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1. Úvod 

Původní Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice 

(dále jen „Seznam“) byl vytvořen na základě rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

(dále jen „Rada“) na 230. zasedání dne 8. února 2008. Následně byl Seznam aktualizován 

v letech 2009, 2010 a 2013. 

Seznam je Radou využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a vývoje podporovaného 

z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v odborném periodiku vydávaném 

v ČR. Zařazení jednotlivých časopisů na Seznam bylo podmíněno splněním kritérií, která 

zahrnovala požadavky na vydávání původních vědeckých a odborných prací a podmínku 

recenzování jednotlivých prací nezávislými oponenty. Zároveň bylo zohledňováno zařazení 

periodika v mezinárodních indexech, forma vydávání periodika, jazyk publikovaných prací 

a historie periodika. 

V rámci poslední aktualizace Seznamu, kterou Rada schválila na 290. zasedání dne 31. ledna 

2014, bylo stanoveno, že v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), 

schválenou usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“) a na základě 

doporučení Odborné komise pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“), budou 

články uveřejněné v časopisech uvedených v Seznamu hodnoceny jen tehdy, pokud budou 

přiřazeny oborům společenských, humanitních a uměleckých věd (skupiny oborů SHVa 

a SHVb). 

 

Na základě těchto skutečností bude provedena aktualizace Seznamu s platností od 1. 1. 2015. 

V rámci této aktualizace se mohou ucházet o zařazení na Seznam časopisy ze všech oborů, ale 

platí jak výše uvedeno, že články uveřejněné v časopisech uvedených v Seznamu budou 

hodnoceny jen tehdy, pokud budou přiřazeny oborům společenských, humanitních 

a uměleckých věd (skupiny oborů SHVa a SHVb). 

Definice odborného recenzovaného periodika 

Odborným recenzovaným periodikem je vědecký časopis s redakční radou, jež je tvořena 

z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele. Odborné stati jsou 

posuzovány v nezávislém recenzním řízení. Časopis je vydáván jako periodická publikace 

v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. 

2. Harmonogram 

 

Činnost  Termín (2013) 

zveřejnění výzvy vydavatelům a poskytovatelům periodik pro přihlášení  27. 6. 2014 

termín uzávěrky pro odevzdání dotazníku 5. 9. 2014 

vyhodnocení splnění podmínek pro zařazení periodik na seznam 8. 9. – 3. 10. 2014 

schválení Radou na 299. Zasedání 28. 11. 2014 

zveřejnění schváleného Seznamu na www.vyzkum.cz  5. 12. 2014 
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3. Proces schvalování 

3.1. Výzva vydavatelům a poskytovatelům pro přihlášení periodik 

a) Na internetových stránkách Rady bude uveřejněna výzva pro podávání přihlášek 

do Seznamu a soubor „xxxx-xxxx Dotazník k posouzení periodik_2014.xlsx“ pro 

vyplnění údajů.  

b) Dotazník se vyplňuje pro každé ISSN samostatně. 

c) Ve výše uvedeném souboru je potřeba znaky xxxx-xxxx nahradit ISSN periodika. 

d) Po vyplnění všech údajů v dotazníku je nutno dotazník elektronicky odeslat 

nejpozději do 5. 9. 2014 do 24.00 hod na mailovou adresu aplikace.rvv@vlada.cz. 

Do předmětu zprávy uveďte: ISSN a název periodika. 

e) Dotazník je nutno vytisknout, podepsat šéfredaktorem nebo osobou jím pověřenou a 

odeslat písemně nebo datovou schránkou na adresu: 

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 

Nábřeží E. Beneše 4 

118 01 Praha 1 – Malá Strana 

Obálku označit nápisem „ČASOPIS“ 

tak, aby byla doručena nejpozději do 5. 9. 2014. Rozhodující bude datum, kdy byl 

dotazník (v elektronické podobě) odeslán. Další podmínkou je doručení písemné formy 

dotazníku podle bodu e) na výše uvedenou adresu. V případě, že údaje v elektronické 

podobě budou doručeny v termínu, ale písemná forma dotazníku v termínu doručena 

nebude, budou údaje považovány za nekompletní a periodikum nebude možné zařadit do 

procesu hodnocení. 

Přehled podmínek nutných pro zaevidování periodika do procesu hodnocení: 

- dotazník byl odeslán v požadovaném termínu; 

- v dotazníku byly uvedeny odpovědi na všechny požadované otázky; 

- shoda identifikačních údajů periodika s údaji uvedenými v dotazníku. 

3.3. Ověření údajů o periodiku 

Bude provedena kontrola, při které budou porovnány údaje uvedené v dotazníku s údaji 

registrovanými u Českého národního střediska ISSN kódů (katalog Národní technické 

knihovny, dále jen „NTK“). 

