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 Formálne východiská 
a rámce 



Journal des sçavans :: 5. januára 1665 --  



Philosophical Transactions of the Royal Society of London :: 6. marca 1665 --  



 Normatívy 
 Zákony 
 

 Štandardy 
 Technické normy 
 Nomenklatúry 
 Riadené slovníky, klasifikácie 
 
 

 Konvencie 
 Typografické konvencie 

Publikovanie 
:: Normatívy 

Štandardy 
Konvencie 



Normatívy :: Zákony 
 
 

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
 Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 
skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných 
meracích jednotkách č. 206/2000 Z. z.  



Štandardy :: Normy 
 

•  STN ISO 18: Dokumentácia. Obsah periodík 
•  STN ISO 1086: Informácie a dokumentácia. Titulné 

listy kníh 
•  STN ISO 999: Dokumentácia a informácie. Zásady 

spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov 
•  STN ISO 690: Informácie a dokumentácia. Návod na 

tvorbu bibliografických odkazov na informačné 
pramene a ich citovanie  

•  STN 01 6910: Pravidlá písania a úpravy písomností 
 



Štandardy II :: Normy 
 

• STN ISO 2145: Dokumentácia. Číslovanie oddielov a 
pododdielov písaných dokumentov 
 
• STN ISO 215: Dokumentácia. Formálna úprava 
príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 
 
• STN ISO 4: Informácie a dokumentácia. Pravidlá 
skracovania slov z názvov a názvov dokumentov 
 

• STN ISO 214: Dokumentácia. Abstrakty (referáty) 
pre publikácie a dokumentáciu 



Štandardy III :: Nomenklatúry 
 

• International Commission on Zoological Nomenclature 
(ICZN) – International Commission on Zoological 
Nomenclature 
• International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) – 
International Botanical Congress 
• International System for Human Cytogenetic    
Nomenclature (ISCN) – ISCN 2009  
    (Medzinárodna nomenklatúra chromozómov) 
• International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 
– Cultivated Plant Code (ICNCP) prijaté International Union 
of Biological Sciences International Commission for the 
Nomenclature of Cultivated Plants  (9. vydanie, 2009) 
 



Konvencie 
 

• Práca so štýlmi, vytvorenie štruktúry 
textu, používanie typov písma, pätkové 
a bezpätkové písmo 

• Odseky (Jedným z najrozšírenejších 
problémov pri práci s odsekmi sú vdovy 
a siroty, v staršej terminológii známe 
ako pankharty) 

• Interpunkcia (spojovníky, pomlčky, 
medzery, úvodzovky) 

• Šablóny 



Štruktúra vedeckého textu :: IMRAD 
 

 I Introduction 
 M Material and methods 
 R Results 
 And 
 D Discussion 

Typy vedeckých článkov 
 

• Dlhšie formy :: Original Papers/Scientific Papers... 
• Kratšie formy :: Short Communications/Notes... 
• Prehľadné referáty :: Review Papers/Reviews... 



Formálna štruktúra  práce 
 
1. Názov a autori 
2. Abstrakt/Kľúčové slová 
3. Úvod 
4. Materiál a metódy 
5. Výsledky 
6. Diskusia/Závery 
7. Literatúra 

Poradie písania 
 
1. Materiál a metódy 
2. Výsledky 
3. Diskusia/Závery  
4. Úvod 
5. Abstrakt 
6. Názov 
7. Literatúra 

Štruktúra vedeckej práce 

Odporúčanie:  proces prípravy na písanie ukončiť spracovaním výsledkov  
do tabuliek a grafických objektov (t. j. do ilustrácií akéhokoľvek typu) až  

potom začať samotné písanie/tvorbu textu. 



Abstrakt 
 
Odporúčaná štruktúra – IMRAD 
 
1. Uvedenie do problému, význam 
2. Popis použitých metód/vzorky 
3. Popis výsledkov/zistení 
4. Náčrt diskusie a záverov 

Úvod 
 
1. Hlavný/nosný  problém 
2. Význam problému 
3. Doteraz známe riešenia  
4. Prínos nášho výskumu 
5. Rozdiely v skúmaní 
6. Kľúčové komponenty 
7. Autority/literatúra 

Citlivé časti :: Abstrakt a Úvod 

Spracované na základe súhrnu požiadaviek renomovaných vydavateľov.  



