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Váš UŽIVAteLsKÝ ÚČet 
pro přístup k uloženým 
seznamům časopisů 
a zprávám

VYHLEDEJTE časopis 
podle názvu, ISSN 
nebo zkratky JCR

ZVOLTE jednu nebo 
více kategorií pro 
analýzu

FILTRUJTE podle 
vydání nebo stavu 
otevřeného přístupu

FILTRUJTE podle 
kvartilu impakt 
faktoru časopisů

NASTAVTE rozsah 
impakt faktoru nebo 
percentilu

OTEVŘETE uložené 
seznamy časopisů 
a zprávy

STÁHNĚTE data 
z níže uvedené 
tabulky

ZOBRAZTE data na 
úrovni kategorií

VYTOŘTE srovnání 
časopisů nebo vlastní 
seznamy časopisů

ZVOLTE, které 
ukazatele se zobrazí 
v tabulce

SEŘAĎTE tabulku 
kliknutím na záhlaví 
sloupce

ODEŠLETE vybrané 
filtry pro vytvoření 
seznamu

VYBERTE časopisy pro 
srovnávací zprávy nebo 
k přidání do vlastního seznamu
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– PROFIL ČASOPISU 

VYTVOŘTE grafy 
trendů

ZOBRAZTE současné 
a historické ukazatele

KLIKNUTÍM 
zobrazte podrobnosti 
o výpočtu

ZOBRAZTE pozici 
časopisu v kategorii 
a percentil JIF

ZOBRAZTE časopisy, 
které citují tento 
časopis nebo jsou 
tímto časopisem 
citovány

VIZUALIZUJTE 
související časopisy 
podle vztahů „je 
citován“ a „cituje“

STÁHNĚTE data 
nebo vizualizace 
časopisu 

PŘESUNUTÍM 
UKAZATELE MYŠI 
na kategorii zobrazte 
popis kategorie

KLIKNUTÍM na 
kategorii zobrazte 
všechny nadpisy 
přiřazené dané 
kategorii

ZOBRAZTE data 
o historii trendu
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– CO JE InCItES JOURnAL CItAtIOn REPORtS? 

ZpráVA o poroVnání ČAsopIsů 

VYTVÁŘEJTE a UKLÁDEJTE 
souběžně porovnání časopisů, 
která zahrnují průběžná data 
o trendech a data kvartilů

VIZUALIZUJTE vztahy týkající 
se citování dat mezi daným 
časopisem a 20 nejvýznamnějšími 
časopisy ve vaší síti

Databáze Journal Citation Reports® poskytuje systematické a objektivní prostředky pro vyhodnocování předních světových 
vědeckých časopisů. Nabízí jedinečný přístup k hodnocení a porovnávání časopisů shromažďováním a tabelováním počtů 
citací a článků prakticky ze všech odborů v oblastech vědy, sociálních věd a technologií. Databáze Journal Citation Reports 
umožňuje porovnávat časopisy a zjišťovat, které jsou pro vás nejpodstatnější, a může poskytnout následující údaje:

•	 Nejčastěji citované časopisy v daném oboru
•	 Časopisy s nejaktuálnějšími informacemi 

z daného oboru
•	 Časopisy s největším vlivem v daném oboru

•	 Časopisy s nejvíce publikovanými články 
v daném oboru

•	 Data oborových kategorií pro srovnávání 
s kritérii

Citační data v databázi JCR pocházejí z více než 11 800 časopisů, což představuje více než 2 500 vydavatelů z celého 
světa a více než 230 vědních oborů. Každoroční vydání obsahuje publikační data předchozího roku a ukazuje vztah mezi 
citujícími a citovanými časopisy ve srozumitelném a snadno použitelném uspořádání.
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KontAKtUJte nás:

severní a Jižní Amerika 
Philadelphia  +1 800 336 4474
 +1 215 386 0100

evropa, střední východ a Afrika 
Londýn  +44 20 7433 4000

Asie a tichomoří 
Singapur  +65 6775 5088
Tokio  +81 3 4589 3100

Úplný seznam poboček najdete na adrese:  
ip-science.thomsonreuters.com/contact

– kLíČOvé mEtRIky
ceLKoVÝ poČet cItAcí
Celkový počet citací udává celkový počet, kolikrát 
byl každý časopis citován všemi ostatními časopisy 
zahrnutými do databáze v aktuálním ročníku JCR.

ImpAKt fAKtor
Impakt faktor udává četnost, se kterou je běžný 
článek z časopisu citován v daném roce. Tuto hodnotu 
můžete použít k vyhodnocení nebo porovnání relativní 
důležitosti časopisu vzhledem k dalším časopisům ze 
stejného oboru nebo ke zjištění četnosti, s jakou jsou 
citovány články, pokud chcete určit nejlepší časopisy pro 
svou kolekci.

ImpAKt fAKtor ZA pět Let
Impakt faktor za pět let udává průměrný počet článků 
z časopisu publikovaných během posledních pěti let, 
které byly citovány v příslušném ročníku databáze 
JCR. Tuto metriku lze použít k lepšímu posouzení 
vlivu časopisů v oborech, v nichž se vliv publikovaného 
výzkumu vyvíjí během delšího časového období.

Index beZprostřední odeZVy
Index bezprostřední odezvy udává četnost citace 
běžného článku z časopisu během roku, kdy byl 
publikován. Tento údaj je užitečný pro vyhodnocení 
časopisů, které publikují informace o špičkových 
výzkumech.

poLoČAs cItoVAteLnostI
Poločas citovatelnosti poměřuje stáří citovaných článků 
stanovením počtu posledních let, která se podílejí 
50 % na celkovém počtu citací časopisu v aktuálním 
roce. Tato hodnota je užitečná při správě kolekce 
a rozhodování o archivaci. Vydavatel může tuto hodnotu 
využít k přizpůsobení zaměření časopisu, aby byl 
konkurenceschopný v jiných segmentech trhu.

cItoVAteLné poLoŽKy
Počet položek uvažovaných ve jmenovateli při výpočtu 
impakt faktoru. Mezi typy dokumentů, které jsou 
považovány za citovatelné, patří články a recenze. 
Úvodníky, zprávy a podobný obsah nejsou do 
jmenovatele zahrnuty, ale mohou přispět citacemi do 
čitatele.

percentIL ImpAKt fAKtorU ČAsopIsU (JIf)
Pozice časopisu v kategorii určená podle impakt faktoru, 
vyjádřeného formou percentilu. Například časopis 
s percentilem JIF 89 vykazuje lepší výsledky než 89 % 
časopisů v této kategorii.

metrIKy eIGenfActor® 
Metriky Eigenfactor vycházejí z dat o citování časopisů 
z databáze JCR a kromě počtu citací příslušného 
časopisu zohledňují také strukturu citační sítě jako 
celku ke stanovení vlivu citací ve vědecké literatuře. Tyto 
metriky jsou dostupné pro databázi JCR z roku 2007 
a novější. Podrobnější informace naleznete na adrese 
http://www.eigenfactor.org.

ZísKání nápoVědy
Kliknutím na tlačítko Help (Nápověda) na libovolné stránce 
získáte podrobnou nápovědu pro funkce a také podrobné 
příklady. 

Mějte stále přístup k nejnovějším informacím o databázi Journal 
Citation Reports na adrese: 
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports

Technickou podporu pro svou oblast můžete kontaktovat na 
adrese: 
ipscience.tr.com/support/

Vzdělávací tým můžete kontaktovat na adrese: 
ip-science.tr.com/info/contacttraining/

Průběžně zaznamenávaná a živá webová školení najdete na 
adrese: 
ip-science.tr.com/training


