Časopisy, sborníky a Web of Science
Seminář dne 28. 2. 2013 v Nakladatelství MU

Tento materiál je zápisem ze semináře, který se zabýval zařazováním časopisů a konferenčních sborníků do
WoS (WoK). Odpovídá na základní problémové okruhy, které vzhledem k této problematice vznikají. Další
informace podá paní Mgr. Petra Georgala z ÚK PrF MU nebo Mgr. Ing. Jiří Jaroš z OVaV PrF MU.

Výběr časopisů
Publikační standardy pro časopisy
Obsah

včasné a pravidelné vydávání
mezinárodní editorské zvyklosti
anglická bibliografie
recenzované
další identifikátory (např. DOI, granty)

- obohatí tento časopis WoS svým obsahem?
- je a jak zastoupen tento obor ve WoS?
- porovnání časopisu s oborově stejnými ve WoS
- kvalita obsahu
Různorodost
- reprezentují autoři, editoři, vědecká rada mezinárodní vědeckou komunitu
- kdo je cílovou skupinou (mezinárodní nebo lokální)
Analýza citací
- nové časopisy: sledování citací v předešlých pracích jak autorů, editorů tak i recenzentů
Autocitace
- více než 80% časopisů má pouze 20% autocitací. Větší počet může způsobit vyřazení časopisu
Jak podat žádost pro hodnocení do WoS
-

preferovaná je elektronická verze časopisu
elektronická verze: web stránky, přihlašovací údaje pro vstup do full textu, tři čísla po sobě
jdoucí
- tištěná verze: tři za sebou vyšlá čísla, zaslané na adresu: Publication Processing, Thomson
Reuters, 1500 Spring Garden street, Fourth Floor, Philadelphia, PA 19130, USA
Průvodní dopis
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-

celý název časopis
ISSN
vydavatel a adresa
šéfredaktor a kontakt na něj
krátce napsat v čem je časopis jiný, jedinečný než ostatní, v čem je jeho přidaná hodnota
(chválit se, chválit se)
http://ip-science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/

Výběr konferenčních sborníků
Publikační standardy pro sborníky
- dochvilnost
- mezinárodní evropské zvyklosti (popisné názvy, abstrakt, klíčová slova, afiliace)
- recenzované
Obsah
-

kvalita prezentovaného výzkumu
obohatí téma WoS, obor, region?
Thomson Reuters upřednostňuje opakující se konference sponzorované prestižními vědeckými
společnostmi
- zahraniční hosté (kapacity v daném oboru)
Datum konference
-

Science - maximálně 4 roky dozadu
Social Science & Humanities – jen jestli jde o první vydání

Název konference
-

specifický název
místo konference

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/
Maximální počet přijatých sborníků za jeden rok 12 000.
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Doporučené strategické kroky od přednášejících z WoK
-

buďte konzistentní (v kterých měsících číslo vyjdou, počet článků, DOI – doporučují i e
časopisů)
informujte se o konkurenci
jak jsme velký a co si můžete dovolit
kdo jsou naši čtenáři
najděte dobré autory
dejte lepší podmínky než konkurence
buďte selektivní a udržujte kontakty s autory, i s těmi, které jste odmítli
přečte si Jourmal Selection essay na wokinfo.com

Žádné evalvační poplatky WoK nevybírá

Celá prezentace WoK je k nalezení na: http://www.muni.cz/press/events/calendar/39364960

Zpracovala Petra Georgala
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