
VÝSLEDKY 
PRIESKUMU SAK 
O CREPČ 2 

BEÁTA BELLÉROVÁ

SEKCIA AK SAK



61 ODPOVEDÍ   
VŠETKÝM ĎAKUJEME!

19

2

3

verejné VŠ
štátne VŠ
súkromné VŠ



POZÍCIA

34

10

3

8

2
4

spracovateľ
vedúci/riaditeľ
systémový knihovník
garant
kontrola záznamov
iné



NÁZORY NA KVALITU ÚDAJOV 
V SPOLOČNÝCH ZÁZNAMOCH

6

27

8

8

12

veľmi dobrá

vyhovujúca

nevyhovujúca

neviem sa vyjadriť

iné



NÁZORY NA KVALITU ÚDAJOV 
V SPOLOČNÝCH ZÁZNAMOCH

Viaceré VŠ 
neuvádzajú 
všetky údaje, 
ktoré majú k 
dispozícii; táto 
nedôslednosť 
spôsobuje, že je 
potrebné ich 
kontaktovať a 
žiadať doplnenie. 
V záznamoch, 
ktoré sú do 
CREPČ2 
importované z 
iných systémov 
nie sú správne 
entity, vytvárajú 
sa duplicitné 
entity, duplicitné 
záznamy.

Spracovatelia v 
iných knižniciach 
často neuvádzajú 
našim autorom 
pracovisko, hoci 
je uvedené na 
práci, tiež ďalšie 
údaje ako 
predmetové 
heslá, granty, 
linky do databáz 
a pod.

Vo všeobecnosti 
uspokojivé, 
veľakrát však 
nesprávne 
uvádzané, aj v 
prípadoch, keď je 
to ľahko 
overiteľné. 
Samozrejme, 
záleží na tom, 
aké podklady 
dostane 
spracovateľ, ale 
občas aj 
nerešpektujúce 
pravidlá popisu. 
Odporúčania 
CVTI na popis 
niektorých 
"sporných" 
zdrojov 
mnohokrát 
odignorované...

záleží to od 
jednotlivých 
spracovateľov, 
niektoré záznamy 
majú kvalitu 
vyhovujúcu, 
niektoré nie 
celkom

Spracovatelia 
neuvádzajú 
pracoviská 
spoluautorov z 
iných VŠ i keď 
majú pracovisko 
zreteľne 
uvedené. 
Vytvárajú nové 
entity autorov.

závisí od toho, 
ktorá knižnica VŠ 
záznam vytvárala 
- s niektorými je 
to OK, s inými sa 
musíme 
"doťahovať" :-(



NÁZORY NA AKTUÁLNOSŤ A 
JEDINEČNOSŤ ÚDAJOV V 
ENTITÁCH (NEPOVINNÁ)

19

136

23
bez odpovede
kladné hodnotenie
záporné hodnotenie
indiferentné



NÁZORY NA AKTUÁLNOSŤ A 
JEDINEČNOSŤ ÚDAJOV V ENTITÁCH

Navrhujeme, aby 
do entít osoba v 
CVTI sa dopĺňali 
aj doktorandi,

nevznikajú 
duplicity a údaje v 
entitách sú 
jedinečné až na 
zoznam 
projektov, ktorý 
sa môže zapísať 
duplicitne (pod 
iným názvom)...

Sú vytvárané aj 
duplicity napr. pri 
časopisoch, 
osobách a pod.

Vzhľadom na 
nedôsledné 
overenie a zápis 
údajov, žiaľ, často 
dochádza k 
multiplicitám. 
Problémy 
spôsobujú najmä 
"nerozpísané" 
inštitúcie. 
Vznikajú duplicity 
vzhľadom na 
nepreberanie už 
existujúcoch entít, 
namiesto toho 
mnohí 
spracovatelia 
radšej vytvárajú 
nové...

