Citovanie + ohlasy
Stručný manuál Univerzitnej knižnice UKF

Citácia
• Citácia - forma skráteného odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri
textu, alebo v texte ako poznámka v dolnej časti strany
• Citácia - skrátený odkaz na použitú literatúru, ktorým identifikujeme
publikáciu, z ktorej autor prebral, alebo podľa ktorej parafrázoval
myšlienku
• Citácia - umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá
alebo parafrázovaná myšlienka a označuje presné umiestnenie takejto
myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácii
• Citát - doslovný text prebratý z iného zdroja, od hlavného textu sa
oddeľuje úvodzovkami a uvádza sa v jazyku pôvodnej práce

Citácia
• Za citáciu sa považuje bibliografický odkaz na konci publikácie aj keď
nie je priamy odkaz v texte
• Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom
dokumente
• Citačný index - sekundárny dokument, ktorý spája citovaný a citujúci
dokument
• Parafráza - myšlienka iného autora sformulovaná vlastnými slovami
• Necitujú sa všeobecne známe veci (Viedeň je hlavné mesto Rakúska)
• Citujeme vtedy ak sú to myšlienky, nápady, obrázky či výsledky niekoho
iného
• Ohlas - pod týmto termínom rozumieme citáciu, recenziu alebo
umeleckú kritiku na publikované dielo

Normy
• ISO 690 : 2010 – Information and documentation – Guidelines for
bibliographic references and citations to information resouces
• STN ISO 690 : 2010 – Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu
bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie (máj
2012)
(Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z
decembra 2001)
• ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat
literaturu a prameny, s českými příklady
• ČSN/STN 01 0197/1970 - neplatná

Etika citovania
• Autorský zákon - Zákon č. 185/2015 Z.z.
• Podľa AZ má autorské právo a právo na citáciu „dielo z oblasti
literatúry, vedy alebo umenia, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej
duševnej činnosti autora vnímateľnými zmyslami, bez ohľadu na jeho
podobu, obsah, kvalitu, účel, formu vyjadrenia alebo mieru jeho
dokončenia“
• Citujeme:

-

doslovný text (citát)
modifikovaný text, jeho časť (parafráza)
výsledky výskumov, novú terminológiu
tabuľky, grafy, obrázky

Ak dokument v citujúcej práci len spomíname (naň odkazujeme), v
niektorej časti citujúceho dokumentu, aj vtedy ho citujeme

Etika citovania
• Necitujeme:
• vlastné práce, ale ak autor chce upozorniť na svoje dielo - jeho prínos
tak ho môže odcitovať,
• všeobecné poznatky, ktoré sú ľahko overiteľné (slov., encyklop.),
• všeobecne známe výrazy (príslovia a porekadlá, pranostiky),
• známe historické údaje a fakty,
• teoretické argumenty, ktoré sú často a verejne diskutované.
Pozor na citovanie všeobecných poznatkov napr. z knihy The World Book
Encyclopedia.
Lepšie je citovaný dokument uviesť - odcitovať.
Necitujeme z populárnych a komerčných IZ - informácie môžu byť
nepresné a zavádzajúce (povrchne spracovaná téma, autori nie sú
odborníci v danej oblasti).

Etika citovania
• Etika citovania – odráža, či a ako autor práce dodržiava etické normy vo
vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných
dokumentoch použitej literatúry
• Citovanie použitých zdrojov je základom vedeckej práce
• Ak použijeme myšlienku iného autora, musíme ju citovať
• Plagiát - nedodržanie autorskej etiky a autorského zákona
Plagiátorstvo je neprípustné preberanie cudzích myšlienok
(neúmyselné, úmyselné ???)
Chyba: 1. ak nejaký prameň použijeme a necitujeme
2. ak citujeme prameň, ktorý sme nepoužili
3. ak nesprávne citujeme
(vypovedá to o našej znalosti v danej oblasti !!!)

