Publikačná činnosť je kľúčovou aktivitou práce vedca v každej vedeckej disciplíne.
Publikované dokumenty, ako výsledky tvorivého procesu vedeckej komunikácie, sú v rámci
SAV evidované v databáze EPCA. Akým spôsobom funguje proces zápisu publikácií, sa
môžete dozvedieť tu.
Výsledné záznamy, ktoré vznikli evidenciou dokumentov, môže autor:
a) prezerať na svojej osobnej stránke SAV v sekcii „Publikačná činnosť“
b) exportovať do výstupu na svoje meno (poprípade meno kolegu) cez katalóg ARL

Prezeranie publikačnej činnosti na osobnej stránke vedca prostredníctvom webstránky SAV
je jednoduchšie a zabezpečuje rýchly prístup k informáciám, avšak poskytuje len málo
možností zobrazenia, filtrovania a triedenie údajov. Záznamy sa dajú filtrovať len na základe
kategórie publikačnej činnosti a roku vykazovania publikácií. Údaje sa nedajú zo
stránky exportovať, nie je umožnené uloženie záznamov do vlastného počítača.

Exportovanie výstupu cez katalóg ARL je o niečo málo časovo náročnejšie, poskytuje však
viac možností zobrazenia, filtrovania a triedenia údajov.
Výstup publikačnej činnosti z katalógu ARL sa vytvára pomocou formulárov, ku ktorým sa
vedec dostane z hlavnej stránky katalógu ARL, kliknutím na možnosť „Výstupy publikačnej
činnosti“. (Ku katalógu ARL sa dá dostať aj prostredníctvom webovej stránky SAV po
kliknutí na logo Inštitucionálneho repozitára SAV.)

Po kliknutí na túto možnosť sa zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť.

Autor si vie zvoliť dve základné varianty výstupov:
a) výstup na publikované práce autora
b) výstup na ohlasy publikovaných prác

Výstup na publikované práce autora
Pri možnosti a) výstup na publikované práce autora, treba postupovať nasledovne:

Ako „Typ výstupu“ zvoliť možnosť HS – Modifikácia STN ISO – 690 – všetci autori.
Kliknúť na pole „Autor“, čím sa zobrazí nasledujúce okno:

Do vyhľadávacieho okna zadať meno autora vo forme: Priezvisko Krstné meno. Vyhľadať
a označiť meno požadovaného autora, následne potvrdiť voľbu tlačidlom „OK“

Odobrať autora alebo pridať ďalšieho autora umožňujú tlačidlá + a – umiestnené v pravej
časti poľa „Autor“.

Po vybratí mena autora je potrebná zvoliť časové rozmedzie (záznamov) prác, ktoré budú vo
výstupe. Autor môže zvoliť z dvoch variant: „Rok publikovania“ a „Rok vykazovania“
v závislosti toho, k čomu bude výstup určený. Ak sa rozhodne pre „Rok vykazovania“, výstup
bude obsahovať aj práce z predchádzajúceho roku, ktoré boli vykázané ako doplnky.
Do polí treba zadať rozpätie rokov. Ak bude výstup iba na jediný rok, je potrebné daný rok
uviesť do obidvoch vybraných polí. Ak autor požaduje výstup na celú jeho publikačnú
činnosť (teda všetko čo bolo zapísané do EPCA), do polí nezadáva žiadny rok.

Nasleduje výber kategórií publikačnej činnosti. Ak autor požaduje výstup na všetky kategórie,
nezaškrtáva žiadnu kategóriu (alebo vyberie všetky kategórie).

