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Vývoj identifikácie Open Access obsahu 

2014 2017 2018 

Clarivate Analytics zaradí 
do WOS možnosť 
identifikácie Open Access 
časopisov: 
- Len WOS CC 
- Len Gold OA časopisy 

+ 

Cca 2.2 miliónov OA 
publikácií 

Clarivate nadviaže partnerskú spoluprácu 
s ImpactStory pre zlepšenie identifikácie 
a zobrazenia OA publikácií na platforme 
WOS 
- Celá platforma WOS 
- Bronze, Hybrid a Green články 

Cca 12 miliónov OA 
publikácií 



Identifikácia Open Access obsahu 

 
 
 
 

Nastavenie OA odkazov na úrovni 
článkov umožní identifikáciu 

legálne dostupných  Gold, Hybrid a 
Green OA publikácií. 



Aké typy Open Access publikácií môžeme 
identifikovať vo Web of Science? 

 

• Gold open access časopisy, 100% publikácií v 
časopise je sprístupnený zdarma.  

 

• Hybrid open access, publikácie, ktoré sú zdarma 
sprístupnené v časopisoch, ktoré sú inak viazané 
na predplatenie. Niektoré články môžu byť OA, 
lebo autor zaplatil poplatok za spracovanie OA 
napr. na žiadosť grantovej agentúry.  

 

• Bronze open access: finálna verzia článku 
sprístupnená na stránkach vydateľa. Bronzové 
OA publikácie na platforme Web of Science  
zahŕňajú voľne čitateľné verzie článku, ktoré sú 
chránené autorskými právami alebo voľne 
čitateľné články, kde nie sú identifikované 
licenčné informácie. 

Green Published  
Publikované články, ktoré sú zdarma sprístupnené 
v repozitároch.  
 

Green Accepted  
Recenzované články, sú schválené rukopisy, ktoré 
sú zdarma sprístupnené v repozitároch. 



Kopernio 



Kopernio – jedným kliknutím k legálnym plným textom 
Kopernio je rozšírenie inštalované do prehliadača, ktorý poskytuje najlepší dostupný legálny súbor 

PDF na základe predplatného danej knižnice. 

 

 
• Jednotlivci môžu bezplatne nainštalovať a používať Kopernio. 

 

• “nová generácia” linkovacieho serveru, ktorý nájde PDF pri vyhľadávaní na internetu. 
 

• Aktivuje sa na Google Scholar, Pubmed a ďalších 20 000 stránok 
 

• Používanie záznamov je v analýzach o používaní služieb 

Learn More: 
 https://kopernio.com/Library Guides 

Install in Chrome 
 

Firefox Extension 

Aké zdroje hľadá? 
•Predplatené 
plnotextové databázy 
•Open access zdroje 
•Repozitáre 
•Databázy (JSTOR) 
•Pre-print servery 
(Arxiv) 
•Google Scholar 

https://kopernio.com/
https://kopernio.com/
https://kopernio.com/library-guides
https://kopernio.com/library-guides
https://chrome.google.com/webstore/detail/kopernio/fjgncogppolhfdpijihbpfmeohpaadpc
kopernio.com/extensions/firefox/kopernio-0.2.51.xpi


Začíname s Koperniom 
www.kopernio.com  

 

1. Stiahnite si zdarma Kopernio rozšírenie 

2. Vyberte si Vašu inštitúciu alebo 

pomocou NO nenastavíte inštitúciu. 

3. Vytvorte si účet 

4. Rozšírenie sa objaví v prehľadávači 

5. Môžete používať Kopernio, vyhľadávať 

plné texty, uložiť si ich do svojho účtu 

apod.  

http://www.kopernio.com/


11 

V akých zdrojoch hľadá Kopernio PDF? 
 
 

• Predplatené plnotextové 
databázy 

• Open Access obsah  
• repozitáre (napr. Inštitucionálne 

repozitáre) 
• databázy (napr. JSTOR) 
• pre-print servery (napr. Arxiv) 
• Google Scholar  
• Váš Kopernio locker 
 

Kopernio je nastavený tak, aby 
uprednostňoval a vyhľadával plné 

texty vo Vašich predplatených 
plnotextových databázach. 

