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Základní informace o databázi
➢ multioborová, pokrývá publikační činnost od roku 1823 po současnost
➢ typy dokumentů: články, články ze sborníků, kapitoly z knih
➢ bibliografická a citační (shromažďuje informace o vědecké tvorbě a zároveň sleduje 

jejich citovanost)
○ indexuje více než 22 800 titulů časopisů, přes 150 000 knih (zejména konferenční sborníky)
○ 69 mil. bibliografických záznamů spolu s uváděnými citacemi odkazovaných zdrojů.
○ pokrývá časopisecké zdroje od roku 1996 po současnost, obsah časopisu a další náležitosti musí být ve 

shodě s požadavky producenta (Elsevier).
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Základní informace o databázi
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Obsah databáze
➢ Sociální vědy

○ psychologie
○ ekonomie
○ obchod
○ umění a humanitní vědy

➢ Vědy o zdraví
○ ošetřovatelství
○ stomatologie atd.

➢ Vědy o živé přírodě
○ neurovědy
○ farmakologie
○ biologie atd.

➢ Fyzikální vědy
○ fyzika
○ chemie
○ technické obory atd.
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Přístup k databázi
➢ ze sítě univerzity (https://www.scopus.com/)
➢ vzdálený přístup mimo VŠB-TUO 

○ pomocí Shibboleth- přihlášení přes instituci:https://bit.ly/2KrUPVJ   
○ vzdálený přístup (VPN klient): https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/vpn/ 
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https://www.scopus.com/
https://bit.ly/2KrUPVJ
https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/vpn/


Základní nabídka vyhledávání
➢ dokumenty
➢ autoři
➢ afiliace
➢ advanced
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EID = identifikátor záznamu výsledku registrovaného v databázi
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Metriky ve Scopusu
SJR indikátor (SCImago Journal Rank) měří vědecký dopad/vliv vědeckých časopisů, 
vypočítává se podle množství citací v daném časopise za uplynulý rok, svou roli hraje i 
důležitost/prestiž časopisu, odkud citace pochází.

➢ stejně jako Impact factor je uváděn v OBD (Osobní bibliografická databáze), odkud jsou výsledky 
dále přebírány do RIVu (Rejstřík informací o výsledcích).

CiteScore- nový standard zveřejněný společností Elsevier (prosinec 2016); je to průměr 
citací na dokument, který titul obdrží za období tří let.

SNIP indikátor (Sorce Normalized Impact per Paper) - měří kontextový citační ohlas zdroje, 
který zohledňuje jak rozdíly v citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých 
vědních disciplín.

PlumX Metrics- metrika sledující další, méně měřitelné “chování” dokumentu, počet 
zobrazení/přečtení, sdílení na sociálních sítích, lajky, tweety, apod. 9
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Porovnání zdrojů
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Uživatelské konto
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Uživatelské konto
➢ uložit výsledky vyhledávání
➢ nastavit e-mailové alerty
➢ vytvářet seznamy
➢ spravovat autorský profil

➢ požádat o vzdálený přístup při přihlášení přes Shibboleth 
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Uživatelské konto
Rozhraní Scopus Preview

➢ volná verze Scopusu se 
zobrazuje

○ v případě výpadku 
dostupnosti

○ přístupu mimo síť 
VŠB-TUO

➢ plnohodnotná předplacená 
verze po přihlášení 
(Shibboleth + osobní konto)
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Autorský profil - AuthorID
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Autorský profil AuthorID
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➢ Scopus vytvoří AuthorID automaticky s prvním záznamem publikace autora 
ve Scopusu

➢ Pokud nelze automaticky jednoznačně publikaci přiřadit k existujícímu profilu, 
je nový záznam přiřazen k novému AuthorID

➢ Více AuthorID lze slučovat do jednoho autoritního
○ Správa seznamu publikací (přidání, odstranění záznamů)
○ Sledování citací svých publikací
○ Výpočet h-indexu bez omezení na afiliaci (aktuální, předchozí)
○ Odstraňování chyb v autorství

➢ Kompatibilní s ORCID - import dat do ORCIDu
➢ Příklady AuthorID: 7801591106, 55914919300

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801591106
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55914919300&origin=AuthorEval


AuthorID
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h-index (Hirschův index, 2005)
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➢ lze najít v dtb Scopus, WOS, 
Google Scholar

➢ hodnota h-indexu se rovná 
počtu publikací (N) v 
seznamu, jež mají N nebo 
více citačních ohlasů.

