
Predhovor k druhému vydaniu

Z historického hľadiska východiskom vedy a vedeckého bádania bolo
pozorovanie a ním získaná skúsenosť. Vedecké bádanie nie je ani me-
tóda a ani jednosmerná orientácia a nie je to ani meranie a zisťovanie
niečoho. Všetko, čo sa spája alebo stretáva s vedou má znaky kom-
plexity. Vedecké bádanie je východiskom pre vytváranie predpokladov
konštrukcie dynamických modelov zložitých dejov v budúcnosti. Zapo-
jenie Slovenska do vedeckého bádania a do dejov, ktoré s ním súvisia
je naliehavou úlohou súčasnosti nielen z nášho, ale z celosvetového hľa-
diska. Rozvoj vedy a úroveň medicíny sú a budú ukazovateľmi nielen
vzdelanosti nášho ľudu, ale aj cestou k vyššej pozícii v hierarchii štá-
tov celého sveta. Vzdelanosť, vedecké bádanie, vývoj zdravej mladej
generácie a starostlivosť o chorých budú dlhodobo nespochybniteľnými
faktormi potenciálu a múdrosti štátov a ich obyvateľov.

Prvé vydanie Úvodu do vedeckého bádania pripravil kolektív skú-
sených pracovníkov ako názorový a informačný zdroj pre začínajúcich
pracovníkov orientovaných na štúdium medicíny, alebo s ňou spojených
odborov. Okrem toho bolo toto knižné dielo zamerané aj na priblíženie
filozofie vedeckého bádania. O knižku mali a majú záujem doktorandi
na lekárskych fakultách a doktorandi prírodovedných odborov. Napriek
primeranému nákladu sa knižka v prekvapujúco krátkom čase rozobrala
a už niekoľko rokov je úplne nedostupná. Vzhľadom na zložitú ekono-
mickú situáciu a krízu, ktorá má celosvetový rozmer som sa rozhodol
pripraviť vydanie tejto knižky v on line forme tak, aby bola voľne a bez-
platne prístupná každému kto prejaví o ňu záujem.

Predpokladám, že knižka môže zaujať aj skúsených vedeckých pra-
covníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí by chceli dielo obohatiť o ich
pohľad alebo skúsenosť. Poteším sa z každého rukopisu, ktorým by sa
mohlo toto kolektívne dielo v budúcnosti rozšíriť. Rovnako sa poteším
z návrhov doktorandov na doplnenie knihy o skutočnosti, ktoré sú z ich
pohľadu dôležité a potrebné.

Ďakujem všetkým, ktorí mi pri príprave on line vydania knihy po-
máhali, osobitne pracovníkom Oddelenia klinickej patofyziológie Ústavu
patologickej fyziológie LFUK.



Všetkým, ktorí sa začítajú do tejto knihy želám pocit zmysluplnosti
ich snaženia vo vedeckej práci a neopakovateľný pocit túžby za pozna-
ním.

Vopred ďakujem za upozornenia na možné chyby v texte a aj za
všetky podnetné návrhy, ktoré prosím zasielať na moju e-mailovú adre-
su (senior@prolitera.sk).

Ivan Hulín




