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Oblasti  Oblasti  publikapublikaččnej etiky ponej etiky požžadujadujúúce ce 
zvýzvýššenenúú zodpovednoszodpovednosťť editoroveditorov

OdporOdporúúččania COPE Committe on publicationania COPE Committe on publicationss ethicsethics

1.1. VVššeobecneobecnéé povinnosti a zodpovednosti  povinnosti a zodpovednosti  
� šštandardy publikatandardy publikaččnej etikynej etiky

2.  2.  VzVzťťahy ahy 
�� k k ččitateitateľľomom (špecifické okruhy)

�� k autoromk autorom
�� k oponentomk oponentom (reviewerom)

�� kk ččlenlenomom redakredakččnej radynej rady
�� k vydavatek vydavateľľomom (majiteľom)



� Systém peer-review; najdôležitejší proces v 
publikačnej aktivite určujúci aktuálne štandardy 
vednej disciplíny

� Rešpektovanie dôvernosti

� Výber a aktivity reviewerov

� Erráta, retrakcia, vyjavenie možných konfliktov

� Časový rozmer publikovania

� Konflikt záujmov

� Nezávislosť editorov

� Prípadné obchodné (priemyslové/farmaceutické záujmy)

� Tlač suplement a iných publikácií

� Akademická debata – korešpondencia

RedakRedakččnnéé šštandardy atandardy a procesyprocesy



I.I.skupinaskupina
� koncepcia výskumu  a dizajn práce
� ziskavanie údajov a pozorovaní
� analýza a interpretácia údajov

II.  skupina II.  skupina 
� tvorba rukopisu 
� podrobná revízia

III. skupinaIII. skupina
� štatistické spracovanie a analýza
� získanie finančného krytia
� administratívna, materiálová, technická podpora
� špecifický ! dohľad

Z kaZ kažždejdej skupiny musskupiny musíí bybyťť splnensplnenáá aspoaspoňň jednajedna podmienkapodmienka
htpp.//www.icmje.org.access

Podmienky pre autorstvoPodmienky pre autorstvo



� Poskytnutie  financovania -- technickej rady, technickej rady, 
reagencireagenciíí, vzoriek, d, vzoriek, dáát pacientovt pacientov

� Pomoc technického personálu, resp. aj 
študentov do určitého rozsahu, (špecifické
smernice pre publikovanie prác študentov)

� Rutinný zber údajov 

� Obecný dohľad nad aktivitou autorov

Typy nekvalifikovanTypy nekvalifikovanéého autorstvaho autorstva



PoPožžiadavky a zodpovednosti spoluiadavky a zodpovednosti spolu//autorovautorov

�� Prvý autorPrvý autor

�� StarStaršíší autorautor

�� KoreKoreššpondujpondujúúci autorci autor

�� OstatnOstatníí spoluautorispoluautori

�� SpolupracovnSpolupracovnííci/ci/
((collaboratcollaboratorsors !!))

� spĺňa  kritéria ICMJE, vykonal rozhodujúcu časť
práce

� spravidla poslednýposledný v autorskom zozname; 
riadi a garantuje autenticitu práce, preberá
zodpovednosť za vedeckú presnosť, správnu 
metodológiu, analýzu a závery celej práce

� zvyčajne to býva prvý/posledný autor zoznamu, 
komunikuje s editormi/čitateľmi, poskytuje 
špecifické informácie o podieli spoluautorov, 
dbá o informovanosť spoluautorov, uvoľňuje 
manuskript pre publikovanie, zodpovedá za 
obsah, autorstvo a poradie autorov

� podiel na práci 
Ich poradie závisí na relatívnom príspevku k práci

�� nespnespĺňĺňajajúú autorskautorskéé podmienkypodmienky (multicentrické
štúdie)

Všetci autori musia spĺňať všetky kritéria ICMJE autorstva



II.  Pr.  Prááva autorovva autorov

●● na dôvernna dôvernéé posudzovanie editormi a oponentmiposudzovanie editormi a oponentmi

●● na obdrna obdržžanie  potvrdenia o prijatanie  potvrdenia o prijatíí rukopisu na redakrukopisu na redakččnnéé
spracovaniespracovanie

●● nnáárok na rok na ččasove primeranasove primeranúú odpoveodpoveďď o prijato prijatíí/ zamietnut/ zamietnutíí
(max. TAT 8 týždňov)

