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Elsevier spolupracuje s vědeckou komunitou už 125 let 
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Tradiční vydavatel Poskytovatel řešení 

Elektronicky 

Tisk 

• 1997 – Launch of 

ScienceDirect, 

the first large-scale 

electronic platform 

to the STM 

communities 

• 2004 – Launch of 

Scopus the largest 

abstract and citation 

database of research 

literature and quality 

web sources 

Elsevier je průkopníkem v oblasti elektronických nástrojů, které pomáhají ve vědecké práci, 

zvyšují její efektivitu a rozhodování odborníků v oblasti medicíny 

• 2009 – Launch of 

SciVal, a suite of 

online tools that 

provide data to 

support informed 

decision-making 

• 1847 – The Lancet 

publishes a report of the 

first caesarian performed 

under anesthesia 

• 1858 – Gray’s Anatomy is 

published 

• 20012– acquisition of 

Atira with its PURE 

research 

management 

system. 



Rozšiřování funkčnosti platforem, jejich integrace a vytěžování 
pomocí discovery services zjednodušuje vědcům jejich práci 

 4324 časopisů, knižních edic a příruček, 19225 referenčních děl, knih a 
svazků knižních edic 

 

 

 

 

 

 Integrace mezi produkty Elsevier 

 Discovery 

 Primo (Ex Libris) 

 Summon (SerialsSolutions) 

 EDS (EBSCO Discovery Service) 

 WorldCat Local (OCLC) 

 Article of the future 
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Přibližování se práci výzkumníků chytrými pomůckami a nástroji 
vytvořenými na  míru 
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Přehledná správa dokumentů pro výzkumníky 
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WebShop pomůže autorům na každém kroku publikačního procesu 
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www.webshop.elsevier.com 
 



Source: “E-journals: their use, value and impact - Phase One report”, RIN, April 2009

E-Journal use and relation with research success E-Journal use drives research success

H1: Spending drives use 

H2: Use drives research 

success

H3: Spending drives 

research success
H4: Use drives spending

H5: Research success 

drives use

H6: Research success 

drives spending

Source: “E-journals: their use, value and impact - Phase Two report”, RIN, January 2011

• 2x nárůst stažení článku předznamenává 3x nárůst  článků napsaných a 2.7x nárůst 

PhD, a také 4x nárůst získaných grantů 

• Na základě výzkumu během tří let se ukazuje silná korelace: využití elektronických 

časopisů predikuje vědecký úspěch 

(Snadný) přístup k vědeckým informacím napomáhá efektivitě výzkumu - 

externí studie 
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Elsevier a otevřený přístup  
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Elsevier za hranicemi otevřeného přístupu 

 Production and hosting on ScienceDirect 

 sponzorované hostování časopisu na platfiomě SD (zlatá cesta) 
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Výhody 

Zviditělnění profilu národních publikací 

Celosvětová viditelnost 

Rozvoj vysokoprofilového akademického časopisu : reprezentuje ČR 

Získání expertízy v akademickém publikování díky publikování společně s Elsevier 

Kritéria 

Recenzované odborné periodikum 

Dodržování mezinárodní etická a vydavatelská pravidla 

Anglický název, klíčová slova a abstrakt 

Je zajímavý pro uživatele ScienceDirect 

 



Případová studie 
Uživatelské a citační statistiky 

Národní časopis interdisciplinárního charakteru, P&H od r. 2010: 

 

                              

  počet stažení během dvou let vzrostl z  49835 v r. 2011 na 78328   
          v r. 2012. 

                         

   

  počet citací mezi lety 2010 - 2012 (Scopus) 
 

Články zaslány z 27 zemí 

Publikovány články od autorů ze 17  zemí 

 

 

 

x 2  

x 3 



Základem sledování a hodnocení výzkumu je bibliometrie, tedy 
citační data 

 50 000 000 záznamů ve Scopus 

 75 000 knih bude přidáno do Scopus během 2013-2015 (zdarma) 

 2 820 časopisů navrženo k zařazení v r. 2012, z nichž 1 020 bylo postoupeno 
do výběrového řízení 

 47% (27.5% CZ) časopisů z výběrového řízení bylo zahrnuto do Scopus 
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Scopus si během několika málo let vydobyl silnou pozici v hodnocení vědy 

