
Doplnenie pokynov pre autorov článkov k identifikátorom DOI 

Povinnými náležitosťami článku sú aj: 

- abstrakt/abstract a kľúčové slová/keywords (v anglickom jazyku); 

- na konci každého článku uvádzať zoznam bibliografických 

odkazov/ referencií/ literatúry. Pri zdrojoch, ktorým bol pridelený identifikátor DOI, 

toto DOI musí byť v zozname bibliografických odkazov uvedené. 

 

Príklady uvádzania DOI v bibliografických odkazoch: 

Cifelli, C.J. et al. (2016). Increasing Plant Based Foods or Dairy Foods Differentially Affects 

Nutrient Intakes: Dietary Scenarios Using NHANES. Nutrients, 8(7), 422. 

https://doi.org/10.3390/nu8070422 

 

Oleksandr Savych, & Tetiana Shkoda. (2021). Impact of Key Marketing Tools on Global Car 

Market Development. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 23(4), 

A264-A276. https://doi.org/10.26552/com.C.2021.4.A264-A276 

 

IVANČÍK, Radoslav. Výskum kvality života príslušníkov Policajného zboru a Ozbrojených 

síl Slovenskej republiky z pohľadu sociálneho zabezpečenia. In: Vojenské reflexie: Vojenský 

vedecký časopis [online]. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika, 2021, 16 (1), s. 23-46. ISSN 1336-9202. Dostupné na internete: 

https://doi.org/10.52651/vr.a.2021.1.23-46 

 

Vyhľadávanie DOI ku bibliografickým odkazom 

Autor článku pre každú položku v zozname bibliografických odkazov/ referencií/ literatúry 

vyhľadá v databáze Crossref, či existuje jej identifikátor DOI. Ak má DOI pridelené, je 

potrebné tento identifikátor vo forme https://doi.org/... dopísať k bibliografickému odkazu. 

Simple Text Query Form  https://apps.crossref.org/simpleTextQuery 

- dostupná bezplatná služba na rýchle vyhľadávanie identifikátorov DOI; 

- ide o vyhľadávanie menšieho množstva citácií . Do okienka Simple Text Query Form 

treba vložiť zoznam bibliografických odkazov, potvrdiť „Submit“ a DOI sú overené 

na počkanie, v priebehu pár minút v závislosti od množstva odkazov v zozname; 

Pomôcka pre autorov pri hromadnom overovaní DOI k bibliografickým odkazom 

na vloženie do Simple Text Query Form:  

- zoznam bibliografických odkazov z článku skopírovať a vložiť do súboru .txt ako čistý text; 

- jeden odkaz nerozdeľovať do 2 a viacerých riadkov (je však v poriadku, ak dlhší odkaz 

automaticky bez rozdelenia pokračuje v novom riadku); 

- bibliografické odkazy zoradiť abecedne alebo v očíslovanom zozname; 

- takto pripravený zoznam bibliografických odkazov zo súboru .txt vložiť na overenie 

do okienka: https://apps.crossref.org/simpleTextQuery 

- systém vygeneruje zoznam s uvedenými DOI, tieto treba doplniť do zoznamu 

bibliografických odkazov/citácií/literatúry. 
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