Problém: získavanie 
údajov: vydavateľ, 
miesto vydania, krajina 
vydania; periodicita 
časopisu; popis 
publikácie ako celku 
(pokiaľ nie je publikácia 
k dispozícii),

Opäť závisí od 
prístupu 
spracovávateľa k 
jednotlivým entitám -
napr. vytváranie 
nerozpísaných entít, 
nerozlišovanie úrovní 
inštitúcie pri vytváraní 
(najmä pri 
zahraničných VŠ), 
vytváranie 
jednoznačných duplicít 
- napr. na dokumente 
je uvedený vydavateľ 
ako STIMUL (a 
vytvorená entita v 
CREPČ2 je forme 
Stimul) a pod. Iní 
spracovávatelia 
upravujú, aktualizujú, 
prípadne deduplikujú
entity, aby bola 
zachovaná ich 
jedinečnosť.

Pre zabezpečenie 
aktuálnosti entít 
uvažovať o 
prepojení s 
registrom 
zamestnancov, resp. 
s personálnou 
databázou školy.

Súvisí s 
predchádzajúcim 
názorom. Ak 
máme na mysli 
priebežne 
vkladané údaje, 
často sú údaje v 
jednotlivých 
entitách 
ovplyvnené ich 
dostupnosťou. 
Viaceré AK asi 
majú napr. 
problém s 
aktuálnosťou 
pracovísk a 
úväzkov autorov, 
často náhodné info
o ukončení prac. 
úväzku, zmene 
mena... zdĺhavé 
zisťovanie údajov 
o zdrojových 
dokumentoch 
(hlavne 
časopisoch), 
nepresné 
informácie, čím 
vznikajú duplicity.



NÁZORY NA AKTUÁLNOSŤ A 
JEDINEČNOSŤ ÚDAJOV V 
ENTITÁCH

Do entít osôb vstupujú 
pracovníčky CVTI a robia 
neopodstatnené úpravy, 
údajne podľa Registra 
zamestnancov, v ktorom 
sú často nesprávne 
údaje. Niektoré osoby 
vymazali celkom. Naďalej 
pretrváva 
neusporiadanosť 
pracovísk jednej osoby, 
mali by byť predradené 
100%-né úväzky, 
prípadne sa nezobrazujú 
pri výbere do autorských 
rolí a pod.

Chýbajú údaje, ktoré 
by v nich mali byť 
vložené centrálne -
pri predstavovaní 
systému sa tvrdilo, 
že databáza bude 
naplnená údajmi, 
zatiaľ však väčšinu 
údajov museli vložiť 
spracovatelia 
publikačnej činnosti 
na školách. Ak je 
údaj v entite chybný, 
často sa nedá 
opraviť, potrebné je 
písať na CVTI SR.

Nie sú v 
databáze údaje, 
ktoré mali byť 
centrálne vložené 
- časopisy aj so 
všetkými 
povinnými údajmi 
(aspoň časopisy 
ccc, wos a 
scopus). Niektoré 
entity sú 
prebrané z inej 
databázy tak, že 
nie je možné ich 
opraviť a treba 
žiadať CVTI.

Vysoké školy 
vytvárajú zbytočne 
nové menné entity, 
nepoužívajú už 
vytvorené, 
vznikajú duplicity, 
ktoré je nutné 
upravovať



DOPLNENIE 
RETROSPEKTÍVNYCH ÚDAJOV 
DO CREPČ

20

22

6

10

3 Celá retrospektíva z KIS
jednotlivých knižníc
Údaje z CREPČ 1

Považujem za zbytočné

Neviem sa vyjadriť

Iné



DOPLNENIE 
RETROSPEKTÍVNYCH ÚDAJOV 
DO CREPČ - INÉ

Čo najväčia
retrospektíva z KIS, 
najmä tzv. "živé 
záznamy", t.j. 
kompletné záznamy 
a ohlasy autorov 
aktuálne 
pôsobiacich na VŠ.