●● na nezaujatna nezaujatéé rozhodnutierozhodnutie

●● na spolona spoloččenskoensko--eticky primeraneticky primeranúú odpoveodpoveďď, na odpove, na odpoveďď
na komentna komentáár oponentov aj v prr oponentov aj v príípade zamietnutiapade zamietnutia

●● obdrobdržžanie komentanie komentáárov oponentov bez ohrov oponentov bez ohľľadu na stav adu na stav 
akceptakceptááciecie

●● na odvolanie proti rozhodnutiu editorona odvolanie proti rozhodnutiu editorovv



IIII.. PrPrááva autorovva autorov

•• nepodrobenie sa nnepodrobenie sa náávrhom redakcie, ak autori ich vrhom redakcie, ak autori ich 
pokladajpokladajúú za neprimeranza neprimeranéé

•• na zverejnenie odpovede na publikovanna zverejnenie odpovede na publikovanéé komentkomentááre k re k 
prpráácici

•• kedykokedykoľľvek odstvek odstúúpipiťť od ediod ediččnnéého procesu ho procesu (stiahnutie),(stiahnutie), ale ale 
s odôvodnens odôvodneníímm

•• vyvyžžiadaiadaťť nazad rukopis aj po prijatnazad rukopis aj po prijatíí, ak redakcia , ak redakcia ččasovo asovo 
neprimerane zdrneprimerane zdržžuje vydanie/tlauje vydanie/tlačč

•• mamaťť primeranprimeranúú dobu na odpovedobu na odpoveďď oponentom a korektoponentom a korektúúruru

•• na informna informááciu  o akýchkociu  o akýchkoľľvek netechnických zmenvek netechnických zmenááchch

•• na copyrightna copyright,, pokiapokiaľľ sa nedohodne inaksa nedohodne inak

•• na neodmietnutiena neodmietnutie rukopisu pre nedostatok priestorurukopisu pre nedostatok priestoru



� Prvá a hlavná: kvalifikované autorstvo.

� Špecifikovať poradie autorov v podtitulku (už v predstihu).

� Vykonať výskumnú úlohu podľa všetkých pravidiel bez 
fabrikácie a falzifikácie.

� Informovať aj o negatívnych/kontradikčných výsledkoch práce.

� Neposielať rukopis triviálnych a neoriginálnych štúdií s nádejou, 
že prenikne.

� Obhájiť všetky informácie a ochrániť/uschovať originálne dáta.

� Dať kredit predtým publikovaným literárnym prácam, ale vyhnúť
sa plagiátorstvu – citacitaččnnáá etika !!etika !!

PlagiPlagiáátorstvo nahrtorstvo nahráádza pdza píísanie a myslenie sanie a myslenie == intelektuintelektuáálnemu lnemu 
zlodejstvuzlodejstvu.



II. II. Povinnosti autorovPovinnosti autorov

�� KontrolovaKontrolovaťť a overovaa overovaťť poupoužžititéé referencie s originreferencie s origináálnymi lnymi 
prpráácami v full texte a necitovacami v full texte a necitovaťť podpodľľa abstraktov a abstraktov ((20-68% 
abstraktov v  IF časopisoch sú chybné v údajoch; nepresnosti v citovaných 
referenciách 8,7-28,2% v IF časopisoch;).

�� PrejaviPrejaviťť konflikt zkonflikt zááujmov ujmov (disclosure, disclaimer).

�� InformovaInformovaťť redakciu, ak prredakciu, ak prááca bola uca bola užž publikovanpublikovanáá v v 
zmenenej forme.zmenenej forme.

�� KonzultovaKonzultovaťť editora o preditora o príípadnom prepadnom pre--publikapublikaččnom uvolnennom uvolneníí
informinformááciciíí..

�� PrejaviPrejaviťť loajalitu inloajalitu inšštittitúúciciíí kde prkde prááca vznikla, ak  uca vznikla, ak  užž aj doaj doššlo lo 
k zmene pôsobiskak zmene pôsobiska.

�� Vhodne reagovaVhodne reagovaťť na zmeny vyna zmeny vyžžadovanadovanéé (nie navrhovan(nie navrhovanéé? ? 
redakciou).redakciou).



III. III. Povinnosti autorovPovinnosti autorov

�� KoordinovaKoordinovaťť vzvzáájomnjomnúú spoluprspolupráácu autorov cu autorov -- je len je len 
jeden korejeden koreššpondujpondujúúci autor,ci autor, (ale inform(ale informááciu môciu môžžu priamo u priamo 
dostadostaťť vvššetci). etci). 