Etika citovania
• Plagiát je cudzie dielo alebo časť, ktoré autor prehlasuje za vlastné
• Plagiátorstvo je neoprávnené prebratie cudzej myšlienky (teórie, závery,
hypotézy, metafory), nielen úplné, ale i čiastočné bez odkazu na pôvodcu:
•
•
•
•
•
•

doslovný text - bez úvodzoviek, bibliografických odkazov,
časť prebratého textu,
parafrázovaný text (preformulované myšlienky vlastnými slovami),
prebrané texty z elektronických zdrojov, internetu,
schémy, tabuľky, obrázky bez uvedenia zdroja,
obrázok s označením copyrightu bez súhlasu jeho autora (Roig, 2005).

Etika citovania
• Druhy plagiátov:

• jednojazyčný („monolingual“) plagiát je neetické kopírovanie a preberanie
textov v rámci jedného jazyka,
• plagiát naprieč jazykmi („cross‐language“) je plagiát v rámci viacerých jazykov:
napríklad doslovný preklad bez uvedenia pôvodného autora alebo voľný
(parafrázovaný) preklad bez uvedenia pôvodného autora,
• neprimerane rozsiahle preberanie častí textu iného autora (aj keď je uvedený),
• autoplagiátorstvo, sebaplagovanie - využívanie svojho vlastného, už
publikovaného textu (vytvoreného za iným účelom),
• „patchwriting“ a mozaikový plagiát - text zostavený z cudzích textov z
rozličných zdrojov alebo rôznych autorov bez uvedenia mena pôvodného autora
(pôvodných autorov) alebo aj s ich uvedením,
• kyberplagiátorstvo - sťahovanie dokumentov z internetu v celku, alebo častí
a ich uvádzanie za svoju pôvodnú prácu.

Etika citovania
• Plagiátorstvu sa vyhneme ak sa:
• priebežne robí zoznam zdrojov, z ktorých sa preberajú informácie do práce,
• zaznamenávajú sa všetky údaje z prebraného zdroja informácií potrebné
na bibliografický odkaz / citáciu (v takomto prípade ho netreba dodatočne
dohladávať),
• precízne sa označujú doslovne prebraté texty a hneď k nim sa pridá odkaz
na pôvodný zdroj citovania,
• priebežne sa pridávajú odkazy aj k parafrázovaným častiam,
• je potrebné spájať poznámky z viacerých zdrojov (názory viacerých
autorov) k jednej téme alebo problematike (prerozprávanie textu jedného
zdroja plagiátorstvo nerieši),
• po celý čas sa myslí na vlastný prínos – myšlienky iných autorov sú
komentované vlastným vysvetlením, názorom, hľadá sa možnosť
kompilácie, porovnávania, analýzy a pod.,
• eticky a pozorne treba narábať s elektronickými zdrojmi,
• za nevyhnutné sa považuje označiť preberaný obrázok, schému, tabuľku a
zároveň zaznamenať preberaný zdroj.

Technika citovania
• Technika citovania - ktorá spočíva v tom ako správne podľa normy
autor spája jednotlivé miesta v texte so záznamami o dokumentoch,
ktoré sú zapísané v zozname použitej literatúry
• Poznáme 3 základné metódy citovania:
a) metóda mena a dátumu respektíve 1. údaja a dátumu takzvaný
harvardský systém citovania. Je najrozšírenejšia a preto aj
odporúčaná pre akademickú pôdu na Slovensku,
b) metóda číselných odkazov,
c) metóda priebežných poznámok.
Všetky tri uvedené metódy citovania sú rovnocenné, v jednom
dokumente je nevyhnutné používať iba jednu metódu citovania (v texte,
pod čiarou, v zozname použitej literatúry)

Metóda mena a dátumu
• Cituje sa tak, že v texte práce sa uvedie v zátvorkách meno (prvý údaj),
za menom dá čiarka a po nej dátum vydania citovaného dokumentu (Buchanan, 2015)
• Priezvisko autora, ak citovaná práca nemá uvedeného autora, tak sa
napíše prvé slovo z názvu citovaného dokumentu a za ním rok v ktorom
bola citovaná práca publikovaná
• Ak je tvorcom inštitúcia, alebo organizácia, uvádza sa korporatívny
tvorca, napr. UNESCO, Royal Society a pod.
• V prípade určitých druhov publikácií, napr. encyklopédie sa uvedie
názov diela napr. Encyclopaedia Britannica
• V prípade odkazu na kapitolu v knihe sa ako povinný údaj uvádza aj
autor zdrojového dokumentu (nie každý to pravidlo dodržiava)

