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Výskumné dáta – rozmanité a rôznorodé zdroje  

• Existuje mnoho kvalitných repozitárov, ale ich 

prehľadávateľnosť a štruktúra sa líši 

• Data Citation Index uspokojí potrebu jedného zdroja 

na prehľadávateľnosť dát a vytvorenie citačných 

štandardov 

• Zopár príkladov: 



Pri hodnoteniu repozitárov vezmeme do úvahy nasledujúce kritéria: 

• Obsah – materiály sú žiadúce pre výskumníkov. 

• Stálosť a stabilita repozitáre, so stálym tokom nových informácii. 

• Úplnosť a podrobnosť popisných informácií. 

• Odkazy z dát na odbornú literatúru. 

• Ďalšie informácie:  http://wokinfo.com/media/pdf/DCI_selection_essay.pdf 

http://wokinfo.com/media/pdf/DCI_selection_essay.pdf
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Indexovanie úložišť výskumných dát 
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TR DCI záznam: 

- data repository 

- data study  

- data set  



Data Citation Index – typy dokumentov 

Položky sú zorganizované do troch typov dokumentov. Podrobnejšie informácie 

môžu byť priradené jednotlivým záznamom na popis typu dát (Data Type), 
“survey data” (data z prieskumu) ako príklad. 

  Repository - repozitár:  zdroj, ktorý obsahuje data studies-štúdie a data sets-
súbor dát.  Uschováva, prezentuje a poskytuje prístup k datám. 

  Data Study - štúdie: Popis štúdií alebo experimentov spolu s dátami, ktoré 
boli použité počas výskumu. Zahrňuje prierezový a longitudinálny výskum. 

  Data Set – súbor dát: jeden alebo súvislý zber dát alebo súborov, je súčasťou 
fondu, štúdie alebo výskumu.  



Data Citation Index search 
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Results 



Full Record View 
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www.datacite.org 



Otázky 



Kontakt na Thomson Reuters 

Navštívte naše stránky 
  http://www.science.thomsonreuters.com/ 

  http://wokinfo.com/ 

 

Technická podpora 

  http://www.science.thomsonreuters.com/support 

 

Kontakt na vzdelávanie: 
  Eniko Toth Szasz 
  E-mail: eniko.szasz@thomsonreuters.com 
  Tel: 00420 224 190 425 
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