�� OdpovedaOdpovedaťť na kritiku alebo otna kritiku alebo otáázky vzniknutzky vzniknutéé z prz prááce.ce.

�� PoskytnPoskytnúúťť úúdaje na zdaje na zááklade, ktorých vznikla prklade, ktorých vznikla prááca ca 
redakcii, ak o to poredakcii, ak o to požžiada redakcia alebo iada redakcia alebo ňňou ou 
poverenpovereníí experti experti (investigat(investigatíívne autority)vne autority)..

�� DodrDodržžaaťť vvššetkyetky ininšštrukcie redakcie.trukcie redakcie.

�� PoskytnPoskytnúúťť prpríípadnpadnéé postpost--publikapublikaččnnéé aktualizaktualizááciecie, , 
najmnajmää ak ide o review.ak ide o review.



NovNovššie odporie odporúúččaniaania

�� ZvýZvýššenie kredibilityenie kredibility..

�� Autorský kontribuAutorský kontribuččný faktorný faktor (ACF(ACF-- rozdelenie rozdelenie 
veveľľkosti podielu spoluautorov).kosti podielu spoluautorov).

�� ACE nACE náávrhy: vrhy: rovnomernrovnomernéé rozdelenie medzi rozdelenie medzi 
spoluautormi:spoluautormi:

-- numericknumerickéé skskóóre:  NS =re:  NS = 1/n + 1/m 1/n + 1/m 
(n(n--poradie autora, mporadie autora, m-- popoččet autorov).et autorov).



PotenciPotenciáálny konflikt zlny konflikt zááujmov vo vzujmov vo vzťťahuahu

�� k individuk individuáálnym zlnym záávvääzkom autorov zkom autorov 
(explicitn(explicitnéé vyjadrenie),vyjadrenie), poskytnutie poskytnutie 
informinformááciecie

�� vo vzvo vzťťahu k podpore projektuahu k podpore projektu

�� vo vzvo vzťťahu k zahu k záávvääzkom editorov zkom editorov 
redakredakččnnéému mu ššttáábu alebo oponentom.bu alebo oponentom.

Konflikt zKonflikt zááujmovujmov



VzVzťťah medzi firemne/priemyslovo ah medzi firemne/priemyslovo 
sponzorovaným výskumom a výstupom sponzorovaným výskumom a výstupom 

výskumu/výskumu/ššttúúdiedie

RTC randomizovaná kontrolovaná štúdia

Bekelman J. JAMA,289,454-465, 2003

htpp.//jama.ama-assn.org/cgi/content/full/289



�� InInšštituciontitucionáálny:lny:

►► v terajv terajššej inej inšštittitúúcii,cii,

►► v minulej inv minulej inšštittitúúcii (cii (úúzke kontakty),zke kontakty),

►► v budv budúúcej incej inšštittitúúcii cii (vyjedn(vyjednáávania o prijatvania o prijatíí do  do  
zamestnania)zamestnania)

�� Konzultant autorskej inKonzultant autorskej inšštittitúúcie.cie.

Konflikt zKonflikt zááujmov ujmov –– skutoskutoččný alebo ný alebo 
zdanlivýzdanlivý



Výstupy a dôsledky finančného konfliktu záujmov v 
biomedicínskom výskume

1664 prác 1980-2002

1.1. PribliPribližžne ne ¼¼ výskumnvýskumnííkov mkov máá prepojenie  na zdravotnprepojenie  na zdravotníícky cky 
priemysel/firmy.priemysel/firmy.

2.2. Asi 2/3 akademických inAsi 2/3 akademických inšštittitúúciciíí vykonvykonááva sva súúččasne vlastný a asne vlastný a 
sponzormi potencovaný výskum.sponzormi potencovaný výskum.

3.3. 68 % pr68 % práác preukc preukáázalo vzzalo vzťťah medzi priemyselným sponzorstvom a ah medzi priemyselným sponzorstvom a 
výstupom v orginvýstupom v orgináálnom výskume.lnom výskume.

4.4. Existuje Existuje šštatisticiky signifikantntatisticiky signifikantnáá ssúúvislosvislosťť medzi priemyslovým medzi priemyslovým 
firemným sponzorovanfiremným sponzorovaníím a profiremnými výstupmi (Mantelm a profiremnými výstupmi (Mantel--
Haenszel odds ratio 3,60; 95 % interval spoHaenszel odds ratio 3,60; 95 % interval spoľľahlivosti 2,63ahlivosti 2,63--4,914,91

5.5. DokDokáázal sa vzzal sa vzťťah medzi takýmto výstupom a publikovanou ah medzi takýmto výstupom a publikovanou 
formou výstupu, ktorý mformou výstupu, ktorý máá odborný, ale aj etický rozmer !!odborný, ale aj etický rozmer !!