Metóda mena a dátumu
• Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za ním sa
uvedie len rok
• V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla
citovaných strán
• Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a
rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom
vnútri zátvoriek
• To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov

Metóda mena a dátumu - príklady:
• Text a citácie:
„...kultúrna, kvalifikačná a informačná úroveň, ktorá uľahčí sebapoznávanie
a sebarealizáciu v danom prostredí spoločnosti“ (Žatkuliak, 1981, s. 251)...
...podnetov filozofickej antroplólogie (Seilerová, 1995), evolučnej ontológie (Šmajs, 1997).
... Seilerová (1995, s. 125) upozorňuje...
• Citovanie pod čiarou
SEILEROVÁ, B. Človek vo filozofickej antropológii. 1995.
ŠMAJS, J. Ohrožená kultura. 1997.
ŽATKULIAK, J.G. Používatelia odborných informácií a informatické služby. 1981.
• Zoznam bibliografických odkazov:
SEILEROVÁ, B. 1995. Človek vo filozofickej antropológii. Bratislava : Iris. 152 s.
ŠMAJS, J. 1997. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. 2. rozš. vyd.
Praha : Nakl. Hynek. 205 s. ISBN 978-80-7854-98-3.
ŽATKULIAK, J.G. 1981. Používatelia odborných informácií a informatické služby. Bratislava :
SPN. 342 s.

Metóda mena a dátumu
• 1.príklad:
• Teplota zemského obalu sa ročne zvyšuje za posledných 20 rokov v
priemere o 0, 0125
stupňa Celzia (Crane, 2001)

Metóda mena a dátumu
• 2. príklad
• Ak sa prvý údaj už raz nachádza v rámci textu, v zátvorkách za ním sa
uvedie len rok
• Teplota zemského obalu sa ročne zvyšuje za posledných 20 rokov v
priemere o 0, 0125 stupňa Celzia (2001)

Metóda mena a dátumu
• 3. príklad:
• Teplota zemského obalu sa ročne zvyšuje za posledných 20 rokov v
priemere o 0, 0125 stupňa Celzia (Crane, 2001, s. 152)...zemský povrch
(Crane, 2001, s. 212)...

Metóda mena a dátumu
• 4. príklad:
• Ak majú dva a viac dokumentov ten istý prvý údaj a rok, odlíšia sa
malými písmenami (a, b,c, ... za rokom vo vnúti zátvoriek), to isté sa
musí uviesť aj v zozname bibliografických odkazov
• ....(Crane, 2001, b)....

Metóda mena a dátumu
. 5. príklad:
• Pri dokumentoch, ktoré majú viac ako dvoch autorov sa môže citácia
skrátiť
• Pritom stačí uviesť iba prvé meno a za nim skratku et al., alebo a kol.
Táto skrátená forma však nesmie spôsobiť nejednoznačnosť spojenia
medzi citáciou a položkou v zozname bibliografických odkazov
• Ak zoznam bibliografických odkazov obsahuje niekoľko dokumentov
toho istého autora publikovaných v tom istom roku, pripojí sa v citácii
aj v odkaze písmeno (a, b, c, ..) za rok vydania, aby sa zabezpečilo
presné spojenie medzi citáciou a odkazom
• SKENDERIJA, S. 1997a. Teorie stárnou, informace přežívají. In Ikaros
[online]. 8/1 .Dostupné na internete:
<http//ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1997/c08/sasa.htm.>
• SKENDERIJA, S. 1997b. Mediální aspekt fenoménu dokument. In Acta
bibliotecalia et informatica 2. Opava : Slezská univerzita, s. 55-68.

