
Univerzitní časopis ČVUT Acta Polytechnica, který je indexován databází Scopus od roku 2011, 
v hodnocení SCImago Journal Rank dosáhl oproti minulému roku výrazného zlepšení.
• Index SJR dosáhl hodnoty 0,193.
• Počet citací na dokument za dvouleté období má hodnotu 0,371.

Hodnocení Scopus: 
• IPP (Impact per Publication) je 0,257.
• Hodnota SNIP (Source Normalized Impact per Paper) má 0,370.

Uvedené výsledky jsou příznivé i z pohledu dalšího vývoje časopisu. Aby uspěl i v budoucím 
hodnocení a mohl být excerpován databází WoS, je dále nutné zpřísňovat podmínky přijímání 
příspěvků (např. z hlediska autocitací).
Velmi si vážíme podpory ze strany vedení univerzity i vstřícné spolupráce všech členů redakční rady. Děkujeme autorům za jejich 
hodnotné původní příspěvky. Děkujeme recenzentům za jejich čas věnovaný recenzím, které pomáhají zejména mladým autorům 
učit se psát kvalitní vědecké publikace. Děkujeme všem, kteří svou vstřícnou spoluprací přispívají i tímto způsobem ke zvýšení prestiže 
univerzity.
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Obr. 3 - Hodnocení SCIJR 2010-2014

DOBRÉ ZPRÁVY / GOOD NEWS

V roce 2014 bylo ČVUT hodnoceno z českých univerzit na 2. místě za Univerzitou Karlovou.
• V kategorii Engineering and Technology se ČVUT posunulo z 207 na 173. místo.
• V kategorii Natural Sciences nebylo ČVUT v roce 2013 hodnoceno, v roce 2014 skočilo na 135. místo.
• V obou těchto kategoriích je ČVUT hodnoceno jako nejlepší v ČR. 

Obr. 2 - Hodnocení technických oborů

Celkové hodnocení roku 2015 bude dostupné na podzim. Nyní jsou dostupná jen 
hodnocení dílčích oborů:
• Computer science & information systems: 151-200 
• Civil & structural engineering: 51-100 
• Electrical & electronic engineering: 151-200 
• Mechanical, aeronautical & manufacturing engineering: 151-200
• Mathematics: 201-250
• Physics & astronomy: 101-150
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Obr. 1 - Hodnocení univerzit v ČR

QS je jeden z globálních a nejvíce využívaných žebříčků univerzit.  
Vytváří více úrovní hodnocení:
• Celkově hodnotí 800 univerzit z celého světa.
• Dále hodnotí univerzity v 5 vědních oblastech (v každé 400 univerzit).
• V rámci vědních oblastí vytváří podrobnější hodnocení dle 36 dílčích oborů.
ČVUT v celkovém hodnocení v období 2011-2014 pozvolna stoupá: 

ČVUT STOUPÁ V MEZINÁRODNÍM HODNOCENÍ UNIVERZIT QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

K většímu zviditelnění univerzity přispělo i systematické budování institucionálního repozitáře ČVUT (IR). Nárůst počtu ukládaných 
plných textů v minulém a letošním roce přinesl lepší umístění IR ČVUT v mezinárodním hodnocení institucionálních repozitářů Ranking 
Web of Repositories. V rámci tohoto hodnocení je ČVUT na 970. místě ve světě z 2 275 hodnocených repozitářů, v Evropě na 418. místě 
a v ČR na 5. místě (údaje k 12. 8. 2015).
Plné texty nepředstavují jen závěrečné kvalifikační práce, ale i výstupy z vědecko-výzkumné činnosti, zejména články v recenzovaných 
časopisech, u kterých to umožňují podmínky vydavatelů.
Přesvědčte se sami! https://dspace.cvut.cz/    PhDr. Helena Kováříková - helena.kovarikova@cvut.cz
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