➢ hodnoty se liší v dtb (různé 
pokrytí zdrojů, v čase)

➢ Scopus - manuální 
odstranění autocitací



h-index (Hirschův index)
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➢ lze najít v dtb Scopus, WOS, 
Google Scholar

➢ hodnota h-indexu se rovná 
počtu publikací (N) v 
seznamu, jež mají N nebo 
více citačních ohlasů

➢ hodnoty se liší v dtb (různé 
pokrytí zdrojů, v čase)

➢ Scopus - manuální 
odstranění autocitací



ORCID a Scopus
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ORCID   
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➢ https://orcid.org/
➢ persistentní identifikátor pro autora
➢ nezávislý na dtb Scopus a Web of Science

Vytvoření profilu přes UNIS

INNET ⇒ IDENTITY MANAGEMENT ⇒ VSTOUPIT 

DO SYSTÉMU ⇒ MOJE NASTAVENÍ ⇒ ORCID ⇒ 

ZVOLIT ODKAZ

ORCID na VŠB-TUO

➢ v telefonním seznamu
➢ v záznamech v OBD

https://orcid.org/


Predátoři ve Scopusu
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Predátoři ve Scopusu
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Aplikace IDEA CERGE-EI - 
https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/

Souhrn za VŠB-TUO 
https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-inte
raktivni-aplikace-idea-cerge-ei/

Prevence

Vím, kde publikuji

Think.Check.Attend

➢ nekvalitní časopisy, vydávající články za 
relativně nízké ceny

➢ formálně plní kritéria vědeckého časopisu
➢ úspěšně procházejí evaluačním procesem 

ve Scopusu

➢ důvody - systém hodnocení vědy - tlak na 
kvantitu (a řada autorů se přizpůsobila)

➢ nebezpečí poškození kariéry (neznalost 
neomlouvá)

https://idea.cerge-ei.cz/files/PredatoriMistni/
https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-interaktivni-aplikace-idea-cerge-ei/
https://e-zdroje.vsb.cz/nebezpecni-predatori-interaktivni-aplikace-idea-cerge-ei/
http://vimkdepublikuji.cz/
https://thinkcheckattend.org/


Užitečné odkazy
Obsah databáze: https://bit.ly/2BN3YHu
Scopus Support Center: https://bit.ly/2MUv95L 
Scimago Journal Ranking: https://www.scimagojr.com/
PlumX Metrics: https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
Author Feedback Wizard (opravy v profilu AuthorID): 
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri 
Nápověda k opravám: 
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopuscontent/ 
Nápověda k propojení AuthorID a ORCID: 
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11240/supporth
ub/scopus/ 
Propagační materiály: 
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote
ORCID: https://orcid.org/ 
Problémy s přihlášením do Scopusu: https://idesk.vsb.cz/ (fronta 
Počítačová síť a připojení)
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Informační podpora na webu ÚK

Scopus
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/scopus.html 
Metriky 
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/
ORCID
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
Vzdálený přístup
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/vzdaleny-pristup-k-eiz/ 

Dotazy 
knihovna@vsb.cz 

Kontaktní osoba ÚK

Bc. Lenka Votýpková
e-mail: lenka.votypkova@vsb.cz
tel. číslo: 597 324 536

https://bit.ly/2BN3YHu
https://bit.ly/2MUv95L
https://www.scimagojr.com/
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
https://www.scopus.com/feedback/author/home.uri
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopuscontent/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11240/supporthub/scopus/
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11240/supporthub/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/promote
https://orcid.org/
https://idesk.vsb.cz/
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/databaze/scopus.html
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/bibliometrie/
https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/publikovani/orcid/
https://knihovna.vsb.cz/cs/katalogy/ezdroje/vzdaleny-pristup-k-eiz/
mailto:knihovna@vsb.cz
mailto:lenka.votypkova@vsb.cz


Kontrolní otázky
1. Co to je Scopus?
2. Co je potřeba udělat pro uložení výsledků vyhledávání?
3. Co je to EID?
4. K čemu slouží Shibboleth?
5. Jaké metriky používá Scopus pro časopisy?
6. Kde může autor žádat o opravu svých záznamů?
7. Jak se vypočítává h-index?
8. V jakém interním systému lze najít registraci ORCID ID?
9. Na koho, kam se obracet v případě problémů s připojením, dostupností Scopusu?

10. Kdo jsou predátoři a komu škodí?
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Děkujeme za pozornost.
Dotazy?
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