
Práca v RefWorks

www.pulib.sk

RefWorks je komplexný webový nástroj určený na prácu s výsledkami rešerší.

Súčasťou systému sú aj nástroje na tvorbu odborných textov a správne uvádzanie 
citovanej či použitej literatúry v množstve uznávaných štandardov (ISO 690-2, Harvard, 
Nature, APA, ...). 



Prihlásenie sa do RefWorks

Do služby RefWorks sa dostanete cez Centrálny vyhľadávací portál 
Summon Prešovskej univerzity:

1. Na https://pulib.summon.serialssolutions.com/ kliknite vpravo hore na 
RefWorks Log In a zadajte svoje prihlasovacie údaje. Po prihlásení sa pod 
vaším menom objaví karta prístupu k RefWorks.

https://pulib.summon.serialssolutions.com/


Práca v aplikácii RefWorks

1. Ako vložiť nový záznam
• Kliknutím na ikonu       vyberte „Create new reference“. Po vložení nového 

záznamu v pravom stĺpci doplňte potrebné údaje (autor, názov, 
vydavateľské údaje, ISBN a pod.)

2. Ako citovať uložený záznam
• Po označení vybraných záznamov kliknite na lište na „Create bibliography“

a vyberte, či chcete tzv. rýchlu (citácia do textu) alebo dlhú citáciu.
• Vyberte si citačný štýl a na všetky vybraté záznamy systém automaticky 

vygeneruje citácie.



Ako RefWorks pracuje s databázami
Zvoľte si napr. databázu ProQuest Central, zadajte požadovaný 
údaj a spustite vyhľadávanie. Označené výsledky si do RefWorks
uložíte tak, že kliknete na tri bodky „... All save & export options“, 
vyberiete možnosť RefWorks a pokračujete podľa pokynov.



V databáze Web of Science po označení jedného alebo viacerých 
záznamov kliknite na Export, vyberte možnosť RefWorks a vyhľadané 
výsledky si uložte.

Takto alebo podobne funguje export záznamov do RefWorks aj v 
ostatných zahraničných databázach.



Vyhľadávanie cez Centrálny vyhľadávací portál Summon Prešovskej univerzity
umožňuje vkladať záznamy do RefWorks aj z katalógu Univerzitnej knižnice PU.



Dôležitá poznámka: 

RefWorks ako skúšobná verzia umožňuje prácu v obmedzenom režime, 
pretože Prešovská univerzita nie je predplatiteľskou organizáciou.

Funkcie dostupné len pre predplatiteľov: 
• import citácií z iných citačných manažérov, 

• zdieľanie záznamov s inými používateľmi,

• inštalácia doplnku RefWorks do prehliadača.

Export citácií z RefWorks je možné importovať napr. do manažéra Zotero. 
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