PovinnPovinnéé prehlprehláásenia ako ssenia ako súúččasasťť publikpublikááciecie

� popis podielu jednotlivých autorov – popis aktivity, implicitne popis aktivity, implicitne 
znamenznamenáá deklardeklarááciu o tom, ciu o tom, žže autori spe autori spĺňĺňajajúú tri podstatntri podstatnéé podmienky podmienky 
pre autorstvopre autorstvo

� poskytnutie informácie o potenciálnom konflikte záujmov
� zamestnanie alebo pozícia v štruktúrach vo vzťahu k publikácii
� konzultant alebo poradca, práca/úväzok pre firmy 
� utajené spoluautorstvo 
� vzťah k vlastníctvu ((ččasopisu, pouasopisu, použžititéému kapitmu kapitáálu, atlu, atďď.).)

� honorária vo vzťahu k práci a publikácii (ččestnestnéé ččlenstvlenstváá a pod.)a pod.)

� financovanie výskumu/publikácie
� svedectvo experta
� úloha sponzorov
� poďakovania 

Každý zo spoluautorov musí uviesť toto prehlásenie 

- odkaz na prehlásenie musí byť publikovaný (stačí uviesť číslo autora).



PrPrííklad výstupu a prehlklad výstupu a prehlááseniasenia

�� Author ContributionsAuthor Contributions:: Dr Hochman had full access to all of the 
data in the study and takes responsibility for the integrity of the data 
and the accuracy of the data analysis..

�� Study concept and design:Study concept and design: M Hochman, McCormick 

�� Acquisition of data:Acquisition of data: M. Hochman, S. Hochman

�� Analysis and interpretation of dataAnalysis and interpretation of data:: M. Hochman, S. Hochman, Bar, 
McCormick.

�� Drafting of the manuscriptDrafting of the manuscript:: M. Hochman

�� Critical revision of the manuscript for important Critical revision of the manuscript for important 
intellectual contentintellectual content:: M. Hochman, S. Hochman. Bor, McCormick

�� Statistical analysis:Statistical analysis: M. Hochman, McCormick

�� Obtained funding:Obtained funding: M. Hochman

�� Administrative, technical, or material support:Administrative, technical, or material support: M. Hochman, 
S. Hochman, Bor, McCormick

�� Study supervision:Study supervision: McCormick



VVššetky uvedenetky uvedenéé polopoložžky musia byky musia byťť splnensplnenéé, mô, môžžu sa vu sa vššak lak líšíšiiťť podpodľľa pokynov a pokynov 
editorov.editorov.

�� Financial DisclosuresFinancial Disclosures:: None reported. 
�� Funding/Support:Funding/Support: The study was paid for by the Department of Medicine 

at Cambridge Hospital. 
�� Role of the Sponsor:Role of the Sponsor: Cambridge Hospital, Department of Medicine, had no 

role in the study; design and conduct of the study; in the collection, 
analysis, and interpretation of the data; 
or in the preparation, review, or approvals of the manuscript.

�� Previous Presentations:Previous Presentations: Some of the results of this study were previously 
reported at the Society of General Internal Medicine's New England 
Regional Meeting in Worcester, Massachusetts, 
on March 14, 2008.

�� Additional Information:Additional Information: The eTables are available at http://www.jania_com.

�� Additional Contributions:Additional Contributions: We thank David Himmelstein, MD, Steffie 
Woolhandler, MD, MPH, Karen Lasser, MD, MPH, and Andrew Wilper, 
NID, MPH, all from the Department of Medicine at Cambridge Hospital, for 
their thoughtful critiques and suggestions, for which they received no 
compensation

PrPrííklad výstupu a prehlklad výstupu a prehláásenia senia 
ako sako súúččasasťť rukopisurukopisu



Review manuskriptov je spojený s mnohými Review manuskriptov je spojený s mnohými 
etickými otetickými otáázkami a problzkami a probléémamimami

�� EtickEtickéé problprobléémy spojenmy spojenéé ss procesom procesom 

„„peer reviewpeer review““::
� možné problémy s prijatím akceptácie 

požiadavky; 

� etické problémy po rozhodnutí
o akceptácii;

� etické problémy štúdia a oponentúry 
práce; 

� etické problémy po odoslaní posudku.



