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Úvod
V roce 2017 Národní knihovna ?R realizuje projekt Analytická bibliografie: koncepce národního systému a p?íprava
vzniku odborného pracovišt? v NK ?R podpo?ený z programu VISK 1 Ministerstva kultury ?R. Jeho cílem – jak
napovídá i jeho název – je p?ipravit koncepci nového národního systému analytické bibliografie a návrh nového
odborného pracovišt? v Národní knihovn? ?R jako koordina?ního centra nového systému v souladu se stanovenými
prioritami Koncepce rozvoje knihoven ?R na léta 2017–20201.
Jedním z výstup? projektu je i vyhodnocení excerp?ní základny a návrh p?ípadných zm?n. Národní ?lánková
bibliografie obsahuje záznamy novinových a ?asopiseckých ?lánk? a záznamy p?ísp?vk? ze sborník?. Z ?asopis?
jsou zastoupeny mimo jiné ?asopisy v?decké. Ve zmi?ované Koncepci rozvoje knihoven ?R na léta 2017–2020 je
v ?ásti 3. Budování knihovních fond? a informa?ních zdroj? uveden mj. cíl „[z]abezpe?it a institucionáln? ukotvit
procesy systému ?eské centrální analytické bibliografie na všech úrovních jakožto jeden z klí?ových rešeršních
nástroj? vznikajících p?ímo v prost?edí knihoven a sloužících také k propagaci výstup? ?eské v?dy a výzkumu
i v ?eském jazyce“. Aby bibliografie mohla plnit mj. výše uvedenou roli propagace výstup? ?eské v?dy i výzkumu,
je nezbytné, aby v národní analytické bibliografii byly p?edevším dob?e zachyceny ?lánky z v?deckých ?asopis?.

Metody a výsledky
V sou?asné dob? existuje ?ada informa?ních zdroj?, které zp?ístup?ují seznamy nejvýznamn?jších v?deckých
?asopis?. Jedná se p?edevším o:

cita?ní databáze Web of Science2 a Scopus3,

p?ehled zdrojových dokument? informa?ního systému ERIH (European Reference Index for the Humanities
and Social Sciences) Plus4,

Seznam recenzovaných neimpaktovaných ?asopis? (periodik) vydávaných v ?eské republice5 (v odborných
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kruzích i dále v tomto textu zkrácen? ozna?ovaný jako pozitivní seznam).

Práv? z t?chto zdroj? byly získány seznamy ?asopis? a ty byly dále zpracovány a dopln?ny o další údaje.
U ?asopis? byla zjiš?ována jednak míra jejich pokrytí v národní analytické bibliografii6, jednak další ukazatele,
nap?íklad dostupnost tišt?né a online verze, pr?m?rný po?et ?lánk?, p?ítomnost web? ?asopis? ve Webarchivu7 ?i
p?id?lování identifikátor? DOI.
P?i zjiš?ování a ov??ování údaj? o ?asopisech byly využity p?edevším následující zdroje:

databáze ?eského národního st?ediska systému ISSN8,

Souborný katalog ?R – Seriály (báze SKCP)9,

Webarchiv,

systém Crossref (ten v?tšina vydavatel? v?deckých ?asopis? využívá p?i p?id?lování identifikátor? DOI)10.