Všechny údaje uvedené v dotazníku musí být pravdivé, tj. ve shodě s údaji NTK, a musí být 

splněny veškeré další uvedené podmínky. Upozorňujeme na povinnost jednotlivých 

vydavatelů informovat o změnách v údajích sledovaných v NTK a v evidenci periodického 

tisku a vydavatelů Ministerstva kultury (dále jen „evidence MK“). 

V případě, že periodikum vychází nejméně dvakrát v kalendářním roce, bude kontrolováno, 

zda je takové periodikum evidováno podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), 

v evidenci MK. 

http://
mailto:aplikace.rvv@vlada.cz
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U periodik, která vycházejí pouze jednou ročně, bude provedena kontrola, zda se řídí 

příslušnými ustanoveními podle § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Na 

základě výše uvedeného budou provedeny následující kontroly: 

a) shoda s katalogem NTK: 

- název periodika (platným názvem není ani variantní název, ani překlad názvu); 

- ISSN; 

- název vydavatele; 

- roční periodicita; 

b) splnění evidenční povinnosti podle zákona č. 46/2000 Sb. (týká se pouze periodik, která 

vychází nejméně dvakrát v kalendářním roce); 

c) zda má periodikum přiděleno evidenční číslo Ministerstvem kultury splnění povinnosti 

podle zákona č. 46/2000 Sb.; 

d) zda „povinné výtisky“ jsou evidované u některého z určených příjemců (viz §3), tj. lze je 

dohledat: ve veřejně přístupném katalogu Národní knihovny ČR, Moravské zemské 

knihovny v Brně nebo Vědecké knihovny v Olomouci. 

3.4. Prováděné kontroly 

Rada si vyžádá stanovisko svého poradního orgánu pro společenské a humanitní vědy, 

případně stanoviska dalších orgánů či institucí, provede kontrolu údajů daného periodika. 

Dále posoudí, zda periodikum splnilo další níže uvedená kritéria. 

Kritéria nutná pro zařazení periodika na Seznam 

I. Na internetové adrese uvedené v dotazníku jsou dostupné všechny následující informace: 

a) poslání časopisu, 

b) datum vzniku časopisu, 

c) jak často vychází (roční periodicita), 

d) skutečnost, že je recenzovaným odborným časopisem, 

d) základní údaje o vydavateli, 

e) složení redakční rady spolu s údaji, z nichž vyplývá, že redakční rada má více než 

polovinu externích členů (tj. členů, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele), 

f) pokyny pro autory (typy rukopisů, způsob doručování apod.), 

g) průběh recenzního řízení. 

II. U každé stati v časopise je explicitně vyznačeno (zařazením do sekce časopisu věnované 

určitému druhu statí, explicitním uvedením v záhlaví stati nebo jiným jednoznačným a 

snadno verifikovatelným způsobem), zda se jedná o vědeckou nebo přehledovou stať, či 

zda se jedná o stať jiného druhu. 

III. Původní vědecké nebo přehledové stati publikované v českém jazyce jsou doprovázeny 

abstrakty, z nichž alespoň jeden je uváděn v cizím jazyce (nejčastěji angličtina, 

francouzština, němčina, ruština, španělština). 

IV. Původní vědecká nebo přehledová stať je publikována pouze po nezávislém recenzním 

řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí 
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být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být 

jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Redakce je 

povinna archivovat posudky nejméně po dobu pěti let. 

V. Počet původních vědeckých nebo přehledových statí, jejichž autoři jsou afiliováni k určité 

instituci (ústavu, fakultě apod.), a to i ve spoluautorství s autory z jiných institucí, nesmí 

v kalendářním roce překročit jednu třetinu všech vědeckých nebo přehledových statí 

vydaných v časopise. 

Pro řádné zařazení periodika na Seznam musí být splněna všechna uvedená kritéria. 

V mimořádných případech hodných zvláštního zřetele může poradní orgán Radě navrhnout: 

- zařadit do Seznamu i časopis, který nesplňuje některé z výše uvedených kritérií, ale jedná se 

o kvalitní vědecký časopis, 

- vyřadit ze Seznamu i časopis, který splní všechna uvedená kritéria, ale jehož vědecká kvalita 

dlouhodobě nevyhovuje obecným standardům. 

Takový návrh na změnu v zařazení musí být vždy písemně zdůvodněn. 

3.5. Projednání, schválení Radou a zveřejnění Seznamu 

Rada projedná návrh aktualizovaného Seznamu na svém 299. zasedání, které se bude konat 

dne 28. listopadu 2014. Rada si vyhrazuje právo nezařadit, či dodatečně vyřadit ze Seznamu 

takové periodikum, u kterého se prokáže, že předané údaje neodpovídají skutečnosti. 

Schválený Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný pro 

rok 2014 bude zveřejněn na portálu www.vyzkum.cz. 

4. Platnost a obecná pravidla 

4.1. Doba platnosti seznamu 

Aktualizovaný Seznam bude mít platnost od data schválení do 31. prosince 2015, tj. po dobu 

platnosti Metodiky. Odborné články, zveřejněné v roce 2014 v periodikách evidovaných 

v Seznamu, budou zahrnuty do Hodnocení 2015 (SHVa, SHVb). 