CREPČ1 a 
CREPČ2 sa 
nemali zlučovať, 
CREPČ1 sa mal 
uzavrieť a 
CREPČ2 začať 
budovať ako 
kedysi CREPČ1



VYHĽADÁVANIE V CREPČ

7

31

12

1
4

6

veľmi dobré

vyhovujúce

nevyhovujúce

neviem sa vyjadriť, pretože
ho nepoužívam

neviem sa vyjadriť, pretože
ho dostatočne nepoznám

iné



VYHĽADÁVANIE V CREPČ

rozšírenie 
vyhľadávanie je 
pomerne náročné

Vyhovujúce, avšak 
trochu 
komplikované. 
Uvítala by som 
možnosť 
"expertného 
vyhľadávania" s 
využitím 
zástupných znakov 
(*, ?). 
Vyhľadávanie 
"všetky polia" 
nefunguje v súlade 
s týmto označením 
a nevyhľadáva 
termíny z rôznych 
polí naraz... Vo 
fazetách chýba 
možnosť 
"neurčené".

chýba mi 
možnosť 
vyhľadávať v 
základom 
vyhľadávaní napr. 
pomocou skratiek 
inštitúcie napr. 
UKOFI

vyhovujúce, na 
stránke 
vyhľadávania by 
bolo vhodné 
doplniť odkazy na 
jednotlivé 
manuály pre 
konkrétny typ 
vyhľadávania

Nevyhovujúce -
vyhľadávanie by 
malo byť bez 
ohľadu na 
diakritiku, veľkosť 
písma ...

rozšírené 
vyhľadávanie je 
OK, jednoduché 
robí chyby, 
nepamätá si 
žiadne z mojich 
vyhľadávaní

Vcelku 
vyhovujúce, pre 
neprihláseného 
používateľa však 
chýba možnosť 
vyhľadávania 
podľa roku 
vykazovania, 
resp. časovej 
uzávierky

prekomplikované, 
zrejme robené z 
pohľadu CVTI



FUNKCIA ŠTATISTIKY 
V CREPČ 2

2

11

10

29

6

3

veľmi dobra

vyhovujúca

nevyhovujúca

neviem sa vyjadriť, pretože ju
nevyužívam

neviem sa vyjadriť, pretože ju
neovládam

iné



FUNKCIA ŠTATISTIKY
V CREPČ 2

namiesto 
zaškolenia k jej 
používaniu nám 
boli predložené 
ako hotová vec 
bez ďalších 
pokynov ako bol 
kedysi 
"Harmonogram", 
problematické sú 
opravy v 
záznamoch po 
uzávierke, nie 
sme stroje 
neomylné

pri skúšobných 
vyhľadávaniach 
vôbec nefungovali

vyhovujúca, 
chýbajú manuály 
k štatistikám

Pre 
neprihláseného 
používateľa však 
chýba možnosť 
štatistiky podľa 
roku vykazovania, 
resp. časovej 
uzávierky



VÝSTUPY (PREHĽADY) 
V CREPČ 2

4

19

13

17

3

5

veľmi dobra

vyhovujúca

nevyhovujúca

neviem sa vyjadriť, pretože ju
nevyužívam

neviem sa vyjadriť, pretože ju
neovládam

iné



VÝSTUPY (PREHĽADY) V 
CREPČ 2

zjednodušiť 
výstupy

na výstupy 
používame 
vlastné 
nastavenia Z 
KIS-u univerzity

veľmi zložité, 
neprehľadné

prekomplikované, 
záznamy sú 
podivné

celkom vyhovujúca -
až na abecedné 
zoraďovanie autorov 
pri jednotlivých 
prácach a nie ako je 
na zdrojovom 
dokumente



PRE PRÍPRAVU PREHĽADOV 
EPC A OHLASOV VYUŽÍVATE

46
30

4
3

0
3 prevažne vlastný KIS, z

dôvodu funkčnosti výstupov
podľa požiadaviek VŠ
prevažne vlastný KIS,
pretože CREPČ2 neobsahuje
retrospektívu
prevažne CREPČ 1 a
CREPČ2

rovnako vlastný KIS ako aj
CREPČ1 a 2

žiaden špecifický SW,
prehľady nie sú potrebné,
všetko je v online databáze
neviem sa vyjadriť



AKÉ ĎALŠIE DOPLNKY, 
ÚPRAVY, ZMENY V CREPČ 2 
NAVRHUJETE

38

23 Nevyjadrili sa, alebo nemajú
nijaký návrh

Návrhy týkajúce sa
vyhľadávania, doplnenia
údajov, výstupov ...