VlastnVlastnéé procesy editovania procesy editovania 
a peera peer--reviewreview

�� Kontrola spoKontrola spoľľahlivosti prahlivosti práác c (výskumu)(výskumu)

�� Ochrana individuOchrana individuáálnych lnych úúdajovdajov

�� StimulStimuláácia/posilcia/posilňňovanie akademickej ovanie akademickej 
integrityintegrity

�� Ochrana duOchrana dušševnevnéého vlastnho vlastnííctvactva

�� ObchodnObchodnéé vzvzťťahy a zahy a zááujmyujmy

�� Konflikt zKonflikt zááujmovujmov



�� Identita oponenta je znIdentita oponenta je znááma len editorom a ma len editorom a 
pracovnpracovnííkom redakcie.kom redakcie.

�� Identita oponenta vo veIdentita oponenta vo veľľkej kej ččasti prasti príípadov nie je padov nie je 
znznááma autorom ma autorom (syst(systéém ale nie je perfektný, autori m ale nie je perfektný, autori 
ssúú chytrchytríí, krajina mal, krajina maláá).).

�� Identita oponenta vo vIdentita oponenta vo vääččššine prine príípadov nesmie bypadov nesmie byťť
znznááma tretma tretíím osobm osobáám m (výnimky na po(výnimky na požžiadanie iadanie 
oponenta).oponenta).

�� UvedenUvedenéé skutoskutoččnosti umonosti umožňžňujujúú kritickkritickúú, ale , ale 
ččestnestnúú oponentoponentúúru.ru.

Posudky  sPosudky  súú obecne obecne „„zaslepenzaslepené“é“



Copyright ©2005 American Physiological Society

Benos, D. J. et al. Advan. Physiol. Edu. 29: 59-74 2005;
doi:10.1152/advan.00056.2004

Average number of authors per article published in the 
research journals of APS from 1960-2004



Typy neetickTypy neetickéého autorskho autorskéého sprho spráávaniavania

�� darovandarovanéé, hos, hosťťovskovskéé, , 
ččestnestnéé

�� výmennvýmennéé

�� vvynynúútentenéé !!

�� utajenutajenéé, , skrytskrytéé !!

�� PopretPopretéé, utajen, utajenéé

Zahrnutie osoby medzi autorov, ktorZahrnutie osoby medzi autorov, ktoráá
nespnespĺňĺňa krita kritééria pre autorstvo ria pre autorstvo –– (iniciat(iniciatííva va 
autorskautorskéého kolektho kolektíívu).vu).

NespNespĺňĺňajajúúce podmienky, ale vzce podmienky, ale vzáájomnjomnáá
dohodadohoda (pr(prííp. citap. citaččnnáá manipulmanipuláácia).cia).

ZneuZneužžitie osobnitie osobnéého postavenia / pozho postavenia / pozíície cie 
bez ohbez ohľľadu na autorskadu na autorskéé kvalifikakvalifikaččnnéé a a 
inklinklúúzne kritzne kritéériaria (iniciat(iniciatííva nadriadenva nadriadenéého ho 
/ved/vedúúceho pracovnceho pracovnííka).ka).

Vynechanie zo spoluautorstva napriek Vynechanie zo spoluautorstva napriek 
splneným autorským nsplneným autorským náárokorokom m vvääččššinou inou 
zzáámernmernéé utajenie, firemnutajenie, firemnéé vplyvy ?vplyvy ?

ZZáámernmernéé popretie/vynechanie autorstvapopretie/vynechanie autorstva



Typy neetickTypy neetickéého autorskho autorskéého sprho spráávaniavania

�� FragmentFragmentááciacia

separseparáátne,tne,

rozdelenrozdelenéé,,

salsaláámovmovéé,,

�� „„overlappingoverlapping““

duplikovanduplikovanéé,,

redundantnredundantnéé..

NeoprNeopráávnenvnenéé rozdelenie publikrozdelenie publikáácie, cie, 
ktorktoráá mmáá bybyťť publikovanpublikovanáá in toto.in toto.

PublikPublikáácia tej istej prcia tej istej práácece ((ččasto aj v asto aj v 

tlatlaččenej a elektronickej forme)enej a elektronickej forme) vo viacerých vo viacerých 
publikpublikááciciáách  bez/alebo len z ch  bez/alebo len z 
minimminimáálnymi lnymi úúpravamipravami..



