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Abstrakt
Tématem práce je informační analýza oboru zemědělství, životního prostředí a 
výživy. Práce se zaměřuje na problematiku bibliometrie, informetrie, scientometrie, 
citační rejstříky, kvantitativní metody a zdroje informací v zemědělství. 
Praktickou část tvoří analýza časopisu JFAE (Journal of food, agriculture and 
environment), jeho zařazení v citačním rejstříku, aplikace Lotkova zákona, 
porovnání klíčových slov s tezaurem Agorovoc.
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Abstrakt
Information analysis in the subject field of agriculture, environment and food is the 
aim of this diploma thesis. The work is specialised in bibliometrics, informetrics, 
scientometrics, citation index, quantitative methods and sources of information in 
agriculture. The practical part of this paper is an analysis of the scientific journal 
JFAE (Journal of food, agriculture and environment), its registration in the citation 
index, the application of Lotka´s law, and matching key words with the thesaurus 
Agrovoc.
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Předmluva

Téma jsem si zvolila, protože problematika měření kvality vědecké práce je 
stále aktuálním tématem. V poslední době se hovoří o tom, zda je správné hodnotit 
vědeckou práci a vědce na základě citační analýzy. 
Bibliometrických metod je řada, ale každá s sebou přináší své výhody i nedostatky. 
Postupem doby i nových technologií se setkáváme s prostředky, které nám mohou 
práci usnadnit. Ale s částečným ulehčením přichází další nepředvídané problémy, 
které se objeví důsledkem času a používání aplikovaných metod. S přibývajícím 
počtem informací by se měla jasně stanovit kritéria pro vědeckou práci, která umožní 
efektivnější vyhledávání a urychlí sběr informací pro další výzkumy.

Zaměření na zemědělství, životní prostředí a výživu jsem zvolila v důsledku 
specializace mojí zahraniční praxe, kterou jsem absolvovala  od října 2007 do ledna 
2008 ve finských Helsinkách. Náplní mojí práce bylo upravovat odborné vědecké 
články z výzkumů a projektů, které se dále publikovaly v časopise Journal of food, 
agriculture and environment (dále jen JFAE). 
Cílem mojí práce je analyzovat časopis JFAE, který International society of food, 
agriculture and environment (dále jen ISFAE) vydává. Analýza je možná z hlediska 
přispívajících autorů, počtu článků připadajících na jednoho autora, popř. výběru 
klíčových slov. Po prostudování teoretické literatury je možné udělat výpočet pomocí 
Lotkova zákona, aby bylo zřejmé, jak jsou autoři JFAE plodní a zda se Lotkův zákon 
potvrdí na konkrétní vzorek.  
Praktickým vyhledáváním v citačním rejstříku si procvičím vyhledávání a budu moci 
potvrdit, jaká negativa jsou spojena s tímto způsobem zjišťování úrovně vědecké 
kvality práce. 
Hodnotnou částí této práce bude praktická část, jejíž výsledky pošlu také řediteli 
ISFAE jako bibliometrickou analýzu jeho časopisu. Doufám, že mu bude sloužit jako 
cenná informace a že ji využije při dalším vývoji časopisu. 
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Úvod