Kopernio sa snaží prehľadávať 
spoľahlivé zdroje vrátane 
preplatených plnotextových 
databáz knižnice.  
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Čo je najlepšia verzia PDF? 
 
Ak je možné, Kopernio ukáže finálnu publikovanú verziu článku. 
 
V prípade článkov z predplatených časopisov, ktoré nie sú dostupné v predplatených 
plnotextových databázach Vašej inštitúcie, Kopernio sa snaží nájsť alternatívnu verziu, ako 
alebo autorov rukopis uložený v inštitucionálnom repozitári.   
 
Kam sa uloží PDF? 
 
Plný text sa uloží do svojhor Kopernio 
Locker.  
Kopernio Locker umožnuje rýchly 
prístup k plným textom, ktoré sme si 
uložili, môžeme im pridať kategórie, 
citovať v základných citačných 
štandaroch apod. 
 
Kopernio umožnuje .RIS export, ktorý 
je kompatibilný s väčšinou 
bibliografických manažerov (vrátane 
EndNote) 
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Ak Vaša knižnica umožňuje službu proxy, budete môcť prehľadávať inštitucionálne 
plnotextové databázy i mimo sieť inštitúcie. Pri prvom vyhľadávaní plného textu mimo 
inštitúcie Vás Kopernio vyzve pre zadanie ID a hesla. 
 

Ako získam PDF mimo sieť inštitúcie? 
 



Kopernio – spolupracuje s ďalšími 20 000 databázami 



Publons 
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Trend rastu vedeckých puklikácií  

Počet vedecých 
publikácií sa 
zdvojnásobil v 
posledných 20 rokoch  

*Adatok a Web of Science Core Collection-ből 
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Približný počet 
recenzií v roku 2016 

Dní, ktoré 
výskumníci 
potrebovali na 
recenzie v roku 2016 

Priemerný počet 
hodín potrebný na 1 
recenziu  

Malá štatistika 

13.7M 5 hodín 2.9M 
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Zle vykonané recenzie spôsobujú 
problémy 
 

STIAHNUTIE VYMYSLENÁ 
RECENZIA 

PREDÁTORSKÉ 
PRAKTIKY 

Recenzovanie je dôležitá 
zručnosť, ale nevyučuje sa   

UNIVERZITY 

Málo zdrojov, preto nie je možnosť na 
vyučovanie  

ZAČÍNAJÚCI VEDCI 

Radi by recenzovali, ale nevedia ako 

VYDAVATEĽSTVÁ 

Venujú hodiny vyhľadávaniu 
vhodných recenzentov 
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Krátka história 

2013 
 
 

ZALOŽENIE PUBLONS 
 
 
 
Malá skupina ľudí vo  
Wellington, na Novom 
Zélande založí Publons na 
evidovanie recenzentskej 
a editorskej práce 

2015 
 
 

INTEGRÁCIA PRVÝCH 
VYDAVATEĽOV 

 
 
Integrácia vydavateľstiev 
umožňuje automatickú 
aktualizáciu 
recenzentskej práce v 
Publons. 

JÚL 2017 
 

 
PUBLONS SA SPOJÍ S 

CLARIVATE ANALYTICS 
 
 
Publons sa spojí s 
vydavateľom Web of 
Science, čo umožní 
rozširenie možností v 
Publons. 

MÁJ 2017 
 

 
SPUSTENIE PUBLONS 

ACADEMY 
 
 
Prvý praktický  online 
kurz zdarma na osvojenie 
zručnosti, ako pripraviť  
recenziu, aj s pomocou 
mentora.  