VstupVstupyy tietieňňovovéého autora a význam ho autora a význam „„popoďďakovaniaakovania““
event. konflikt zevent. konflikt zááujmov, tieujmov, tieňňovovéé poprenpoprenéé autorstvo (ghostautorstvo (ghost))

manuskript

draft

zaslaná
práca 

editorovi

autorská
odpoveď

oponentom

čestný 
hosťujúci 

autor

odpoveď
autora 

časopisu

poznámky
oponentov

komentár
autora

vstup
tieňového

autora

vstup
tieňového

autora

vstup
tieňového

autora

vstup
tieňového

autora

Publikácia 
„poďakovanie

Lacase JR. et al: PLoS medicine, 7,2:1000230, 2010Lacase JR. et al: PLoS medicine, 7,2:1000230, 2010



CitCitáácie pochcie pocháádzajdzajúúce z USA ce z USA 
a nona non--USA publikUSA publikááciicii

735230505Spolu 

391146245Citujúca práca má
autora  non-USA

34484260Citujúca práca má
autora z USA

CelkoveCelkoveCitovanCitovanéé
publikpublikáácie cie 
nonnon--USAUSA

CitovanCitovanéé
publikpublikáácie cie 

USAUSA

Holm S. BMC Medical EthicsHolm S. BMC Medical Ethics

www.biomedcentral.com/472www.biomedcentral.com/472--6939/7/106939/7/10



Frekvencia Frekvencia a závažnosť etických problémov z pohľadu editorov
(231 WOS  časopisov).

Etický prehrešok Vážnosť
Dôveryhodnosť

editora
Frekvencia Trend

Redundantná publikácia 1.19 0.70 1.39 3.43

Plagiátorstvo 0.86 0.70 0.96 3.46

Duplicitné podanie prác 0.79 0.79 1.01 3.28

Nedeklarovaný konflikt záujmov autorov 0.73 0.73 0.90 3.28

Nedeklarovaný konflikt záujmov oponentov 0.69 0.71 0.94 3.08**

Darované autorstvo 0.67 0.51 1.08* 3.17

Sporné autorstvo 0.58* 0.90* 0.81 3.00**

Falzifikácia alebo fabrikácia údajov 0.56 0.62 0.58 3.12**

Neetické a neodborné správanie oponentov 0.56* 0.62 0.80 3.00**

Neetický výskumný projekt resp. vykonanie 0.55 0.83* 0.70 2.98

Neprejavená firemná spoluúčasť 0.52 0.66 0.62 3.24

Skryté/zatajené spoluautorstvo 0.37 0.61 0.48 3.32

Grafická manipulácia 0.30 0.69 0.47 3.34

Nezhoda v publikovaní prác v suplementoch 0.24** 1.08* 0.30** 2.97**

Etické problémy s reklamou 0.13** 1.01* 0.20** 3.00**

Prípadná nezhoda editorov a vydavateľov 0.05 1.51* 0.09 2.95**

* - kvantifikácia výskytu vzostupne 0-5;  **  - kurtoziozita – 0 normálna distribúcia, > 3 krivka ostrejšia ako normálne 
rozdelenie; vážnosť: semikvantitatívne 0-4; 0 bezproblémové, 4 veľmi vážny problém; dôveryhodnosť editora : podobné; 
frekvencia: 0-4 (nikdy; 3 častejšie ako raz mesačne);

E. Wager a spol.: J Med Ethics 2009,35:348-353
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Benos, D. J. et al. Advan. Physiol. Edu. 29:59-74 2005;
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DistributionDistribution of ethical issues in APS publications of ethical issues in APS publications 
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PraktickPraktickéé smernice asmernice a dodrdodržžanie anie 
publikapublikaččnej  etikynej  etiky

�� TransparenciaTransparencia
�� Transparencia vTransparencia v uužžššom slova zmysleom slova zmysle

�� MoMožžnnéé neakceptovateneakceptovateľľnnéé formy publikovaniaformy publikovania
●● autorstvo aautorstvo a popoďďakovanieakovanie

●● kolektkolektíívne autorstvo vne autorstvo –– úúloha spoluautorov,loha spoluautorov,

●● konflikt zkonflikt zááujmovujmov

�� AtribAtribúúcia autorstva vcia autorstva vääččššej skupiny výskumnej skupiny výskumnííkovkov
●● redundantnredundantnéé publikpublikááciecie



PublikovanPublikovanáá politika akademických centier vzhpolitika akademických centier vzhľľadom adom 
na na ššpecifickpecifickéé kritkritéériaria tietieňňovovéého autorstva ho autorstva (v USA; (v USA; nn=50)=50)

(tieňové autorstvo))