Tématem bakalářské práce je informační analýza oboru zemědělství, životní 
prostředí a výživy. Informační analýza zahrnuje řadu vědeckých disciplín, které jsou 
spolu úzce propojeny a často bývají nesprávným způsobem zaměňovány. 
V minulých letech se jí zabývaly již řady studentů a vědců, ale stále zde zůstávají 
některé nedořešené otázky.
V rámci teoretické části práce je cílem shrnout a definovat základní pojmy týkající se 
kvantitativních metod, nejvíce bibliometrie. Dále je důležité vymezit a 
charakterizovat odborné termíny, které jsou v celé práci zmiňovány. Další oblastí 
zkoumání je citační analýza, dnes důležitá metoda používající se k měření kvality 
vědecké práce. O impakt faktoru se hovoří často při hodnocení vědců, jejich práce či 
celých časopisů a dalších publikací. Je jakýmsi měřítkem, které určuje, zda je práce 
kvalitní, kolik vědců z ní čerpalo. Je důležitým ukazatelem, ale také s sebou přináší 
nedostatky jako i vyhledávání v SCI a dalších databázích.
Tato práce je zajímavým souhrnem zdrojů informací v zemědělství. Snaží se o 
zachycení těch nejdůležitějších a stěžejních databází a bibliografií dostupných v ČR. 
Není jen pouhým výčtem, ale je i krátkou charakteristikou, na co jsou dané databáze 
specializovány. Může být užitečná vědcům, studentům a dalším pracovníkům, kteří 
se v této oblasti snaží orientovat a pro které nemusí být vždy jednoduché najít 
správné informace. Na české prostředí byla zaměřena zvláštní pozornost, poněvadž 
informační zdroje se kvůli naší pestré historii v tomto oboru stále přejmenovávaly, 
slučovaly a specializovaly. Jako porovnání slouží zdroje informací, organizace, se 
kterými spolupracuje právě vědecký časopis JFAE.
 
Časopisu JFAE je věnována praktická část, která je dokladem aplikace Lotkova 
zákona, jenž byl vybrán z kvantitativních metod jako nejvhodnější. Ke splnění úkolu 
je třeba vytvořit databázi autorů přispívajících do JFAE, seřadit je podle 
nejproduktivnějších a aplikovat daný zákon. Výsledkem je vyvrácení či potvrzení 
zákona a jeho následná analýza.
Další součástí databáze je vypsání klíčových slov, které autoři JFAE používají 
nejčastěji. Slova budou seřazena podle četnosti a porovnaná s tezaurem AGROVOC, 
který je v této oblasti velmi důležitým nástrojem pro vyhledávání.

Bakalářská práce má za cíl shrnout teoretický základ bibliometrických metod, citační 
rejstřík, zdroje vědeckých informací v zemědělství a aplikaci Lotkova zákona na 
konkrétní vzorek článků vědeckého zahraničního časopisu. 
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Vývoj bibiometrie, bibliometrické analýzy, citační rejstřík

Bibliometrie
Vznik slova bibliometrie lze vysvětlit následovně:
termín „biblio“ je odvozený z kombinace latinského a řeckého slova „biblion“ = 
kniha, což je ekvivalent slova „bybl“ nebo „byblos“. 
Druhá část slova  „metrie“ znamená měřící vědu tj. kvantifikaci. Tento termín stejně 
jako předchozí „biblion“ je také latinského či řeckého původu. Jeho základem je 
slovo „metricus“ nebo „metrikos“ a obě znamenají měření.1

Bibliometrie je vědní obor zabývající se kvantitativní analýzou dokumentů 
vznikajících v rámci vědecké komunikace, který vychází z předpokladu, že 
zkoumané dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání. Bibliometrické 
výzkumy směřují k formulaci kvantitativních zákonitostí souvisejících s formální a 
sémantickou strukturou dokumentů (např. Bradfordův zákon, Lotkův zákon, Zipfův 
zákon atd.)(TDKIV)

Za dobu existence této vědecké disciplíny vznikla řada definic, které měly za 
cíl popsat přesně tuto disciplínu a vytyčit její hranice. Až do dnešních dnů se 
používání pojmu bibliometrie kryje s dalšími termíny. Dochází k různým záměnám s 
jinými označeními  jako informetrie a scientometrie. K omylům dochází především v 
běžné praxi. Neujasněnost v souvislosti s těmito vědními disciplínami způsobuje 
těžkosti v zavedení všeobecně platné definice. 
Ani po několika desetiletích využívání této kvantitativní metody není její vymezení 
zcela jednotné.

Bibliometrickému studiu je možno podrobit rozdílné kategorie dokumentů. 
K obecné části patří literární texty či populární literatura. Vymezení této diplomové 
práce se týká daného  vědeckého oboru a tedy bude její charakteristika zúžena na 
úroveň, která je pro nás validní.