Metóda mena a dátumu
• Kniha / Monografia

Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ. Rozsah
strán. ISBN.
• Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou
• Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al. ak ide o zahraničné dielo

• Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať
• Počet strán (numerácia) nie je povinným údajom
• Názov knihy (diela) sa píše vždy kurzívou
• Príklady:
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.
TIMKO, J. - SIEKEL. P. - TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda. 104 s. ISBN 80224-0834-4.
HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.
FARRAR, Frederic William. 2011. Eric, or Little by Little: a tale of Roslyn School. 2nd. ed. London : Hamilton.
211 p. ISBN 1-85326-045-2.

Metóda mena a dátumu
• Článok v časopise

Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy).
Ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od-do). ISSN.
• Príklady:

• STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In
Pedagogická revue. Roč. 8, č. 3, s. 8-16. ISSN 1335-1982.
• BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum
equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology, vol. 40, no. 2, pp. 206-215. ISSN 0020-739X.

• alebo
• BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum
equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology. 40(2), 206-215. ISSN 0020-739X.
(ročník tučným písmom)

Metóda mena a dátumu
• Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Zostavil [podľa normy sa uvádza,
ale nie je to chyba, ak tam nie je uvedený]. Miesto vydania : Vydavateľ, rozsah strán
(strana od-do). ISBN.
• Príklady:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical
evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and
viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, p. 262-268. ISBN
80-7157-524-0.
BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké
konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a
jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, s. 17-28. ISBN 80-01-02079-7.
BURCHARD, J.E., 1965. How humanists use a library. In C.F.J. OVERHAGE and J.R.
HARMAN, eds. Intrex: Report on a planning conference and information transfer
experiments. Cambridge, Mass.: MITPress, 3 Sept. 1965, pp. 41-87.

Metóda mena a dátumu
• Elektronické dokumenty - Monografia

Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ.
Strany. ISBN.

Numerácia – počet strán nie je povinným údajom
• Príklad:
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. 2.nd ed. London :
Maxwell. 398 p. ISBN 879-82-87956-789-8.

Metóda mena a dátumu
• Elektronické dokumenty - Články v elektronických časopisoch
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Ročník, číslo,
strany (od-do). ISSN.
• Príklad:
HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research
Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship
[online]. Vol. 45, no. 6, pp. 89-97. ISSN 1478-4789.

Metóda mena a dátumu
• Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto
vydania : Vydavateľ, rozsah strán (strana od-do). ISBN.
J.R. HARMAN, ed – môžeme uviesť aj zostavovateľov
• Príklad:
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and
their economical evaluation. In J.R. HARMAN, ed. 9th International
Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM].
Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, pp. 459-470.
ISBN 80-7157-524-0.

Metóda mena a dátumu
• Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. Rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná,
doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rozsah strán.
• Príklad:
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na
hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová
práca. Nitra : UKF, 62 s.

Metóda mena a dátumu
• Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa).
Miesto vydania : Názov inštitúcie. Rozsah strán.
• Príklad:
BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat,
šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV. 78 s.

Metóda mena a dátumu
• Normy
Popis prvku:
Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti)
: Názov normy.
• Príklad:
STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma
a štruktúra.

Metóda mena a dátumu
• Práce zverejnené na internete
• Webová stránka, sídlo

• LOGAN, A. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research
Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship
[online]. No. 6, online portál. Popis urobený 6.2.2010. - Názov z titulnej
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://pcs.isiknowledge.com/SessionError.cgi?DestApp=CCC&CSID=Q
2974MOAh84i ailFhKH&Error=Server.sessionNotFound>.

Metóda mena a dátumu
Zoznam bibliografických odkazov
• Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú
v abecednom poradí
• Usporiadané sú podľa prvého prvku (údaja), t.j. mena autora, resp.
názvu, ak je dielo bez autora
• Za prvým údajom nasleduje rok vydania dokumentu
• Za ním, v prípade potreby, nasledujú malé písmená, ktorými sa
odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania
• V zozname použitej literatúry (bibliografických odkazov)
nepoužívame delenie literatúry podľa typu dokumentu (knižná,
časopisecká, internetové zdroje, atď.)
• Literatúru radíme abecedne za sebou bez delenia podľa typu
dokumentu

