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Publikovanie v akademickom 
prostredí 

 Informačné zázemie :: Aktuálny stav 
 
 Publikačná činnosť a vysoké školy 
 
 Modely publikovania (Open Access) 
 
 Nielen publikovať, ale aj zdieľať... 
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Hrozby vedeckého publikovania 

• Predátorské časopisy  
• Časopisy s ukradnutou identitou 
• Predátorskí vydavatelia 
• Predátorské konferencie 

 Hlavné znaky 
• Poštové správy/maily s ponukou na publikovanie 
• Poštové správy/maily s ponukou stať sa oponentom 
• Poštové správy/maily s ponukou účasti na konferencii 
• Vytvorenie falošnej identity (zvyčajne webové sídlo) 

 Pomoc? 
 Obráťte sa na svoju akademickú knižnicu (SlPK pri SPU) 



Téma dňa: Časopisy s ukradnutou identitou 
                    (Hijacked Journals) 



Sociálne médiá a vedecká komunikácia 
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Publikačný výstup je zavŕšením etapy intelektuálnej činnosti,  
ktorým ešte pre niekoľko desiatkami rokov bol zavŕšený proces 
bádania, resp. riešenia určitého problému. Dnes je publikačný 
výstup, okrem prezentácie práce autora a jeho výskumných, resp. 
odborných aktivít prostriedkom pre: 
• hľadanie partnerov v akademickej komunite, najmä v prípade    
záujmu o špecifické oblasti problematiky, 
• nadväzovanie kontaktov pre ďalšiu vedeckovýskumnú činnosť, 
• hľadanie partnerov pre projekty. 

Dôležité je nielen publikovať, ale aj zdieľať svoje výsledky 
Preto začínajú aj v akademickej komunite nachádzať svoje pevné 
miesto sociálne médiá (blogy, wiki, sociálne siete a pod.). Vznikajú 
dokonca akademické sociálne siete, kde si v rámci profilov autori 
vytvárajú priestor práve pre prezentáciu svojich aktivít a publikácií.  
Medzi najznámejšie patria: 
• ResearchGate 
• Academia.edu 
• Mendeley (známy aj ako citačný manažér) 
 



Sociálne médiá a vedecká komunikácia 
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Personálny identifikátor = Digitálna vizitka akademika v sieti 



Podpora publikovania 
na SPU :: SlPK pri SPU 



Možnosti publikovania :: Matematika 







Ponuka publikovať :: Katedra 
matematiky FEM SPU v Nitre 



Ďakujem za pozornosť.  
 
 
 

http://www.slpk.uniag.sk 
lubica.jedlickova@uniag.sk 
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