Alan Pritchard, který zavedl termín „bibliometrie“ definuje její cíl takto:
„Cílem bibliometrie je osvětlit proces psané komunikace a i zaměření vědecké 
disciplíny (do té míry jak se odráží v psané komunikaci) pomocí kvantitativní 
analýzy rozličných složek psané komunikace.“2  

Bibliometrie je speciálním druhem dokumentárního výzkumu nebo dotazu 
prostředků knihovnické a informační vědy. Bývá definována jako aplikace 
matematických a statistických metod na knihy a další komunikační média.
Další z možných vymezení pojmu hovoří o bibliometrii jako o sérii technik, které 
usilují o stanovení množství písemné komunikace a jako kvantifikace 
bibliografických dat.

Bibliometrie se člení na kvantitativní analýzu a kvalitativní studie. V poslední 
době většinou kombinuje kvantitativní a kvalitativní metody. Bibliometrický 
výzkum, zvláště je-li kvantitativní, zahrnuje aplikaci matematických vzorců a značné 
množství počítání a statistickou analýzu. Bibliometrická analýza využívá podporu 
počítačových bibliografických databází, citačních indexů a statistických programů.3 
Bibliometrie zkoumá kvantitativními metodami různé typy dokumentů (články, 
časopisy, monografie, patenty). Bibliometrické metody jsou založeny na 
předpokladu, že dokumenty jsou odrazem stavu vědeckého poznání, myšlení a 
komunikace znalostí.

1 KRIŠTOFIČOVÁ, E.,Prostredky hodnotenia knižničných a vědecko informačných procesov, str 8.
2 KÖNIGOVÁ, M.,Úvod do bibliometrie, str. 4
3 FOBEROVÁ L., KONESZOVÁ, B., Výzkumné metody v knihovnictví
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Další z teorií popisuje bibliometrii jako vědní disciplínu, založenou na 
kvantitativní analýze a měření dokumentů určených na zaznamenání a komunikaci 
vědeckých poznatků. Předmětem studie pro bibliometrii jsou dokumentační 
jednotky. Tento obecný termín zahrnuje všechny formy psaných záznamů nebo 
psané komunikace, jako jsou například časopisy, články, zprávy, patenty, normy, 
publikované přednášky apod. Bibliometrické metody se zabývají především 
písemnými materiály. Primárním pracovním materiálem pro bibliometrii je 
reprezentace dokumentu, která jednoznačně identifikuje fyzický dokument. Tyto 
reprezentace dokumentů se často v bibliografii nazývají referencemi nebo citacemi. 
Reprezentace dokumentu je bibliografická informace popisující a jednoznačně 
identifikující dokumentovou jednotku.
Referencí se nazývá odkaz, který jeden dokument uvádí na jiný dokument.
Citace je odkaz, který dokument obdrží od jiného dokumentu.4

1.1.1. Vznik bibliometrie a události, které mu předcházely

1917 - F.J.Cole a N.B. Eales publikovali práci pro výzkum oboru anatomie 
“Statistická analýza literatury”. Snažili se dokázat vývoj zájmu o tento obor
v jednotlivých zemích pomocí metod statistického rozložení.

1923 - Knihovník britského patentového úřadu E. W. Hume vytvořil statistickou
analýzu vývoje vědy. Vycházel ze  bibliografických záznamů v časopisech 
ze 17. sekcí Mezinárodního katalogu vědecké literatury.

1927 - V tomto roce vznikla první analýza citací. její autoři P.L.K.Gross a E.M.Gross 
spočítali a analyzovali citace článků v chemických časopisech. Poté nastal 
prudký nárůst aplikování citační analýzy.

