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túcií. V rámci sivej literatúry bude iniciatíva smerovať k medzinárodnej spolupráci s organizáciou GreyNet prispievaním me-
tadát a plných textov do repozitára Open Grey, prostredníctvom ktorého budú hodnotné slovenské vedecké a odborné doku-
menty sprístupnené širšiemu okruhu používateľov.
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K dôležitým profesijným aktivitám akademických pracovníkov vysokých škôl a vedeckých inštitúcií je účasť na ve-
deckom výskume vo svojej odbornej oblasti. Publikovanie predstavuje záverečnú fázu vedeckej práce zverejne-
ním výsledkov vedeckého výskumu a zároveň je aj podmienkou jeho pokroku. Zverejnenie výsledkov je aj
kritériom pri určovaní kvality vysokých škôl a pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z úrovne
príslušného ministerstva. Tento článok prezentuje prierez publikačných možností a aktivít slovenských autorov
v databáze ProQuest Central.

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností
História vzniku a vývoja koordinovaných prístupov slovenských knižníc najprv k databáze Proquest 5000 International a ne-
skôr k databáze Proquest Central bola popísala už v časopise IT lib v r. 2010. (1)

Aktuálne prístup k uvedenej databáze do roku 2015 pre 19 inštitúcií zastrešuje projekt Národný informačný systém podpory
výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II v rámci operačného programu Výskum
a vývoj. Celý projekt realizuje CVTI SR v Bratislave. Každá z 19 zapojených inštitúcií má nastavený nepretržitý prístup z au-
torizovaných počítačov na základe overenia IP adries prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Multidisciplinárna databáza ProQuest Central združuje 30 najviac používaných databáz z 160 tematických oblastí, čím vytvára
mohutný ucelený výskumný zdroj s vyše 21 000 titulmi odborných periodík, denníkov, priemyselných a obchodných správ, pro-
filov obchodných spoločností. Všetko je k dispozícii cez intuitívnu a výkonnú platformu ProQuest, ktorá umožňuje krížové vy-
hľadávanie v rámci iných databáz ProQuest, rovnako ako umožňuje vytváranie informačných kanálov RSS, odosielanie
upozornení o novom obsahu, Smart Search, linkovanie na plné texty atď.

ProQuest ponúka podporu vysokoškolskej komunite od študentov až po pedagógov a výskumných pracovníkov. Študentom
umožňuje pracovať s informáciami kdekoľvek, kedykoľvek, navzájom spolupracovať a vzájomne tieto informácie zdieľať. Vedci
majú možnosť objavovať nové, rozvíjať svoje bádanie z mohutnej zbierky informácií rôznych vydavateľstiev v rôznych formá-
toch a typoch dokumentov. Inovatívne technológie ProQuest Central umožňujú stále presnejšie vyhľadávanie, ktoré ideálne
podporuje samotný výskum a vývoj, ako aj akademické a profesijné úspechy akademikov v danej oblasti.

ProQuest Central z hľadiska publikačných možností
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Proquest – podpora výskumnej aktivity študentov
V snahe pomôcť študentom magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia Proquest pripravil produkt @Pro-
QuestPhD (2) (pôvodne @GradShare Twitter). Študenti si tu môžu nájsť na jednom centrálnom mieste – na Twitteri – naj-
novšie informácie z blogu, z oblasti vysokoškolského vzdelávania, o aktualizácii produktov, o diskusiách k postgraduálnemu
štúdiu alebo môžu zdieľať osvedčené skúsenosti a postupy spojené s výskumom a publikovaním.

Pre aktívnych študentov ProQuest pripravil príručku It´s Never too Early to Start (3) s dobrými radami, ako sa postupne pro-
fesionalizovať a budovať si vedeckú kariéru, napr. ako:

- začať budovať pracovné vzťahy priamo na fakulte, katedre, s ľuďmi na univerzite, ktorí môžu byť bezprostrednými
vhodnými poradcami, mentormi v podobnej výskumnej oblasti;

- požiadať o ich vedenie;

- kontaktovať sa s inými postgraduálnymi študentami;

- dobrovoľne sa zúčastňovať rôznych podujatí organizovaných katedrou, fakultou, univerzitou a najmä akcií, ktoré súvi-
sia s výskumným záujmom;

- stať sa členom 1 alebo 2 profesijných združení týkajúcich sa sledovaného odboru (zvyčajne majú znížené sadzby pre
postgraduálnych študentov);

- začať čítať karentované časopisy súvisiace s výskumnou disciplínou a výskumných záujmom napr. v rámci fondu či prí-
stupov z univerzitnej knižnice;

- zoznámiť sa so štýlom písania článkov, čo môže pomôcť pri publikovaní v budúcnosti;

- pridať sa k e-mailovému „list serveru“ z odboru priamo na univerzite či na regionálnej alebo národnej úrovni.

