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Metodika

Metodické pokyny CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 v zmysle zákona č. 270/2018, §
108a, ods. 8, písm. b) vydané dňa 14.2.2019_Aktualizované dňa 6.11.2019 



Definícia vedeckej monografie

Monografia (z gréčtiny monos - jeden, grapho - píšem) je publikácia (alebo jej časť), ktorá komplexne spracováva jednu, zvyčajne úzko 
vymedzenú, špecializovanú problematiku (napr. pojednáva o jednej osobnosti, jednom probléme, jednej vedeckej otázke). Spravidla sa 
jedná o vedecké dielo, ktoré je komplexne spracované  jedným autorom [až troma autormi] na vedeckej úrovni.



Definícia vedeckej monografie



Definícia vedeckej monografie



Rozpis publikácie na časti



Definícia kapitoly vo vedeckej monografii



Znaky vedeckej monografie a jej kapitoly



Zborník



Príspevok v zborníku



Ďalšie znaky zborníka a jeho príspevku



Ďalšie znaky zborníka a jeho príspevku



Definícia časopisu



Časopis



Elektronická forma publikácií



Vlastnosti publikácií, na základe ktorých nie je možné určiť ich typ



Vlastnosti publikácií, na základe ktorých nie je možné určiť ich typ



Vybrané typy dokumentov

Vedecká monografia – vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch 
autorov bez editora, ktorá podáva komplexný, ucelený a systematický 
rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru 
príslušnej témy. Jednotlivé časti vedeckej monografie na seba navzájom 
nadväzujú. Integruje už známe poznatky a obohacuje ich o doposiaľ 
nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej 
práce a predkladá závery. Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne 
spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, 
ilustračný, poznámkový a kritický aparát; autor v ňom uvádza aj svoje 
práce, ktorými dokumentuje svoju vedeckú činnosť. 



Vybrané typy dokumentov

Editovaná vedecká kniha – vedecké dielo v jednom jazyku s editorom 
bez ohľadu na počet autorov, alebo s autorským kolektívom väčším ako 
traja autori, zamerané na jednu tému, ktoré obsahuje podrobne 
spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, 
ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Editovaná vedecká kniha je 
spravidla vydávaná v knižných sériách a je cielene zostavená 
zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj 
súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú 
knihu.



Vybrané typy dokumentov

Kritická pramenná edícia historických, umeleckých dokumentov, 
pôvodných literárnych diel klasikov, kritický komentovaný preklad 
z klasických mŕtvych jazykov – špecifický druh vedeckého výstupu, 
ktorý vyžaduje mimoriadnu vedeckú kvalifikáciu jeho autora; popri 
preklade písomného alebo notového, hudobného prameňa v 
prepísanej podobe obsahuje vedeckú štúdiu, edičný komentár 
zahŕňajúci informácie o variantoch a vysvetlivky. 



Vybrané typy dokumentov

Zborník - publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša 
súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov rôzneho zamerania. 
Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) na seba nenadväzujú a sú v jednom 
alebo vo viacerých jazykoch. Je predmetom publikačného verejného 
distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a 
vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Na účel evidencie 
publikačnej činnosti sa ročenka považuje za zborník. Zborníkom je aj 
tematický zborník alebo jubilejný zborník vydaný pri príležitosti 
osobného, inštitucionálneho alebo spoločenského jubilea. Zborníky sú 
konferenčné, nekonferenčné, jednorazové  a kontinuitné. 



Vybrané typy dokumentov

Kapitola – samostatná typograficky oddelená časť knihy. Ide o 
rozsiahlejší samostatný celok diela, ktorý sa môže deliť najmä na 
podkapitoly, odseky, odstavce a podobne. Kapitoly majú samostatný 
názov alebo sú označené číslicami a podľa typu výstupu publikačnej 
činnosti tematicky aj obsahovo na seba navzájom nadväzujú. Spravidla 
nie je recenzovaná samostatne.

Príspevok – obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v zborníku 
s vlastným názvom, bez nadväznosti k častiam, ktoré mu predchádzajú 
alebo po ňom nasledujú; môže byť recenzovaný aj samostatne.



Vybrané typy dokumentov

Časopis - periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných
intervaloch, najmenej dvakrát ročne, má špecifické zameranie
a redakčnú radu. Je predmetom publikačného verejného distribučného
procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy
podľa platných štandardov. Obsahuje medzinárodné štandardné číslo
ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo.
Periodická publikácia s prideleným medzinárodným štandardným
číslom ISBN nie je časopisom.


