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1 Vytváranie výstupov v CREPČ 2 

CREPČ 2 umožňuje vytváranie výstupov prostredníctvom dvoch funkcií: 

1. Zobraziť výstup publikačnej činnosti – kliknutím na ikonu , ktorá je dostupná pre entity 

Osoba a Inštitúcia zo zoznamu osôb a inštitúcií alebo z detailu danej entity.  

2. Výstupy – kliknutím na ikonu  na hlavnej lište a výberom možnosti Výstupy. 

Oba spôsoby vytvárania výstupov sú rovnocenné, v niektorých prípadoch poskytujú ale rôzne filtračné 

kritériá a možnosti radenia záznamov vo výstupe. Funkcia Zobraziť výstup umeleckej činnosti 

predstavuje rýchlejší spôsob vytvárania výstupov s menším počtom filtračných kritérií, funkcia Výstupy 

poskytuje viac možností pre konkrétnejšie špecifikovanie výstupu. 

Naraz je možné vytvárať vždy len jeden výstup, pričom čím viac záznamov daný výstup obsahuje, tým 

dlhšie trvá jeho vytváranie. 

Nie je povolené vytvárať výstupy s vysokým počtom záznamov (niekoľko tisíc záznamov) napr. jeden 
spoločný výstup za viacero vysokých škôl alebo jeden výstup vysokej školy za viacero vykazovacích 
období.  

Spracované výstupy sa nachádzajú v koreňovom adresári. Každý prihlásený používateľ má svoj vlastný 

koreňový adresár. 

 

Obr. 1 Koreňový adresár - zoznam výstupov 
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1.1 Funkcia Zobraziť výstup publikačnej činnosti 

Kliknutím na ikonu  pre entitu Osoba alebo Inštitúcia sa na novej karte prehliadača otvorí rozhranie 

vytvárania výstupov. 

 

Obr. 2 Rozhranie pre vytváranie výstupov prostredníctvom funkcie Zobraziť výstup publikačnej činnosti 

Dostupné sú nasledujúce nastavenia a filtračné kritériá: 

1. Typ a zoradenie výstupu 

a. umožňuje zmenu typu výstupu z výstupu osôb na výstup inštitúcií a naopak 

b. umožňuje zmenu zobrazenia výstupu, dostupné sú možnosti: 

i. Citačný – zobrazenie záznamov vo formáte ISO 690 

ii. Citačný len s ohlasmi – zobrazenie záznamov vo formáte ISO 690, vo výstupe 

sú zahrnuté len záznamy s ohlasmi a ich ohlasy 

iii. Úplný citačný – zobrazenie záznamov vo formáte ISO 690, vo výstupe sú 

zahrnuté všetky záznamy a ohlasy, ak sú na záznamy z výstupu priviazané 

iv. Bibliograficky – zobrazenie záznamov vo formáte ISBD CREPČ, zároveň sa 

zobrazuje aj bibliometria záznamov (metriky a kvartily) 

v. Štatistika – výstup zobrazuje len štatistiku záznamov, táto štatistika je vždy 

obsiahnutá aj vo vyššie uvedených výstupoch 

2. Názov a formát výstupu 

a. umožňuje premenovať výstup, odporúča sa nepoužívať diakritiku 

b. voľba formátu súboru, dostupné sú formáty RTF a PDF 

3. Osoba / Inštitúcia – zobrazuje sa entita, pre ktorú sa výstup bude vytvárať 

4. Ďalšie varianty osoby / Ďalšie varianty inštitúcie – umožňuje pridať do výstupu ďalšie varianty 

entít, napr. iné formy mena autora alebo historické názvy inštitúcie 

5. Pracovisko (dostupné len pre entitu Osoba) – výber pracovných úväzkov danej osoby 

6. Obdobie – výber rokov vydania, umožňuje vybrať jeden rok vydania alebo rozsah rokov vydania 
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7. Stav záznamu – výber stavov záznamu, dostupné sú všetky stavy záznamu okrem stavu Uložený 

a Tieňový 

8. Štátna dotácia – výber záznamov s príznakom Štátnej dotácie Podlieha alebo Nepodlieha 

9. 100% úväzok – výber záznamov, v ktorých je daná osoba alebo inštitúcia v kombinácii so 100% 

úväzkom 

10. Podmienky hľadania (vybrané kritériá umožňujú aj vylučovanie) 

a. Bibliometria – umožňuje špecifikovať metriky, ako je napr. Impact Factor 

b. Kvartil – umožňuje špecifikovať kvartily JCR a Scimago 

c. Ohlas – umožňuje špecifikovať ohlasy, napr. rok ohlasu 

d. Časová uzávierka – výber konkrétnej časovej uzávierky 

Pre vytvorenie výstupu obsahujúceho kvartily je potrebné použiť bibliografiké zobrazenie záznamov 

(ISBD CREPČ). Metriky sa zobrazujú v rámci ISBD CREPČ, kvartily sa zobrazujú pod ISBD CREPČ. Pre ich 

zobrazenie nie je nutné použiť podmienky hľadania Bibliometria a Kvartil. 

