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Vědecké časopisy ČVUT v Praze
Jedním z cílů Ústřední knihovny ČVUT (ÚK) je všestranná podpora vědecké činnosti na ČVUT, zejména
v oblasti publikování vědeckých výsledků, jejich zviditelnění, uchovávání a šíření. Zaměřujeme se
převážně na publikace, které podléhají evaluaci. Autorům poskytujeme informace a konzultační služby
k citačním databázím Web of Science a Scopus. Propagujeme databázi Journal Citation Reports
(časopisy zařazené ve Web of Science), která zveřejňuje informace o řadě indikátorů kvality časopisů
včetně impakt faktoru.
Vytváříme a nabízíme návody k přístupu do citačních databází, k analytickým nástrojům a propagujeme
další služby pro zkvalitnění a zvyšování prestiže publikací ČVUT. Upozorňujeme na podmínky zařazení
časopisů a sborníků do citačních databází, sledujeme problematiku Otevřeného přístupu, predátorských
časopisů, citační a publikační etiku včetně autorského práva. V souladu s celosvětovým trendem
vydáváme dva úspěšné recenzované časopisy a pro další redakce a vydavatele v rámci ČVUT
zajišťujeme publikační standardy.
ACTA POLYTECHNICA
URL: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap
ISSN 1210-2709 (Print)
ISSN 1805-2363 (Online)

Univerzitní recenzovaný vědecký časopis úspěšně prezentuje články autorů z ČVUT a dalších českých
i mezinárodních akademických a výzkumných pracovišť. Patří již k tradici ČVUT, vychází od roku 1966.
Časopis je indexován v databázích:
• Scopus (od ročníku 51/2011).
• Web of Science v edici ESCI - Emerging Sources Citation Index (od ročníku 56/2016).
• CAS, Inspec, EBSCO a DOAJ.
Jednotlivá čísla časopisu jsou uložena též v institucionálním
repozitáři - Digitální knihovně ČVUT.
Zájem o publikování v časopisu roste, momentálně má redakce
přes 40 článků v recenzním řízení. O kvalitě příspěvků a jejich
dopadu na vědeckou komunitu svědčí to, že citovanost časopisu
se zvyšuje a zároveň se snižuje počet autocitací.
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zatím 0,50

2017

0,52

2016

0,35

Web of Science - cites per document
2017
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2016

0,386

ACTA POLYTECHNICA CTU PROCEEDINGS
URL: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP
ISSN 2336-5382 (Online)

Speciální online řada pro sborníky z konferencí pořádaných ČVUT, kde jednotlivé sborníky mají
přiděleno vlastní ISBN. První sborník vyšel na konci roku 2014. Zájem o sborníkovou řadu má
vzestupnou tendenci:
Rok
Počet sborníků

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

4

7

7

Vybrané sborníky jsou indexovány v databázi Web of Science. Dále je zažádáno o evaluaci
periodika do databáze Scopus.
Redakce Acta Polytechnica
Redakce AP prošla v uplynulém roce obměnou, proto bychom vám rádi představili její nové personální
složení:
• Ing. Tereza Karlová, Ph.D. – šéfredaktorka, do června 2018 působila v redakci jako editor.
• Bc. Michelle Johnstonová – editor, zaměřuje se na vyhledávání recenzentů pro Acta Polytechnica.
• Mgr. Martin Kybal – editor sborníkové řady Acta Polytechnica CTU Proceedings.
Kontakt na redakci: acta@cvut.cz
Publikační standardy
Pro oba uvedené časopisy i další vydavatele na ČVUT zajišťuje ÚK tyto publikační standardy a služby:
• Redakční systém Open Journal System (OJS).
• Jedinečný identifikátor DOI pro různé typy publikací.
• Kontrolu původnosti textů v anglickém jazyce pomocí nástroje Similarity Check.
• Jedinečný identifikátor autora ORCID.
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na úspěchu obou časopisů podílejí, zejména pak autorům
a recenzentům, členům redakční rady a guest editorům. Upřímný dík patří i všem, kteří zajišťují
kontrolu původnosti, jazykové korektury, publikační standardy a všechny další redakční procesy nutné
pro vydávání recenzovaného periodika. Speciální poděkování patří kolegům, kteří se podílejí na sazbě.
A dík patří i všem kolegyním a kolegům z ÚK, kteří spolupracují na administraci redakčního systému
a zavádění publikačních standardů.
Závěrem si dovolujeme poděkovat vám, našim čtenářům. Přejeme vám krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2019 vše nejlepší, mnoho profesních úspěchů a nových vědeckých příspěvků.
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