Nedošlo ke konfliktu zájmů ?

• Jsou údaje věrohodné (peer review)  ?
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Spěchej pomalu

Festina lente

Eile mit Weile

Spěcháš někam? 
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ZASTAVTE SE NA CHVÍLI

Když takto říkával Hospodin:
zastavte se na cestách, a pohleďte,
a vyptejte se na stezky staré, která jest 
dobrá, o choťe po ní, a naleznete 
odpočinutí duši své, …

Jer, 6, 16 - text kralický  z roku 1613
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Má-li se svět vrátit k sobě, myslím, že nic není
potřebnějšího, než aby se na chvíli zastavil 
a začal se zabývat sebou a věcmi, a to tak, že  
by nepřenášel špatně spojené názory o věcech 
z jedněch věcí na druhé, ale zkoumal, k jakým 
souhrám vzhledem ke všemu spěje sama boží
moudrost. 

Jan Ámos Komenský: List adresovaný Eduardovi, lordu Herbertovi z Cherbury.
In:  Komenský J. A.: O sobě.  Praha, Odeon, 1987, str. 214 – 219, citát na str. 217. *)

*) Soubor textů shromáždili, české edičně připravili, latinské přeložili a starší překlady zrevidovali Amedeo 
Molnár a Noemi Rejchrtová. Podle: Smrčka Z: Příběh kalciové komplexity. Výprava za kamenem mudrců
aneb Sejmutí kletby Bílé hory. Pelikán (Akademický bulletin Univerzity Karlovy v Praze 2. lékařské fakulty).  
Roč. 10 (leden 2002), příloha str. 1 – 26.
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Strom poznání – aneb 
představa o Správní radě
německé vědecké Spo-
lečnosti Maxe Plancka

MPG Spiegel, No.6, 1992
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9 Třináctá utajovaná kontro-
verzní komnata

O čem se v „dobré“ společnosti nemluví

Vědeckému dorostu do 25 let

bez doprovodu školitelů

přístu
p zakázán !
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Už si někdy pomyslil na to, že bys …

1 … do „šéfova“ protokolového sešitu neuváděl náležité
údaje?

2 …vypustil ještě před skončením pokusu nevyhovující
měření, pozorování, pacienty?

4 …neupozornil kolegu na chybu v měření, na zapome-
nutý jeho separát, a to se škodolibým pocitem?-

5 …zatajil svému kolegovi pro něj relevantní článek?

3 …použil v práci publikaci, kterou jsi neměl osobně
v ruce a opíral ses jen o údaje z abstraktu?
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Vzpomeň si, že někdy je také možné, abys …

1 … z jednoho pokusu (projektu) cílevědomě od začátku
koncipovat více paralelních publikací, začínaje 
taktickou přípravou sobě nekonkurujících nadpisů?

2 …do „nesmyslného“ dotazníku uváděl údaje, jež jsou 
„hausnumera“ s pocitem, že se vlk („úřad“) musí
nažrat a koza („ty sám“) zůstat celá?

3 …pohotově odpovídal připravenou větičkou, kterou
máš vždy po ruce, např. abys při tobě vytýkaném
omylu klidně pravil „to nic, chybička se vloudila“?
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Finis coronat opus

Sem patří třeba i úspěšná obhajoba vaší dizertace
a udělení PhD!



96



97

Komu čest, tomu čest !

Nu zisk, ni slávu !

Honours, Medails, Prizes
and Awards

Nazpomínejme ve snaze o  
„světovost“ na úctu k české

vědě i umění !
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100Artist: Gunnar Brusewitz Calligrapher: Kerstin Anckers

„ On the Pathetic and Lyrical State of Mind “
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10   Epilog:
Vědcem snadno a rychle!?

Vidíš tak daleko, protože stojíš na ramenou  gigantů
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Potřebuješ napsat esej? Nech se námi inspirovat!

Esej na míru (jakákoliv a o čemkoliv) snadno a rychle!

Staň se vědcem a vydělávej peníze!
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Moudrému napověz, hloupého trkni (Začátek)

1 Co můžeš, udělej hned.  Odklady - okrady.  Just do it.

2 Dělej vše od začátku pořádně.  Práce kvapná - málo platná.

4 Vše zálohuj  - nejen PC - , měj rezervu  - pro strýčka Příhodu. 

5   Ochrana duševního vlastnictví. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

3 Rozhoduj se uvážlivě, hleď na konec.  Dvakrát měř –
jednou řež.  Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem.

6 Důslednost, zevrubnost a snad až zarputilost, jako možný
styl práce; pomalu, a proto vpřed – „Slow and steady wins the race“.
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Garfield E.:
Fast Science vs. Slow Science, 
Or Slow and Steady Wins the Race
The Scientist, 4 (8): 14-14, 17 Sept 1990
--------------------------------------------------------------

„The unexpected discovery is the very rare
exception; most scientific advances depend on long-
term, persistant, methodological research. It is not 
the stuff of headlines or television docudramas, but
it’s the way most science gets done.“
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Moudrému napověz, hloupého trkni (1. pokračövání)

1 Co můžeš, udělej hned.  Odklady - okrady.  Just do it.

2 Dělej vše od začátku pořádně.  Práce kvapná - málo platná.

4 Vše zálohuj  - nejen PC - , měj rezervu  - pro strýčka Příhodu. 

5   Ochrana duševního vlastnictví. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

3 Rozhoduj se uvážlivě, hleď na konec.  Dvakrát měř –
jednou řež.  Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem.

6 Důslednost, zevrubnost a snad až zarputilost, jako možný
styl práce; pomalu, ale přece – „Slow and steady wins the race“.

7   Přes veškerou zákonitost, spoléhej také na náhodu.
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Moudrému napověz, hloupého trkni (Dokončení)

8   Rukopisy i myšlenky, potřebují dozrát, právě tak akorát.

9   Důvěřuj, ale zachovávej si racionální dávku skepse.   
I ve vědě se vyplatí psané smlouvy – „Clara pacta – boni amici“.

11 Snaž se získat maximálně možnou soběstačnost.  
Intelektuální, materiální. Chce to silně na sobě pracovat, studovat.

12 Uč se spojovat rozhodnost se zodpovědností.
To naprosto nevyhovuje nesamostatným, nezodpovědným, pohodlným.

10 Snaž si udržet maximálně možnou nezávislost.  
Finanční, administrativně správní, jasná subordinovanost, paralelní vztahy.

13    Nakonec se nauč i něco od králů: přesnost a dochvilnost.

14 Dbej o svůj image. Snad není třeba připomínat, že by muži měli 
být oholení, pohlední, …..
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A nakonec:

jak by neměla 
vypadat 
hierarchizovaná
spolupráce
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… a občas si, prosím, vzpomeňte,  že:

„ Nejhorší ve vědě je děd vševěd ”

ale hlavně nezapomínejte, že 

„ Medicus nihil aliud est,
quam animae consollatio ”

neboli

„ Volovi je vše jasné ”
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Děkuji za pozornost !
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Má někdo nějakou otázku?



114

Tato prezentace je také dostupná na:

http://www.lf1.cuni.cz

na levé záložce pak:

Studentský život
Studium
Studijní materiály

Experimentální chirurgie…
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Kontakt:

Doc. MUDr. Milan  Š p á l a,  CSc.,

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta,  

Kateřinská 32, 121 08  P r a  h a  2

732 145 471, 235 322 464 

@-mail spala.m@seznam.cz

(milan.spala@lf1.cuni.cz)
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