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OsobyOsobyOsobyOsoby

• spracovatelia na školách vedia sami upravovať svoje osoby, vytvárať im 
úväzky, dopĺňať identifikátory a pod.

• pozor na vymazanie celej entity osoby s cudzím pracoviskom (pracovisko 
inej VŠ)

• doktorandov treba zakladať v CREPČ 2 nanovo, tí, ktorí sa importujú z KIS, 
prichádzajú ako tieňové osoby, ktoré si nemôžu vykazovať výstupy 
publikačnej činnosti

• tituly autorov možno uvádzať v poznámke, neuvádzajú sa v poliach 
meno/priezvisko a pod. 



InštitúcieInštitúcieInštitúcieInštitúcie

• ak vznikne nová fakulta, katedra, vytvorí sa nová entita, neprepisujú sa 
údaje v pôvodných entitách inštitúcií

• entity slovenských vysokých škôl (na všetkých úrovniach) netreba zakladať, 
sú založené

• entity vydavateľstiev zo Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev 
vedeckej literatúry ... nie je potrebné vytvárať, sú založené

• pri importe inštitúcie ako vydavateľstva je potrebné tieňové vydavateľstvo 
buď nahradiť riadnou entitou (ak je nutné, treba ju vytvoriť) alebo 
deduplikovať



PodujatiePodujatiePodujatiePodujatie

• frázy ako „zborník abstraktov“, „zborník príspevkov“, „proceedings“ a 
pod. sa v entite Podujatie NEUVÁDZAJÚ

• odporúča sa 
uvádzať organizátorov podujatia
pri opakujúcich sa podujatiach vytvoriť hlavné záhlavie
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ProjektyProjektyProjektyProjekty

• názov slovenských projektov (KEGA, VEGA, APVV...) sa uvádza v slovenčine
anglický preklad sa uvádza v poli „Preklad názvu“

• skratky KEGA, VEGA... sa neuvádzajú v podnázve
uvádzajú sa v špeciálnom poli „Grantová schéma“

• v prípade projektu APVV sa táto skratka neoddeľuje od čísla, zostáva spolu
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Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- všeobecnevšeobecnevšeobecnevšeobecne

• riadime sa pravidlom, že v prípade duplicitných záznamov sa maže ten 
neskôr vytvorený, prvý záznam zostáva (rozhoduje ID záznamov)

• rôzna forma vydania:
 pre tlačené a elektronické vydania toho istého dokumentu/záznamu sa vytvára iba 

jeden záznam (ak sú totožné)
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Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- všeobecnevšeobecnevšeobecnevšeobecne

• odporúčame uvádzať pre možnosť kontroly všetky dostupné 
ISBN/ISSN uvedené v podkladoch (tlačené, online, CD, .pdf a pod.)

• abstrakt nie je resumé, a preto jazyk abstraktu nie je jazyk resumé
 týka sa poľa „Jazyk resumé“

• údaje v záznamoch sa neprepisujú, spracovatelia medzi sebou 
navzájom komunikujú

• v prípade rozdielnych kategórií sa školy dohodnú pred tým, ako sa 
vytvorí duplicita s inou kategóriou



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- zodpovednosťzodpovednosťzodpovednosťzodpovednosť

• poradie autorov sa uvádza podľa podkladov, školy poradie svojvoľne 
nemenia

• nesprávne uvedené entity menovcov (nie tieňové osoby) v zázname 
treba vymieňať cez editáciu osôb a kontrolu duplicít, nie mazaním

• pri prekladoch sa uvádza aj pôvodný autor (ak je v publikácii 
uvedený), nie iba prekladateľ



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- názovnázovnázovnázov

• viacjazyčné podnázvy sa uvádzajú každý do nového poľa zvlášť a vyberá sa aj jazyk 
podnázvu

Informačné správanie = Information behaviour : metódy a príklady : vydané pri príležitosti jubilea = methods and 
examples : published on the occasion of the jubilee



