Prepojenie databáz Web of Science (WoS) a Scopus
so slovenskou legislatívou:
Najčastejšie kladené otázky
Kategorizácia:
Slovenská legislatíva (pozn. vyhláška č. 456/2012 a metodické pokyny pre jednotlivé vykazovacie
obdobia – ďalej legislatíva) akceptuje výstupy na úrovni zaradenia článkov v kategorizácii:
-

Články vo WoS v kolekcii: Core Collection (kategórie: ADM, ADN, BDM, BDN)
Články vo WoS v databáze: CCC (kategórie: ADC, ADD, BDC, BDD)
Články v databáze: Scopus (ADM, ADN, BDM, BDN)

Keďže práve pri zaradení publikácií v databáze WoS vzniká množstvo otázok, skúsime si teraz na
najčastejšie z nich odpovedať:
Má časopis, z ktorého článok je zaradený v kolekcii Core Collection, vždy IF?
-

-

Nie, články, ktoré sú v CC a sú publikované v časopisoch, ktoré sa nachádzajú v iných databázach
WoS ako SSCI, SCIE nemajú IF. Napr. ak je článok z časopisu, ktorý sa nachádza v databáze ESCI,
alebo v iných kolekciách, ako napr. Art and Humanities.
Článok spadá pod kategóriu WoS – napr. ADM, ale neobsahuje IF.

Má karentovaný časopis vždy IF?
-

Nie, pokiaľ nie je opäť aj v databázach SSCI a SCIE, nemusí takýto časopis obsahovať IF.
Článok podľa spadá pod kategórie karentov – napr. ADC, ale neobsahuje IF.

Je celý časopis vždy karentovaný?
-

Nie, karentovanosť môže byť iba na úrovni článku. Aj články v samotnom karentovanom
časopise prechádzajú osobitým výberom.
V karentovanom časopise môže byť aj článok, ktorý nemusí byť zaradený CCC.

Sú všetky čísla časopisu vždy karentované?
-

-

Nie, jednotlivé čísla časopisov sa môžu nachádzať v rôznych databázach WoS, čo môže byť
ovplyvnené rôznymi kritériami, napr. vývojom kvality časopisu – najskôr je časopis v ESCI,
ďalšie čísla v SSCIE, neskôr v CCC.
Od toho sa odvíja aj rôzna kategorizácia jednotlivých článkov, hoci zdrojový dokument –
časopis, je stále ten istý.

Článok je vo WoS, ale je v databáze RSCI, náleží mu kategória WoS (napr. ADM)?
-

Nie, legislatíva pre kategorizáciu vo WoS akceptuje iba výstupy v Core Collection a v CCC. Iné
poddatabázy nie sú akceptované ako WoS, v kategorizácii – sú potom radené v
iných kategóriách, napr. ADE, pokiaľ sa jedná o zahraničné časopisy.

Príspevok zo zborníka sa nachádza vo WoS, prečo nemá kategóriu ADM?
-

Legislatíva akceptuje v osobitných kategóriách iba články v časopisoch vo WoS. U príspevkov
v zborníkoch sa nerozlišuje, v akej databáze sa nachádzajú. Preto aj príspevok
z konferenčného zborníka môže byť napr. v kategórii AFC. V bibliografickom zázname
príspevku (systém KIS, CREPČ2) sa však uvádza poznámka, že príspevok je v databáze WoS,
alebo Scopus.

Článok je v časopise, ktorý je registrovaný vo WoS, alebo v Scopuse, prečo nemá kategóriu ADC, resp.
ADM?
-

Podľa legislatívy musí byť už článok zverejnený v databáze CC WoS, CCC, alebo v databáze
Scopus a vyhľadateľný podľa WoS, CCC, Scopus identifikátora. Systém CREPČ2 je nastavený
tak, že nie je technologicky možné priradiť článku kategóriu ADM, ADC..., pokiaľ ho tam
nevyhľadá. Vtedy musí byť publikácia zaevidovaná v nižšej kategórii (ADE, ADF, BDE, BDF). Až
keď je samotný článok prítomný a vyhľadateľný v databáze WoS, alebo Scopus, potom mu
môže byť dodatočne priradená kategória pre uvedené databázy.

Článok zo zahraničného časopisu je v databáze WoS, napriek tomu má kategóriu AFC?
-

V zahraničí môže byť zdrojový dokument evidovaný ako „journal“ (časopis) avšak, ak má
periodicitu menšiu ako 2-krát ročne, nejedná sa podľa legislatívy o časopis, ale o zborník –
preto, nemôže byť vedený v kategórii časopisov, napr. ADM, ale je zaradený ako príspevok zo
zborníka (napr. AFC).
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