KritKritéériaria n %

Fakultná politika je dostupná on-line 45 90

Utajené autorstvo explicitne zakázané 10 20

Utajené autorstvo explicitne zakázané, pričom je definované 20 40

Autorská politika, ktorá sa nezmieňuje o utajenom autorstve 13 26

Autorská politika  vyžadujúca podstatný prínos pre autorstvo 9 18

Autorská politika  vyžadujúca výslovné uvedenie všetkých 
autorov  

3 6

Nie sú uvedené pokyny o autorstve alebo tieňovom autorstve 26 52



CieCieľľ:: vykonanie  výskumu eticky a vykonanie  výskumu eticky a ččestne informovanie.estne informovanie.

ČČestnestnéé informovanie zainformovanie začčíína zverejnenna zverejneníím vm vššetkých etkých 
klinických klinických ššttúúdidiíí..

DoterajDoterajššia prax:ia prax: selektselektíívne informovanie.vne informovanie.

SprSpráávna prax klinickvna prax klinickéého skho skúšúšania zaania začčíínana (povinnou) (povinnou) 
registrregistrááciou klinickciou klinickéého skho skúšúšania.ania.

KritKritééria:ria: uverejnenuverejnenéé www.clinicaltrials.govwww.clinicaltrials.gov

Obsah: Obsah: povinnosti pre autorov, prpovinnosti pre autorov, prááva pre verejnosva pre verejnosťť;;

mmechanizmy validity, definovanie hypotechanizmy validity, definovanie hypotéézy primzy primáárnych rnych 
a sekunda sekundáárnych výstupov, inklrnych výstupov, inklúúzne a exklzne a exklúúzne kritzne kritééria, ria, 
ččasovasovéé limity, vlimity, vššetky kontaktnetky kontaktnéé informinformááciecie..

RegistrRegistráácia klinickcia klinickéého ho 
šškkúšúšaniaania

ZvýZvýššenie transparentnostienie transparentnosti



International Committee of Medical International Committee of Medical 
Journal EditorsJournal Editors (ICMJC)(ICMJC)

�� PublikaPublikaččnnáá etika: sponzorstvo, autorstvo, zodpovednosetika: sponzorstvo, autorstvo, zodpovednosťť
a skladanie a skladanie úúččtov.tov.

�� Uniform requirements for manuscripts submitted to Uniform requirements for manuscripts submitted to 
biomedical journals: writing and editing for biomedical biomedical journals: writing and editing for biomedical 
publication; publication; ččastastéé aktualizaktualizáácie, www.icmje.org/icmje.pdfcie, www.icmje.org/icmje.pdf

�� Vancouver group declaration, 1978;Vancouver group declaration, 1978; updated October updated October 
2008                                                            2008                                                            
World association of medical editors World association of medical editors (WAME) (WAME) 

�� Concil of Science editors Concil of Science editors (CSE)(CSE)
�� European asociation of Science editors European asociation of Science editors (EASE)(EASE)
�� Cochrane collaborationCochrane collaboration
�� Committee on Publication Ethics Committee on Publication Ethics (COPE)(COPE)



AutorskAutorskéé smernicesmernice

www.elsevier.com/locate/maturitas



Uniform requirements for manuscripts I.Uniform requirements for manuscripts I.
ICMJE ICMJE –– VancouverskVancouverskáá skupina skupina -- aktualizaktualizááciecie

I. I. Statement of purposeStatement of purpose

A.A. About the uniform  About the uniform  
requirementsrequirements

B.B. Potential users of the uniform Potential users of the uniform 
requirementsrequirements

C.C. How to use the uniform  How to use the uniform  
requirementsrequirements

II.II. Ethical considerations in the Ethical considerations in the 
conduct and reportingconduct and reporting of of 
researchresearch

A.A. Authorship and contributorshipAuthorship and contributorship

B.B. EditorshipEditorship

C.C. PeerPeer--reviewreview

D.D. Conflicts of interestConflicts of interest, ghost , ghost 
autorships, clinical trial registrationautorships, clinical trial registration

E.E. Privacy and confidentialityPrivacy and confidentiality

F.F. ParticipantsParticipants

G.G. Protection of human subjects and Protection of human subjects and 
animals in researchanimals in research ((informed informed 
consent, DNA testing)consent, DNA testing)



Uniform requirements for manuscripts IIUniform requirements for manuscripts II..

