
Přihlašování sborníku do ISI Web of Knowledge, Conference 
Proceedings (Thomson-Reuters) 

 

Vámi vytvořený sborník (v tištěné nebo datové podobě na DVD či CD) v jednom exempláři 
zasílejte fakultnímu správci (PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.; Katedra psychologie FF UP; sídlo 
katedry Vodární 6, Olomouc). Dotazy k podkladům zasílejte na e-mailovou adresu: 
martin.dolejs@upol.cz).  

Ke sborníku předložte stručný průvodní dopis, který bude obsahovat:  

a. název sborníku v českém a anglickém jazyce; 
b. ISBN a nakladatelství; 
c. počet stran; 
d. jména editorů (příjmení, jméno; příjmení, jméno;…); 
e. jména recenzentů (příjmení, jméno; příjmení, jméno;…); 
f. abstrakt v anglickém jazyce (min. 800 znaků včetně mezer, max. 2000 znaků 

včetně mezer), zaměřený na sborník jako celek; 
g. klíčová slova v anglickém jazyce (min. 5); 
h. tiráž; 
i. grantová podpora (název, identifikační číslo); 
j. název konference (česky a anglicky); 
k. jaká instituce (katedra) FF UP konferenci pořádala (kontaktní adresa); 
l. místo konání konference (název místa (například Umělecké centrum Konvikt 

UP), město); 
m. partneři/spoluorganizátoři konference (jméno instituce); 
n. grantová podpora (název, identifikační číslo) 

 
Fakultní správce bude přijaté sborníky a průvodní dopisy evidovat a vždy k 1. dni 
v měsíci je odešle na adresu: Publication Processing, Thomson Reuters, 1500 Spring 
Garden Street, Fourth Floor, Philadelphia PA 19130, USA. 

Další náležitosti a informace: 

a. konference i sborník mohou být v českém jazyce; 
b. je vítáno, když sborník vychází v mezinárodně známém nakladatelství 

(Routledge, Academia a další); zaregistrovány jsou i sborníky, které vydají 
regionální nakladatelství (Vydavatelství UP a další); 

c. je vítáno, pokud je sborníky vydáván s určitou frekvencí a tradicí, respektive 
když je konference realizována opakovaně; 

d. je důležité dodržovat mezinárodní ediční standardy; 
e. předkládaný sborník by měl vycházet a tedy i být předložen k registraci 

nejpozději do 1 roku po konání konference;  
f. sborník nebyl dříve evidován/indexován;  
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g. sborník musí obsahovat pro zařazení do databáze:  
a. úvodní slovo; 
b. obsah; 
c. samotné články – název (česky a anglicky), autoři, grantová podpora, 

klíčová slova (česky a anglicky), abstrakt (česky a anglicky) a seznam 
všech bibliografických zdrojů; 

d. ISBN; 
e. tiráž; 
f. jména recenzentů; 
g. název konference, místo konání konference, oficiální označení 

organizátorů a spoluorganizátorů konference;  
h. je vhodné, když obsahuje i jmenný a věcný rejstřík. 

 

Je-li sborník i v elektronické podobě online, pošlete odkaz (link) fakultnímu správci 
s průvodním dopisem (viz bod a) tohoto dokumentu); fakultní správce zaeviduje a zašle tyto 
informace a podklady vždy k 1. dni v měsíci na e-mailovou adresu: 
ts.proceedings(at)thomsonreuters.com.  
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