Metóda mena a dátumu
Zoznam bibliografických odkazov - príklad
ANDREJČÍKOVÁ, N. 1999. Komunikácia a kooperácia v IS pre knižnice : úvod do
komunikačného protokolu Z39.50. In Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR, roč.
3, č. 2, s. 54-59. ISSN 1478-473X.
AXWORTHY, Glenn. 1985. Where in the world is Carmen Sandiego? [disketa]. Verzia pre
IBM/Tandy. San Rafael (Calif.) : Broderbund Software, 1985. 1 disketa; 5 1/4 palca. Spriev.
materiál: 1986 World Almanac and Book Facts. Požiadavky na systém: IBM/Tandy
kompatibilný; 128 kB RAM; MS DOS 2.0 a vyšší; grafický adaptér. Návrh:Gene Portwood a
Lauren Eliott.
BANGEMANN, M. et al. 1994. Europe and the Global Information Society : recomendations to
the European Council : CD-84-94-290-EN. Bruxelles : European Union, 1994. Zdroj: VLASÁK, R.
Hospodářsky vyspělá část světa buduje informační společnost. In INFOCUS, roč. 1, č. 4, s. 112.
Belle de Jour. 1985. In Magill's Survey of Cinema [online]. Pasadena (Calif.) : Salem Press,
1985- [cit. 1994-04-04]. Access. no. 0050053. Dostupné v DIALOG Infomation Services, Palo
Alto (Calif.).
BRUNTON, P. 1992. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Přel. R. Formánková. Praha : Unitaria. Kapitola
19, Vláda relativity, s. 19-32.

Metóda mena a dátumu
Zoznam bibliografických odkazov - príklad
CARL ZEISS JENA, VEB. 1994. Anordnung zur lichtelektrichen Erfassung der
Mitte eines Lichtenfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. WAHNERT, E. FEISTAUER. Int.
Cl.3 G02 B 27/14. Schweiz Patentschrift, 608 626. 1979-01-15.
CARROLL, Lewis. 1994. Alice's adventures in Wonderland [online]. Texinfo ed.
2.1. [Dortmund (Germany)] : WindSpiel, Nov. 1994 [cit. 1996-02-10]. Dostupné
na internete:http://www.germany.eu.net/books/carroll/alice/html>. Dostupné
tiež v PostScript a ASCII verziách na internete:
<ftp://ftp.Germany.EU.net/pub/books/carroll/>.
CEJPEK, J. 1998. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy.
Praha : Karolinum. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
Communications equipment manufacturers. 1970. Manufacturing and Primary
Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition. 1970- . Ottawa :
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Ohlasy
Kontrola a registrácia
• Kategórie ohlasov – Vyhláška 456/2012 Z.z. – 10 kategórií
• Zápis do KIS-u DaWinci cez formulár webového rozhrania
Najviac hodnotené ohlasy sú v citačných indexoch databáz:
• Web of Science Core Collection, Biosys Citation Index, Chinesse Science
Citation DB (WoK) (Thomson Reuters USA)
• SCOPUS (Elsevier NL)

WoS CC (WoK) - Vyhľadávanie ohlasov (citácií)
• Web of Knowledge – všetky databázy zahrnuté v tejto platforme –
WoS CC, CCC,... - hľadá vo všetkom
• Iné tituly periodík a zborníkov sú registrované v databázach WoK a
iné v db Scopus, a preto sú aj odlišné citovania(ohlasy-references),
niečo registrované a citované v oboch db a iné nie
• Po výbere db Web of Science Core Collection– len z tejto databázy
• Basic, Author Search - vyhľadávanie podľa citovaného autora,
článku, inštitúcie...
• Advanced search – napr. podľa inštitúcie (CPU Nitra)- výber
termínu z ponúkaného indexu
• Konzorcium eviduje všetky ohlasy, nielen titulov, ktoré sú
indexované v platforme WoK, alebo už v db WoS

