
Odporúčania pre publikujúcich  

(nielen začínajúcich) autorov 

1. Pred rozhodnutím o publikovaní práce – 3 nevyhnutné kroky: 

http://vimkdepublikuji.cz; resp. angl. verzia http://thinkchecksubmit.org/      

2. Ako si vybrať vhodný časopis na publikovanie práce: 

http://journalfinder.elsevier.com 
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Nástroje pre prácu s citáciami:  Publikujúci autori majú možnosť využívať pri písaní odborných 

textov viaceré citačné nástroje. Niektoré funkcie sú integrované do textových editorov napr. MS Word 

(záložka Referencie), ktoré umožňujú vytvorenie jednoduchej databázy používaných dokumentov, 

vkladanie citácií do textu – výber citačného štýlu podľa požiadaviek časopisu alebo zadávateľa práce – 

vo verzii MS Word 2010 je integrovaná aj medzinárodná norma ISO 690 a napokon vytvorenie 

záverečnej bibliografie.  

Generátory citácií umožňujú vytvorenie citácie vyplnením údajov do preddefinovaných formulárov  

(ručné – zápis všetkých potrebných identifikačných údajov alebo automatické – vyplnením 

jednoznačného identifikátora ISBN, ISSN, DOI sa do formulára dotiahne celá citácia dokumentu). 

Používateľ má možnosť výberu citačného štýlu podľa svojich požiadaviek. Generátory citácií sú voľne 

dostupné buď samostatne alebo ako súčasť citačných manažérskych systémov (napr. 

http://www.citace.com/;  citovanie obrázkov - http://citace.dumy.cz).  
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Citačné manažérske systémy sú komerčné alebo voľne dostupné. Používatelia  majú v rámci 

licencovaných IZ prístup k niektorým z nich. 

EndNote Web: webový nástroj pre správu citácií (referencií), jeho cieľom je zjednodušiť písanie 
vedeckých prác. Umožňuje preberať informácie o citáciách, ukladať ich, zdieľať, vkladať do práce pri 
písaní a pod. Pre používateľov UK je k dispozícii po zaregistrovaní sa v databáze Web of Science. 
Stručná používateľská príručka k EndNote Web http://wokinfo.com/media/mtrp/enw_qrc_cz.pdf.  

Mendeley:  (https://www.mendeley.com/) voľne dostupný nástroj na manažovanie citácií a zároveň 
aj akademická sociálna sieť. Základná verzia pre manažment citácií na PC je voľne dostupná, rozšírené 
funkcionality sú dostupné za poplatky. Mendeley je súčasťou databázy Scopus a ScienceDirect, čo 
umožňuje používateľom, ktorí majú vytvorený účet v systéme Mendeley, priamo exportovať vybrané 
záznamy do manažéra.  

Zotero: (https://www.zotero.org/) umožňuje správu citačných údajov, ich formátovanie podľa 
požiadaviek konkrétneho citačného štýlu a nasledne ich vkladať do textu v MS Word alebo Libre Office. 
Je podporovaný prehliadačmi Mozilla Firefox, Google Chrome alebo Safari a voľne dostupný. Manuál 
pre prácu: https://web.natur.cuni.cz/student/zotero-dalsi-nastroj-pro-spravu-citaci.  

Novinka teraz v skúšobnom prístupe v rámci UK 

Citace Pro: (http://www.citacepro.com/) citačný softvér, ktorý umožňuje vytváranie,  správu a export 
bibliografických citácií. Je to produkt vytvorený na pôde Masarykovej univerzity v Brne, ktorý 
podporuje českú (ČSN ISO 690) i slovenskú verziu (STN ISO 690) citačnej normy. Okrem toho umožňuje 
export citácií do ďalších najčastejšie využívaných citačných štýlov (napr. Chicago, Harvard, MLA, IEEE 
ai). Práca so softvérom je veľmi jednoduchá, citácie sa vytvárajú vyplnením formulára alebo je možné 
vygenerovať hotové citácie zadaním identifikátora (DOI, ISBN, ISSN). Systém umožňuje triedenie citácií 
do zložiek, zdieľanie s ostatnými používateľmi, vkladanie do textov a pod. 
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