Platnost Seznamu je podmíněna následujícími podmínkami: 

- nedojde na základě legislativních změn k nutnosti změnit používaný princip hodnocení; 

- nedojde k zavedení jiného systému hodnocení pro potřeby hodnocení příjemců a 

poskytovatelů podpory VaVaI podporovaných ze státního rozpočtu; 

4.2. Obecná pravidla 

Zveřejněním periodika na Seznamu je míněno, že články v uvedeném periodiku budou 

hodnoceny (bodovány) od data platnosti Seznamu. 

Rada si vyhrazuje: 

1. Účastí na dotazníkové akci nevzniká periodiku ani vydavateli, případně dalším osobám 

nárok na vznesení finančního ani jiného nároku na odškodnění v případě, že periodikum 

nebude na Seznam zařazeno. 

2. Podání přihlášky pro zařazení periodika na zveřejněný Seznam bude považováno za 

souhlas s možností  

http://www.vyzkum.cz/
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a) ze strany Rady si vhodným způsobem ověřit pravdivost a aktuálnost uvedených údajů, 

které vedly k zařazení na předmětný Seznam; 

b) ze strany jednotlivých poskytovatelů si vhodným způsobem ověřit, zda v případě 

„sporného“ příspěvku vykázaného příjemcem podpory (autorem příspěvku) se skutečně 

jedná o druh výsledku „J-článek v odborném periodiku“; 

3. Periodikum, u kterého bude dodatečně zjištěno, že údaje uvedené v dotazníku, které vedly 

k zařazení titulu na Seznam, nejsou pravdivé, bude ze Seznamu vyřazeno. 

 

Vydavatelům jednotlivých periodik uvedených na Seznamu jsou vyhrazena tato práva: 

1. Uvést tuto skutečnost vhodnou a důstojnou formou v časopise a na internetových 

stránkách. 

2. Uvést tuto skutečnost při reklamních, marketingových a sponzorských akcích ve vhodné, 

důstojné a pravdivé formě. 

3. Požádat prostřednictvím oprávněné osoby písemně o vyřazení ze Seznamu. 
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PŘÍLOHA č. 1 

 

 



9 / 11 

Členy redakční rady bývají zejména osoby s vědeckou způsobilostí (případně s hodností docent nebo profesor), které jsou uznávané 

jako specialisté ve svém oboru. Minimální počet členů vědecké redakce jsou tři, maximální počet není omezen. Nadpoloviční většinu 

členů redakce tvoří externisté.

[4] Recenzní řízení  - Vydání článku v odborném periodiku (časopisu) – druh výsledku J [3] předchází recenzní posuzovací řízení. 

Redakční rada při něm pro své rozhodnutí o publikaci článku požaduje vypracování alespoň dvou nezávislých posudků (tj. posudků, 

jejichž autor – recenzent není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a není ani jakýmkoliv jiným 

způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného článku). 

Redakční rada bývá obvykle zřizována z důvodu garance odbornosti a kvality původních vědeckých prací, které jsou vydávány v 

rámci daného periodika.

Redakční rada též bývá poradním odborným orgánem příslušného nakladatelství či vydavatelství. Její činnost se týká recenzovaných 

odborných publikací – statí a zaměřuje se především na tyto oblasti:

1.     formování odborného profilu příslušného periodika a posuzování jeho edičního plánu;

2.     posuzování odborné úrovně původních vědeckých prací (rukopisů), které jsou zařazovány do edičního plánu a stanovování 

recenzentů těchto prací.

[3]  Odborný článek  zveřejněný v odborném periodiku prezentuje původní výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož byl autor 

členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, 

úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým 

aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované 

v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).

 [1] Odborným periodikem  je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo 

elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.

[2] P eriodikum vycházející nejméně dvakrát v kalendářním roce musí být evidováno podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a

povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) v evidenci periodického tisku a

vydavatelů Ministerstva kultury. Periodikum, které vychází pouze jednou ročně,  se řídí příslušnými ustanoveními podle § 3, zákona 

č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

 

 

SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY – SHVa, SHVb 

AA AA Filosofie a náboženství

AB AB Dějiny

AC AC Archeologie, antropologie, etnologie

AD AD Politologie a politické vědy

AE AE Řízení, správa a administrativa

AG AG Právní vědy

AI AI Jazykověda

AJ AJ Písemnictví, masmédia, audiovize

AL AL Umění, architektura, kulturní dědictví

AM AM Pedagogika a školství

OSTATNÍ SKUPINY VĚDNICH OBORŮ

B B Fyzika a matematika

C C Chemie

D D Vědy o Zemi

E E Biovědy

F F Lékařské vědy

G G Zemědělství

I I Informatika

J J Průmysl

K K Vojenství

(kódy oborů podle číselníku IS VaVaI)

 

 


