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ELSEVIER – KTO SME?

Holandská spoločnosť založená roku 1880 
so sídlom v Amsterdamu.

Naše korene sú vo vydavateľskej činnosti –
vydávaní časopisov a kníh - kde pôsobíme viacej ako
125 rokov. Dnes zameriavame svoju pozornosť na
sprostredkovanie a dodávanie obsahov prostredníctvom 
najnovších technológií. Naše produkty umožňujú rýchly
prístup k informáciam zákazníkom po celom svete.

Elsevier vyvíja informačné riešenia, ktoré pomáhajú
odborníkom v ich práci. Online spôsobom vydávame
okolo 2 000 časopisov a takmer 20 000 kníh a
významných referenčných publikácií. 

Dnes je Elsevier globálna spoločnosť s pobočkami v 25 
krajinách.

Nášmi partnermi je globálny tým, ktorý tvorí 7000
redaktorov, 70 000 členov redakčných rád, 300 000
recenzentov a 600 000 autorov. 
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ČO NÁS DNES ČAKÁ?

• O databáze Scopus (obsah)

• Scopus a hodnotenie vedy

• Ako sa dostať do Scopusu?
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ČO JE SCOPUS?

Najbohatšia abstraktová

a citačná databáza 

peer-reviewed vedeckej literatúry 
a online zdrojov
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OBSAH
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ČO VŠETKO SCOPUS ZAHŔŇA?

56.4 milióna záznamov - 22,025 časopisov a 
75.539 kníh

• > 5,000 vydavateľov
• “články v tlači” > 3,750 titulov
• 105 krajín z celého sveta
• 40 JAZYKOV
• viac ako 2800 Open Access časopisov 

21.3 mil. záznamov spred 1996  
35.1 mil. záznamov po 1995 
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TEMATICKÉ ZAMERANIE

Source: Scopus title list (February 2015)

Humanitné vedy
8,042
• Psychológia

• Umenie a história

• Ekonómia

• Byznis

• a iné,

Lekárske vedy
6,834
• 100% Medline

• Medicína

• Stomatológia

• a iné,

Vedy o neživých 
veciach 7,456
• Chémia

• Fyzika

• Strojárstvo

• a iné,

Vedy o živých 
veciach 4,509
• Neuroscience

• Farmakológia

• Biológia

• a iné,
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SCOPUS pokrýva rôzne druhy dokumentov cielene

Rôzne typy dokumentov Scopus pokrýva s cieľom zabezpečiť profil, 
pokrytie a relevantné citačné parametre v rôznych vedných odboroch

ČASOPISY

Presne, 
pravidelne

Preverená kvalita

Typické pre odbory, 
ktoré svoje výsledky
publikujú
najmä formou článkov

KONFERENCIE

Primárna veda

Nové idei

Dôležité najmä pre 
technické a IT odbory

KNIHY

Detailná
analýza 
konkrétneho 
problému

Dôležité najmä pre 
umenie a humanitné
odbory
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Vydavatelia v Scopuse

Source: Scopus title list (May 2014)
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Scopus® v roku 2016

spätne do 1996spätne do 1996Citácie

Konferenčné
zborníky

eBooks

Patenty

AŽ DO 1970AŽ DO 1970

5.5 mil záznamov5.5 mil záznamov

75,000 titulov75,000 titulov

24.4 mil24.4 mil

7 mil záznamov7 mil záznamov

120,000 titulov120,000 titulov

50 mil patentov50 mil patentov

Scopus už dnes je najväčšia citačná databáza a bude pokračovať v raste –
samozrejme pri zachovaní prísnych kvalitatívnych kritérií
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SCOPUS A MODERNÉ METÓDY 
HODNOTENIA VEDY a VÝSKUMU

alebo

CITAČNÁ ANALÝZA
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HODNOTENIE VEDY A VÝSKUMU (RPM)

• Kľúčové pre:
• Identifikácia vývojových trendov vo výskume
- prostredníctvom citačnej analýzy môžete identifikovať vývojové trendy.

• Zamestnávanie a kariérny rozvoj akademických pracovníkov
• Vedenie má možnosť ohodnotiť vedecký prínos individuálnych vedcov.