1967 – Již zmíněný A. Pitchard zavedl pojem bibliometrie a tak nahradil do té doby
 užívaný termín “statistická bibliografie”.5

1.1.2. Současné a budoucí směry bibliometrického výzkumu

V současné době patří mezi základní výzkumné oblasti bibliometrie v první řadě 
výzkum citačních vazeb - jedná se o zkoumání témat, směrů, množství a vazeb při 
komunikaci znalostí a identifikování informačních kanálů pomocí metod citační 
analýzy (např. tvorba citačních sítí a grafů). Pomocí citačních indexů se zjišťují 
kvantitativní a kvalitativní ukazatele, jako např: míra vlivu (impact faktor, 
informační hodnota) určitého časopisu, vztahy mezi počtem autorů a počtem článků 
vyjadřují stupeň spolupráce, který můžeme srovnávat oborově, geograficky nebo 
mezi jednotlivými organizacemi. Analýzou citačních indexů je možné určit a popsat 
směr budoucího vývoje vědních disciplín (mapování vědy). Takto lze mapovat 
strukturu vědy a vědních oborů (SCI), identifikovat výzkumné směry, mezinárodně 
porovnávat vědecké aktivity, hodnotit výzkumná pracoviště, zjišťovat informační 
hodnotu časopisů, hodnotit vliv vědy na aplikační výzkum a další.
Po výzkumu citačních vazeb se zájem směřuje na výzkum informačních potřeb. Tyto 
výzkumy informačních potřeb (uspokojení nebo neuspokojení požadavků uživatelů) 
je možné statisticky zpracovávat a dále je možné hodnotit intenzitu využívání 

4 KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie.str. 6
5 MURYSOVÁ, T., Možnosti využití bibliometrických metod
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knihovních a  informačních fondů. O informačních potřebách se dozvídáme na 
základě analýzy dotazů uživatelů, vyhodnocením statistik a podobně.
Důležitou oblastí je vyhledávání informací. K tomu slouží například Bratfordův 
zákon, kterému je věnován text dále při výkladu a popisu kvantitativních metod a 
zákonů. K vyhledávání informací používáme shlukování (Clustering), což je 
bibliografické párování, které na základě společných referencí dvou článků, definují 
míru jejich podobnosti.
Socioinformatické jevy patří k dalšímu pokračování výčtu směrů bibliometrického 
výzkumu.
Oblast důležitá také z hlediska zkoumání procesu zastarávání informací se zabývá 
prognostika. Sleduje pokles a růstu zájmu o dokumenty určité vědní oblasti a zjišťuje 
budoucí směr vývoje daného oboru.6

1.1.3. Obohacení metod bibliometrie

1. Propojení bibliometrie s procesy sociální komunikace, modelování 
komunikačních vzorců.

2. Zkoumání postupů informační výměny (komunikace) znalostí v souvislosti 
zejména s novými technologickými možnostmi zpracování a přenosu 
informací, které do značné míry mění způsob komunikace znalostí mezi 
vědeckými pracovníky.

3. Teorie citací a „citační chování“.
4. Používání webových odkazů, otázka platnosti kvůli množství search engines, 

nedostatek kontroly kvality atd. 

1.2. Scientometrie

Metody matematické a statistické analýzy vědeckého výzkumu, především v 
přírodních vědách.(TDKIV).

Slouží k hodnocení vědecké práce. Může pomoci rozpoznat i momentální trendy ve 
vědě.Hodnocení vědecké práce znamená, že se sleduje počet publikací, citovanost 
těchto publikací, počet grantů, které daný vědec či skupina získala a třeba také to, jak 
jsou jejich práce a objevy celosvětově známé apod.

Scientometrické údaje užívají vědecké (AV ČR), vědecko-pedagogické instituce 
(VŠ), či vědecko-odborné instituce (resortní ústavy Ministerstva zemědělství). 
Slouží k porovnání míry produkce vědecké práce  jednotlivců, jednotlivých úseků 
dané instituce, k porovnávání v rámci VŠ či porovnávání v rámci republiky. Pro 
vyjádření scientometrických údajů se používá řada indexů, faktorů, čísel a vedle 
obecně přijímaných číselných koeficientů (Impact Faktor, Hirschovo číslo, Erdösiho 
číslo) má každá instituce své vlastní vyjádření. Zkoumá z širšího úhlu pohledu 
zákonitosti vědecké produktivity a její výslednou prospěšnost. Scientometrie je 
součástí obecnější vědy - scientologie (věda o vědě).7