„Štatistiky“, „Registre“, „Ďalšie nastavenia“ a „Triedenie“ umožňujú prispôsobiť výstup rôznym
požiadavkám. Ich výber je preto individuálny.
Základné odporúčanie pre „Štatistiky“ je zaškrtnúť možnosť:


Kategórie publikačnej činnosti

Základné odporúčanie pre „Ďalšie nastavenia“ je zaškrtnúť možnosti:









Zobraziť preklad názvu,
Zobraziť údaje o projekte/akcii,
Zobraziť percentuálny podiel,
Zobraziť počet autorských hárkov autora,
Zobraziť pracovisko autora,
Podčiarknuť domácich autorov,
Nezobrazovať číslo archívnej kópie,
Zobraziť scientometrické údaje

Základné odporúčanie pre „Triedenie“ je zaškrtnúť možnosti:



Kategória publikačnej činnosti,
Hlavný názov

Po zaškrtnutí požadovaných možností je možné pristúpiť ku generovaniu celého výstupu
stlačením tlačidla „Vyhotoviť výstup.“

Potvrdením sa v novom okne prehliadača spustí generovanie výstupu:

Generovanie výstupu môže trvať dlhšie (v závislosti od počtu záznamov, ktoré bude výstup
obsahovať), preto je občas potrebné čakať o niečo dlhšie. Výstup sa stiahne kliknutím na
modrú časť textu a následným uložením do počítača:

Môže sa stať, že sa výstup nevygeneruje a naskočí hlásenie o chybe. V tom prípade to
znamená, že pri vypĺňaní formulára autor urobil chybu respektíve, že v zadaných hodnotách
sa nenašli žiadne práce od daného autora (napríklad ak sa zadá len rok, v ktorý autor ešte
nepublikoval). Chybné hlásenie vyzerá nasledovne:

Ak bola zistená chyba, autor sa môže k rozpracovanému formuláru vrátiť a zadané údaje
opraviť.

Výsledný výstup má formát .rtf a je možné v ňom vykonávať úpravy ako v klasickom
dokumente s formátom .doc alebo .docx.

Výstup na ohlasy publikovaných prác
Vytváranie výstupu na ohlasy je podobné tomu bez ohlasov. Dôležité je len nezabudnúť na
pár odlišností, ktoré je potrebné vo formulári zadať.

Hneď na začiatku treba vybrať „Typ výstupu“ ako HSO – Modifikácia STN ISO 690
s ohlasmi – všetci autori.
Výber autora prebieha rovnako ako v predchádzajúcom prípade.

Následne sa môže zadať „Rok ohlasu“, vybrať „Kategória publikačnej činnosti“ alebo
„Kategória ohlasu“. Ak autor požaduje výstup na celú jeho publikačnú činnosť aj
s ohlasmi (teda všetko čo bolo zapísané do EPCA), do polí nezadáva žiadny rok
ohlasu, ani nevyberá kategórie.

Voľby parametrov v častiach „Štatistiky“, „Registre“, „Ďalšie nastavenia“ a „Triedenie“ treba
prispôsobiť.

Základné odporúčanie pre „Štatistiky“ je zaškrtnúť možnosť:



Kategórie publikačnej činnosti,
Kategória ohlasov

Základné odporúčanie pre „Ďalšie nastavenia“ je zaškrtnúť možnosti:














Číslovanie ohlasu poradovými číslami,
Odsadenie ohlasov doprava,
Zobraziť iba ohlasy daného roku (možnosť používať len ak bol zadaný rok ohlasu),
Zobraziť len doplnky ohlasov daného roku (možnosť používať len ak bol zadaný rok
ohlasu),
Zobraziť len ohlasy danej kategórie (možnosť používať len ak bola zadaná kategória
ohlasu),
Zobraziť preklad názvu,
Zobraziť údaje o projekte/akcii,
Zobraziť percentuálny podiel,
Zobraziť počet autorských hárkov autora,
Zobraziť pracovisko autora,
Podčiarknuť domácich autorov,
Nezobrazovať číslo archívnej kópie,
Zobraziť scientometrické údaje

Základné odporúčanie pre „Triedenie“ je zaškrtnúť možnosti:



Kategória publikačnej činnosti
Hlavný názov

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, sa výstup začne generovať stlačením tlačidla
„Vyhotoviť výstup.“

Výstup má formát .rtf a rovnaké vlastnosti ako predchádzajúci. Štruktúra je prispôsobená
ohlasom.