Absolventi vysokých škôl z celého sveta majú možnosť uložiť svoju dizertačnú prácu nielen na úložisku príslušnej vysokej
školy, ale aj na úložisku ProQuest Dissertations & Theses, ak tak bolo dojednané medzi vysokou školou a ProQuest-om v rámci
programu Digital Archiving and Access. (4) Takto sa daná práca stane súčasťou medzinárodne uznávaného informačného
zdroja, v ktorom sú zverejňované záverečné a hlavne dizertačné práce 70 % svetových univerzít. ProQuest v dohode s kon-
krétnou vzdelávacou inštitúciou špecifikuje, či sa budú zverejňovať len bibliografické údaje (na úroveň abstraktu) alebo aj úplné
texty. Relevantná časť databázy je potom pre zmluvnú inštitúciu dostupná zdarma. Žiaľ, zo Slovenska zatiaľ túto možnosť ne-
využila žiadna vysoká škola. Pre lepšiu orientáciu, v ČR má uzatvorenú spoluprácu Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze
a International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation. Poľsko má uzatvorenú spoluprácu pre 11 in-
štitúcií, Maďarsko pre 9 inštitúcií, Slovinsko pre 2 inštitúcie, Chorvátsko pre 2 inštitúcie, Rumunsko pre 2 inštitúcie (Rakúsko
16, Švajčiarsko 14, Nemecko 108).

Obrázok 1
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ProQuest – podpora výskumnej aktivity pedagogických, vedeckých a výskumných zamestnancov
Výskumní a vedeckí pracovníci slovenských vysokých škôl a univerzít sa spoliehajú na ProQuest Central nielen ako na zdroj
komplexných informácií pre výskum, ale aj ako na nástroj zefektívňujúci výskum organizovaním digitálnych dokumentov, ge-
nerovaním bibliografií a citácií, možnosťami ako nájsť potenciálnych spolupracovníkov.

Mnohé štúdie ukázali, že dnešní vedci sú jednoznačne zahltení prílišným množstvom informácií v priebehu všetkých fáz vý-
skumného procesu. Zaujímavou pomôckou je preto ProQuest Research Companion, (5) ktorý napomáha efektívnejšie viesť
a spracovať vedecký výskum. Viac ako 80 krátkych videí je usporiadaných do deviatich modulov zodpovedajúcich najčastej-
ším otázkam výskumných pracovníkov, ktoré poskytujú základ a kontext pre vyhľadávanie, vyhodnocovanie a využívanie in-
formácií. Moduly zahŕňajú také témy ako sú „Kde mám začať?”, „Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?”, „Aký je najlepší spôsob ako
publikovať?” Tento produkt naviguje pri výskumnom procese a pomáha rozvíjať kritické myslenie, informačnú gramotnosť, pri-
ncípy písania a výskumné zručnosti.

Užitočným produktom je aj nová generácia nástroja ProQuest Flow ™ (6) v cloudovom prostredí. Ten napomáha vedcom lep-
šie spravovať citácie, full-textové dokumenty a získať kontrolu nad výskumným procesom. Flow je integrovaný s ProQuest
Information Solutions, Summon Discovery Service, 360 Link a ďalšími bežne používanými nástrojmi ako sú Google Docs, MS
Word a Dropbox, čo zabezpečuje výskumným pracovníkom splniť všetky svoje úlohy v rámci jedného komplexného systému,
zabezpečuje vyššiu účinnosť a prináša viac pozitívnych užívateľských skúseností. Vytvorenie účtu je bezplatné na adrese
https://flow.proquest.com/signup/#/enterEmail – potrebné je použiť e-mailovú adresu s doménou pracoviska (univerzity).

