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Informační kargo?

Správný špeditér?

Poradíme, doporučíme...



 Cílem publikování je prezentovat práci tak, 
aby byla:

 vyhledavatelná a nalezitelná pro co nejširší 
spektrum uživatelů

 využívaná a tedy i citovaná

 dostupná na takovém místě, které má v rámci 
vědecké komunity určitý kredit



Způsoby publikování

 Nevyhovující:

 osobní webové stránky

 blogy, komunitní servery

 neodborné (nedostatečně) spravované stránky 
odborného časopisu, instituce...

 Vyhovující:

 Publikace dostupné prostřednictvím odborných 
databází (e-journals kolekce, plnotextové 
databáze...)

 Profesionální odborné portály



Proces schvalování 
konkrétního titulu

 Podmínky:

 Vždy individuální, neexistuje přehled specifických 
požadavků, které je nutné splnit

 Doporučené body

 Většinou omezení „latinkou“



Proces schvalování 
konkrétního titulu

 „Plusové body“:

 Poptávka po titulu

 Unikátní titul

 Plný text

 Citovanost



Výběr špeditéra

 ProQuest

 CABI

 Gale, a Cengage company

 H.W.Wilson



ProQuest

 Požadavky na obsah

 Abstrakt PREFEROVÁN

• není podmínkou

 Jazyk abstraktu PŮVODNÍ

 Plný text PREFEROVÁN

 Jazyk plného textu PŮVODNÍ



 První úroveň

 Minimální počet vydání za rok NESTANOVENO

 Formát titulu NESTANOVENO

• tištěný vs. elektronický 

 Způsob indexování titulu Cover-To-Cover

• cover-to-cover vs. výběr konkrétních článků

 Minimální stanovená délka článku NESTANOVENO

ProQuest



 Exkluzivita pro vydavatele NE

• vydavatel může svůj titul i nadále zpřístupňovat jinou 
cestou

 Poplatky za publikování titulu NE

• poplatky vydavateli za umístění titulu do jeho kolekce, 
služby a pod.

 „Royalty Fees“ pro vydavatele ANO

• pouze pro tituly obsahující plné texty

• poplatky jsou automaticky načítány a pravidelně 
vyúčtovávány s vydavatelem 

ProQuest



 Přístup do titulu pro vydavatele NE

 Počet tištěných vydání nutných pro posuzovací 
proces 2

• platí pouze pro tištěné tituly

ProQuest



CABI

 Požadavky na obsah

 Abstrakt ANO

 Jazyk abstraktu ANGLIČTINA

 Plný text NE

• plný text je výhodou

 Jazyk plného textu PŮVODNÍ



 Minimální počet vydání za rok NESTANOVENO

 Formát titulu NESTANOVENO

• tištěný vs. elektronický 

 Způsob indexování titulu VÝBĚR ČLÁNKŮ

• u některých cover-to-cover, dle rozhodnutí editorů

 Minimální stanovená délka článku NESTANOVENO

CABI



 Exkluzivita pro vydavatele NE

• vydavatel může svůj titul i nadále zpřístupňovat jinou 
cestou

• plnotextové tituly nesmí být zpřístupňovány 
prostřednictvím velkých agregátorů

 Poplatky za publikování titulu NE

• poplatky vydavateli za umístění titulu do jeho kolekce, 
služby apod.

 „Royalty Fees“ pro vydavatele NE

CABI



 Přístup do titulu pro vydavatele NE

 Počet tištěných vydání nutných pro posuzovací 
proces 3

• platí pouze pro tištěné tituly

CABI



 Požadavky na obsah

 Abstrakt ANO

 Jazyk abstraktu NEURČENO

• preferována angličtina

• nelze použít např. čínské znaky

 Plný text PREFEROVÁN

• titul bez FT zařazen pouze v případě unikátnosti

 Jazyk plného textu PŮVODNÍ

GALE, a Cengage Company



 Formát titulu NESTANOVENO

• tištěný vs. elektronický 

 Způsob indexování titulu Cover-To-Cover

• u plnotextových titulů

 Minimální stanovená délka článku NESTANOVENO

GALE, a Cengage Company



 Minimální počet vydání

• při tandardní periodicitě (alespoň 2x ročně) požaduje 
vydavatel data za minimálně 2 roky

• pokud titul vychází 1x ročně, minimálně 5 let

• toto vše může být jinak, jedná-li se o unikátní titul

GALE, a Cengage Company



 Exkluzivita pro vydavatele NE

• vydavatel může svůj titul i nadále zpřístupňovat jinou 
cestou

 Poplatky za publikování titulu NE

• poplatky vydavateli za umístění titulu do jeho kolekce, 
služby a pod.

 „Royalty Fees“ pro vydavatele ANO

• pouze pro tituly obsahující plné texty

• poplatky jsou automaticky načítány a pravidelně 
vyúčtovávány s vydavatelem 

GALE, a Cengage Company



 Přístup do titulu pro vydavatele NE

 Počet tištěných vydání nutných pro posuzovací 
proces NESTANOVENO

 Preferovány peer-rewieved tituly, ale není 
podmínkou

GALE, a Cengage Company



 Požadavky na obsah

 Abstrakt ANO

 Jazyk abstraktu ANGLIČTINA

 Plný text PREFEROVÁN

• plný text je výhodou ve schvalovacím procesu

 Jazyk plného textu PŮVODNÍ

• angličtina preferována

H.W.Wilson



 Minimální počet vydání za rok NESTANOVENO

 Formát titulu NESTANOVENO

• tištěný vs. elektronický 

 Způsob indexování titulu Cover-To-Cover

 Minimální stanovená délka článku ½ STRÁNKY

H.W.Wilson



 Exkluzivita pro vydavatele NE

• vydavatel může svůj titul i nadále zpřístupňovat jinou 
cestou

 Poplatky za publikování titulu NE

• poplatky vydavateli za umístění titulu do jeho kolekce, 
služby a pod.

 „Royalty Fees“ pro vydavatele ANO

• pouze pro tituly s plným textem

• poplatky jsou automaticky načítány a pravidelně 
vyúčtovávány s vydavatelem 

H.W.Wilson



 Přístup do titulu pro vydavatele ANO

• 1 SU zdarma do konkrétního titulu – platí pro tituly s 
plným textem

 Počet tištěných vydání nutných pro posuzovací 
proces 2

H.W.Wilson



Přehled

 ProQuest

 CABI

 Gale, a Cengage company

 H.W.Wilson



 Všeobecně platí, že finální rozhodnutí o 
zařazení nebo nezařazení titulu do portfolia 
vydavatele je vždy rozhodnutí individuální.

Nejzákladnější pravidlo:



Otázky?



Děkuji za pozornost

Albertina icome Praha, s.r.o.

Jakub Petřík
jakub.petrik@aip.cz


