
Krátký a obecný návod psaní abstraktu 

Obvykle bývá abstrakt omezen na několik stovek slov. Proto je potřeba si napsat hlavní 
informace, které chceme sdělit, na nečisto a upravovat je postupně tak, aby se vešly do 
požadovaného rozměru a aby vypovídaly to, co chcete.  
V podstatě velmi krátce popisujete, proč, s jakým cílem, jak, co vyšlo, jaké to má 
srovnání nebo nedostatky a co z toho vyplývá, závěr. 

1. NÁZEV: Měl by upoutat. Vyzvedne výsledky, hlavně ty nové. Uveďte v něm taky čas a 
místo. 

2. ÚVOD: Zaměřte se v rámci dvou vět na (a) zdůvodnění a (b) cíle této práce. 

3. METODY: Popište použité metody, včetně analýzy dat, aby čtenář pochopil, jak byl 
problém řešen. Vypočtené ukazatele (incidence, prevalence, relativní riziko, OR) jsou 
důležitější než použitý software. 

4. VÝSLEDKY: Maximalizujte uvedení faktů, údajů a indikátorů. Zahrnout jmenovatele 
(velkost populace nebo souboru) pro výpočet relativních ukazatelů a poměrů (OR, RR). 
Uveďte poměr exponovaných nebo podíl postižených. Uveďte ukazatele asociace a 
intervaly spolehlivosti. 

5. ZÁVĚR: Interpretujte výsledky radši, než byste jednoduše opakovali, parafrázovali 
nebo tvrdili, že tato studie je nejlepší, co kdy bylo provedeno. Ujistěte se, že všechny 
výsledky jsou obsaženy v části o výsledcích a že všechny prvky v závěru vycházejí z 
výsledků uvedených v předchozí části.  Cílem je integrovat důkazy, které přinesly 
odpověď na stanovené otázky.  

6. DOPORUČENÍ: Základní doporučení / další kroky vyplývající ze závěrů. Vypracujte 
doporučení striktně vycházejíc ze závěru (abstraktu), který byl formulován na základě 
výsledků (prezentovaných v abstraktu). 

7. Odkazy: Podle instrukcí pořadatele konference nebo jiné odborné akce se uvádí 
nejdůležitější odkazy na literaturu, např. na podrobně popsanou metodu. Abstrakty 
dokumentují, že dílo je v souladu s doporučeným metodologickým přístupem pro daný 
typ projektu (např. Dokumentuje všechny klíčové kroky vyšetřování epidemie, 
ohniska).  

  



a) Samostatnost abstraktu: Abstrakt propojí dohromady logicky a důsledně jednotlivé 
sekce tak, že je může existovat samostatně, bez odkazu na externí informace, odkazy 
nebo čísla. Vše uvedené musí být potřebné a konzistentní vzájemně souvisejícím 
způsobem. 

b) Zaokrouhlení. Zaokrouhlovat procenta, či míry asociace a jejich interval spolehlivosti 
nejvíc do dvou smysluplných číslic (např. 240, 24, 2.4, 0.24). Všimněte si, že pro 
třímístný poměr šancí se jedná o zaokrouhlení nahoru (567 se stává 570). Odstraňte 
desetinná čísla při zaokrouhlení procent. U nich desetinná čísla nepřidají na hodnotě a 
zaokrouhlená čísla se lépe pamatují. 

c) Jednoduchost: Používejte jednoduchá slova a pojmy, vyhněte se žargonu a 
nálepkování (bohužel, smutný, dobrý a podobně, protože vyjadřují subjektivní postoj).  

d) Specifičnost: Maximalizujte množství a přesnost informací. Upřednostňujte 
kvantifikaci před kvalifikací. Uveďte přesně hodnotu, namísto „mnoho“. 

e) Sekvenčnost: Použijte časovou, geografickou nebo logickou posloupnost, abyste 
příběh vyprávěli od začátku až do konce, od globálního až po místní a od obecného až 
po konkrétní. 

f) Krátce: Pište stručně:  
Řekněte to jednou, řekněte to dobře a řekněte to na správném místě! 

g) Silný jazyk: Maximalizujte používání sloves pro vyjádření významu. Slovesa jsou 
těžištěm vět. 

h) Systematický: Použijte správná slova a postupujte takto, když odkazujete na tutéž věc. 
Ujistěte se, že používáte výrazy jako 'významný', 'párování', 'koreluje' atd. ... podle 
jejich přijatého použití v epidemiologii a statistice. Odlište patogena od infekce a 
infekci od choroby. 

i) Strukturovaný. Strukturujte (nebo ne) abstrakt podle doporučení časopisu / 
konference. Většina pořadatelů doporučuje strukturované abstrakty. Někteří naopak 
doporučují nestrukturované abstrakty. 

j) Preferujte činný rod. Použijte činný rod v celém textu, protože je přirozený, lehký a 
příjemný. Zvažte trpný rod pouze v případě, že je předmět zřejmý nebo nevýznamný. 

k) Zvolte vhodný čas sloves. Použijte minulý čas pro sdělení výsledků a přítomný čas pro 
již známé (prokázané) skutečnosti. 

Např.: Průjmová onemocnění se vyskytují s incidencí od 10 do 20/100000 obyvatel. 
V období letních prázdnin se vyskytlo 35/100000. 

l) Počet slov. Dodržujte limit počtu slov v abstraktu. Větší počet slov obvykle znamená 
odmítnutí abstraktu. 

m) Zkontrolujte pravopis a pro jistotu ještě jednou všechno prověřte.  
Je to vaše vizitka. 

 

Přeloženo z a upraveno:  

20 tips for good abstracts (Y. Hutin) 

https://wiki.ecdc.europa.eu/training/epiet/w/wiki/20-tips-for-good-abstracts 
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