Zaradenie časopisu/zborníka do databáz ProQuest
Predmetom zaradenia nových titulov do databáz ProQuest sú v prevažnej miere periodické dokumenty publikované na aka-
demickej pôde. Hodnotenie nových periodík, ktoré majú predpoklad na zaradenie do databázy ProQuest je založené na prie-
skume trhu a jeho požiadaviek. Proces hodnotenia prechádza odbornými expertízami nezávislých vedeckých pracovníkov
jednotlivých vedných odborov a samotnom posudzovaní zaslaných dokumentov redakčným tímom spoločnosti ProQuest.

Z pohľadu jazyka požaduje ProQuest aspoň titul a abstrakt v angličtine.

Požiadať o zaradenie slovenského časopisu alebo zborníka je možné prostredníctvom kontaktného formulára na adrese
http://www.proquest.com/go/contactpub alebo odoslaním požiadavky na e-mailovú adresu proquestcontent@proquest.com.

Po posúdení vhodnosti zaradenia titulu zo strany ProQuest-u (čo môže trvať aj niekoľko mesiacov) začne tzv. Licence
Manager, ktorý má na starosti uzavretie zmluvy, komunikovať so žiadateľom (zvyčajne vydavateľstvom). V zmluve sú defino-
vané spôsoby výmeny dát a prípadne aj tzv. Royalty Fees (pokiaľ titul nie je voľne dostupný napr. cez Open Access, ale prí-
stup k nemu je platený, tak ProQuest platí vydavateľstvu/redakcii poplatky za zobrazene úplných textov jednotlivých článkov).
ProQuest uzatvára celosvetovú neexkluzívnu licenčnú zmluvu k zverejňovaniu obsahu periodika v databázach ProQuest so za-
chovaním ochrany všetkých autorských práv.

Po podpise zmluvy bude s vydavateľstvom v kontakte tzv. Content Analyst, ktorý má na starosti preberanie obsahu a jeho spra-
covanie. ProQuest preferuje upload súborov v pdf formáte na ich FTP server, ideálne až na úroveň článkov. Pokiaľ sú k dispo-
zícii aj metadáta (bibliografický záznam), môžu byť priložené. Zasielajú sa všetky dohodnuté retrospektívne vydania a následne
a priebežne aj každé nové vydanie. V závislosti od množstva retrospektívnych dát môže ich spracovanie a zverejnenie trvať
opäť niekoľko mesiacov. Vydavateľstvo má následne k dispozícii aj prehľad využívania. Vyúčtovanie prípadných Royalty Fees
sa realizuje raz ročne.

V januári 2015 bolo v databáze ProQuest Central indexovaných 26 titulov slovenských odborných časopisov vydávaných
slovenskými a zahraničnými vydavateľmi (vo všetkých databázach ProQuest je to 33 titulov):
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Tabuľka 1
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Štatistické ukazovatele o slovenskej publikačnej činnosti v databáze ProQuest Central
Pri zisťovaní údajov o publikovaných článkoch slovenských autorov v databáze Proquest Central sme si všimli, že automatizo-
vaným vyhľadávaním nie je možné identifikovať presný počet autorov, nakoľko mnohí vydavatelia slovenských periodík (síce
indexovaných v databáze) s najväčšou pravdepodobnosťou neposielajú producentovi databázy detailnejšie údaje obsahujúce
afiliáciu autora k Slovenskej republike. Odosielanie kvalitnejších a obsažnejších metadát k jednotlivým článkom zo strany vy-
davateľov slovenských periodík by určite pomohlo získať objektívnejšie výsledky. Ak uvažujeme len o skupine 12 titulov slo-
venských periodík, vydávaných slovenským vydavateľom, uvedených v tabuľke vyššie, s priemernou periodicitou 4x ročne
a priemerným počtom článkov 10 na 1 číslo, tak prichádzame pri vyčísľovaní ročne o 480 článkov! Ďalším skresľujúcim faktorom
je publikovanie slovenských autorov v zahraničných periodikách, ktoré takisto často neobsahujú údaje o afiliácii autora k SR.

Do nasledujúcich výstupných tabuliek sa takto dostali len údaje tých slovenských autorov, ktorí mali uvedenú afiliáciu au-
tora k SR.