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- databázydatabázydatabázydatabázy

• pri databázových záznamoch 
odporúčame dotiahnuť 
identifikátory vždy zo všetkých 
databáz (nielen CCC, ale aj WOS, 
Scopus)

• pozor na duplicitné 
importovanie rovnakých ohlasov 
z rôznych databáz



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- databázydatabázydatabázydatabázy

• odporúčame využívať možnosť 
„Čakateľ na databázu“ a uviesť 
kategóriu ADE/ADF a záznam 
zapísať/potvrdiť 

• a až následne po vložení 
identifikátora z databázy zmeniť 
kategóriu na 
ADC/ADD/ADM/ADN



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy ---- časopisčasopisčasopisčasopis
• pokiaľ je to možné, odporúčame dopĺňať čo najviac údajov

 časopisy môžu zakladať, upravovať či dopĺňať aj spracovatelia VŠ

• identifikácia časti časopisu sa vytvára iba raz pre každé číslo časopisu, nie viackrát 
duplicitne

• počet strán (rozsah strán čísla) sa týka čísla časopisu, nie článku:



Stavy záznamovStavy záznamovStavy záznamovStavy záznamov

• tieňové zdrojové dokumenty (časopisy, zborníky, knihy a neznámy 
typ), ktoré vznikajú importom, treba rozpísať a dať do vyššieho stavu 
(zapísaný, potvrdený), aby aj ostatní spracovatelia mohli s nimi 
pracovať

• nenechávať dlho záznamy v uloženom stave (najmä spoločné)
 vzájomne si vykomunikovať medzi školami (cez „Návrh na úpravu“)

• ohlasy treba potvrdzovať, aby s nimi mohli aj ostatní spracovatelia 
pracovať



Záznamy Záznamy Záznamy Záznamy –––– importy z KIS a externých importy z KIS a externých importy z KIS a externých importy z KIS a externých dbdbdbdb

• pri importe treba skontrolovať uvedenie pracoviska na dokumente pri 
autorovi

• ak už záznam, ktorý sa má naimportovať, v CREPČ 2 existuje, netreba 
zabudnúť na vloženie ID záznamu z vlastného KIS-u

• pred samotným importom je povinné skontrolovať formulár, ak nie je 
správny, záznam neimportovať



Deduplikácia (najmä pre VŠ, ktoré importujú Deduplikácia (najmä pre VŠ, ktoré importujú Deduplikácia (najmä pre VŠ, ktoré importujú Deduplikácia (najmä pre VŠ, ktoré importujú 
záznamy z KIS)záznamy z KIS)záznamy z KIS)záznamy z KIS)
• najmä importujúce školy by mali deduplikáciu používať v prípade 

vydavateľstiev

• používa sa aj v prípade tieňových osôb, pri importoch z ext. databáz

• nové osoby s naimportovaným pracoviskom treba deduplikovať na 
riadne osoby

• pri nahrádzaní osôb v už naimportovanom zázname treba použiť 
deduplikáciu, aby sa zachovalo ID osoby z KIS-u
 pri ďalšom importe sa osoby napárujú, nebude potrebná žiadna úprava



Všeobecné pravidláVšeobecné pravidláVšeobecné pravidláVšeobecné pravidlá

• Medzera/bodka/čiarka za/pred názvom

 týka sa najmä projektov, konferencií, ale aj záznamov
 spôsobuje problém pri identifikácii duplicít

• odporúčame pred vytváraním záznamov/entít alebo pred importom 
kontrolovať obsah z hľadiska možných duplicít

• podujatie uvádzať aj pri zdrojovom dokumente, nielen pri príspevkoch

• odporúčame používať „Návrhy na úpravu“ na komunikáciu so školami

• treba sa riadiť metodikou, manuálmi a odporúčaniami (na portáli)

• v prípade potreby sa treba na nás kedykoľvek obrátiť



Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.


