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Prehľadová práca

Publikačná aktivita psychiatrických kliník na Slovensku

Vladimír Novotný

Súhrn

V práci sa podáva analýza počtu publikácií slovenských klinických psychiatrických pracovísk v odborných
časopisoch (Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika, Alkoholizmus a drogové závislosti, Psychiatria pre
prax, Česká a slovenská psychiatrie). Hodnotili sa len originálne a prehľadové práce, ktoré sa publikovali
v rokoch 2003-2007. Celkove možno publikačnú aktivitu hodnotiť ako nie dostatočnú. Najaktívnejšie publi-
kujú autori z Psychiatrickej kliniky LF UK a FNsP v Bratislave (viac ako 50% z 5 sledovaných klinických
pracovísk).
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Úvod

V poslednej dobe sa oživila téma akreditácií jednotlivých
vysokých škôl, ako aj jednotlivých pracovísk a kliník týchto
škôl. Nevyhli sa im ani lekárske fakulty. Jedným z hodnotia-
cich kritérií je aj publikačná aktivita. Rozhodli sme sa za-
merať na publikačnú aktivitu všetkých klinických psychiat-
rických pracovísk na Slovensku.

Materiál a metóda

Do hodnotenia sme zaradili psychiatrické kliniky existujú-
cich 3 lekárskych fakúlt (Bratislava, Martin, Košice) a SZÚ
(Bratislava). V prípade Bratislavy aj detskú psychiatrickú
kliniku. V prípade Košíc sme nerozlišovali prvú a druhú kli-
niku, lebo v sledovanom päťročnom období 2003-2007 ne-
fungovali počas celého obdobia samostatne.
Do hodnotenia sme zaradili publikácie v časopise Psy-

chiatria (neskôr Psychiatria, psychosomatika, psychotera-
pia), Alkoholizmus a drogové závislosti, Psychiatria pre prax
a Česká a slovenská psychiatria. Nezaradili sme časopis Psy-
chiatrie pre malú frekvenciu článkov pochádzajúcich zo Slo-
venska.
Do hodnotenia sme zaradili práce hodnotené ako origi-

nálne práce (t.j. s vlastným súborom, štatistickým hodno-
tením, diskusiou a závermi) alebo prehľadné príp. súborné
práce. Pri časopise Psychiatria pre prax sme zaradili aj prak-
ticky orientované práce (napr. kazuistiky), lebo časopis ne-
publikuje originálne práce.
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Výsledky

V časopise Psychiatria sa v rokoch 2003 až 2007 publiko-
valo 48 publikácií sledovaných klinických pracovísk. Najviac
v roku 2003 (18 publikácií), v ďalších rokoch ich bolo pod-
statne menej (obr.1).
Počet publikácií jednotlivých pracovísk je v tabuľke 1.

Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave vy-
tvorila v 5-ročnom intervale 21 publikácií, Psychiatrická kli-
nika JLFUK v Martine publikovala 6 prác, PK LFUPJŠ
v Košiciach 10 prác, KDP LFUK v Bratislave 5 prác a PK
SZU 6 prác.

Obrázok 1. Publikácie v časopise Psychiatria (psychoterapia,
psychosomatika) podľa jednotlivých rokov.

V časopise Psychiatria z celkovo publikovaných 48 publi-
kácií mala väčšina (31 prác) charakter prehľadových prác.
Originálnych prác bola menšina (17 prác). Na prehľado-
vých prácach sa podieľali všetky sledované kliniky, na origi-
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Obrázok 2. Publikácie v časopise Psychiatria (psychoterapia, psychosomatika) podľa jednotlivých rokov a pracovísk.

Tabuľka 1. Publikácie v časopise Psychiatria (psychoterapia,
psychosomatika) podľa jednotlivých rokov. (n=48)

BA MT KE KDP SZU

2003 8 1 6 2 1

2004 2 – 2 1 2

2005 3 2 2 1 –

2006 3 – – 1 2

2007 5 3 – – 1

03–07 21 6 10 5 6

nálnych prácach len psychiatrické kliniky lekárskych fakúlt
v Bratislave, Martine a Košiciach. Distribúciu podľa praco-
vísk vidno na obrázku 2.

V sledovanom 5-ročnom intervale sa publikovalo v časo-
pise Alkoholizmus a drogové závislosti celkove 24 publiká-
cií. Publikačne činné tu boli len Psychiatrické kliniky LF
v Bratislave a Košiciach. Charakteristiky publikačnej čin-
nosti vidno na obrázkoch 3 a 4.

V časopise Psychiatria pre prax bolo v uvedenom období
publikovaných len 29 prác zo slovenských klinických pra-
covísk. Opäť väčšina prác pochádzala z jedného pracoviska
Psychiatrickej kliniky LFUK v Bratislave (tab. 2).

Obrázok 3. Publikácie v časopise Alkoholizmus a drogové zá-
vislosti (Alkohol. Drog. Záv.) podľa jednotlivých rokov.