 

Obr. 3 PDF výstup publikačnej činnosti s metrikami a kvartilmi 
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1.2 Funkcia Výstupy 

Kliknutím na ikonu  na hlavnej lište a výberom možnosti Výstupy sa otvorí rozhranie vytvárania 

výstupov. Na rozdiel od výstupov dostupných prostredníctvom funkcie Zobraziť výstup publikačnej 

činnosti je k dispozícií viac filtračných kritérií a možností radenia výstupov. 

 

Obr. 4 Rozhranie pre vytváranie výstupov prostredníctvom funkcie Výstupy 

Dostupné sú nasledujúce nastavenia a filtračné kritériá: 

1. Typ a zoradenie výstupu 

a. umožňuje zmenu typu výstupu z výstupu biblio (vytváranie výstupov používateľmi) na 

výstup časovej uzávierky (prezeranie výstupov časových uzávierok) a naopak 

b. umožňuje zmenu radenia výstupu, dostupné sú možnosti: 

i. kategória 

ii. autor a kategória 

iii. inštitúcia a kategória 

iv. projekt a kategória 

v. podujatie a kategória 

vi. rok vydania a kategória 

vii. kategória a autor 

viii. kategória a inštitúcia 

ix. kategória a projekt 

x. kategória a podujatie 

xi. kategória a rok vydania 

2. Názov a formát výstupu 

a. voľba formátu súboru a zobrazenia výstupu, dostupné sú kombinácie formátov XLSX, 

RTF a PDF so zobrazením záznamov ako ISBD alebo ISO 690 

b. umožňuje premenovať výstup, odporúča sa nepoužívať diakritiku 

3. Stav záznamu – výber stavov záznamu, dostupné sú všetky stavy záznamu okrem stavu Uložený 

a Tieňový 

4. Štátna dotácia – výber záznamov s príznakom Štátnej dotácie Podlieha 
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5. 100% úväzok – výber záznamov, v ktorých je daná osoba alebo inštitúcia v kombinácii so 100% 

úväzkom 

6. Podmienky hľadania (vybrané kritériá umožňujú aj vylučovanie) 

a. Vykazujúce pracovisko – výber pracoviska, pre ktoré sa výstup vytvára 

b. Osoba – výber osoby, pre ktorú sa výstup vytvára 

c. Kategória publikačnej činnosti od roku 2022 – výber kategórie EPC podľa Vyhlášky 

č. 397/2020 Z. z. 

d. Kategória publikačnej činnosti do roku 2021 – výber kategórie EPC podľa Vyhlášky 

č. 456/2012 Z. z. 

e. Typ dokumentu – výber typu dokumentu 

f. Rok vydania – výber rokov vydania, umožňuje vybrať jeden rok vydania alebo rozsah 

rokov vydania 

g. Časová uzávierka – výber konkrétnej časovej uzávierky 

h. Názov – vytváranie výstupu podľa názvových údajov záznamov 

i. Názov zdroja – vytváranie výstupu podľa názvových údajov zdrojového dokumentu 

j. Ohlas – umožňuje špecifikovať ohlasy, napr. rok ohlasu 

k. Podujatie – umožňuje špecifikovať podujatie, napr. krajinu konania podujatia 

l. Bibliometria – umožňuje špecifikovať metriky, ako je napr. Impact Factor 

m. Kvartil – umožňuje špecifikovať kvartily JCR a Scimago 

n. Projekt – umožňuje špecifikovať projekt 

o. Počet autorských hárkov – vytváranie výstupu podľa počtu autorských hárkov 

p. Pozícia na pracovisku – výber autorovej pozície na pracovisku 

q. Pracovisko – výber pracoviska, pre ktoré sa výstup vytvára, zaradené sú pracoviská 

uvedené v zázname ako vykazujúce aj iné ako vykazujúce 

r. Krajina vydania – výber krajiny vydania 

s. Jazyk dokumentu – výber jazyka publikácie 

t. Databáza indexujúca publikáciu – výber indexujúcej databázy 

u. Úväzok – výber rozsahu úväzku autora 

v. Oblasť výskumu – výber oblasti výskumu 

w. Študijný odbor – výber študijného odboru 

x. Recenzovanie – výber recenzovanosti 

Pre vytvorenie výstupu obsahujúceho kvartily je potrebné použiť zobrazenie záznamov ISBD CREPČ. 

Metriky sa zobrazujú v rámci ISBD CREPČ, kvartily sa zobrazujú pod ISBD CREPČ. Pre ich zobrazenie nie 

je nutné použiť podmienky hľadania Bibliometria a Kvartil. 

 

Obr. 5 Výrez XLSX výstupu publikačnej činnosti s metrikami a kvartilmi 
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Obr. 6 PDF výstup publikačnej činnosti s metrikami a kvartilmi 

 


