Príloha č. 1

CHARAKTERISTIKA PUBLIKÁCIÍ A CITÁCIÍ
1. VEDECKÁ MONOGRAFIA
Za vedeckú monografiu sa považuje pôvodná monotematická práca opierajúca sa
o vedecký výskum, ktorá má rozsah najmenej 5 autorských hárkov -AH (1 AH má približne
36 tis. znakov vrátane medzier). Vedeckú monografiu pred publikovaním posudzujú traja
uznávaní odborníci (najmenej jeden z nich je profesor alebo DrSc.). Ich mená sú uvedené
v publikácii, zvyčajne na rube titulnej strany. Publikácia musí byť vydaná najmenej v počte
100 exemplárov a musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. Za vedeckú monografiu sa
pokladá aj publikácia viacerých autorov, ak príspevky jednotlivých autorov spĺňajú stanovený
rozsah (viac ako 5 AH) a obsah a ak platia uvedené podmienky o recenzovaní a distribúcii.1
2. ODBORNÁ MONOGRAFIA
Práca, ktorej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora (autorov).
Odbornú monografiu pred publikovaním posudzujú traja odborníci (najmenej jeden z nich je
docent).O rozsahu a distribúcii platí to isté, čo pri vedeckej monografii. Publikácia musí byť
k dispozícii vo verejnej distribučnej sieti. Odborná monografia nenahradzuje vedeckú
monografiu požadovanú pri habilitačnom konaní a vymenúvaní za profesora.
3. VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA
Vysokoškolská učebnica podáva systematický, didakticky stvárnený prehľad (vo vede
všeobecne známych) poznatkov celého alebo časti študijného alebo vedného odboru. Pred
publikovaním ju posudzujú uznávaní odborníci, z ktorých najmenej jeden je profesorom
v príslušnom alebo príbuznom odbore. Vysokoškolská učebnica musí byť prístupná vo
verejnej distribučnej sieti. Vysokoškolská učebnica požadovaná pri vymenúvaní za profesora
má rozsah najmenej 5 AH. Vysokoškolskú učebnicu nenahrádzajú vysokoškolské skriptá.
4. VYSOKOŠKOLSKÉ SKRIPTÁ
Učebné texty pre vysokoškolských študentov, ktorých obsahom sú študijné predmety,
ich časti alebo fundamentálne témy. Spravidla majú dočasnú povahu a nahradzujú absentujúce
učebnice. Ich rozsah nie je stanovený, pred ich vydaním ich posudzujú najmenej dvaja
recenzenti. Vysokoškolské skriptá musia byť prístupné vo verejnej distribučnej sieti vysokej
školy.
5. ANTOLÓGIA
Výber z publikovaných prác (spravidla klasických alebo iných už skôr vydaných),
resp. úryvkov z týchto prác osvetľujúcich určitú tému. Antológia nemá platnosť
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vysokoškolských skrípt. Zostavenie antologického diela (analogicky ako zborníka) nenahrádza
autorstvo knižných publikácií, vedeckých štúdií ani iných odborných prác. Vydávanie
antológií nemá povahu spracovateľskú, ale zostavovateľskú. Za vedeckú štúdiu (popr.
odborný článok) sa však považuje predslov (úvod, záver) antológie, ak spĺňa požiadavky
uvedené v nasledujúcom bode 6 (popr. 7).
6. VEDECKÁ ŠTÚDIA (pôvodná vedecká práca)
Práca, v ktorej autor spracúva odborne náročnú tému. Je publikovaná v odbornom
recenzovanom (aj nekarentovanom) časopise alebo zborníku, spravidla v rozsahu viac ako 0,5
AH. Ďalšie charakteristické náležitosti vedeckej štúdie: prezentovanie predovšetkým vlastnej
výskumnej práce; pôvodnosť; dostatočná odôvodnenosť predkladaných myšlienok; citačná
korektnosť; dôslednosť v používaní jazyka vedy; ucelenosť riešenia zvolenej témy; vnútorná
konzistentnosť; formálna kultivovanosť.
7. ČLÁNOK (odborný)
Práca, ktorá pojednáva o netriviálnom teoretickom, metodologickom alebo praktickom
probléme. Jej rozsah je podstatne menší než 0,5 AH, alebo je porovnateľný s rozsahom
vedeckej štúdie, avšak nespĺňa viacero jej charakteristických náležitostí. Článok nenahradzuje
vedeckú štúdiu pri habilitačnom konaní a vymenúvaní za profesorov. V neurčitých prípadoch
rozhoduje o povahe publikovanej práce príslušná komisia.
8. CITÁCIA
Doslovný text prevzatý z práce publikovanej iným autorom.
Za platné sa nepovažujú :
- autocitácie (citovanie samého seba)
- citácie v kvalifikačných prácach (seminárnych, diplomových, rigoróznych,
doktorandských, habilitačných)
- citácie v nezverejnených prácach (v prácach, ktoré nie sú vo verejnej distribučnej sieti)
Odvolávka – voľnejšia interpretácia publikovaného textu iným autorom v nim publikovanej
práci. Pre inauguračné a habilitačné konania majú platnosť citácie. Platnosť
citácie pre uvedený účel majú aj recenzie verejne publikovaných prác. Platnosť citácie ale
nemá uvedenie práce v zozname literatúry iným autorom.
9. DOMÁCA PRÁCA (citácia)
Práca (citácia) v knihách, periodikách, zborníkoch a iných publikáciách vydávaných
v Slovenskej republike (do 1.1.1993 v Československu).
10. ZAHRANIČNÁ PRÁCA (citácia)
Práca (citácia) v knihách, periodikách, zborníkoch a iných publikáciách vydávaných
v zahraničí. Publikácie v cudzom jazyku vydané v Slovenskej republike (aj distribuované do
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zahraničia) nie sú považované za zahraničné publikácie. Citácie v prácach domácich autorov
publikovaných v zahraničí sa považujú za citácie v zahraničných prácach.
11. SPÔSOB APLIKÁCIE ZÁKLADNÝCH KRITÉRIÍ NA ZARADENIE DO
KATEGÓRIE A PRE ATRIBÚT VÝSTUPOV V OBLASTI VÝSKUMU 23
BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
kategória
atribútu
výstupov
A

druh výstupu

-

Vedecká práca v časopise s IF ≥ 0.7IFM.
Štúdia vo vedeckom zborníku evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze.
Vedecká monografia vydaná vo významnom zahraničnom vydavateľstve.
Štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydaná vo významnom
zahraničnom vydavateľstve.
Vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom významnom vydavateľstve.
Vedecká štúdia z projektu medzinárodného významu riešeného v rámci programu EÚ a
v rámci pôsobnosti organizácií EDA (European Defence Agency) a STO NATO (Science and
Technology Organization).
Doktrína alebo predpis koaličného charakteru ( NATO, EÚ).
Udelený patent alebo vynález.
Dielo medzinárodného významu s priamym využitím v praxi.
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