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EDITORIAL

IF –  Impact Factor

Vážení čtenáři, 
nemohli jsme si odpustit začít náš úvod-
ník jinak, než uvedenými písmeny „IF“ 
znamenající zkratku pro tzv. IMPACT 
FACTOR. S  určitou nadsázkou lze říct, 
že v  odborném písemnictví se kolem 
těchto dvou písmen v podstatě „všechno 
točí“. Co vlastně je IF? A kdy bude mít Kli-
nická onkologie IF?

„IF“ je ukazatel, podle kterého lze 

posuzovat kvalitu časopisu z hlediska 

jeho citovanosti. Jedná se o hodnotu, 
jejíž nositelkou je časopis, nikoliv tedy 
článek, a tato hodnota se každoročně ak-
tualizuje. Tak např. hodnota IF určitého 
časopisu v  roce 2014  vyjadřuje poměr 
mezi počtem citací, které byly zjištěny 
v  roce 2013  u  článků publikovaných 
v daném časopise v letech 2011 a 2012, 
a počtem všech teoreticky citovatelných 
článků publikovaných v daném časopise 
v letech 2011 a 2012.

„IF“ nemůže mít každý časopis, 

neboť ve své podstatě jde o  „ob-

chodní značku“ společnosti Thomson 

Reuters™, která IF generuje jako výsle-
dek měření citovanosti článků u  časo-
pisů ve své bibliografi cké databázi Web 

of Science. Ta v  současnosti obsahuje 
211 časopisů z oblasti klinické a experi-
mentální onkologie. Dostat časopis do 

uvedené databáze není vůbec snadné. 
Rozhodujícím kritériem není pouze cito-
vanost článků, ale i oblast medicíny a re-
gion, kterou časopis pokrývá. Klinická 
onkologie má z tohoto pohledu ztížené 
postavení. Je sice nadnárodním časopi-
sem, ale pokrývá relativně nevýznamný 
region a vychází v ní články zejm. v čes-
kém a  slovenském jazyce. Citovat do-
mácí články se navíc „nenosí“. S prvním, 
ani druhým nic neuděláme. Působíme 
prostě zde a  publikovat články pouze 
v anglickém jazyce by znamenalo ztrátu 
domácích čtenářů a  současně i  vysoké 
náklady. Co však každý z nás může udě-
lat, je citovat články z Klinické onkolo-

gie ve svých přehledových a  výsledko-
vých pracích určených do časopisů s  IF. 
Že se jedná o cestu, která může přinést 

výsledky, dokazuje i  přidělení IF časo-
pisům jako jsou: Česká a slovenská neu-
rologie a neurochirugie, Epidemiologie, 
mikrobio logie, imunologie nebo Che-
mické listy, které rovněž publikují články 
v českém jazyce. Jak dokazují ukazatelé 

citovanosti (IPP –  Impact per Publica-

tion) a kvality časopisu (SJR –  SCImago 

Journal Rank) z bibliografi cké databáze 
Scopus, časopis Klinická onkologie si 

vede mezi podobnými českými časo-

pisy nejlépe, a  pokud se podaří zvýšit 
citovanost článků publikovaných v  Kli-
nické onkologii v časopisech s IF, věříme, 
že Klinickou onkologii Thomson Reuters 
zařadí do Web of Science a získá i svůj IF!
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Graf 1. Scopus SJR index (SCImago Journal Rank) je index vyjadřující prestižnost da-

ného časopisu ve vztahu k citovanosti jeho obsahu v jiných odborných časopisech. 

Na rozdíl od Thomson Reuters Impact Factoru více zohledňuje kvalitu časoposů, ve 

kterých byl článek citován. 
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Graf 2. Scopus IPP (Impact per Publication) je index vycházející z poměru citací za rok 

(Y) a odborných prací publikovaných ve třech předchozích letech (Y-1, Y-2, Y-3), dělený 

počtem odborných článků publikovaných v těchto letech (Y-1, Y-2, Y-3).
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gličtině, ale musí se jednat o přehledové 
a originální práce nebo o kazuistiky.

2. Publikujte v Klinické onkologii tak, jak 

činíte dosud. Navíc ale zasílejte i před-

běžné výsledky prací, které máte v plánu 

později publikovat v časopisech s IF.

Časopis Klinická onkologie požádá 
o zařazení do seznamu časopisů pro vý-
počet IF (tzv. Thomson Reuters Master 
Journal List) na konci tohoto roku. Dů-
ležité je nejenom „držet palce“, ale zejm. 
citovat, citovat, citovat!

Pravidla soutěže o podpoře citova-

nosti naleznete na str. 65.

 
Citační odkazy na poslední publi-

kace o  incidenci a  mortalitě nádorů 

v České republice:

Dusek L, Muzik J, Maluskova D et al. 
Cancer Incidence and Mortality in the 

Co je tedy potřebné učinit, 

aby Klinická onkologie získala IF?

1. Citujte ve svých publikacích články 

publikované v  Klinické onkolo-

gii v  roce 2013  a  2014. Zcela jistě lze 
v  každé práci zabývající se onkologic-
kou problematikou a odesílanou do ča-
sopisu s IF citovat publikace o epidemio-
logii nádorů v  České republice. Citační 
formát posledních takových publikací 
je uveden níže. Ale jistě lze citovat i další 
práce. Jak je nalézt? Velice jednoduše. 
Stačí, když v databázi PubMed (www.

pubmed.com) zadáte zkratku našeho 

časopisu Klin Onkol a k tomu klíčové 

slovo, které Vás zajímá, např. epidemio-
logy, breast nebo cokoliv, a zobrazí se 

Vám články, které byly v Klinické on-

kologii na dané téma publikovány. 
Ihned si můžete vygenerovat jejich ci-
tační formát. Podobně lze články hledat 
i na stránkách časopisu www.linkos.cz. 
Citované práce nemusí být psány v an-

Klinická onkologie 2014 KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 Suppl 1 Suppl 2 celkem příspěvků

originální práce 3 3 3 4 3 3 5 24

přehledové práce 3 3 3 2 4 2 22 9 48

kazuistiky 2 2 2 2 1 2 11

sdělení 1 1 2 2 1 7

aktuality 3 1 4

aktuality z odb. tisku 1 1 1 3

personalia 1 1 1 3

onkologie v obrazech 1 1 1 1 1 1 6

recenze knihy 1 1 2

informace/oznámení 0

celkem příspěvků 15 11 11 12 12 11 22 14 108

celkem stran 78 74 76 80 72 76 152 140 748

KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 Suppl 1 Suppl 2 celkem

anglické články 4 4 2 3 1 4 0 0 18

slovenské články 2 2 2 2 2 2 0 0 12


