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FAKTA

• Abstraktová a citační databáze recenzované literatury.

• Vědecké a odborné publikace. Převažuje anglický jazyk.

• Elsevier. Vznik 2004. 

• Indexace referencí. Jejich úplné pokrytí od roku 1996 (nyní od 
roku 1970).

• Citační analýza. Biblometrie. Metriky. Vizualizace.

• Nejstarší publikace od roku 1823.

• NTK má na starosti konsorcium v ČR.
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https://www.techlib.cz/cs/2981-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk
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NÁSTROJE A FUNKCE

• Vyhledávání
 Document search,
 Author search,
 Affiliation search,
 Advanced search,
 Browse Sources.

• Funkce:
 Analyze Search Results,
 Citation overview,
 Profily autorů a organizací,
 Alerts (nutné přihlášení),
 Lists (nutné přihlášení),
 Compare journals.
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OBSAHOVÉ POKRYTÍ DATABÁZE

• Časopisy. Kvalita obsahu (peer-review).

• Content Selection and Advisory Board (CSAB).

• Scopus Title Evaluation Platform (STEP).

• Časopisy musí mít ISSN a splňovat podmínky pro přijetí.

• Pro více informací:
 Content Policy and Selection (web),

 Scopus Content Coverage Guide (pdf).

• Title Re-evaluation.
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http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/scopus_content_coverage_guide.pdf
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ
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ČASOPISY a SBORNÍKY

• Browse sources / Compare journals.
 Je časopis ve Scopusu?, Jaký je jeho “impact faktor“?, Jsou za časopis RIV body?

• Seznam indexovaných časopisů/sborníků lze stáhnout díky 
Journal Title List (xls).
 Obsahuje podrobnější oborovou klasifikaci a indikátory.

 OA časopisy jsou odlišeny. DOAJ a ROAD.

• Title Re-evaluation.

• Pokročilé vyhledávání:
 SRCTITLE(), ISSN(), ISSNP(), EISSN(), VOLUME(), ISSUE(), DOCTYPE(), 

SRCTYPE().
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https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0015/91122/title_list.xlsx
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection#title_re-evaluation


KNIHY

• Browse sources (knižní série).

• Knihy, knižní série, kapitoly.

• Book Titles Expansion Program. 
 Vlastní výběr titulů/nakladadelství.

• Seznam indexovaných knih/knižních sérií lze stáhnout díky Book
Title List (xls).

• Pokročilé vyhledávání:
 SRCTITLE(), ISBN(), SRCTYPE(), DOCTYPE.
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https://www.elsevier.com/about/press-releases/science-and-technology/elsevier-announces-its-scopus-book-titles-expansion-program
https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0016/91123/Scopus_books_01_03_16.xlsx


OBOROVÁ KLASIFIKACE

• Vlastní oborová klasifikace: 
 Science Areas (27 hlavních oblastí),

 Subject Categories (313 oborů).

• Klasifikace ZDROJŮ, nikoliv obsahu.

• Pokročilé vyhledávání podle 27 oblastí:
 SUBJAREA() + kombinace s klíčovými slovy a dalšími vyhledávacími 

prvky.

• Část obsahu (80 %) je indexována ručně pomocí slovníků 
klíčových  slov: 
 MeSH (MEDLINE/PubMed), EMTREE medical terms, …
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AUTOŘI

• Author search
 Příjmení, iniciály křest. jména, organizace, ORCID, obor.

• => PROFIL AUTORA
• K  profilu se dostanete také přes výsledky vyhledávání nebo funkci 

Analyze search results.
• Základní metriky.
• Identifikátor Author ID – časté jsou duplicity. Integrace s ORCID.
• Scopus Author Preview (volně přístupný).
• Pokročilé vyhledávání:

 AUTH(), AUTHLASTNAME(), AUTHFIRST(), AUTHOR-NAME().
 AU-ID().
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https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url


INSTITUCE

• Affiliation search
 AJ/CZ název výzkumné instituce, univerzity, ….

•=> PROFIL INSTITUCE
• Identifikátor Affiliation ID – časté jsou duplicity.
• Základní metriky. Scival.
• K  profilu se dostanete také přes výsledky vyhledávání nebo funkci 

Analyze search results.
• Scopus Author Preview (volně přístupný).
• Pokročilé vyhledávání:

 AFFIL(), AFFILCITY(), AFFILCOUNTRY(), AFFILORG()
 AF-ID().
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https://www.elsevier.com/solutions/scival
https://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url


METRIKY

• Citační analýza. Její výsledky generovány automaticky.

• Získat lze pomocí Citation Overview. Podle úrovně vyhledávání.

• Základní metriky:
 Počet publikací, citací, autocitací, h-index.

• Další metriky:
 Na úrovni jednotlivých výsledků (přidáno 2015).

 Field-Weighted Citation Impact, Citation Benchmarking, Altmetrics.

• Časopisy:
 Browse sources / Compare journals.

 Varianty impact factoru ve WoS: SJR, SNIP a IPP.

 Více na: www.journalmetrics.com.
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http://www.journalmetrics.com/


VYHLEDÁVÁNÍ

• Dotaz je zadáván pomocí klíčových slov a vybraných termínů. 
Jednoduché a pokročilé vyhledávání.

• Booleovské operátory (AND, OR, AND NOT). Vzdálenostní 
operátory (PRE/, W/).

• Speciální znaky pro vyhledávání jednotlivých polí. 
• Začátek s krátkým vyhledávacím dotazem a poté se výsledky 

upřesnit přidáváním dalších slov. 
• Doporučeno používání "...", pokud hledáte slovní spojení.
• Vyhledávání variant termínů. Rozdíl mezi používáním…? a …*.
• Search Tips.
• Prezentace: Scopus: search tips to make your research more effective (pdf).
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http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2370/p/8150/c/7956
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/164355/scopus_search_webinar.pdf


K PŘEČTENÍ

• Scopus (http://goo.gl/xYyhiF),
• Scopus Quick Reference Guide (https://goo.gl/nqLmR0),
• 10 years of Scientific Discovery (http://goo.gl/rBq9Re),
• Scopus Help (http://goo.gl/K29hXa),
• Webináře Elsevieru (https://goo.gl/fg9fzT),
• Elsevier CZ (http://goo.gl/B8Nuq3),
• Zařazení časopisu do databáze v CZ (http://goo.gl/5LSXq5),
• Scopus Blog (http://goo.gl/RtVYfy),
• Videa na Youtube (https://goo.gl/HNmuRM),
• Snowball Metrics Recipe Book (http://goo.gl/gpOhXf).
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https://goo.gl/xYyhiF
https://goo.gl/nqLmR0
http://goo.gl/rBq9Re
http://goo.gl/K29hXa
https://goo.gl/fg9fzT
http://goo.gl/B8Nuq3
http://goo.gl/5LSXq5
http://goo.gl/RtVYfy
https://goo.gl/HNmuRM
http://goo.gl/gpOhXf


Děkuji za pozornost…
Otázky?
jakub.szarzec@techlib.cz
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