
Mendeley

pomáha hľadať, organizovať a zdielať vedecké materiály



Čo je Mendeley?

Mendeley je referenčný manažer,
ktorý umožňuje organizovať, čítať, 

zdielať, anotovať a citovať Vaše 
vedecké štúdie...

… vytvára cloud databázu s možnosťou 
otvoreného prístupu

...akademická sociálna sieť
s 3 miliónmi členov – spája 
vedeckých a akademických 
pracovníkov & predstavuje nové
trendy a aktivity



Ako funguje Mendeley?

Desktop 

Web 

Mobilné zariadenia

• Bezplatný software

• Všetky platformy (Win/Mac/Linux)

• Všetky veľké vyhľadávače



Krok 1:
Zaregistrujte sa na Mendeley
online

Krok 2:
Download Mendeley Desktop

Krok 3:
Budujte Vašu knižnicu

Ako získať Mendeley?



Referenčný manažer



Referenčný manažer - Mendeley Desktop



Štruktúra Vašej knižnice



Detaily dokumentu



Drag & Drop



Import dokumentov
Priamo z disku Vášho počítača

Watch folder 

Manuálne 
pridávanie 
referencií

Referencie z BibTex, Endnote, 
RIS a Zotero

MÔŽETE TIEŽ:
• Využiť Web Importer a pridávať dokumenty z online databáz
• Hľadať nové materiály v katalógu - Mendeley Research Catalog



Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog



Web Importer
uložte si online materiály jednoducho a rýchlo



Web Importer
uložte si online materiály jednoducho a rýchlo

Klik na ‘Save to Mendeley’ a importujte 
priamo z výsledkov vyhľadávania



Scopus and Science Direct



Organizácia Mendeley knižnice



Mendeley knižnica

Vytvorte si podsúbory

O aký typ dokumentu ide (.pdf, .ppt, .docx, excel ...)

Otvorte PDF súbory v integrovanom prehliadači

Označte obľúbených
Označte prečítané/
neprečítané



Sync (synchronizácia)
Synchronizujte Vašu knižnicu s Mendeley Cloud a získajte 
prístup odkiaľkoľvek a kedykoľvek

• Mendeley robí online backup

• Prístup ku knižnici z rôznych (aj 
mobilných) zariadení



Vyhľadávanie v dokumentoch
Full textové vyhľadávanie

Filtrovanie
documentov
podľa mena

autora, publikácií, 
kľúč. slov, 
alebo označení



Tagy (označenia)



Čítanie a anotácia



PDF Viewer



Vlastná anotácia



Mendeley ako citačný manažér
Mendeley Citation Plug-In



Inštalácia Citation Plug-in



Citačný Tool Bar sa automaticky
zobrazí na lište

Mac

Windows



Generovanie In-Text citácií vo Worde

1. Vo Worde kliknete na ‘Vložiť
alebo Editovať citáciu’

2. Vyhľadávajte podľa autora, 
titulu, roku – alebo priamo 
dokument z Vašej Mendeley 
knižnice



Mendeley ako akademická sieť
Join and create groups to share references



Vytvorte si svoj profil

Zdieľajte svoje dokumenty

Connect with 
colleagues
and join new 
communities



Propagujte svoje publikácie

1. Mendeley pridá Vaše PDF
súbory do verejnej databázy

2. Uverejníte publikácie vo svojom 
profile



Hľadajte nových kolegov 

Vyhľadávajte a 
„nasledujte“



Vytvárane skupín
3 typy:

• Verejné otvorené skupiny – členom 
môže byť ktokoľvek

•Invite-only – Ktokoľvek sa môže pripojiť
ku skupiny, no zdieľať dokumenty a 
anotácie môžu iba pozvaný členovia

•Privátne skupiny – členom sa môžete 
stať iba na pozvanie



Zdieľajte spoločne dokumenty

Zdieľajte 
fultextové
dokumenty s 
členmi svojej 
skupiny

Anotácie:
Každý člen má
pridelenú inú
farbu



Objavujte
Nové trendy vo vede a výskume



Vyhľadávanie literatúry

Katalóg

Ihneď možné
uložiť do 
Vašej 
Mendeley 
knižnice



Vyhľadávanie online

Môžete vyhľadávať podľa: 
- disciplíny
- popularity
- alebo času pridania do 
databázy



Ostaňte v obraze
Sledujte novinky Mendeley!



Nájdete viac....
Nové tipy a rady na blog.mendeley.com

Manuály a webináre na 

resources.mendeley.com



www.mendeley.com

Mendeley
“Je čas, aby sme zmenili spôsob ako robíme vedu”


