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Metodika výběru jednotlivých časopisů pro rok 2018 
Text metodiky vypracován výkonným týmem CzechELib:     25. 6. 2018 

Doporučeno Odbornou radou CzechELib ke schválení:     25. 6. 2018 

Datum schválení Řídicím výborem projektu CzechELib:     14. 8. 2018 

 

Úvod 

Pořizování jednotlivých časopiseckých titulů je v rámci většiny konsorcií věc spíše výjimečná, 

omezená obvykle na nejprestižnější (a nejdražší) časopisy typu Nature, Science (viz např. 

FinELib). 

Proto i Metodika CzechELib obsahuje řadu výjimek a kvalifikovaných doporučení Odborné rady. 

Princip: 

Podpořeny budou pouze nejprestižnější tituly z horního percentilu (stanoven podle databáze 

Scopus). 

Definice: 

EIZ je elektronický informační zdroj, který prošel schválením Odbornou radou jako zdroj 

pro podporu vědy a výzkumu. 

SJR je SCImago Journal Rank. 

UI je účastnická instituce. 

Přístup k EIZ znamená institucionální přístup k EIZ (IP rozsahy; ověření přes Shibboleth, kde 

oprávnění je uděleno na základě příslušnosti k afilaci). Možnost vzdáleného přístupu pro uživatele 

z jiných institucí na základě registrace fyzické osoby se za přístup k EIZ nepovažuje. 

Počet hlasů UI je počet institucí, které hlasovaly pro daný EIZ. V případě, že instituce zajišťuje 

přístup k EIZ pro více právnických osob, je pro tento EIZ její hlas roven počtu těchto institucí 

(pozn.: týká se prakticky jen vybraných případů u KNAV a FgÚ AV ČR); každý z těchto případů 

musí být explicitně doporučen Odbornou radou CzechELib. 

Postup výběru 

Kategorie 

časopisu 

Stručná charakteristika Obecně potřebný počet hlasů 

UI 

A V horním percentilu podle SJR v databázi Scopus 3 

 

Postup sestavení percentilu a decilu 

Horní percentil je sestaven jako sjednocení horních percentilů z jednotlivých let 2012 až 2016 ze 

seznamu časopisů databáze Scopus. 
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Vyloučení 

Vyloučené formáty 

Vyloučeny jsou tištěné (print only) časopisy. Vyloučeny jsou časopisy tištěné v kombinaci 

s elektronickou verzí (print + online bundle). 

Vyloučené podle pokrytí v kolekcích 

Časopisy zahrnuté v kolekcích, které jsou již pořizovány v rámci CzechELib, jsou taktéž vyloučeny 

(hlasování v roce 2017). Tituly pokryté v kolekcích agregátorů/archivačních (ProQuest, EBSCO, 

JSTOR) mohou být zahrnuty, pokud jsou tyto tituly v kolekcích agregátorů embargované. 

Odlišení vydavatele je na úrovni podle „Publisher“, nikoli „Publisher_Imprint“. To znamená, že Cell 

Press je považován za separátního vydavatele, stejně tak Nature Publishing Group. 

V roce 2018 nebudou vydavatelé Open Access zatím podpořeni. 

Sestavení seznamů 

Seznam titulů pro kategorii A sestavuje CzechELib, instituce indikují svůj zájem. V případě, že 

počet zájemců překročí hranici 3+, postupuje časopis do dalšího kola (zjišťování cen). 

Výjimky 

U časopisů Nature Publishing Group (nyní označováno jako Nature Research Group v rámci 

SpringerNature), AAAS (Science ad.) a Cell Press je uplatněna výjimka – protože převážná část 

portfolia je v horním percentilu, je sestavení konsorcia povoleno na úrovni NPG (NRG), AAAS 

a Cell Press, tedy není požadována hranice 3+ pro každý jednotlivý titul, nýbrž postačuje 3+ pro 

tyto tři vydavatele. 

 

 


