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PARTNER PRO PUBLIKOVÁNÍ VĚDECKÝCH VÝSTUPŮ NA ČVUT

ČVUT v současné době vydává řadu velmi kvalitních vědeckých časopisů, z nichž některé můžete najít 
v prestižních databázích Scopus a Web of Science. Mezi tyto tituly patří i dva celouniverzitní vědecké časopisy, 
Acta Polytechnica a Acta Polytechnica CTU Proceedings, jejichž redakce je součástí Ústřední knihovny ČVUT. 
Dovolte nám představit oba tituly i služby a nástroje, které jsou v ÚK k dispozici i všem redakcím vědeckých 
periodik na jednotlivých fakultách, a nabídnout vám podporu při jejich aplikaci.

ACTA POLYTECHNICA

Prvním vědeckým periodikem ČVUT je časopis Acta Polytechnica 
s podtitulem Journal of Advanced Engineering. Od roku 2011 je 
jeho obsah indexován v citační databázi Scopus (evaluační databáze 
Elsevier).  Pro zajímavost – v hodnocení už za první dvouleté 
období se časopis umístil v kategorii Engineering na 1761. místě 
z celkem 4 891 časopisů, SNIP (Source Normalized Impact per 
Paper) 2012 – 0,288; 2013 – 0,267. Články z Acta Polytechnica 
najdete např. i v databázích DOAJ, Chemical Abstracts nebo 
NASA/ADS.
Kromě úrovně formálních náležitostí se postupně zvyšuje kvalita 
došlých příspěvků, zpřísňuje se kvalita recenzního řízení. To 
vede k vyšší kvalitě publikovaných prací i jejich citovanosti. Ten 
nejpodstatnější podíl na zvyšování kvality příspěvků i recenzního 
řízení má redakční rada, která poskytuje jak odbornou, tak 
morální podporu výkonné redakci. Značnou přidanou hodnotu 
časopisu i publikacím přináší rovněž práce jazykového editora 
a typografa. Průběžně konzultujeme a sledujeme požadavky 
producentů databáze Scopus a Web of Science (WoS). Cílem 
v blízké budoucnosti je příprava časopisu pro evaluaci ve WoS 
(databáze Thomson Reuters). 
Motivující pro celou redakci je rostoucí počet došlých příspěvků, 
příznivé ohlasy na novou podobu a vývoj časopisu, stejně jako 
to, že autoři prezentují své publikace z Acta Polytechnica svým 
kolegům v rámci sociální sítě pro vědce ResearchGate nebo ve 
svých oborových databázích.
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ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS

Druhým vědeckým časopisem ČVUT je letos založený titul Acta Polytechnica CTU 
Proceedings. Podnětem k jeho vzniku bylo, že ještě před několika lety byla Acta 
Polytechnica periodikem, které publikovalo sborníky z konferencí ČVUT a jakkoliv 
to byly konference zajímavé, byly jedním ze dvou hlavních důvodů nepřijetí 
časopisu do WoS. Na základě poptávky proto vzniklo speciální online periodikum 
pro sborníky z konferencí ČVUT, které tak mohou být součástí periodika a zároveň 
mít své vlastní ISBN.
Acta Polytechnica CTU Proceedings se za dva roky (minimální doba požadovaná  
producentem) budou také ucházet o zařazení do databáze Scopus. Příjemné je v této 
souvislosti to, že hned o první sborníkové číslo projevilo nakladatelství Elsevier 
samo zájem a bude indexováno v databázích Scopus a Compendex.
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SLUŽBY A NÁSTROJE PRO KVALITNÍ PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY

PŘIPRAVUJEME
V roce 2015 chceme využít systému ORCID a vybudovat registr jedinečných ID autorů - výzkumníků ČVUT. 
Autoři (akademičtí pracovníci, vědci) získají svůj trvalý identifikátor, který bude využit pro jejich snadnou 
identifikaci a také pro usnadnění procesu zasílání rukopisů do nakladatelství, případně (v blízké budoucnosti) při 
podávání žádostí o mezinárodní granty.

OPEN JOURNAL SYSTEMS

Ústřední knihovna ČVUT poskytuje technickou 
podporu pro již připravený a otestovaný redakční systém  
Open Journal Systems pro publikování v režimu Open 
Acces. Tuto publikační platformu využívá kromě výše 
zmíněných časopisů i několik dalších titulů vydávaných 
na fakultách ČVUT. Obsahuje standardní webovou 
prezentaci, archiv, redakci, umožňuje prohledávání, 
export metadat pro databáze, ve vyšších verzích je 
možnost automatického sklízení metadat včetně 
automatického generování DOI, propojení s databází 
identifikátorů autorů ORCID. Zahrnuje všechno, co už 
dnes patří k publikačním standardům. 
Pro redakce, které již OJS využívají, nabízíme možnost 
vytvoření jednotné platformy pro prezentaci časopisů, 
webovou stránku - rozcestník pro prezentaci otevřených 
časopisů ČVUT s odkazy na redakce na domovských 
fakultách.
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DOI A CROSSCHECK

Identifikátor DOI je standardem ve vědeckém 
publikování už řadu let. Slouží k jednoznačné a trvalé 
identifikaci digitálního obsahu na internetu. DOI 
je přidělováno článkům, knihám, kapitolám z knih, 
disertačním pracím apod. 
Redakcím časopisů ČVUT, které přidělují svým 
článkům DOI, je k dispozici služba pro kontrolu 
plagiátorství CrossCheck. Služba dokáže detekovat 
a označit již publikované části textu i jejich zdroje a 
vyjádřit podíl problematických částí textu v procentech. 
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