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Predstavovaná databázová kolekcia je sprístupňovaná v rámci projektu: 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k 

elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) 

http://nispez2.cvtisr.sk/ 

V portfóliu databáz / kolekcií sprístupňovaných prostredníctvom projektu NISPEZ je 

možné nájsť plnotextové, bibliografické, citačné a scientometrické elektronické 

informačné zdroje. Všetky e-zdroje v portfóliu projektu pochádzajú od 

dôveryhodných a svetovo renomovaných vydavateľov. 

Všetky manuály nájdete na adrese http://nispez2.cvtisr.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenčné podmienky 

Využívanie databázy podlieha týmto licenčným podmienkam: 

 

 Zákaz sťahovať plné texty pomocou akýchkoľvek robotov či iných programov 

na automatické a zrýchlené sťahovanie dát 

 Prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov je povolené 

iba pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme 

 Zákaz hromadného sťahovania dát, ich ďalšej distribúcie či komerčného 

využívania 

 

Nerešpektovanie uvedených licenčných podmienok vedie k zablokovaniu prístupu 

k databázovej kolekcii. 

http://nispez2.cvtisr.sk/
http://nispez2.cvtisr.sk/


S t r a n a  | 1 

 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Essential Science Indicators® predstavuje nástroj zameraný na hodnotenie vedy prostredníctvom 
hodnotenia publikovaných časopiseckých článkov. Na meranie významu a dopadu ESI používa jednak 
celkové počty citácií, ako aj priemerné počty citácií na jednu prácu. Celkový počet citácií indikuje 
celkový význam práce vedca, priemer citácií na článok ukazuje vážený význam/dopad, nazývaný aj 
„impact“. Je dôležité zdôrazniť, že ESI sleduje len indexované časopisy v rámci databázových 
produktov Thomson Reuters (nezahŕňa iné zdroje). 
 

Typy údajov: 

ESI obsahuje predovšetkým „rankingy“ najcitovanejších autorov/vedcov, hodnotenia inštitúcií 
(univerzity, korporácie, výskumné laboratóriá a pod.), hodnotenia krajín a hodnotenia časopisov. 
Databáza obsahuje stručné návody k analýzam dát, vysvetlivky, tabuľky, grafy. Unikátnou črtou je 
zoznam výskumných oblastí nazývaný Research Fronts, ktorý obsahuje algoritmicky odvodené oblasti 
súčasnej vedy, v rámci ktorých je výskum  najintenzívnejší. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo sú Essential Science Indicators? 
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Prístup k rozhraniu 

 

1 http://nispez2.cvtisr.sk 

2 

3 

http://nispez2.cvtisr.sk/
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Možnosti prístupu k databáze Essential Science Indicators ako aj k ponuke ostatných EIZ: 
 

 ponuka e-zdrojov CVTI SR (http://ezproxy.cvtisr.sk/), 

 webové stránky akademických knižníc VŠ a univerzít na Slovensku, ÚK SAV a vybraných 

vedeckých knižníc, 

 vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk (http://scientia.cvtisr.sk/), 

 webová stránka projektu NISPEZ II (http://nispez2.cvtisr.sk/). 

 

Lokálny prístup  

 používateľ môže e-zdroje využívať na počítačoch, ktoré sa fyzicky nachádzajú v študovniach 

alebo prostredníctvom svojho PC či iného mobilného zariadenia v iných cez WiFi sieť v rámci 

budovy CVTI SR. 

 ak váš počítač (IP adresa) patrí do preddefinovaného rozsahu a obsahu licencie sú k 

dispozícii, budete okamžite rozpoznaný a prihlásený. 

 

Vzdialený prístup 

 používateľ k e-zdrojom môže pristupovať prostredníctvom vzdialeného prístupu – t.j. 

využívanie EIZ sa v tomto prípade neviaže fyzicky na budovu inštitúcie, ale ich môže využívať 

napr. z domu, internetovej kaviarne, kancelárie a pod. Vzdialený prístup k e-zdrojom 

znamená, že používateľ nemusí fyzicky prísť do budovy knižnice, ale môže vyhľadávať v e-

zdrojoch a pracovať s nimi v súlade s licenčnými podmienkami a po registrácii z 

ktoréhokoľvek miesta s prístupom na internet (napr. z domu, internetovej kaviarne, 

kancelárie a pod.). 

 podmienky využívania a viac informácií o vzdialenom prístupe k EIZ možno nájsť na 

webových stránkach jednotlivých inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu NISPEZ II. 

