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ČASOPISY

ACTA MZLU – Acta univerzitatis agriculturae et
silviculturae Mendelianae Brunensis

• medzinárodný vedecký časopis
• anglický jazyk /preferovaný/, český
• abstrakt v angličtine
• redakčné pokyny pre autora sú zrhnuté na poslednej

strane
• zloženie článku: úvod, materiál a metodika, výsledky, 

diskusia, súhrn, literatúra
• príspevok sa odovzdáva v 3 výtiskoch na diskete



ACTA FYTOTECHNICA ET ZOOTECHNIKA – SPU 
Nitra

• abstrakt v angličtine
• požiadavky redakcie sú uvedené na poslednej strane

ACTA VETERINARIA 

BIOLOGICKÉ LISTY – vydáva Ústav molekulárnej
genetiky AVČR Praha

• príspevky sú publikované v angličtine aj češtine



CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 

FOLIA VETERINARIA 

SCIENTIA AGRICULTURAE BOHEMICA 

ANIMAL SCIENCE – vydávaný v Nórsku

• venuje sa vede a výskumu prevažne v Škandinávských
krajinách

• len anglicky



AGRICULTURAL RESEARCH
• vydáva sa v USA 
• len angličtine

ANIMAL BIOTECHNOLOGY
• vydávaný v USA

Na prvej alebo poslednej strane časopisu vydavateľ
oboznamuje autorov s redakčnými podmienkami pre
publikovanie článku.



Chovateľské časopisy pre odbornú verejnosť:  

NÁŠ CHOV                                                           
SLOVENSKÝ CHOV                                                  
JEZDECTVÍ
JAZDECTVO A DOSTIHY

Prírodovedecké časopisy: VESMÍR
21.století
100+1
NATURA

Možnosť prezerať si časopisy za posledný rok



Prístupné databázy v knižnici:

• CAB abstracts
• Biological abstracts
• Web of science
• Journal citation repords
• Proquest
• Eifl direct
• FSTA – potravinárska databáza
• Oxford reference online – slovník
• Springer link
• Science direct



Knižnice

• Univerzitná knižnica

• Moravská zemská knihovna v Brne



Web stránky

www.af.mendelu.cz/genetika/
- odkazy
- genetické a jiné časopisy, knihovny
- napr. kliknúť na Animal genetics - výber konkrétného
výtlačku, zobrazia sa články publikované

- zvolíme si možnosti čítania abstraktu, celého článku
alebo pdf

- len na MZLU



www.pubmed.com

www.nhl.nih.gov National library of medicine

www.zdravocentra.cz

www.nature.com

www.science.com

www.plosgenetics.org

www.genomebiology.com



Slovníky

www.everythingbio.com/index.php

www.biology-online.org



Ďakujem za pozornosť


