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Výstup EPCA pre autora – habilitačné a inauguračné konanie 
 

Praktický návod, Slovenská ekonomická knižnica, február 2020 
 

 
Výber selekčných kritérií: 
 
Typ výstupu (zobrazovacieho formátu):  

- HSO 
- Štandardne sa robí výstup s ohlasmi  

 
Pracovisko: 

- Nevypĺňať 
 
Autor: 

- Vyberáme z autorít 
- Zapíšeme priezvisko, meno 
- Na zobrazení sledujeme, či má autor uvedené pracovisko (kvôli menovcom) 
- Pri autorkách sledujeme, či má odkaz pozri tiež na svoje iné meno (za slobodna...) – 

v tomto prípade vyberieme prvé meno a do druhého riadku vyberieme ďalšie meno 
autorky (koľko mien, toľko riadkov vyplníme) 

 
Rok publikovania (vydania): 

- Rok nevypĺňame, výstup sa robí za celé obdobie publikovania autora 
 

Rok vykazovania: 
- Nevypĺňame 
 

Rok ohlasu: 
- Nevypĺňame 

 
Výstupy z projektu: 

- Nevypĺňame 
 

Druh dokumentu: 
- zaklikneme – DDP-NOT aj DZB-NOT 
- je to výstup za celé obdobie publikovania autora (potlačíme rolu školiteľa)   

 
Doktorandi: 

- Nevypĺňame 
 
Kategória publikačnej činnosti: 

- Nevypĺňame 
 
 
Kategória ohlasu: 
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- Nevypĺňame 
 
Citačný index ohlasu: 

- Nevypĺňame 
 
Štatistiky: 
Zaklikneme: 

- Kategória publikačnej  činnosti 
- Kategória ohlasov 

 
Registre: 

- Nevypĺňame 
 
Ďalšie nastavenie: 
Zaklikneme: 

- Číslovanie kategórií publ. činnosti 
- Zobraziť súčty záznamov za KPČ 
- Odsadenie celého záznamu doprava 
- Číslovanie ohlasu poradovými číslami 
- Odsadenie ohlasov doprava 
- Zotriediť ohlasy podľa kategórie 
- Zobrazenie systémového čísla záznamu 
- Zobraziť percentuálny podiel 
- Zobraziť počet autorských hárkov autora 
- Štatistiky bez tabuľky 
- Zobraziť scientometrické údaje* 

Nezobrazovať číslo archívnej kópie – necháme zakliknuté (tzn. nezobrazuje sa pri záznamoch 
vo výstupe) 
 
Triedenie: 
Zaklikneme: 

- Kategória publikačnej činnosti 
- Dátum vydania (vzostupne) 

 
 
 
 
Na záver zaklikneme vpravo dolu ikonku vyhotoviť výstup: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VYHOTOVIŤ VÝSTUP 
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* Scientometrické údaje (IF, SJR) 
 
Vo výstupe sa automaticky zobrazujú pri článkoch od roku vydania 2007 s kategóriami ADC, 
ADD, ADM, ADN, ak je časopis – zdrojový dokument zaevidovaný v knižničnom systéme.  
 
Napr. (2009: 0.237 - IF, 0.213 - SJR), (2013: 0.343 - IF, 0.256 - SJR). 
 
Keď sa scientometrické údaje nezobrazujú, je potrebné ich dohľadať v databázach: 
 

Journal Citation Report – IF (WOS) 
Scimago Journal Rank – SJR  (Scopus) 

 
 
 
 
 


