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Agenda 
 
1. Spolupráca s Google Scholar (len vo WOS CC) 

 

2. Nastavenie OPEN URL  
 

3. Prístup k Open Access publikáciam  
 

4. Kopernio 
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1. Nastavenie Open 
URL  

2. Gold alebo Hybrid 

Open Access 
3. Spolupráca s Google 

Scholar  

4. Ďalšie varianty Open 

Access  
5. Kopernio 

Odkazy na plný text v plnom zázname 
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1. Nastavenie Open 

URL 

2. Gold alebo Hybrid 
Open Access 

3. Zúženie výsledkov 

na všetky Open 

Access publikácie 
4. Varianty Open 

Access 

Odkazy na plný text na zozname výsledkov 



Spolupráca s Google 

Scholar (len vo WOS 

CC) 

 

 

 

 

 

 



Ďalšie informácie: 

http://wokinfo.com/googlescholar/ 

Odkaz na plný text v Google Scholar 



Nastavenie odkazu na 

plnotextové databázy 

inštitúcie 

 

 

 

 

 

 

 



Ďalšie informácie: https://clarivate.com/products/web-of-science/full-text-links 

Odkaz na plný text: 
1. Podľa DOI 

2. Pomocou OPEN URL (alebo SFX) 

3. Pomocou OPAC  

Nastavenie odkazu na plnotextové databázy 



Open access 

 

 

 

 

 

 



Vedúca inovácia pri objavovaní a zobrazovaní Open Access publikácií 

2.2 million 
  

Open Access položiek 

identifikovaných vo 

WOS  

Core Collection 

Gold journals 

  2018 2017 2014 

Neúplný obraz:  

• Len položky vo WOS Core 

Collection boli brané do úvahy. 

• Ďalšie typy Open Access, napr.  

Hybrid Gold OA a Green OA 

chýbali. 

Clarivate Analytics zaradí do WOS 

Open access 

+ 

OA in WoS as of November 2017,  
prior to new OA technology release 



Vedúca inovácia pri objavovaní a zobrazovaní Open Access publikácií 

2.2 million 
  

Open Access items  

identified in the  

Core Collection only 

Gold journals 

  2018 2017 2014 

The picture was incomplete:  

• Only items in the Core Collection 

were considered. 

• The status for other OA types, 

such as Hybrid Gold OA & Green 

OA, was missing. 

Clarivate Analytics invents OA 

Discovery 

+ 

OA in WoS as of November 2017,  
prior to new OA technology release 

• Web of Science poskytuje úplný obraz 

o spoľahlivých OA publikáciach,  

vrátane verejného, recenzovaného 

zeleného a hybridného obsahu vo 

všetkých databázach 

• Odteraz poskytujeme priamy prístup k 

viacerým typom open access 

publikácií, ktoré sú legálne a najlepšie  

OA varianty 

Clarivate nadviaže partnerskú spoluprácu 

s ImpactStory pre zlepšenie identifikácie a 

zobrazenia OA publikácií na platforme 

WOS 

OA in WoS as of  September 12, 
2018,  

with new OA technology in place 

Viac než 12 

miliónov 
  

Open Access záznamov  

na platforme  Web of 

Science 

Gold časopis 

Green rukopis 

Green publikácia 

Gold alebo Bronze publikácia 



 

 

 

 

Nastavenie OA odkazov na úrovni 

článkov umožní identifikáciu 

legálne dostupných  Gold, Hybrid a 

Green OA publikácií. 



Aké typy Open Access publikácií môžeme identifikovať vo Web of Sciencebe? 

Gold alebo Bronze 
Publikované, bezplatne zprístupnené plné texty. Zahrňuje: 
 

• Gold open access časopisy, 100% publikácií v 

časopise je zprístupnený zdarma.  
 

• Hybrid open access, publikácie, ktoré sú zdarma 

zprístupnené v časopisoch, ktoré sú inak viazané na 

predplatenie. Niektoré články môžu byť OA, lebo autor 

zaplatil poplatok za spracovanie OA napr. na žiadosť 

financujúcej agentúry.  
 

• Bronze open access: finánla verzia článku 

zprístupnená na stránkach vydateľa. Bronzové OA 

publikácie na platforme Web of Science  zahŕňajú 

voľne čitateľné verzie článku, ktoré sú chránené 

autorskými právami alebo voľne čitateľné články, kde 

nie sú identifikované licenčné informácie. 

Green Published  
Publikované články, ktoré sú zdarma zprístupnené v 

repozitároch.  

 

Green Accepted  
Recenzované články, sú schválené rukopisy, ktoré sú 

zdarma zprístupnené v repozitároch  az elfogadott. 



Kopernio 

 

 

 

 

 

 



• Rozšírenie do prehliadača zdarma. 
 

• “ďalšie generačné” linkovanie k plným textom, pri prehľadávaní 

vyhľadáva automaticky plný text. 
 

• Spolupracuje s Google Scholar, Pubmed a s viac než 20 000 

webstránkami. 

• Automaticky prehľadáva inštitucionálne predplatenie, pre-print 
servery a repozitáre.  

Ďalšie informácie: https://kopernio.com/ 

                 Library Guides 

Kopernio – jedným kliknutím k plným textom 

https://kopernio.com/
https://kopernio.com/library-guides


Kopernio – inštalácia a registrácia 



Vyhľadá plný text pri zobrazení plného záznamu 



Locker: 

100 MB priestor (cca 40-50 PDF) 

Možnosť rozšírenia priestoru 
pozvaním kolegu 

Otvorenie Kopernia 
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