Zpracování dat probíhalo v dubnu až ?ervenci 2017, veškeré údaje jsou proto aktuální k tomuto období.
Jak již bylo nazna?eno, za vstupní data byly využity seznamy ?asopis? z cita?ních databází, ze systému ERIH Plus
a z ?eského pozitivního seznamu. Zatímco pozitivní seznam byl zpracován v úplnosti, ze zbývajících zdroj? byly
vždy vybrány pouze ?asopisy vydávané v ?eské republice. ?ada v?deckých ?asopis? je za?azena do více než
jednoho z t?chto zdroj?, p?i zpracování dat bylo proto nutné provést kroky vedoucí k jejich deduplikaci. Jako hlavní
údaj byl v tomto sm?ru z pochopitelných d?vod? využit identifikátor ISSN (názvové údaje nebyly v jednotlivých
zdrojích uvád?ny ve stejném zn?ní, nicmén? dob?e posloužily mj. p?i dodate?ném ov??ování správnosti údaj?).
Významný po?et titul? vychází soub?žn? v tišt?né a v online podob?. V t?chto p?ípadech jsou u titul? obvykle
uvád?na jak ISSN tišt?né verze, tak ISSN online verze – ?asopis je tedy pokládán za jeden titul (dostupný ve dvou
podobách). Výjimkou je pozitivní seznam, v n?mž jsou tišt?né a online verze ?asopis? zachyceny zvláš?.
V p?edkládané analýze jsou data sjednocena tak, aby ?asopis vycházející v tišt?né i online podob? byl považován
za jeden titul. U v?deckých ?asopis? je totiž obvyklé, že obsah tišt?né i online podoby se od sebe neliší, resp.
online verze ?asopisu m?že obsahovat obsah navíc.
Z dalšího zpracování bylo vy?azeno dev?t ?asopis?, které se nepoda?ilo jednozna?n? identifikovat nebo u nich byla
ve zdrojích p?íslušnost k ?eské republice uvedena evidentn? chybn?. K dalšímu zpracování bylo tedy vybráno
celkem 774 ?asopis? (pokud by byly ?asopisy s tišt?nou i online verzí po?ítány jako dva tituly, jednalo by se
o 1 098 titul?).
Tyto ?asopisy vycházejí pouze tišt?n?, tišt?n? a zárove? online ?i pouze online. P?ehled o zastoupení jednotlivých
zp?sob? vydávání podává graf 1.
Graf 1: V?decké ?asopisy podle zp?sobu vydávání (n = 774)
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[7]
Nej?ast?ji se tedy vyskytují ?asopisy, které vycházejí pouze tišt?n?, nebo soub?žn? tišt?n? a online. Pro úplnost
uve?me, že sedm titul? navíc vychází i na CD-ROM.
Ze 774 titul? je v národní analytické bibliografii zastoupena pouze necelá polovina, viz graf 2.
Graf 2: Zastoupení titul? v národní analytické bibliografii (n = 774)
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[8]
Titul je pokládán za p?ítomný i v p?ípad?, že je zastoupen nap?. pouze jedním záznamem. P?ípady, kdy jsou
z titul? v bibliografii zpracovány pouze jednotlivé záznamy, jsou sice ojedin?lé, nicmén? je nutné podotknout, že se
vyskytují. Z on?ch 774 titul? jich celkem sedm bylo zastoupeno pouze jedním záznamem, 27 titul? pak jedním až
30 záznamy.
U titul?, které nejsou zastoupeny v národní ?lánkové bibliografii a zárove? jsou vydávány i online, byl zjišt?n po?et
?lánk? v nejnov?jším vydaném ?ísle. Po?et byl zjiš?ován celkem u 228 titul? a úsp?šn? zjišt?n u 215 titul?. Z ?eské
národní databáze ISSN byla u jednotlivých titul? zárove? zjišt?na periodicita. Kombinací t?chto dvou údaj? bylo
spo?ítáno, že v titulech, které nejsou v národní analytické bibliografii a zárove? jsou dostupné online, vychází
p?ibližn? necelých 7 400 ?lánk? za rok. Na jeden titul tak v pr?m?ru p?ipadá cca 34 ?lánk?. Existují samoz?ejm?
tituly s vysokým po?tem ?lánk? (ve zkoumaném souboru se nacházelo patnáct ?asopis? s dvaceti a více ?lánky
v ?ísle), ale i tituly s relativn? nízkým po?tem ?lánk? (ve 145 p?ípadech bylo zjišt?no deset nebo mén? ?lánk? na
?íslo).
U titul? vycházejících online byla dále zjiš?ována p?ítomnost jejich webu ve Webarchivu (v p?ípad?, že v databázi
?eského národního centra ISSN bylo uvedeno více URL, bylo pro tento ú?el vybráno první URL v po?adí). V?tšina
z t?chto titul? má sv?j web archivován, u nezanedbatelné ?ásti z nich jsou však zatím archivované verze webu
dostupné pouze na míst? samém (v Referen?ním centru Národní knihovny ?R), viz graf 3.
Graf 3: P?ítomnost web? ve Webarchivu (n = 385)
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[9] [10] [11] [11]
Graf se týká celkem 385 titul? (u t?í web? se vyskytly chyby, nap?. web nebyl v dob? provád?ní sklizn? dostupný
apod.; tyto weby nebyly do hodnot v grafu zapo?ítány).
Tém?? 40 % z titul? vycházejících online (nebo online a soub?žn? tišt?n?) p?id?luje vydávaným ?lánk?m
identifikátory DOI, viz graf 4. (Ke zjišt?ní bylo využito API služby Crossref.)
Graf 4: Po?et titul? podle p?ítomnosti identifikátor? DOI (n = 390)
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[10] [9]
Je užite?né poznamenat, že nezanedbatelný po?et ?asopis? se nachází ve více zdrojích zárove?, tj. nap?íklad
nejenom v n?kterém z cita?ních rejst?ík?, ale také v seznamu ERIH Plus nebo v pozitivním seznamu. Ve všech
?ty?ech zdrojích zárove? se nenachází žádný ze zkoumaných ?asopis?, p?es t?i sta se jich ovšem nachází ve dvou
nebo t?ech zdrojích, viz graf 5.
Graf 5: Po?et ?asopis? podle p?ítomnosti ve zdrojích významných ?asopis? (n = 774)