Více než 95 nejlepších světových laboratoří, institucí a organizací věřejné správy využívá Scopus pro hodnocení 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://archive.innovation.gov.au/ministersarchive2011/PublishingImages/ARC/2001ARCLogo.jpg&imgrefurl=http://archive.innovation.gov.au/ministersarchive2011/Carr/MediaReleases/Pages/ADECADEOFDISCOVERYAUSTRALIANRESEARCHCOUNCIL.html&usg=__sLPQKv2Zl8HLI39Iij5xjh7XoW4=&h=124&w=250&sz=28&hl=en&start=6&sig2=ZLHQHxp1eu9hrpCXw63kCg&zoom=1&tbnid=WdFdyTIicJJHqM:&tbnh=55&tbnw=111&ei=z-g0T_bzIZGa-wb1oMjqAQ&prev=/search?q=australian+research+council&um=1&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://escweb.wr.usgs.gov/share/mooney/USGS_green.jpg&imgrefurl=https://profile.usgs.gov/mooney/&usg=__Wg9gzYXQM8u6FWAZYtmEiM6xZpc=&h=822&w=2226&sz=400&hl=en&start=1&sig2=4C13SzWZW3y9ux8MQ-JWCg&zoom=1&tbnid=KjL5_kOHzCJdaM:&tbnh=55&tbnw=150&ei=Veo0T_KDDsWR-wa_jeGeAg&prev=/search?q=us+geological+survey&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://thinkprogress.org/wp-content/uploads/2010/10/education-1.jpg&imgrefurl=http://thinkprogress.org/politics/2010/10/28/127039/eliminate-dept-educ/&usg=__F5vTbhRAjevIoykYKU_3NVmYe0w=&h=600&w=600&sz=139&hl=en&start=2&sig2=ItxXjpg0HZLELIGm9rnjBw&zoom=1&tbnid=Vqolabk3viZ10M:&tbnh=135&tbnw=135&ei=xeo0T5OyG8ia-gaouoiKAg&prev=/search?q=department+of+education&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.gwumc.edu/pharm/Symposium/NIH Logo.jpg&imgrefurl=http://www.gwumc.edu/pharm/symposium.htm&usg=__A1spxJLe9Hxauo5T5T3TxertdKE=&h=833&w=842&sz=95&hl=en&start=2&sig2=cZsV3hbHBVxaRLLH4ItdNQ&zoom=1&tbnid=EmLTz3habZLVZM:&tbnh=143&tbnw=145&ei=Les0T_j6J8-c-waAw7XnAQ&prev=/search?q=national+institute+of+health&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.photonicquantum.info/images/nrc_logo.jpg&imgrefurl=http://www.photonicquantum.info/CV.html&usg=__5gb4oscYR1VmeS_H3juApSHMDyE=&h=396&w=2546&sz=42&hl=en&start=5&sig2=HYhVtVgYdQaHIZmEcV6ypA&zoom=1&tbnid=D78IZF6WXT8FcM:&tbnh=23&tbnw=150&ei=ues0T73rBIKk-gaD7_z7AQ&prev=/search?q=national+research+council+canada&hl=en&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i44.tinypic.com/n149dv.jpg&imgrefurl=http://www.myengg.com/engg/info/tag/nits/&usg=__Q9PVd-Ezy0_Z7w0eq2XP2gADm14=&h=431&w=374&sz=104&hl=en&start=13&sig2=rIXmYgeg-q-KCmiPoTFOKA&zoom=1&tbnid=3BkZ9o20fWs0MM:&tbnh=126&tbnw=109&ei=tO00T4aWD4yl-gbkh9X3AQ&prev=/search?q=national+institute+of+technology+india&um=1&hl=en&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1


Rozvoj Scopus směrem ke zdroji kvalitních citačních dat 

 Orcid ID 

 Projekty čištění dat 

 Nové metriky 

 API 
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28,1% 

9,3% 

12,5% 

50,1% 

20,9% 

15,2% 

9,4% 

54,6% 

25,4% 

13,0% 

11,1% 

50,4% 

Role Elsevier v českém výzkumu 
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Get cited Read 

Publish Cite 

Other 

Publisher B 

Publisher A 

Elsevier 

Disseminate 

Get cited share 

Cite share 

Investigate 

Publication share 

Certify 

Publisher B 

Publisher A 

Elsevier 

Other 

Other 

Publisher B 

Publisher A 

Elsevier 

Certify Certify 

 
Case in point: 
Czech Republic – all affiliations 
 

Source: 
Scopus data 2007-11 

 

Coverage: Approximately 5,000 
publishers 



Narůstají požadavky na informace pro řízení výzkumu 
(1) Current Research Information Systems (CRIS): příklad Pure 
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Změna v příjmech z grantů v UK, 2012 vs 2011 

Vzorek obsahuje 20 britských univerzit, které jsou mezi největšími příjemci grantů v 2012 

Zdroj: SciVal 

+12% 

-11% 

Univerzity s Pure Univerzity bez Pure 

Příjem 2011 (£Million): 161 593 

Příjem 2012 (£Million): 180 531 

Změna 2011-2012 (£Million): +19 -62 
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Narůstají požadavky na informace pro řízení výzkumu:  
(2) Data a metriky pro vzájemné srovnávání: příklad Snowball Metrics 

http://www.snowballmetrics.com/  
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Narůstají požadavky na informace pro řízení výzkumu:  
(3) Požadavky na analytické nástroje 

Zdroj: SciVal Spotlight 



Research Networking Systems—ReachNC / SciVal Experts 

http://www.experts.scival.com/reachnc/ 

Narůstají požadavky na informace pro řízení výzkumu:  
(4) Požadavek na viditelnost, vizibilitu výzkumu – příklad North Carolina 

http://www.experts.scival.com/reachnc/
http://www.experts.scival.com/reachnc/


Řada SciVal poskytuje data potřebná pro různé činnosti 

v souvislosti s hodnocením a řízením výzkumu 
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Acquire research 

funding 

Identify and build on research strengths 

Grow national and/or 

global prestige 

• Find funding opportunities 

• Search for collaborators 

•Manage applications 

• Identify existing strengths  

• Identify researchers for  recruiting or collaboration,  conduct “what-if” scenarios 

• Find funding opportunities in areas of strength 

Examples... 

• Improve collaboration within the 

   university and with other institutions 
 
• Improve performance by evaluating 

   periodically on all levels and 

   adjusting research strategy   
 

• Improve visibility to show 

  performance and expertise to the 

   global research community 

 

Transparent and effective research management 

• Capturing  and managing all processes of research in organizations for all type of users 

• Provides comprehensive and easy reporting functionalities at any level 



DĚKUJI ZA POZORNOST. OTÁZKY? 

l.vavrikova@elsevier.com 
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