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Databáze Web of Science (WOS) a Journal Citation Re
port (JCR) pokrývají více než šest tisíc pravidelně vycházejících
časopisů. Přibližně tři čtvrtiny titulů spadají do oblasti přírodních
věd, zbylá čtvrtina do oblasti humanitních a sociálních věd. Re
trospektiva databáze sahá u některých dlouhodobě zavedených
periodik v oboru přírodních věd do roku 1945 i dále. Snahou
provozovatelů databází je získat u nejvýznamnějších titulů přehled
od jejich založení, které nezřídka sahá až do 19. století.
Databáze jsou unikátním systémem používaným na celém
světě k hodnocení výsledků vědy a výzkumu. Časopisy jsou do
databáze zařazovány na základě plnění řady přísných kritérií, ke
kterým patří včasnost a pravidelnost vydávání, dostatečné lektor
ské řízení, anglické názvy, abstrakta a klíčová slova, mezinárodní
význam časopisu (který je charakterizován mimo jiné dle složení
redakční rady, autorů, citacemi jinými periodiky, světový anebo
národní ohlas) a řada dalších. Více podrobností na toto téma lze
nalézt v dříve publikovaných příspěvcích (1–6).

Časopisy se zemědělskou problematikou zařazené do Web
of Science s vydavatelem v České republice
V polovině měsíce června je pravidelně zveřejněna v databázi
ISI Web of Knowledge informace o aktuálních hodnotách scien
tometrického ukazatele, tzv. impakt faktoru*. V České republice

Obr. 1. Hodnoty impakt faktoru časopisů vydávaných v ČR, publikujících práce zaměřené na zemědělsko-potavinářskou
problematiku, v roce 2009 (pramen: ISI Web of Knowledge)

je vydávána řada periodik, ale pouze zlomek z nich je zařazen
do databáze Web of Science, tedy mající impakt faktor. V oblasti
zaměřené na zemědělskou a potravinářskou problematiku je
v databázi zahrnuto deset periodik, včetně časopisu Listy cukrovar
nické a řepařské. Obr. 1. zobrazuje jejich aktuální impakt faktory
(rok 2009), průměrná hodnota je 0,717. Obecně lze konstatovat,
že se hodnoty impakt faktoru sledovaných časopisů mírně zvyšují.

Listy cukrovarnické a řepařské
Databáze ISI Web of Knowledge uvádí údaje o vývoji impakt
faktoru Listů cukrovarnických a řepařských. V období 2000–2004
nebyl impakt faktor časopisu příliš vysoký, rostl od hodnoty ca
0,02 k 0,08. Poté byla hodnota impakt faktoru z důvodu jeho
vyřazení nedostupná (2005–2008). Ze získaných dat mohl být
impakt faktor časopisu vypočítán až v roce 2009. Jeho aktuální
hodnota je 0,645. Zaznamenaná hodnota je v dobré shodě s dříve
diskutovanou možnou hodnotou.
V případě, že se chceme detailněji podívat na počet publi
kovaných článků a jejich citovanost, musíme využít služeb
novější databáze výsledků ve Vědě a Výzkumu nazvané Scopus.
Na obr. 2. jsou uvedeny bibliografické údaje od roku 1996 do
roku 2010. Celkový počet citací vykazuje postupně rostoucí
trend. Do roku 2005 se počet citací pohyboval od 3 do 28.
Od roku 2006 však došlo ke zvýšení počtu celkových citací,
v roce 2009 bylo citováno 124 článků. Počet publikovaných prací
se příliš neměnil, průměrně je v jednom ročníku časopisu uve
řejněno 47 odborných sdělení. Významným ukazatelem dopadu
časopisu pro jeho čtenáře je i podíl necitovaných prací. Jak je ze
získaných údajů zřejmé, průměrně 72,3 % publikovaných prací
nebylo nikdy citováno. Nejméně prací, které nebyly citovány,
bylo v ročníku 2004 (48,5 %) a v roce 2007 (54,9 %).

Přehled citovaných prací
Nejcitovanější práce v časopise měly k 15. 8. 2010 více než
deset citací (7–9). Nejvíce jsou citovány články zaměřené na hod
nocení kvality cukrové řepy a průběhu cukrovarnických kampaní
v daném roce (10–13). Citovány byly i články věnované fytoreme
diačním technologiím (14–17), které byly publikovány v příloze
Listů cukrovarnických a řepařských. Jak z bibliografické analýzy
dále vyplývá, články zabývající se problematikou biopaliv patří
k další citované skupině (18–25).
* Impakt faktor je stanoven jako podíl počtu citací článků z předchozích

dvou let v daném roce celkovým počtem článků v těchto dvou letech.
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Souhrn
V polovině měsíce června je pravidelně zveřejněna v da
tabázi ISI Web of Knowledge informace o aktuálních
hodnotách scientometrického ukazatele, tzv. impakt
faktoru. V České republice je vydávána řada periodik,
ale pouze zlomek z nich je zařazen do databáze Web
of Science, tedy mající impakt faktor. V oblasti zaměřené
na zemědělskou problematiku je v databázi soustředěno
deset periodik, včetně Listů cukrovarnických a řepařských.
V předkládaném příspěvku je diskutován vývoj impakt
faktoru Listů cukrovarnických řepařských od roku 2000
do roku 2009 včetně citovanosti jednotlivých článků.

Obr. 2. Scientometrické ukazatele Listů cukrovarnických a řepařských pro
roky 1996–2010 (pramen: databáze Scopus, ke dni 15. 8. 2010)

Klíčová slova: scientometrie, citace, impakt faktor, Web
of Sciece, Scopus.
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Kizek R., Adam V.: The Impact Factor of Listy Cukrovarnicke
a Reparske in 2009
In mid-June, ISI Web of Knowledge publishes current values of the
most important scientometric indicator, the so-called Impact factor.
The Czech Republic has issued a number of periodicals, but only
a fraction of them are included in Web of Science database, thus
having an Impact factor. In the region focusing on agricultural issues,
ten journals including Listy cukrovarnicke a reparske is indexed
by ISI. Here, the development of impact factor of Listy cukrovarnicke
a reparske from 2000 to 2009 and citations of individual articles
are discussed.
Key words: scientometry, citation, impact factor, Web of Sciece, Scopus.
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