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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 (NISPEZ) 

http://nispez.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. 

 

Vyšli nasledovné manuály: 

 ACM/Association for Computing Machinery 

 Art Museum Image Gallery 

 Gale Virtual reference Library: Art 

 IEEE/IET electronic Library (IEL) 

 Knovel Library 

 ProQuest Central 

 REAXYS 

 ScienceDirect 

 SpringerLink 

 Wiley Online Library 

 SCOPUS 

 Web of Knowledge 

Všetky manuály je možné nájsť na adrese http://nispez.cvtisr.sk/ v sekcii Výstupy 

špecifického cieľa 1, a taktiež pri podrobnom popise každého EIZ. 

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://nispez.cvtisr.sk/
http://nispez.cvtisr.sk/
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Wiley Online Library predstavuje jednu z najväčších celosvetových multidisciplinárnych kolekcií 

online zdrojov, ktorá  pokrýva vedné odbory ako veda o živote, veda o zdraví  a fyzikálne vedy, 

spoločenské vedy a humanitné vedy. Ponúka integrovaný prístup do viac ako 4 miliónov článkov z 

1500 časopisov, a to najmä do 10 000 on line kníh a do stoviek citovaných diel,  laboratórnych 

protokolov a databáz.  

Vďaka presne definovanému a jednoduchému rozhraniu tieto on line služby  poskytujú jednoduchú 

intuitívnu navigáciu zdokonalenú o rozšírené funkcionality a rozsah perzonalizácie spolu 

s možnosťami nastavenia služby alert.  

 

Cielené skupiny užívateľov: 

 študenti všetkých stupňov štúdia 
(bakalárske, magisterské, 
doktorandské)  

 biochémia, biológia a biotechnológia 

 elektrotechnika a energetika 

 chémia a chemické inžinierstvo 

 keramika a keramické inžinierstvo 

 kovy, hutníctvo a metalurgia 

 kozmické, letecké a radarové 

technológie 

 lepidlá, nátery, tesniace hmoty a farby 

 liečivá, kozmetika a toaletné potreby 

 mechanika a strojné inžinierstvo 

 inštalácie 

 plasty a guma 

 polovodiče a elektronika 

 potravinárstvo a potravinárske technológie 

 ropný a plynárenský priemysel 

 stavebníctvo a stavebné materiály 

 textílie 

 vedy o zemi 

 všeobecné strojárstvo 

 všeobecné technické príručky 

 životné prostredie, environmentálne 

inžinierstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je Wiley Online Library? 
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Prístup k rozhraniu 

 

1 

2 

3 

http://nispez.cvtisr.sk 

http://nispez.cvtisr.sk/
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Možnosti prístupu k databáze Wiley Online Library ako aj k ponuke ostatných EIZ: 

 

 webová stránka projektu NISPEZ (http://nispez.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/) 

 Alternatívne môžete použiť aj webovú stránku (http://onlinelibrary.wiley.com/) 

 

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 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. 

 
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, ktoré sú zapojené 
do projektu NISPEZ. Používatelia majú k dispozícii aj portál elektronických časopisov, ktorý je 
budovaný pre tú–ktorú inštitúciu. 

 Portál scientia.sk ďalej poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX 
efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorý 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://nispez.cvtisr.sk/
http://scientia.cvtisr.sk/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Wiley Online Library poskytuje čisté a jednoduché rozhranie s intuitívnou navigáciou, rozšírené 

možnosti rozpoznávania, rozžírené funkcie a v neposlednom rade široký rozsah personalizácie 

a možností varovania. 

Nový dizajn bol navrhnutý v spolupráci s používateľmi, čo zaisťuje intuitívnu navigáciu a jednoduchý 

prístup k článkom, kapitolám, referenciám a ďalším doplňujúcim informáciam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používateľské rozhranie & Prostredie databázy 
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Systém Wiley dovoľuje pri vyhľadávaní používať obvyklé spôsoby zápisu požiadavky. Bežné slová 
(ako členy, spojky či predložky) a špeciálne znaky (napr. %, = a pod.) systém nevyhľadáva. 
 

AND Oba hľadané výrazy alebo frázy sa musia nachádzať na jednej stránke, v prípade 
tabuliek v jednom riadku tabuľky. 

napr. 

prostate  AND cancer 

OR Jeden a/alebo druhý výraz či fráza sa musia nezávisle nachádzať na hocktorej 
stránke, v prípade tabuliek v hocktorom riadku tabuľky. 
napr. 
diagnosis OR symptoms 

Tip: Logický operátor OR je vhodné použiť pri zameniteľných alebo podobných 
slovách či pri synonymách. 

NOT Slovo alebo fráza sa nesmie nachádzať na rovnakej stránke alebo v rovnakom 
riadku tabuľky ako ostatné hľadané výrazy. 
Napríklad:  

diagnosis NOT diabetes 
Tip: Logický operátor NOT funguje ako AND NOT a môže pomôcť znížiť počet 
vyhľadaných záznamov. Použitie operátora NOT na začiatku vyhľadávania nie 
je povolené. 

() Pomocou zátvoriek môžete vytvoriť komplikovanejšie vyhľadávanie. Ich počet  nie je 
obmedzený. 

napr. (diagnosis OR symptoms) AND "prostate cancer" 

Tip: Požiadavky uvedené v zátvorkách budú spracované ako prvé. 