AKÉ ĎALŠIE DOPLNKY, 
ÚPRAVY, ZMENY V CREPČ 2 
NAVRHUJETE
1. Upravenie -
doplnenie do 
systému CREPČ2 
ďalšieho zoznamu: 
Moje záznamy -
aktuálny vykazovací 
rok 
a v rámci neho aj 
možnosti radenia 
záznamov podľa 
kategórie a pod. + v 
rámci neho aj 
Záznamy mojej 
inštitúcie- za 
aktuálny vykazovací 
rok, Spracovatelia 
za moju inštitúcia-
za aktuálny 
vykazovací rok;

2. Rozšíriť možnosti 
výstupov

projekty by sa 
mali vyberať z 
ponuky 
automaticky a nie 
ich individuálne 
vkladať, aby sa 
zachovala 
jedinečnosť a 
aktuálnosť entity

- Vylepšiť výstupy a štatistiky -
resp. mať k dispozícii online
formátovací nástroj na 
vygenerovanie potrebnej zostavy 
z aktuálneho vyhľadávania.
- Doplniť generovanie 
bibliometrických ukazovateľov 
(napr. h-index).
- Zaviesť jednoznačné 
identifikátory autorov (o.i. to 
môže pomôcť sprehľadniť 
autocitácie).
- Zaviesť procesný systém 
navrhovania, schvaľovania, 
implementácie požiadaviek na 
SW úpravy systému (niektoré 
pripomienky boli priebežne 
zapracované, iné nie; nevieme, 
čo žiadali iné VŠ a či jednotlivé 
požiadavky sú/nie sú navzájom 
protirečivé...)
- SLA - potreba garancie 
udržateľnosti a rozvoja systému, 
mať jasný spôsob, podmienky a 
formát dát pre potreby exportu 
pre VŠ (napr. v prípade, ak by 
systém v budúcnosti zanikol, či 
prešiel významnou zmenou).

V prípade k aktualizácii 
systému je potrebné 
informovať, aké 
konkrétne zmeny sa 
dejú. V priebehu 
jedného vykazovacieho 
obdobia dochádza k 
častým aktualizáciám 
metodických pokynov -
pokyny majú byť jasne 
zadefinované na 
začiatku VO, pre 
knižnicu je problém v 
priebehu roka získavať 
a dopĺňať do už 
existujúcich záznamov 
nové údaje.

čo najskorší 
import dát z 
CREPČ1 do 
CREPČ2... ďalšie 
návrhy po 
dostatočnom 
otestovaní novo 
nasadenej verzie 
5.4.0 CREPČ2 z 
25.4.



AKÉ ĎALŠIE DOPLNKY, 
ÚPRAVY, ZMENY V CREPČ 2 
NAVRHUJETE

možnosť doplniť 
údaje do 
zdrojového 
dokumentu 
(zborníka) aj v 
prípade, že editor 
nie je náš 
zamestnanec, 
centrálne 
doplnenie 
aktuálneho IF 
časopisov

V súčasnosti žiadne. 
CREPČ2 nie je pracovným 
nástrojom pre účely 
zabezpečenia potrieb VŠ v 
súvislosti s evidenciou a 
vyhodnocovaním 
publikačnej činnosti. Pokiaľ 
nenastane zmena v 
celkovej filozofii systému a 
komunikácii s VŠ a 
akademickými knižnicami, 
CREPČ2 bude i naďalej iba 
REGISTER.

Vyhľadávanie pre 
neprihlásených je 
nevyhovujúce. 
Neprihlásený používateľ 
si môže vo vyhľadávaní 
vyhľadávať len podľa 
mena, teda svoju 
personálnu PĆ. Ak by si 
chcel vyhľadať napr. 
situáciu za katedru alebo 
za fakultu (čo niektorí 
prodekani fakúlt aj robia) 
ťažko sa zorientuje. Taká 
možnosť pri vyhľadávaní 
nie je a kedže je 
neprihlásený k výstupom 
sa nedostane. Nedalo by 
sa vyhľadávať aj podľa 
školy, fakulty a katedry? 
Viem, že by sa k tomu 
dopracovali aj cez fazety, 
ale je to pomerne zložité. 
Taktiež pri výstupoch 
podľa inštitúcií je použitý 
len formát ISBD, ktorý 
nevyhovuje, pretože 
jednotlivé fakulty chcú 
zoznamy, kde sú autority 
zoradené podľa poradia, 
nie abecedne.

