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a časopisu
• Odborný časopis
• Vědecký časopis
• Impaktovaný časopis
• Otevřený časopis (open 

access journal)



Vydavatelé oborových periodik s 
celostátní působností v ČR





Vydavatelé českých oborových periodik s 
regionální působností



Vydavatelé oborových periodik s 
celostátní působností v SR





KOŠICKÝ A PREŠOVSKÝ 
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ 
KRAJ



ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



NITRANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ 
KRAJ



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ 
KRAJ



BANSKOBYSTRICKÝ 
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ



TRENČÍNSKÝ SAMOSPRÁVNÝ 
KRAJ



Jak a kde nás najdete?
 Ucelený seznam oborových periodik najdete 

například na stránkách portálu Informace 
pro knihovny (IPK), který spravuje 
Knihovnický institut NK ČR: 
http://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/06_Kn
ihovnicka_a.htm



 Soupis vycházejících slovenských periodik 
najdete na portálu InfoLib: 
http://www.infolib.sk/sk/precitajte-si/knih
ovnicke-casopisy/casopisy-slovenskych-knizn
ic.html. 
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Jak publikuji slovenští autoři v 
českých knihovnických 
periodicích a naopak Spolupráce českých periodik se slovenskými 

autory: V českých časopisech bylo od 
roku 2000 publikováno 331 článků ve 
slovenštině (českých článků z českých 
oborových časopisů je v databázi KKL 
zastoupeno celkem 5197).

 Spolupráce slovenských periodik s českými 
autory - ve slovenských knihovnických 
časopisech je 182 českých článků, údaje 
jsou ze šesti periodik a jsou od roku 2000.





Recenzovaná periodika
 Recenzní řízení (otevřené versus 

uzavřené)
 Recenzent
 Recenzní posudek



Redakční práce
 Stanovení koncepce časopisu
 Příprava témat a náplně časopisu
 Oslovení autorů
 Příjem příspěvků
 Vhodní recenzenti
 Korektury
 Komunikace s autory
 Správa webových stránek
 Redakční administrativa
 Dodržování časového harmonogramu
 Marketing časopisu




Dotazník
 Listopad 2013–leden 2014
 Kvantitativní metoda
 Slovenská a česká knihovnická periodika
 12 otázek s uzavřenými odpověďmi
 100% návratnost




Otázky 1-3
1. Vychází vaše periodikum elektronicky či v  tištěné 
podobě, ev. obojí? 
 Odpovědělo 7 dotazovaných, že vychází pouze elektronicky, 3 v tištěné podobě a 23 periodik 
vychází v obou podobách, tzn. elektronicky i v tištěné formě.



2. Periodicita vašeho periodika?
Překvapivě nejvíce periodik vychází měsíčně (13), poté čtvrtletně (12) a nejmenší část pololetně 
(6). Žádnou odpověď neuvedly redakce dvou časopisů, s vysvětlením, že již nemají pravidelnou 
periodicitu. V posledních letech opět z ekonomických důvodů část knihovnických periodik 
musela svoji periodicitu omezit.

3. Je vaše periodikum recenzované nebo 
nerecenzované či částečně recenzované?
 Z českých a slovenských knihovnických periodik je nerecenzováno 23, částečně recenzováno je 
8, zcela recenzováno 0. Jedna odpověď byla, že redakce neví.





Otázky 4-6
4. Kolik členů má redakční rada vašeho 
časopisu?
 Největší počet (27 redakčních rad) má od 5 do 10 členů. Další (5) mají více než 10 
členů. Jedna redakce neodpověděla.

5. Jak často se schází redakční rada?
Odpovědi byly následující: 1–2krát ročně se schází 12 redakčních rad. Nejvýše 3-
6krát ročně se schází 15 redakčních rad a 6–12krát ročně jen 4 redakční rady. Na 
tuto otázku neodpověděly redakce 2 periodik. 

6. Převažující vzdělání členů redakční rady?
 Zde bylo jednoznačně převažující vysokoškolské vzdělání, a to v 32 redakčních 
radách, pouze v jedné bylo převažující středoškolské vzdělání.





Otázky 7-9
7. Průměrný věk členů redakční rady?
Nejvíce členů redakčních rad je ve věku od 41 do 50 let (17 periodik), potom následuje věk 51 a 
více let (12 periodik), nejméně redakčních rad má své členy ve věku do 40 let (4 periodika).

8. Je členství v redakční radě funkcí čestnou nebo 
placenou?
Funkci čestnou uvedlo 31 periodik, placenou 1 periodikum, neuvedeno v 1 případě.

9. Jaký druh komunikace používáte v rámci redakční 
rady?
 U této otázky byla možnost výběru z více odpovědí. Pouze e-mail používá 5 periodik, pouze 
elektronickou konferenci neuvedlo žádné periodikum. Nejvíce (19 periodik) uvádělo kombinaci 
osobního setkání a elektronické komunikace. V 5 případech došlo na e-mail, kombinaci 
osobního setkání a elektronické komunikace. Ve 4 případech byly uvedeny všechny možnosti: e-
mail, elektronická konference, kombinace osobního setkání a elektronické komunikace.





Otázky 10-12
10. Jaký druh komunikace preferujete?
Osobní setkání uvedla 4 periodika, elektronickou komunikaci 6 periodik, kombinaci 
osobního setkání a elektronické konference 23 periodik.

11. Z čeho čerpáte náměty pro svoji práci?
Nejvíce redakcí čerpá z vlastních námětů (31), následuje vlastní iniciativa autorů 
(30), poté konference a odborné akce (25), reakce na aktuální dění, výročí, úmrtí 
apod. (21). 

12. Kdo spravuje webové stránky časopisu?
Opět jednoznačné odpovědi: 32 periodik si je spravuje vlastními silami, jen jedno 
jediné je spravováno externě.





Pravidla pro Scopus
 Abstrakta v angličtině
 Všechny citace v latinské abecedě
 Úroveň recenzování (peer-review). Recenzování 2 recenzenty. Nejlépe, když je to 

uvedeno i v tiráži (nebo někde jinde) v časopise (recenzní řízení v impakt. časopisech 
jsou náročná a není možné, aby měl autor předem přislíbeno, že jeho článek redakce 
přijme bez úspěšného absolvování recenzního řízení u renomovaných recenzentů).

 Geografická pestrost redaktorů a autorů (např. mezinárodní složení redakční rady, 
mezinárodní autoři apod.)

 Titul časopisu musí mít akademický přínos k danému oboru
 Srozumitelnost abstraktu
 Soulad příspěvků s tematikou/zaměřením časopisu
 Srozumitelnost článků
 Citovanost redaktorů časopisu ve Scopus
 Citovanost článků z časopisu ve Scopus
 Pravidelné vydávání (vydávání není opožděno)
 Obsah je dostupný online
 Posuzuje se úroveň homepage a homepage titulu musí být dostupná v angličtině
 Užší zaměření je velkou výhodou
 Bezpodmínečně musejí být u každého článku anglické abstrakty
 Výhodou můžou být čísla DOI, která se přidělují jednotlivým článkům: 

http://knihovna.cvut.cz/veda/doi-na-cvut/



http://knihovna.cvut.cz/veda/doi-na-cvut/


Minulost



90. léta



Budoucnost?
 Tištěná versus elektronická
 Více či méně oborových periodik
 Finanční soběstačnost
 Identifikátor DOI
 Výchova kvalitních autorů



Děkuji za pozornost

Renáta Salátová
renata.salatova@nkp.cz

mailto:renata.salatova@nkp.cz
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