III. Publishing and editorial issues  Publishing and editorial issues  
related to publication in related to publication in 
bomedical jurnalsbomedical jurnals

A. Obligation to publish negative 
studies

B. Corrections, retractions, and  
“expressions of concern”

C. Copyright
D. Overlapping publications
E. Correspondence
F. Supplements, theme issues, and 

special series
G. Electronic publishing
H. Advertising
I. Medical journals and the general 

media
J. Obligation to register clinical trials

IV. Manuscript preparation and  Manuscript preparation and  
submissionsubmission

A.A. Preparing a manuscript for Preparing a manuscript for 
submission to biomedical submission to biomedical 
journalsjournals

B.B. Sending the manuscript to Sending the manuscript to 
the journal the journal 



� Editori musia stiahnuť publikáciu, ak sa zistí dodatočne, že
� publikované údaje sú nespoľahlivé (nečestné správanie/misconduct, 

ale aj tzv. čestný omyl, napr. metodická chyba)
� ak, práca bola publikovaná inde bez  sprievodných náležitostí (skrížená

referencia, povolenie alebo oprávnenie)
� dodatočný dôkaz plagiátorstva
� dodatočne preukázané vážne etické prehrešky (napr. aj chýbanie 

informovaného súhlasu ľudských probandov)

� Editori zvážia  uverejnenie opravy ak,
� len menšia časť, inak spoľahlivej publikácie je zavádzajúca (čestná

chyba v malej časti rozsiahlejšieho zoznamu použitých metodík)
� ak je vážna autorská chyba - v zozname autorov - neoprávnené

vynechanie rozhodujúceho autora alebo neoprávnené uvedenie autora

� Retrakcia zvyčajne nie je vhodná, ak 
� sa zmena v autorstve vyžaduje, ale publikované dáta sú spoľahlivé

(rieši sa pomocou tzv. errata)

Pozn. Jasne odlíšiť retrakciu od opravy alebo komentáru, uviesť kto vykonáva retrakciu 
(autori, redakcia) a dôvod retrakcie (miscondut, (miscondut, ččestný omyl);estný omyl); formulácia nesmie byť
hanlivá

Wager E.: J Med Ethics,35:348, 2009

Retrakcia  publikRetrakcia  publikáácicie
opravy, doplnenie



1. Zúčastnené inštitúcie musia mať deklarovanú autorskú politiku; jednotlivý autorský podiel 
predstavuje priamy a intelektuálny vedecký, (ale aj etický) príspevok; všetci sa musia podieľať na 
písaní práce; každý autor je zodpovedný za svoj príspevok na práci.

2. Zúčastnené inštitúcie majú mať vypracované mechanizmy, riešiace  autorské diskusie, ktoré
nemohli byť riešené samotnými autormi; pri riešení treba zohľadňovať reálny, event. konflikt 
záujmu aj ( v pozadí).

3. Výskumné zariadenia nesmú byť telesami poskytujúcimi definitívne rozhodnutie, ale ich úloha je 
poskytovať, prípadne nový pohľad a pomôcť autorom nájsť správne profesionálne  a etické
riešenie.

4. Inštitúcie ako - autorship dispute resolution committees - mali by mať právo disciplinárnych 
aktivít v prípade jasného dôkazu nečestného autorstva. Vynútené a popreté autorstvo sa pokladá
za nečestné vedecké správanie a malo by viesť k ďalšiemu preskúmaniu a k disciplinárnym 
aktivitám.

5. Všetky  predkladajúce dokumenty práce musia obsahovať verifikáciu autorstva s podpismi a 
popisom špecifických príspevkov.

6. Špecifické úlohy spoluautorov by mali byť uvedené v práci. Ľubovoľná falzifikácia popisu 
príspevku autorov by mala byť hodnotená ako nečestné chovanie (scientific misconduct).

7. Problémy autorstva riešiť v samých počiatkoch; autorstvo by malo byť dojednané a definované
na začiatku výskumu; frekventná komunikácia spoluautorov musí prebehať ešte počas výskumu, 
autorstvo v prípade potreby by sa malo diskutovať pravidelné, resp. redefinovať.

Strange K. Mayo clin Proc 2009, 84,9,811-21

OdporOdporúúččania pre minimalizania pre minimalizááciu a rieciu a rieššenie problenie probléémov mov 
spojených s autorstvomspojených s autorstvom



• Autorstvo a edičná práca sú
založené v podstate na dôvere 
a slušnosti.

• Peer-review: vedeckých prác je 
kľúčovým bodom modernej 
vedy

• Autorstvo je v súčasnosti 
etickou dilemou vedy. 