 

Scientia.sk – vyhľadávací portál pre vedu a výskum 

 účelom portálu je efektívne sprístupniť e-zdroje pre výskum a vývoj. Portál z jedného 

rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch, ktorých 

ponuku tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje všetkých inštitúcií. Používatelia majú 

k dispozícii aj portál elektronických časopisov, ktorý je budované pre tú – ktorú inštitúciu. 

 portál scientia.sk ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX 

efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorí sú oprávnení využívať. Súčasťou 

portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje zoznam ďalších 

odporúčaných článkov na základe analýzy využívania článkov ostatnými používateľmi. 

 

 

 

 

 

 

http://ezproxy.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
http://nispez2.cvtisr.sk/
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K ESI sa z úvodnej vyhľadávacej stránky WoS možno dostať cez záložku Essential Science IndicatorsSM. 

 

 

 

 

prehľady hodnotení/vyhľadávanie 

Vyhľadávanie 

 

Používateľské rozhranie & Prostredie databázy 
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Vyhľadanie hodnotenia inštitúcie 

 

Inštitúciu možno vyhľadať zadaním názvu (bod 1) alebo listovaním v abecednom zozname 

hodnotených inštitúcií (bod 2) 

 

Hodnotenie inštitúcie podľa vedných odborov 

 1 

 

2 

 
1 

 
2 

 3 

 4 
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Systém primárne zobrazí hodnotenie inštitúcie podľa počtu citácií Citations (Sorted by – bod 1). 

Triedenie možno zmeniť podľa počtu publikovaných článkov (Papers) alebo podľa počtu citácií na 

jeden článok (Citations per Paper). Kliknutím na názov vedného odboru (v ktorom inštitúcia dosahuje 

významné výsledky) sa zobrazí celkové umiestnenie inštitúcie v rámci daného odboru (bod 2). Ikonka 

listu (bod 3) zobrazí zoznam najvýznamnejších článkov v danom odbore, ikonka grafu (bod 4) zobrazí 

grafické prehľady citovanosti. Pomôcku na čítanie grafu poskytuje odkaz How to read this data.   

 

Vyhľadanie najcitovanejších prác v oblasti „Matematika“ 

 

Zobrazenie najcitovanejších prác 
 

Zobrazenie najcitovanejších prác obsahuje počet hodnotených prác v danej vednej disciplíne (bod 1), 

počet citácií danej práce (bod 2) a identifikačné bibliografické údaje citovanej práce (bod 3).  

 

 

 
1 

 2 
 

3 



Databázu Essential Science Indicators sprístupňujú: 

 

1. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - www.cvtisr.sk 

2. Ekonomická univerzita v Bratislave - www.euba.sk 

3. Katolícka univerzita v Ružomberku - www.ku.sk 

4. Prešovská univerzita v Prešove - www.unipo.sk 

5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - www.uniag.sk 

6. Slovenská technická univerzita v Bratislave - www.stuba.sk 

7. Technická univerzita v Košiciach - www.tuke.sk 

8. Technická univerzita vo Zvolene - www.tuzvo.sk 

9. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - www.tnuni.sk 

10. Trnavská univerzita v Trnave - www.truni.sk 

11. Univerzita Komenského v Bratislave -  www.uniba.sk 

12. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - www.ukf.sk 

13. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - www.umb.sk 

14. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - www.upjs.sk 

15. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - www.ucm.sk 

16. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - www.uvm.sk 

17. Ústredná knižnica SAV v Bratislave - www.uk.sav.sk 

18. Žilinská univerzita v Žiline - www.uniza.sk 
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PhDr. Daniela Gondová 

Univerzita Komenského v Bratislave 
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Táto publikácia bola pripravená ako súčasť národného projektu 

 

Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II) 

Aktivita 1.1: Centralizovaný nákup prístupov k databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku, vrátane 

podporných aktivít pre ich efektívne využívanie 

Kódy ITMS projektov: 26220220178, 26240220083 
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