Posledným hodnoteným časopisom bola Česká a slovenská
psychiatrie. V časopise sa v sledovanom 5-ročnom intervale
publikovalo 19 originálnych a prehľadových prác, z toho po-
čtu 12 pochádzalo z Psychiatrickej kliniky LF UK v Brati-
slave, zo všetkých ostatných pracovísk sa publikovalo len 7
prác. Originálnych prác sa publikovalo v tom istom období
len 6, všetky boli z PK LF UK v Bratislave. Prehľad vidno
na tabuľke 3.
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Obrázok 4. Publikácie v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti (Alkohol. Drog. Záv.) podľa jednotlivých pracovísk a typov
prác.

Tabuľka 2. Publikácie v časopise Psychiatria pre prax (Psy-
chiat. Prax) podľa jednotlivých rokov a pracovísk.
(n=29 prehľ+prakt.)

BA MT KE KDP SZU

2003 3 0 0 0 2

2004 2 2 0 1 3

2005 5 1 0 1 0

2006 4 2 0 0 0

2007 1 1 0 0 1

03–07 15 6 0 2 6

Diskusia a závery

Scientometrické prístupy majú svoje limity a negatíva. Ľah-
šie sa sledujú kvantitatívne charakteristiky a ťažšie kvalita-
tívne. A to je aj negatívom predkladanej práce, chýba kva-
litatívna analýza. Ale aj kvantitatívne charakteristiky majú
svoju informačnú hodnotu.

Je veľa premenných, ktoré ovplyvňujú odbornú činnosť
pracoviska. Jedným z nich je napríklad veľkosť pracoviska.
V našom prehľade musíme zohľadniť, že Klinika detskej psy-
chiatrie v Bratislave má podstatne menší počet lôžok, ako

Tabuľka 3. Publikácie v časopise Česká a slovenská psychiatria
(Čes. Slov. Psychiat.) podľa jednotlivých rokov a pracovísk.
(n=19 orig.+prehľ.)

BA MT KE KDP SZU

2003 6 (orig. 3) 0 2 0 1

2004 1 0 0 0 2

2005 2 (orig. 2) 0 0 0 1

2006 3 (orig. 1) 1 0 0 0

2007 0 0 0 0 0

03–07 12 (orig. 6) 1 2 0 4

aj lekárov a pedagógov, než iné zrovnávané pracoviská. Os-
tatné pracoviská však majú zrovnateľné lôžkové a personálne
kvality.
Inou námietkou je možno miera pedagogickej záťaže. Zdá

sa, že tá môže negatívne ovplyvňovať publikačnú aktivitu.
Pedagogická záťaž jednotlivých kliník lekárskych fakúlt je
plne porovnateľná v základnej výučbe s dvomi poznámkami.
Prvou je, že Psychiatrická klinika SZÚ v Bratislave má men-
šiu pedagogickú záťaž a aj menší počet lekárov - pedagógov,
ako to vyplýva aj z jej povinností. Druhou poznámkou je,
že PK LF UK v Bratislave učí ako jediná klinika zvlášť aj
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predmety na stomatologickom smere štúdia, ako aj učí viac
povinne voliteľných predmetov. Takže má aj väčšiu peda-
gogickú záťaž. No napriek tomu viac publikuje než ostatné
pracoviská.
Na tabuľke 4 vidno súhrnné počty publikácií podľa časo-

pisov a pracovísk.

Tabuľka 4. Súhrnné počty publikácií podľa časopisov a praco-
vísk.

Psych. ADZ Psych. ČSPsy
∑

Prax chiat.

BA 21 20 15 12 68

MT 6 0 6 1 13

KE 10 4 0 2 16

KDP 5 0 2 0 7

SZU 6 0 6 4 16

∑
48 24 29 19 120

Možno by sa dalo uvažovať o nejakých špecifických prob-
lémoch publikovania z jednotlivých fakúlt. Podľa materiálu,
ktorý sa publikoval v roku 2009 všetky lekárske fakulty na
Slovensku majú zrovnateľný index všetkých publikácií (LF
UPJŠ=13,7, LF UK Ba= 13,0, JLFUK Mt=12,4). Len na
porovnanie 1. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
mala tento index 29,9 (Barta a kol., 2009).
Podľa toho istého materiálu publikačné aktivity na Slo-

vensku nesúvisia úzko ani s financiami na výskum, ani s poč-
tom doktorandov (Barta a kol., 2009). Treba ešte pozname-
nať, že SZÚ vo vyššie citovaných hodnoteniach nefiguruje.

Obrázok 5. Sumárne počty publikácií podľa pracovísk (2003-
2007).

Záverom možno konštatovať:

1. Na Slovensku chýba výskumné centrum v oblasti psy-
chiatrie.

2. Suplujú v tejto oblasti univerzitné kliniky.

3. Kliniky majú pritom výdatnú pedagogickú záťaž (cca
dvojnásobnú oproti situácii pred 10 rokmi) a to bez
zvýšenia počtu pedagogických pracovníkov.

4. V porovnaní s českými pracoviskami na Slovensku sa
produkuje menej originálnych článkov.

5. Väčšinou ide o prehľadové referáty.

6. Najproduktívnejšia zo všetkých sledovaných univerzit-
ných pracovísk je Psychiatrická klinika LFUK v Brati-
slave.

7. Ostatné pracoviská by mali byť viac produktívne (viď
sumárnu tab. 4 a obr. 5).∗

∗Práca čiastočne odznela na 8. zjazde PS SLS, Trnava, jún
2008.
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