• Financovanie a pridelovanie grantov
• Sledovanie a porovnávanie výskumu – jednotlivci aj inštitúcie

• Definovanie stratégií
• Vládne programy a celoštátne hodnotenia potrebujú dostatočné množstvo 

objektívnych informácií

• Recenzný proces
• Redakcie časopisov potrebujú RPM dáta k hodnoteniu prihlásených článkov, 

výberu členov redakčných rád …



|     13|     13|     13

ANALYTICKÉ FUNKCIE DATABÁZY SCOPUS

• AUTORI: autorský záznam
- Počet publikácií
- Počet citácií: view citation overview
- Kombinácia: h-index

• ČASOPISY – porovnanie kvality
- Rôzne indikátory kvality: SJR, SNIP, IPP
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CITAČNÁ ANALÝZA ČASOPISOV

alebo tiež

PUBLIKUJTE EFEKTÍVNE!!
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15

Journal Analyzer
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16

Journal Analyzer
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SJR – Scimago Journal Rank

Tzv. prestige metric

Na rozdiel od SNIP zrátava citácie z celej databázy Scopus – bez 
rozdielov v odbore

Cieľ: relevantné porovnávanie kvalitných časopisov
z rôznych odborov     

zvažuje sa prestíž titulov, ktoré časopis citujú
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18

Journal Analyzer
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IPP – Impact per Paper

• IPP meria pomer počtu citácií získaných vedeckými štúdiami   
publikovanými v posledných troch rokoch a počtu štúdií vydaných v 
rovnakých rokoch

• Trojročné obdobie je považované ako optimálne pre všetky vedecké odbory

• Nie je prispôsobený vedným odborom – hrubý obraz 
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20

Journal Analyzer
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SNIP – Source Normalized Impact per Paper

• Zohľadňuje rozdiely vo vedných odboroch

• Citačný potenciál v danom vednom odbore

• Dynamika vedných odborov je rôzna

• Chemické/fyzikálne vedy x humanitné odbory
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CITAČNÁ ANALÝZA 

AUTOROV
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AUTORI: H-index (highly cited index)

• Publikoval ho prof. Hirsch, University of 
California (2005)

• H-index sa rýchlo stal popredným 
výkonnostným faktorom pri hodnotení kvality.

• Výpočet
• Vedec má index h, ak h-počet jeho publikácií

získala každá aspoň h-počet citácií, zatiaľ čo 
ostatné práce majú každá menej ako h citací.
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AUTORI: H-index

Príklad
• Profesor Dingwell má publikovaných 185 článkov, ktoré sú zoradené

zostupne podľa počtu citácií.

• H-index profesora Dingwella je 29, ak 29 z jeho článkov má každý 
aspoň 29 citácií.

• Jednotné publikačné obdobie: sleduje články publikované po 
roku 1996
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H-index. Kde ho nájdem?
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H-graf
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VIEW CITATION OVERVIEW
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Ako sa dostať do databázy 
SCOPUS?
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Content Selection & Advisory Board

Nezávislá výberová komisia 
– medzinárodný zbor 
odborníkov a opinion leaders 
v určitej vednej oblasti

Dôraz na kvalitu obsahu, pretože:

• poskytovať presné a relevantné výsledky 
• žiadna odchýlka spôsobená zlou kvalitou 

Scopus – respektovaná a dôveryhodná značka
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KRITÉRIA PRIJATIA DO DATABÁZY

dodržiavanie termínov
vydávania

•Časopis k dispozícii
online
•Web stránka časopisu v 
AJ
•Kvalita web stránky
•Peer-review proces
•Vyhlásenie o publikačnej

etike

Pravidelnosť

Online prístup

„Spôsobilosť“

Politika 
časopisu

• Jasná redakčná stratégia/ 
koncept

• Peer-review politika
• Rôznorodosť pôvodu 

editorov
• Rôznorodosť pôvodu autorov

Kvalita 
obsahu

• Akademický príspevok 
odboru

• Jasný abstrakt (abstrakty v 
AJ)

• Súlad s cieľom a zameraním 
časopisu

• Jasná čitateľnosť článkov

Renomé

• Citovanosť časopiseckých 
článkov v Scopuse

• Citovanosť autorov v 
Scopuse

• Renomé členov edičnej rady

-
Technické náležitosti:
Abstrakt a názov v AJ
Bibliografia latinkou
ISSN
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ZARADENIE DO DATABÁZY – ZDROJE A ODKAZY

31

http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/

• Priebeh výberového konania

Suggestion Form – iba elektronicky

• Rady editorom a vydavateľom: ako sa stať
súčasťou Scopusu

• Manuály k vydavateľskej etike

• Otázky: titlesuggestion@scopus.com
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UŽITOČNÉ WEBSTRÁNKY

• SCOPUS INFO SITE
https://www.elsevier.com/solutions/scopus

• TUTORIÁLY
http://cz.elsevier.com/

• Viac o citačných modeloch:
http://www.journalmetrics.com/
Source-Normalized Impact per Paper – SNIP
The SCImago Journal & Country Rank - SJR
Impact per Publication - IPP
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www.elsevier.com/scopus

ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ!

Pripojte sa na náš Facebook:  Elsevier ČR a SR

dobbersteinova@gmail.com
0905/810 527
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www.elsevier.com/scopus

http://twitter.com/Scopus

http://blog.scopus.com/


