Ako si zvýši
citovanos!
Využitie verejne dostupných databáz
Academia.edu & ResearchGate.net
&
Google Scholar
vo¾ne prístupného webového vyh¾adávacieho nástroja,
ktorý indexuje plné texty alebo metadáta vedeckej literatúry
v celej škále publikaèných formátov a disciplín

Ján Legény, 2020

Pre zvýšenie citovanosti Vašich publikovaných prác sú ve¾mi užitoèné nasledovné databázy:
ź Academia. edu (dostupné na: www.academia.edu)
ź ResearchGate.net (dostupné na: www.researchgate.net)
ź Google Scholar (dostupné na: www.scholar.google.com)

Iné výhody:
Poskytujú priestor pre prezentovanie výsledkov Vášho výskumu v celosvetovom meradle;
Týmto spôsobom môžete získa ohlasy z mimofakultného prostredia;
Zriadenie proﬁlu a jeho aktualizácia (nahrávanie príspevkov) je ve¾mi jednoduchá;
Môžete sledova aktuálne výsledky výskumov vo Vami špeciﬁcky zvolených oblastiach;
Môžete sledova Vami zvolených výskumníkov, dostáva upozornenia na ich nové /
aktuálne publikácie;
ź Sledova ohlasy na Vaše publikácie;
ź Priamo sa kontaktova na Vami zvoleného èlena danej databázy;

ź
ź
ź
ź
ź

Academia.edu
Databáza publikovaných èlánkov

Zriadenie konta / proﬁlu

1

Prihlásenie a vytvorenie
osobného konta / proﬁlu
je možné:
a) prostredníctvom úètu
Google
b) cez Facebook proﬁl
Odporúèané:
c) prostredníctvom mailu
(odporúèa sa cez @stuba
univerzitný email, ktorý
bude vedený ako Vaša
kontaktná adresa pre
užívate¾ov databázy)

2

Pri zriadení proﬁlu
prostredníctvom emailu je
potrebné vyplni
nasledovné údaje a
potvrdi ich tlaèítkom
„Sign up“.

1

2

Spravovanie konta / proﬁlu

1
2

Po kliknutí môžete nahra
svoju proﬁlovú fotograﬁu
Cez ikonu „Edit“
upravujete svoje osobné
údaje

3

Údaje o poète Vašich
sledovate¾ov (Followers),
poèet sledovaných osôb
(Following), poèet
spoluatuorov Vašich
príspevkov (co-authors),
poèet videní / èítanosti
Vašich publikácií (Total
views)

4

Poèet videní Vašej
konkrétnej publikácie

5

Oznámenia

6

Nahrávanie publikácií „Upload“

5
1

3
6

2

4

Nahrávanie publikácií

1

3
a)

1

2

3

Po kliknutí na tlaèítko
„Upload“ vyberte svoj
èlánok (najlepšie vo
formáte .pdf z dôvodu
evidencie referencií v òom
uvedených) resp. súbor
„pretiahnite do po¾a

b)

2

c)

Po nahratí súboru stlaète
„Continue“ a vyberte
„status“ èlánku publikovaný resp.
rozpracovaný
Následne zadajte údaje o
Vašom èlánku:
a) Názov
b) Abstrakt
c) Názov èasopisu
d) Rok publikovania
e) DIO èíslo èlánku
(nemusí by, pokia¾ Vám
nie je známe)
f) Autor / spoluatori
g) Oblas výskumu
(zaènite písa v EN jazyku
a automaticky Vám ich
bude ponúka)
h) Typ publikácie (vyberte)

e)
f)

g)

h)

4

Pre uloženie stlaète
tlaèítko „Save & Finish“

d)

ResearchGate.net
Databáza publikovaných èlánkov

Zriadenie konta / proﬁlu

1

3

Prihlásenie a vytvorenie
osobného konta / proﬁlu
je možné:
a) prostredníctvom úètu
LinkedIn
b) cez Facebook proﬁl
Odporúèané:
Stlaète „Join for Free“

2

Vyberte „Academic or
Student“

3

Uveïte Názov inštitúcie a
ústavu v angliètine

4

Uveïte svoje kontaktné
údaje (odporúèa sa uvies
@stuba univerzitný email,
ktorý bude vedený ako
Vaša kontaktná adresa pre
užívate¾ov databázy)

1
2
4

5

Následne môžete uvies osobu,
ktorá už je prihlásená v tejto
databáze - nie je to povinné.