Ako vidíme z vyššie uvedených údajov, slovenskí autori publikujú najviac v oblasti zdravotníctva, medicíny, aplikovanej me-
dicíny, ošetrovateľstva a psychológie. Tento trend je celosvetový, nakoľko v uvedených vedných disciplínach je dlhodobo in-
vestovaných nielen najviac financií, ale aj ľudského a výskumného potenciálu.

Tabuľka 2

Tabuľka 3
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Záver
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) v dokumente Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014 (7) z novembra 2014
konštatuje, že hrubý publikačný výkon sa na Slovensku za desaťročie zvýšil o 130 %. Vo svete bol za rovnaké obdobie za-
znamenaný asi 60 %-ný nárast. Uvedený rozdiel adekvátne zodpovedá počiatočnému stavu na Slovensku, ktorý bol úplne od-
lišný ako vo svete. Samotná kvalita vedeckého výkonu vyjadrená priemerným počtom citácií na prácu (5,5), ktorá pri hrubom
porovnaní dosahuje len polovicu svetového priemeru (11,1), za sledované obdobie rástla dokonca ešte pomalšie ako vo svete.
Za posledných 10 rokov sa slovenskí autori k svetu priblížili hlavne počtom publikácií. Zvyšovanie kvality výsledkov sloven-
skej vedy a výskumu ostáva výzvou do najbližších rokov.

Aby naša krajina nebola len pasívnym konzumentom vedeckých výdobytkov iných krajín, je nevyhnutné, aby aj vysoké školy
mali a podporovali vlastnú vedeckú základňu, vlastný základný aj aplikovaný výskum, umožňovali zapájať sa do výskumu
prostredníctvom medzinárodných projektov. Veď zverejnenie výsledkov vedeckej práce je aj kritériom pri určovaní kvality vy-
sokých škôl a pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z úrovne príslušného ministerstva.
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Súčasťou ponuky na databázy ProQuest Central pre pokračovanie projektu NISPEZ II bola aj možnosť vybrať si
k prevažne periodickej literatúre (ktorá tvorí základ ProQuest Central) aj jednu tematickú kolekciu e-kníh na
platforme ebrary a možnosť nakonfigurovať discovery službu Summon na úroveň všetkých používaných e-zdro-
jov pre každú zúčastnenú inštitúciu zvlášť. Všetkých devätnásť zúčastnených inštitúcií túto ponuku využilo. Po
uplynutí prvého roku je čas na krátku rekapituláciu a niekoľko noviniek.

ProQuest ebrary už predtým využívali dve univerzity – Univerzita Komenského v Bratislave a Trnavská univerzita v Trnave.
Obidve využívajú už niekoľko rokov predplatné k celej kolekcii monografií pre akademické inštitúcie ebrary Academic Com-
plete. Samostatné tituly a kolekcie tiež kupuje a predpláca Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzita Mateja Bela
v B. Bystrici, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (bez prístupu k ProQuest Central) a niektoré ústavy Slovenskej aka-
démie vied. Ostatné inštitúcie si vyberali zo 16 tematických kolekcií jednu podľa vlastného uváženia. Zvyčajne tak, aby vhodne
doplnili sprístupňovanú literatúru. Kolekcie obsahujú odborné a vedecké publikácie popredných svetových akademických vy-
davateľstiev. Vyhľadávanie je možné prostredníctvom vlastnej platformy ebrary, ale relevantné výsledky sa zobrazujú aj
na samostatnej záložke v prostredí databáz ProQuest Central.

Na začiatku roka 2015 ohlásil ProQuest zásadné zmeny v kolekciách ebrary. Ich počet zredukoval na 10 tak, aby presne zod-
povedali tematickému rozdeleniu e-zdrojov na platforme ProQuest. Znížením počtu kolekcií a prerozdelením jednotlivých ti-
tulov budú mať v tomto roku inštitúcie v projekte NISPEZ II k dispozícii ešte viac vedeckých monografií. V nasledujúcej tabuľke
je prehľad inštitúcií a sprístupnených kolekcií (čísla sú aktuálne k januáru 2015, kolekcie sa v priebehu roka dopĺňajú):

ProQuest ebrary a Summon v projekte NISPEZ II


