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Výskumná práca a publikovanie



Elektronické publikovanie

• Cieľ:
– zverejniť svoju prácu tak, aby bola vyhľadateľná a 

dostupná pre ostatných používateľov
– (ktorí ju následne použijú a budú citovať pri svojej 

práci či štúdiu)
– ideálne na takom mieste (serveri), ktorému 

odborná a vedecká komunita dôveruje (ktoré má 
svoj „kredit“)



Elektronické publikovanie - kritériá

• Dostupnosť (môj počítač – intranet –
internet) = miesto

• Vyhľadateľnosť (FTP – HTML – XML –
databáza) = forma

• Dôveryhodnosť („bežný“ web – blog –
stránky inštitúcie – odborné portály – e-
časopisy – karentované e-dokumenty) = 
„váha“



Elektronické publikovanie - spôsoby

• Voľne na webe (osobné stránky, blogy, web 
inštitúcie)

• Prostredníctvom repozitára (intranet/internet)
• Na odbornom portáli
• V elektronickom periodiku/databáze



Knižnica v publikačnom procese

• Publikovanie práce = (zvyčajne) vzťah
autor <–> vydavateľstvo

• Knižnica:
– (?) zdroj kvalitného bibliografického záznamu
– (?) poskytovateľ dôveryhodného „virtuálneho“ 

priestoru
– registrátor publikačnej aktivity a ohlasov

Autori
Knižnica

Vedenie

Edičné o.Redakcia
IT

? ?
?

?



Knižnica v publikačnom procese

• Metodika, interné predpisy
• Organizácia práce, kompetencie
• Právne otázky
• Technologické zabezpečenie

• FINANCOVANIE



Čo znamená publikovať Open Access

• Univerzálna dostupnosť článkov vedeckej 
komunite

• Trvalý archív a zaradenie do uznávaných
Open Access repozitárov

• Jednoduché možnosti vyhľadávania a prístupu
• Autor nie je obmedzovaný vo svojich 

autorských právach

• Cieľ: zviditeľnenie a sprístupnenie sa na ľahko 
dostupnom mieste, ktoré vedecká komunita 
akceptuje



Ako publikovať Open Access

• Inštitucionálny repozitár (celý alebo čiastkovo 
verejne dostupný)

• Publikovanie „domáceho“ periodika formou
Open Access

• Publikovanie prác v existujúcich Open Access 
periodikách

• Každý spôsob vyžaduje nejaké náklady 
na publikovanie



• Faculty of 1000 – F1000Posters (Open 
Access repozitár posterov)

• ProQuest – Digital Dissertations and Theses 
(repozitár kvalifikačných prác)

• ebrary – DASH (nástroj pre inštitucionálny 
repozitár)

• Množstvo ďalších systémov pre vlastné 
repozitáre...

Repozitáre



• BioMed Central (+ SpringerOpen)
– možnosť využiť existujúce nástroje pre vlastné 

periodikum (Open Access ale aj hybrid)
– publikovanie v existujúcich tituloch (karentované)

• Wiley-Blackwell
– Wiley OnlineOpen (hybrid – len vybrané články)
– Wiley Open Access (zatiaľ iba 4 tituly)

Open Access periodiká



• Základné informácie o Open Access:
http://www.openoasis.org/

• Adresár Open Access repozitárov:
http://www.opendoar.org/

• Adresár Open Access časopisov:
http://www.doaj.org/

• Prehľad vydavateľstiev s podporou Open 
Access (vrátane orientačných cien):
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.html

Odkazy I.



• BioMed Central:
http://www.biomedcentral.com/

• SpringerOpen:
http://www.springeropen.com/

• Wiley OnlineOpen:
http://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineo

pen.asp
• Wiley Open Access:

http://www.wileyopenaccess.com/

Odkazy II.



• Podmienky a spôsob zaradenia periodika do 
databáz ISI (Web of Knowledge):

http://thomsonreuters.com/products_services/sci
ence/free/essays/journal_selection_process/

• SCImago Journal and Country Rank –
hodnotenie postavené na dátach SCOPUS:

http://www.scimagojr.com/
• F1000 Rankings:

http://f1000.com/rankings

Odkazy III.
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