Ako na to? :: Pokyny pre autorov 

Základné pravidlo: 
Dôkladné čítanie pokynov pre 

autorov na stránkach 
vydavateľov  



Metódy  a štýly citovania 
 
Metódy 
 

• Systém mena a dátumu (harvardský systém) 
• Číselný systém 
• Priebežné poznámky pod čiarou 

 
Štýly 

 
• STN ISO 690 
• APA Style (American Psychological Association) 
• AMA Style (American Medical Association) 
• MLA Style  (Modern Language Association) 
• Chicago Style (University of Chicago Press) 
• Turabian Citation Guide (University of Chicago Press) 

 



Citovanie :: Citačné manažéry 
 
 Voľne dostupné :: Výber 

Licencované :: Výber 
Kto má prístup k ProQuest 

Kto má prístup k Web of Science 

http://www.citace.com/
https://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/


 Text 
 Nástroje/aplikácie 
 Šablóny 
 Citácie, odkazy 

 Obrázky 
 Grafy 
 Schémy 

Nástroje na podporu   ::  
Softvérové nástroje 

Výber, popis, ukážky: 
http://www.slpk.sk/ivko/sciwrit/ 
http://www.slpk.sk/ivko/sciwrit/ 



Napísané, odoslané... Ale koniec ďaleko! 



Odoslanie rukopisu :: Len prvý krok... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recenzný proces  
Oponentúry 

Typy recenzných procesov 
• Otvorené  
• Uzavreté (single blind, double blind) 

Kontrola originality  
 



GoogleDocs 



Turnitin (SimilarityCheck) 







 Aktuálne trendy  
a výzvy 

Byť dostupný, byť viditeľný... 
 

Open Access 
Open Data  :: Data Set & Statistics 
Perzistentné identifikátory 



Open Access  
Neobmedzený on-line prístup k vedeckej literatúre  

 Zlatá cesta (Gold Open Access): prístup 
prostredníctvom tzv. otvorených časopisov, 
otvorený prístup k publikovaným prácam 
poskytujú vydavatelia (DOAJ – Directory of Open 
Access Journals). 
 Zelená cesta (Green Open Access): prístup 

zabezpečený prostredníctvom inštitucionálnych 
alebo tematických repozitárov, otvorený prístup k 
publikovaným prácam poskytujú autori 
(OpenDOAR – Directory of Open Access 
Repositories). 

  





Open Access :: Práva/licencie 
Creative Commons Licences :: Verejné licencie  

Attributtion (skratka by): Umožňuje ostatným rozmnožovať,  
rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky  
uvedenia autora. 

Noncommercial (nc): Umožňuje ostatným rozmnožovať,  
rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre  
nekomerčné účely. 

No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatným rozmnožovať,  
rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe,  
nie odvodené diela. 

Share Alike (sa): Umožňuje ostatným rozširovať odvodené  
diela len za podmienky použitia identickej licencie  
pre odvodené diela. 



Ako citovať dielo pod licenciou CC 
 

Pri použití diela, ktoré bolo publikované pod verejnou licenciou Creative 
Commons, mal by byť aj tento zdroj korektne citovaný. 
 

Čo sa uvádza: 
• Názov diela 
• Autor (meno alebo pseudonym) 
• Zdroj (odkaz na dielo, napr. URL, DOI, handle a pod.) 
• Typ licencie a odkaz na jej verziu (napr. CC-BY-4.0) 
Príklad: 

Copy neutral LOH cancer.  
Autor: Jhakeng, https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_karyotype#/media/File:Copy_neutral_LOH.jpg (CC BY 3.0) 



Open Data   
• Data Sets & Statistics 
• Repositories 
 

Vydavatelia začínajú vyžadovať citovanie a odkazovanie 
zdrojových dát spracovaných v príspevkoch 
(publikovaných aj nepublikovaných).  
 
Zdroje dát: 
• Dátové sety (surové dáta, číselné zostavy,  GIS...) 
• Štatistické dáta (oficiálne zisťovania) 
• Repozitáre (dáta uložené v otvorenom repozitári) 
 





Perzistentné identifikátory   
 

Trvalé  identifikátory 
digitálnych  objektov 

Trvalé  identifikátory 
osôb (autorov/vedcov) 





Ďakujeme za pozornosť. 

Formálne rámce, Open Access, podpora publikovania 
lubica.jedlickova@uniag.sk 

 
Nástroje na podporu publikovania (spracovanie dát) 

rastislav.mucha@uniag.sk 
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