DEC 2018 
 

 
VEDECKÉ PUBLIKÁCIE 

V PUBLONS 
 
Rozšírenie Publons o 
možnosti pridania 
publikácií z platformy 
WOS a ďalších zdrojov. 
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Publons dnes 

PROFIL 
RECENZORA 

Publons 
Academy 

Reviewer 
Connect 

Uznanie práce 
recenzorov 

Publons pre 
inštitúcie 

RECENZENTOV RECENZIÍ PARTNERSKÉ 

VYDAVATEĽSTVÁ 
 ČASOPISOV 

575 000+ 3 m+ 26 000+ 70+ 



Publons profil dnes 

Súhrnné informácie Súhrnné informácie o publikačnej 
činnosti 

Súhrnné informácie o 
recenzentskej činnosti 



Nahranie publikácií z rôznych zdrojov 

1 

2 

3 

4 



Priamy export z WOS 



Nahrávanie recenzií 
 

1. Recenzie pre partnerské časopisy 
Pri doplneniu recenzie je možnosť označiť, aby sa recenzia objavila v profile 
Publons. Sledujte potvrdzujúci email. V nastaveniach je možnosť uloženia 
nastavenia  'Automatically add reviews from partnered journals„. 
 
2. Posielanie ďakovných emailov: reviews@publons.com 
Vyhľadajte emaily “Thank you for reviewing” a prepošlite 
na: reviews@publons.com. 
  
3. Automatická aktualizácia 
Evidovanie recenzií vykonané pre partnerské časopisy môžete 
automatizovať pomocou (sťahovanie aj zpätne) nastavenia 'Automatically 
add reviews from partnered journals“  
 
 
4. Manuálne vyplňovanie: vyplnenie pre-publication review forms here 
 
  
Nové časopisy, ktoré nie sú v databáze Publons môžu byť založené len 
administrátormi Publons. Ak by ste potrebovali založiť nový časopis, pošlite 
prosím názov časopisu, ISSN, stránky časopisu, prípadne ďalšie informácie 
na: info@publons.com. 
 

 

 

https://publons.com/dashboard/settings/review/
mailto:reviews@publons.com
https://publons.com/dashboard/settings/review/
https://publons.com/dashboard/settings/review/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
https://publons.com/dashboard/records/review/create/pre/
mailto:info@publons.com


Sledovanie recenzií a pridávanie z 
partnerských časopisov 

Automatická aktualizácia z viac než 2 600 časopisov 

Rev iewer 
inv ited 

Decision 
by editor 

Publication 
Rev iewer 
submits 

Inv itation 
accepted 

Rev iew 
complete 

Publons opt-in 

Publons checks for existing account.  
If none, invites reviewer to sign up 

Publons automatically 
retrieves and transfers 
verified review details.  

Profile updated with verified review record 
(No sensitive information is displayed) 
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Certifikáty a ceny 

Stiahnutie certifikátov 

Verejne dostupné ceny 

Highly Cited Researchers 

Publons Academy Mentors 
or Graduates 

 

Top peer reviewers 
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Novinky v roku 2018: Publons Academy 

• Vyvinuté s akademickými odborníkmi a redaktormi 
• 10 modulov, ktoré pozostávajú z krátkych videí, recenzií a 

individuálnej supervízie 

Learn More about Publons Academy 

Praktické online školenie pre začínajúcich recenzentov/výskumníkov. 

Výskumníci môžu: 

 Získať dôveru v kľúčových kompetenciách pre peer-review 

 Zdokonaliť svoje zručnosti v písaní  

 Vytvoriť si svoj profil ako odborník vo svojej oblasti a rozvíjať svoju kariéru 

 Pochopiť proces recenzovania 

 Spojiť sa s redaktormi časopisov a začat recenzovať okamžite 

https://publons.com/community/academy/
https://publons.com/community/academy/
https://publons.com/community/academy/
https://publons.com/community/academy/


https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk 
 

https://clarivate.savoinspire.com/czechelib
https://clarivate.savoinspire.com/czechelib
https://clarivate.savoinspire.com/czechelib


http://clarivate.libguides.com/home 
 



Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response 
submitted within this presentation.  
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and 
to any party contracted directly  
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to 
agreeing appropriate terms. 

Ďakujem 

Enikő Tóth Szász 

eniko.szasz@clarivate.com 

00420 777 075 025 