export z CREPČ2 v 
štandardnom 
bibliografickom 
formáte, ktoré 
používajú knižnice na 
Slovensku 
(UNIMARC, 
MARC21)

zjednodušiť 
ovládanie a 
vytváranie 
výstupov, ISBD 
záznamy nech sú 
ISBD záznamami

pri vytváraní duplikát.záznamov aj z 
iných VŠ možnosť vymazania autorov; 
pri verifikovaných záznamoch možnosť 
ukázania kto záznam vytvoril 
(spracovateľ záznamu)



AKÉ ĎALŠIE DOPLNKY, 
ÚPRAVY, ZMENY V CREPČ 2 
NAVRHUJETE

minimálne pridať 
výstup, ktorý je v 
súlade s 
aktuálnou 
metodikou 
delenia rozpočtu, 
ktorý sa dá urobiť 
čo 
najjednoduchšie, 
nie vyklikávaním
x-možných kritérií

Doplniť entity centrálne (napr. vydavateľské údaje, 
údaje o periodicite a pod.), vyhľadávanie by malo byť 
možné bez ohľadu na typ písma a diakritiku, niekedy 
je potrebné zbytočne veľa kliknutí, zapisovanie zaberá 
viac času, ako zápis do univerzitnej databázy, chýba 
miesto na zapísanie kvartilu, údaj o Impact factore
nekorešponduje s rokom vydania publikácie, ak sú v 
zázname uvedené viaceré IF za viac rokov, atď.

prepojenie na 
databázu Journal
Citation Reports
za účelom 
vyhľadávania IF, 
pri ohlasoch 
doplniť možnosť 
previazať aj 
citovanú prácu, 
ktorá sa 
nachádza iba v 
referenciách 
citujúcej práce v 
databázach Web 
of Science, 
SCOPUS

Centrálne doplnenie 
údajov v entitách 
časopisov, 
rešpektovanie 
najnovšieho údaju napr. 
o impakt faktore (pri 
viacerých IF sa preberie 
do KIS databázy starý 
IF...). Ak sa dopíše do 
entity časopisu nový IF, 
SNIP ... bolo by vhodné, 
ak by sa to premietlo do 
všetkých záznamov v 
tomto časopise z 
konkrétneho roku. Je to 
zdĺhavé dopisovanie 
údajov do každého 
záznamu. Pri entitách 
autorov napr. PhD. 
študentov premietnuť 
túto poznámku do 
všetkých jeho 
záznamov.

chýbajú napr. 
helpy / pomôcky 
uprostred 
vypĺňania údajov;
resp. bolo by 
vhodné vytvoriť 
zjednodušené 
manuály 
(vytvorené 
knihovníkmi) 
okrem tých 
rozsiahlych 30-
stranových k 
jednotlivým 
formulárom

Všetky typy výstupov 
aby obsahovali 
percentuálne podiely 
autorov a ďalšie 
identifikátory. Poradie 
autorov nech ostane 
tak, ako ho zadáva 
spracovateľ. Aby bola 
umožnená editácia 
zdrojových 
dokumentov aj u tých 
publikácií, kde nie je 
spoluautor z mojej VŠ. 
Umožniť posielať 
hromadné maily 
všetkým 
spracovateľom 
(vytvoriť takúto 
hromadnú adresu). V 
štatistikách doplniť aj 
štatistiku ohlasov (ak 
sú).



MALI BY SA USKUTOČNIŤ

24

42

19

3 2
Ďalšie školenia, resp.
preškolenia spracovateľov
realizované CVTI SR

Workshopy, aktívne pracovné
stretnutia orientované na
výmenu skúseností
používateľmi CREPČ2
Pracovné stretnutia
zamerané na ďalší rozvoj
CREPČ2

Bez odpovede

Iné



ČO ĎALEJ S PODNETMI 

Z DOTAZNÍKA?



Ďakujem za pozornosť!