Spravovanie konta / proﬁlu

1

2

Podobne ako to bolo pri
Academii.edu, môžete si
nahra svoju proﬁlovú
fotograﬁu
Doplni svoju osobnú
charakteristiku ako:
a) jazykové zruènosti
b) Vaše zameranie, resp.
oblasti, ktoré Vás
zaujímajú - následne sa
Vám budú zobrazova
publikácie kolegov z danej
oblasti
a upravova ju
prostredníctvom tlaèítka
„Edit“

3

Pridávanie publikácií,
prípadne výskumných
projektov sa uskutoèòuje
prostredníctvom tlaèítka
„Add new research“

4

Dostupné oznámenia pre
Vás - žiadosti o
„full-paper“ a pod.

1

3

2

4

Nahrávanie publikácií

3

1
a)

1

2

3

4

Po kliknutí na tlaèítko
„Add new research“
vyberte typ / status
publikácie s ponúkaných
možností

b)

c)
d)

Následne kliknutím na
„Add a public ﬁle“
vyberte Vašu publikáciu
(najlepšie v .pdf) z
prieèinku na Vašom
poèítaèi
Zadajte údaje o Vašom
èlánku:
a) Typ publikácie
b) Zdrojový súbor (.pdf len v prípade zmeny)
c) Názov èlánku
d) Autor (nezabudnite
uvies aj seba!)
e) Èasové údaje (aspoò
rok)
f) DOI èíslo (nemusí by)
Po „Continue“ následne:
g) Abstrakt
h) Názov èasopisu
i) Bibliograﬁcké údaje
j) DOI èíslo (nemusí by)

e)
f)

4

g)

2

h)
i)
j)

5 ÚDAJE POTVRÏTE „Add“!

Študovòa Google
Doh¾adávanie - „trackovanie“ citácií

Dostupné na: scholar.google.com

3

Môj proﬁl sa Vám zobrazí po prihlásení do Google
Využi môžete svoj osobný @gmail alebo najlepšie @stuba mail

2

Zadajte meno, ktoré chcete vyh¾ada

1

DO INTERNETOVÉHO VYH¼ADÁVAÈA ZADAJTE ADRESU:
www.scholar.google.com

Zobrazenie výsledkov

1
2

3

Zadané meno pre
vyh¾adávanie
Názov èlánku s
uvedením autorov a názov
èasopisu resp. zdroja
Poèet citácií - po kliknutí
sa vám zobrazia
publikácie, ktoré Vás
citovali - ak sú vo¾ne
dostupné na internete,
viete si ich stiahnu
kliknutím na [PDF] ved¾a
nich (viï. 4)

4

Prístup k èlánku - ak je
verejne dostupný napr. na
Academia.edu /
ResearchGate. net resp.
priamo zo stránky èasopisu
/ vydavate¾a

5

Prístup do osobného
proﬁlu - zobrazuje sa len
vlastníkovi proﬁlu, ktorý je
prihlásený

1
5

5
2

3

4

Zobrazenie osobného proﬁlu

V rámci proﬁlu môžete
sledova ohlasy na svoje
publikácie.

1

2

Tabu¾ka Vám poskytuje
preh¾ad citovanosti pod¾a
rokov, uvádza následne
Váš h-index (v rámci
Google Scholar, nie Wos,
Scopus).
Po kliknutí sa Vám
zobrazia citujúce
dokumenty Vašich
publikácií.

1

2

Èasopis ALFA
Databáza Vašich publikácií vo fakultnom èasopise

Nová webová stránka fakultného
vedeckého èasopisu ALFA dostupná na
alfa.stuba.sk ponúka databázu
publikovaných príspevkov (aj vo
formáte .pdf) od roku 2011 - viï Archív
(v procese napåòania - zatia¾ cca. 70%).
Cez „Vyh¾adávanie“ je možné
prostredníctvom k¾úèových slov,
konkrétneho èísla, mena autora
selektova vaše priority.
V súèasnosti prebieha snaha o
indexovanie ALFY v Google Scholar, aby
boli èlánky verejne dostupné
prostredníctvom tohto vyh¾adávaèa.
Pre indexáciu v Scopus / Wos je
potrebné!:
a) citova príspevky z èasopisu ALFA
b) publikova v ALFE pre potreby
zabezpeèenia jej pravidelného
vydávania

