
Odporúčaný spôsob vyhľadávania ohlasov kategórií 

1 a 2 evidovaných v databázach WoS a SCOPUS 
a možnosť ich zaslania do Akademickej knižnice AOS 

 
Na vyhľadávanie ohlasov v databáze „Web of Science“ odporúčame použiť nižšie 

uvádzaný postup. Výsledkom takéhoto vyhľadávania je výstup v elektronickej forme vo 
formáte PDF, ktorý môžete následne odoslať do Akademickej knižnice AOS na adresu 
erika.barathova@aos.sk . Akademická knižnica AOS ďalej zabezpečí zapísanie 
nájdených ohlasov do databázy ProfEPČ a do celoštátnej databázy CREPČ2,   v ktorých 
sa eviduje publikačná činnosť zamestnancov a doktorandov Akadémie ozbrojených síl 
gen. M. R. Štefánika. 
Naďalej máte možnosť odoslania e- formulára na ohlasy. 
 
Pred odoslaním výsledku vyhľadávania, prosím, skontrolujte v on-line katalógu EPČ 
http://epc.aos.sk/webisnt/epc.htm , či už ohlasy nemáte zaevidované. (Ohlasy sa zobrazia 
kliknutím na ikonu pred názvom publikácie a následne kliknutím na ikonu Ohlasy vpravo 
dole).  
 

 
 

 
Postup vyhľadávania: 

 
1. Po otvorení databázy „Web of Science“ na hornej lište vyberte možnosť „Cited 

Reference Search“. 
2. V okne „Timespan“ nastavte požadované časové obdobie, za ktoré sa majú 

citácie vyhľadať (posledný týždeň, posledný mesiac, aktuálny rok...); do okna 
„Cited Author“ vpíšte meno autora v tvare, napr. Novak Petr ; vyhľadávanie sa 
spustí potvrdením voľby „Search“. 
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3. V otvorenom okne (viď nižšie) je uvedený zoznam publikácií autora, ktoré sú 
citované v danom období. 

 

 
 

 
 
 



4. V tomto okne kliknite na číslo udávajúce počet citujúcich prác („Citing Articles“), 
čím prejdete do ďalšieho okna. 
 

 
 

 

V tomto okne označte relevantné citujúce práce, teda označte práce, ktoré nie sú 
autocitáciami (žiadna zhoda autorov citovanej a citujúcej práce) a sú z požadovaného 

časového obdobia.  

Toto okno odošlite v elektronickej forme (napr. ako Printscreen) do Akademickej knižnice 
AOS na mailovú adresu erika.barathova@aos.sk . a požiadajte o zaevidovanie 
označených ohlasov. 

 
Autorom odporúčame po uplynutí určitého času skontrolovať správnosť zapísania ohlasov 
v on-line katalógu EPČ (postup je uvedený v úvode tohto textu). 

 

 

Na vyhľadávanie ohlasov v databáze „SCOPUS“ je možné použiť nižšie uvádzaný 
postup. 

 
1. Po otvorení databázy „SCOPUS“ prejdite do pokročilého vyhľadávania označením 

položky („Advanced“). Do príslušného poľa napíšte REFAUTH a do okrúhlych 
zátvoriek bez medzery napíšte priezvisko a  meno, napr. Novak Petr., následne 
spustite vyhľadávanie („Search“). 
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2. Zoznam ohlasov je zoradený od najnovších.  

 

 
 

Označte relevantné ohlasy (samozrejme opäť s vylúčením autocitácií). Toto okno odošlite 
v elektronickej forme (napr. ako Printscreen) do Akademickej knižnice AOS na mailovú 
adresu erika.barathova@aos.sk . a požiadajte o zaevidovanie označených ohlasov. 
Taktiež odporúčame pred odoslaním skontrolovať, či dané ohlasy už nemáte zaevidované 
(postup uvedený v úvode tohto textu). 

 

Autorom odporúčame po uplynutí určitého času skontrolovať správnosť zapísania ohlasov 
v on-line katalógu EPČ. 
 
Pre prístup do obidvoch databáz je potrebné zriadiť si takzvaný „vzdialený prístup“ na 
stránke https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/specializovana-vedecka-
kniznica/vzdialeny-pristup-do-e-zdrojov.html?page_id=855 
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