© Svaz knihovník? a informa?ních pracovník? ?R, 2017–2019
ISSN 1213-5828

Strana 6 z 8

Významné v?decké ?asopisy v národní ?lánkové bibliografii – sou?asný stav a výhled do budoucna
Bulletin SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz)

[11] [10]
Po?et zdroj?, do kterých je titul za?azen, m?že posloužit jako užite?né vodítko p?i stanovování priorit analytického
zpracování titul?.

Diskuse
Výsledky provedené analýzy ukázaly, že v excerp?ní základn? národní analytické bibliografie zcela chybí p?ibližn?
polovina významných ?eských v?deckých ?asopis?. N?které ze za?azených titul? jsou navíc zpracovány
fragmentárn?, tj. jsou zastoupeny pouze velmi nízkým po?tem záznam?. Vzhledem ke skute?nosti, že n?které
?asopisy vycházejí pouze online nebo soub?žn? online a v tišt?né podob?, je velmi žádoucí, aby národní analytická
bibliografie poskytovala spolehlivé propojení na plné texty popsaných ?lánk?. K tomu m?že p?isp?t nap?íklad
využívání odkaz? na jejich verze sklizené Webarchivem a uvád?ní odkaz? v podob? URL se zakomponovaným
identifikátorem DOI (za funk?nost odkazu má v tomto p?ípad? odpov?dnost vydavatel titulu).
K prezentovaným výsledk?m je zárove? t?eba p?istupovat jako k výsledk?m orienta?ním. U v?tšiny ?asopis? totiž
dochází v pr?b?hu jejich životního cyklu k ?ad? zm?n – od slu?ování více titul? do jednoho a naopak rozd?lování
jednoho titulu na více titul? p?es návaznost jednoho titulu na druhý (s odlišným ISSN) až po ukon?ení vydávání
v tišt?né podob? a pokra?ování pouze v podob? online. Tyto zm?ny mají pochopiteln? ur?itý vliv i na výše uvedená
zjišt?ní. S ohledem na skute?nost, že analýze bylo podrobeno tém?? 800 titul?, však tato zjišt?ní mohou být
užite?ná pro úvahy o dalším sm??ování národní analytické bibliografie, zejména její excerp?ní základny
a dopl?kov? i vhodných zp?sob? propojování záznam? na plné texty.
Grafy zpracovala Linda Jansová z Národní knihovny ?R.
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