WoS CC - Vyhľadávanie ohlasov (citácií)
Cited Reference Search
• CRS – citačný prieskum - ohlasy len z databázy Web of Science
• CRS slúži výhradne na vyhľadávanie ohlasov (autor musí byť minimálne 1
krát citovaný, aby bol v CRS registrovaný)
• Citačná analýza na zdroje –
1. obsiahnuté vo WoS
2. neobsiahnuté/ neindexované vo WoS
3. publikácie chybne / neúplne citované
CRS – nulový výsledok hľadania ak práca nebola citovaná / chybné meno
autora / chybne citovaná publikácia, článok
•
•
•
•

V CRS nie je možnosť generovania Citation Report autora
Cited Work, Author, Year, Title ...
Výsledkom hľadania cez CRS je zoznam citovaných prác autora
CRS je komplikovanejší, ale výsledkom je úplnejšia citačná analýza

WoS CC - Vyhľadávanie ohlasov (citácií)
• JCR – Journal Citation Report – scientometrická databáza
• JCR –tituly zaraďované (scientometrické údaje o nich) po 3
rokoch ich sledovania a následného vypočítavania hodnôt
• Citovanosť v uznávaných svetových periodikách (zborníkoch)
• JCR porovnáva časopisy na základe citovanosti autorov v nich
• 1. najcitovanejšie/najžiadanejšie časopisy vo vednom odbore
• 2. najvyšší IF vo vednom odbore konkrétneho titulu časopisu
• 3. najpublikovanejšie a najcitovanejšie články v odbore
• 4. scientometrické údaje – 2 IF, 5 IF, mIF, EigenFactor,
ArticleInfluence ...

WoS CC - Vyhľadávanie ohlasov (citácií)
Po vyhľadaní množiny citovaných dokumentov:
•
1. Analyse Results
•
2. Create Citation Report (WoS)
Po registrácii a následnom prihlásení používateľa:
•
1. Citation Alerts – na autora, inštitúciu, článok, vyhľadaný set
•
2. Redakčný systém – EndWebNote

• Výsledkom citačnej správy môžu byť aj ohlasy, ktorých citujúce
dokumenty nie sú registrované v db platformy WoK (záznamy
šedé, neklikateľné, alebo prázdne okienko)
• Dotazy sa zadávajú bez diakritiky (AJ)

Scopus - vyhľadávanie ohlasov (citácií)
Document search - Author search - Affiliation search - Advanced search
Pozor na diakritiku - niektoré autority mien autorov, inštitúcií,miest, aj názvy
článkov, aj titulov periodík, zborníkov môžu byť aj v národných jazykoch – SJ,ČJ
Iné tituly periodík a zborníkov sú registrované v db Scopus, a iné v db WoS, a
preto sú aj odlišné citovania (ohlasy-references), niečo registrované a citované
v oboch db a iné nie
Možnosť vyhľadávania ohlasov:
1. autora
2. inštitúciu
3. konkrétny článok
4. vyhľadanú tému

Scopus - vyhľadávanie ohlasov (citácií)
• Advanced Search – roleta
• REFAUTH / REFTITLE / REFSRCTITLE
• REFSRCTITLE – názov časopisu v úvodzovkách
Po vyhľadaní množiny dokumentov:
1. Analyse Search Results
2. View Citation Overview
3. View Secondary Documents
Scopus – Journal Metrics- scientometrické údaje

Scopus - vyhľadávanie ohlasov (citácií)
Po vyhľadaní množiny dokumentov :
1. Analyse Search Results – analýza vyhľadaných
výsledkov
2. View Citation Overview – citačná správa
3. Secondary Documents – použitá literatúra vo
vyhľadanom sete

Následne vygenerované výstupy podľa
vyhľadávacích možností db Scopus a našich
požiadaviek

Google Scholar - vyhľadávanie ohlasov
1. registrácia emailom
2. nastavenie profilu používateľa
3. portál priebežne sleduje autoritu nášho mena a s ním
spojené publikácie, články a zasiela ohlasy na zadanú
emailovú adresu

Portály na generovanie ohlasov

Citace.com
https://www.citace.com/
Generátor citácií – ČSN ISO 690
http://citace.info/norma1/webova-stranka/

Tvorba bibliografických odkazov a knižných citácií
http://diplomovka.sme.sk/nastroj-citacia.php

