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Věc:  Odvolání k nezařazení časopisu „Systémová integrace“ do Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice  (dále Seznam) 

 

 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

 

v únoru tohoto roku jsme se ze stránek Rady pro výzkum, vývoj a inovace (http://www.vyzkum.cz) dověděli, 

že náš časopis není uveden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České 

republice (dále Seznam). Vyškrtnutí ze Seznamu nám nebylo oznámeno dopisem ani jiným způsobem 

zdůvodněno (jak je požadováno pravidly Rady), takže může jít pouze o administrativní chybu webu. Došlo-li 

skutečně k vyškrtnutí našeho časopisu ze Seznamu, pak proti tomuto rozhodnutí podáváme odvolání, které 

odůvodňujeme následovně. 

Časopis Systémová integrace je významnou platformou pro výměnu nejnovějších poznatků z aplikované 

informatiky jak pro akademické pracovníky, tak pro informatiky z praxe. Má dvacetiletou tradici - vychází 

4x ročně od roku 1994 a do Seznamu byl zařazen v roce 2008 vč. aktualizací v r. 2009 a 2010 zůstal 

v Seznamu až do r. 2013.  

Vydavatelem časopisu je Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI), která sdružuje organizace i 

jednotlivce působící v oblasti informačních systémů, informačních služeb a informačních technologií 

(vysoké školy, instituce, firmy). ČSSI patří mezi renomované asociace, působí v ČR od r. 1994 a aktivně 

přispívá k šíření nejnovějších poznatků z aplikované informatiky v českém prostředí vč. návrhů opatření pro 

vládu ČR pro zvýšení úrovně eGovernmentu. Některé z těchto návrhů byly zapracovány do strategických 

vládních dokumentů (např. do Strategie konkurenceschopnosti ČR). 

Časopis SI vychází jak v tištěné, tak online formě [ISSN 1210-9479 - print, ISSN 1804-2716 - online]. 

Tištěná verze je rozesílána do 25 knihoven v ČR. Online verze je publikována na webu ČSSI (www.cssi.cz), 

který byl v r. 2012 vybrán Národní knihovnou ČR pro zařazení do reprezentativního vzorku českého webu 

s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely v rámci projektu Národní 

knihovny ČR WebArchiv. 

Časopis řeší aktuální otázky rozvoje aplikované informatiky po stránce teoretické i aplikační se zvláštním 

zřetelem na aplikaci teoretických poznatků v praxi.  Je přístupný všem potenciálním zájemcům z teorie i z 

praxe k publikování vědeckých a odborných článků i k aktuálním sdělením. Hlavním posláním časopisu je 

přispívat ke zvyšování úrovně aplikované informatiky v ČR a ke zkvalitňování vědy, výzkumu a přípravy 

vysokoškolských studentů v této oblasti. Časopis je mimo jiné využíván jako doporučená literatura pro 

studenty magisterského a doktorského stupně na řadě nejen tuzemských vysokých škol, např. VŠE Praha, 

ČVUT, ČZU, UHK, VUT Brno, TU Košice, UMB Banská Bystrica, UK Bratislava. Je také často využíván a 

citován v pracích akademiků z těchto institucí.  

http://www.vyzkum.cz/
http://www.cssi.cz/
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Časopis Systémová integrace dlouhodobě splňuje všechna kritéria, které Rada pro zařazení do Seznamu 

stanovila. Naplnění jednotlivých kritérií Rady naší časopisem uvádíme v Příloze 1. 

Počet citací článků publikovaných v časopisu Systémová integrace a dvou časopisů, které patří do zhruba 

stejné kategorie a na Seznamu zůstaly, uvádí (dle veřejně dostupných údajů na Google Scholar) tabulky 

uvedené v Příloze 2. 

Uvedená fakta dokládají, že časopis Systémová integrace je dlouhodobou a potřebnou publikační 

platformou, jeho citovanost je větší než u řady časopisů, které na Seznamu zůstaly, a proto bychom chtěli 

také autorům zajistit potřebnou a zaslouženou publikační váhu.  

Vzhledem k výše uvedeným důvodům a k tomu, že časopis Systémová integrace dlouhodobě splňuje 

všechna požadovaná kritéria pro zařazení do Seznamu a že v Seznamu není žádný časopis pro 

aplikovanou informatiku, dovolujeme si Vás požádat o nové posouzení možnosti náš časopis do 

Seznamu zařadit. 

Jsme připraveni Vám poskytnout další nutné informace. V případě zamítnutí naší žádosti žádáme o sdělení 

důvodů, proč časopis do Seznamu zařazen být nemůže. Děkujeme za Vaše nové posouzení. 