Bez použitia zátvoriek je postup spracovania logických operátorov v poradí OR – NOT 
– AND. 

* Hviezdička sa používa namiesto jedného alebo viacerých znakov na konci výrazu. 

napr. dia* 

Tip: Hviezdička sa nedá použiť pri vyhľadávaní fráz v úvodzovkách 
ani v strede slova. Žiadne ďalšie náhradné znaky (napr. ?) nie sú 
povolené. 

" " Použite ich, ak chcete vyhľadať presnú frázu. 

napr. "prostate cancer" 

Tip: Slová v úvodzovkách budú vyhľadané presne tak, ako sú napísané (v tabuľkách 
v jednej bunke). Vhodné pre hľadanie ustálených fráz. 

medzera Systém vyhľadá výrazy vzdialené od seba približne do desať slov alebo v jednom 
riadku tabuľky. 

napr. cancer diagnosis 

Tip: Pri tomto zápise nie je podstatné poradie hľadaných výrazov. 

 

 

 

 

Základné operátory a špeciálne znaky 
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Základné vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať v celom obsahu databázy alebo len v názvoch 

publikácií. 

Slová môžete prepojiť logickými operátormi AND, OR a NOT na upresnenie vášho vyhľadávania. Ak 

hľadáte frázu s viac ako dvoma slovami, použite úvodzovky pred prvým slovom a za posledným 

slovom. Vyhľadávať je možné v kľúčových slovách, celom dokumente alebo predmete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné vyhľadávanie 
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Pokročilé vyhľadávanie poskytuje lepšie možnosti pre komplexnejšie vyhľadávanie.  Niektoré 

špecializované databázy vo Wiley Online Library nemajú funkcionalitu pokročilého vyhľadávania, 

odporúčame ísť priamo na stránku konkrétneho produktu.   

1. Vložte vaše kľúčové slovo do riadku. 

2. Zvoľte vyhľadávacie pole z rolovacieho zoznamu vľavo, napríklad Document Title. 

3. V ďalších riadkoch môžete zopakovať hore uvedený postu na upresnenie vašej požiadavky. 

4. Použite logické operátory z rolovacích zoznamov naľavo, aby vám pomohli vytvoriť vaše 

vyhľadávanie. 

5. Rešeršnú požiadavku môžeme ďalej upresniť poliami „cieľové publikum“ a jazyk publikácie 

6. Ak chcete použiť viac než tri riadky, kliknite na [Add a row] a zopakujte hore uvedený postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokročilé vyhľadávanie 
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Z domovskej stránky môžete prehliadať publikácie abecedne. Taktiež môžete zvoliť prístup využitím 
funkcie abecedného prehliadania z ktorejkoľvek stránky kliknutím na záložku Publications.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abecedné prehliadanie 
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Z domovskej stránky môžete prehliadať publikácie tematicky.  Funkciu tematického prehliadania 
môžete zvoliť tiež z ktorejkoľvek stránky kliknutím na záložku v hornej lište Browse by Subject.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematické prehliadanie 
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Na stránke vyhľadávania výsledkov máte možnosť využiť filter a výsledky triediť, vybrať jednu alebo 
viacero citácií, ako aj možnosť uložiť históriu vyhľadávania do svojho profilu (je možné len ak je 
používateľ registrovaný) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 
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Databázy 
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Prístup ku Databáze: Publications >> Database 

Wiley Online Library Databases poskytuje konkrétny štruktúrovaný obsah podľa jednotlivých 
požiadaviek cieľových disciplín: chémia, materiály, veda a medicína.   

 

V databáze je taktiež možné vyhľadávať a to podľa kľúčových slov.  

1. Toto vyhľadávanie môžeme upresniť  v poliach: 

- plný text 
- názov článku 
- názov sekcie 
- autor 
- tabuľky 
- údaje 

2. ďalej je vyhľadávanie možné upresňovať podľa dátumu a typu článku. 

 

 

 

1 

2 
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Prístup ku Current Protocols: Publications >> Lab Protocols 

Current Protocols predstavuje komplexný a neustále aktualizovaný zdroj pre laboratórne metódy pre 
všetky oblasti vedy o živote. Navyše k plným textom a umožňuje aj linkovacie odkazové služby. 
Protokoly poskytujú abstrakt zdarma, taktiež obrázky, protokoly videí, stránky subjektov s rovnakým 
záujmom spolu s nástrojmi a návodmi na prepočty.  

 

 

Aktuálne protokoly 

 



 



Databázu WILEY Online Library sprístupňujú: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Žilinská univerzita v Žiline - www.uniza.sk 

 

 

 

 

 

 

Garant obsahu/gestor 

Jaroslava Jurkovičová 

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 

jaroslava.jurkovicova@stuba.sk 

Zostavovateľ 

Mgr. Roman Herda 

CVTI SR 

roman.herda@cvtisr.sk 
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http://www.tnuni.sk/
http://www.truni.sk/
http://www.uniba.sk/
http://www.ukf.sk/
http://www.umb.sk/
http://www.upjs.sk/
http://www.ucm.sk/
http://www.uvm.sk/
http://www.uk.sav.sk/
http://www.uniza.sk/


 

Táto publikácia bola pripravená ako súčasť národného projektu 

 

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

Aktivita 1.1: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby 

výskumu a vývoja 

Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001 
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