 

 

 

S  úctou 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.       Doc. Ing. Jan Pour, CSc. 

Prezident ČSSI         šéfredaktor časopisu SI 

 

 

Poznámka:  Toto odvolání bylo projednáno a schváleno radou ČSSI na jejím jednání dne 17/3/2014(zápis 

        viz  web  www.cssi.cz). 

 

Počet příloh: 2 



Příloha 1: Splnění kritérií, které stanovila Rada jako podmínku pro zařazení časopisu 

                   do Seznamu 

 

Z materiálu Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v 

české republice - Návrh postupu v roce 2013“, který byl schválen Radou na 281. zasedání dne 

29. 3. 2013: 

3.4. Kontroly prováděné poradními orgány Rady  

Poradní orgán Rady – Odborná komise pro společenské a humanitní vědy (dále jen OK SHV), 

případně ve spolupráci s dalšími orgány či institucemi, provede kontrolu údajů daného periodika. Dále 

OK SHV provede hodnocení, zda periodikum splnilo, 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 

SPLNĚNO 

 

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.  

SPLNĚNO 

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). 

SPLNĚNO 

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 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. 

SPLNĚNO 

V. Počet původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského 

kolektivu jsou afilovaní k instituci, která je vydavatelem časopisu, nesmí překročit jednu třetinu 

všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném časopise. 

SPLNĚNO 



 

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. 

 



Příloha 2: Srovnání citovanosti vybraných časopisů dle veřejně dostupných údajů  

                   na Google Scholar 

Systémová integrace ISSN 1210-9479 - print, ISSN 1804-2716 – online  
vydává ČSSI 

rok počet čl. počet zázn. 

počet 
záznamů 
 v  % 

počet citovaných 
článků 1x-6x 

2010 37 8 22 6 

2011 53 11 21 9 

2012 45 16 36 3 

2013* 18* 18* 100* 3* 

celkem 171 53  31 21 

* záznamy zatím pouze ze dvou čísel 
 

 

 

 

 
Časopis Stavebnictví 

Web stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů – vydává EXPO Data 

Na Google Scholar mají dva záznamy 1x z roku 2010  - 2x citovaný ale autocitace a 1 záznam z roku 2012 

AUTOMA – časopis pro automatizační techniku ISSN 1210-9592  vydává FCC public 

rok počet čl. počet zázn. 

počet 
záznámů 
 v  % 

počet citovaných 
článků 1x-5x 

2010 vychází 
měsíčně a 
v každém 

čísle je cca 
30 krátkých 
článků (2-3 

str.). 

10 
 

10 

2011 8 
 

8 

2012 
  

0 

2013* 
   

celkem 
  

18 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychází od r. 1998,  4x ročně 

Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues ISSN 1212-3951 vydává VŠB 

rok počet čl. počet zázn. 

počet 
záznámů 
 v  % 

počet citovaných 
článků 1x-5x 

2010 28 8 29 8 

2011 25 6 25 5 

2012 23 8 22 8 

2013* 15 0 
  celkem 91 22 21 22 

V roce 2013 vyšla jen 3 čísla 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychází od r. 1998,  4x ročně 

 

Acta Politologica ISSN 1803-8220 (on-line) | ISSN 1804-1302 (tisk)   vydává UK 

rok počet čl. počet zázn. 

počet 
záznamů 
 v  % 

počet citovaných 
článků 1x-5x 

2010 29 11 38 9 

2011 19 2 10,5 2 

2012 25 4 16 3 

2013 16 1 6 1 

Celkem * 89 18 20 15 

 Počet článků vč. recenzí 
  





Příloha 1: Splnění kritérií, které stanovila Rada jako podmínku pro zařazení časopisu 


                   do Seznamu 


 


Z materiálu Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v 


české republice - Návrh postupu v roce 2013“, který byl schválen Radou na 281. zasedání dne 


29. 3. 2013: 


3.4. Kontroly prováděné poradními orgány Rady  


Poradní orgán Rady – Odborná komise pro společenské a humanitní vědy (dále jen OK SHV), 


případně ve spolupráci s dalšími orgány či institucemi, provede kontrolu údajů daného periodika. Dále 


OK SHV provede hodnocení, zda periodikum splnilo, 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 


SPLNĚNO 


 


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.  


SPLNĚNO 


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). 


SPLNĚNO 


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 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. 


SPLNĚNO 


V. Počet původních vědeckých a přehledových statí, jejichž autor či alespoň jeden člen autorského 


kolektivu jsou afilovaní k instituci, která je vydavatelem časopisu, nesmí překročit jednu třetinu 


všech vědeckých a přehledových statí vydaných v kalendářním roce v daném časopise. 


SPLNĚNO 







 


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. 


 