1.3. Informetrie
Je obecnější termín, který pokrývá scientometrii a bibliometrii.
6 MURYSOVÁ, T., Možnosti využití bibliometrických metod
7 Středisko vědeckých informací fyziologického ústavu AVČR. Hodnocení vědecké práce, 2008
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Informetrie je vědní obor, který používá matematicko-statistických metod k popisu a 
analýze informačních jevů za účelem hledání jejich zákonitostí. Tvoří součást 
informační vědy a  zabývá se především kvantifikací informace, kvantitativní 
analýzou informačních toků a dokumentů apod. Její výsledky slouží např. pro 
analýzu kvantitativního růstu literatury, účinnosti informačních systémů, role 
informací ve vědecké komunikaci apod. (TDKIV)

Informetrie zkoumá a vyhodnocuje kvantitativní a kvalitativní hodnoty informací 
získané z různých komunikačních médií.

Vzájemný vztah bibliometrie, informetrie a scientometrie vyplývá ze vztahů mezi 
systémem vědy, knihovnictvím a vědeckou komunikací.
Tyto tři pojmy jsou často zaměňovány, rozdíl závisí pouze na způsobu formulace 
daného problému. Do značné míry se oblast zkoumání těchto disciplín překrývá, 
všechny považují dokument jako důležitý objekt svých měření. Informetrické studie, 
založené na zkoumání dokumentů, jsou v podstatě blibliometrickými studiemi.
Jednotlivá hlediska se odlišují úhlem pohledu na výsledky měření a interpretaci 
těchto výsledků.

Bibliometrické a informetrické metody byly aplikovány do internetových 
výzkumů. Informetrické zkoumání charakterizuje a měří osoby, skupiny, instituce, 
země, publikační a informační zdroje, disciplíny a pole a výběr informačních 
procesů. Tyto metody jsou využívány pro studium webových dokumentů, stránek, 
získávání informačních prostředků (jako jsou search engines), a studie uživatelů. 
"Webometrics" je založená na kvantitativní studii webových jevů, zahrnuje různé 
typy výzkumů.

Asi nejvíce se bibliometrický výzkum týká citací. Citační analýza = "kdo cituje 
koho." Tři základní koncepty citační analýzy jsou (1) "přímá citace, která stanovuje 
vztahy mezi dokumenty a badateli, kteří je využívají"; (2) bibliografické propojení, 
kde referenční seznamy dvou dokumentů sdílí jeden nebo více stejně citovaných 
dokumentů; a (3) ko-citace, která se vyskytuje, když jsou dvě citace citovány 
dohromady.

1.4. Citační analýza
Matematicko-statistická bibliometrická metoda, která kvantifikuje vztahy mezi 
autory, dokumenty a vědními obory na základě bibliografických citací a 
bibliografických referencí. Zkoumá citovanost dokumentů, četnosti citací v dalších 
pracích apod. Jako aplikovaná metoda má citační analýza význam pro optimalizaci 
informačních toků a pro profilování knihovních fondů; je také základem citačního 
mapování vědy pomocí konstrukce citační sítě. (TDKIV) 

1.5. Zdroj údajů bibliometrických výzkumů

1.5.1. Citační rejstřík (Citation index)

Je sekundární informační pramen, který spojuje identifikační záznamy o 
citovaných a citujících dokumentech. Obvykle se skládá ze dvou až tří propojených 
částí. První část tvoří seznam citovaných dokumentů, ve kterém jsou u každého 
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dokumentu zaznamenány stručné bibliografické údaje o publikacích, v nichž jsou 
dokumenty citovány. Druhou částí je seznam citujících dokumentů, v němž jsou 
uváděny bibliografické záznamy, jejichž citace se sledují. Další případnou součástí je 
permutovaný předmětový rejstřík zachycující u každého permutovaného páru 
předmětových termínů všechny autory, kteří jsou zahrnuti do citačního rejstříku a 
kteří použili uvedené dvojice termínů v názvu svého díla. Citační rejstřík má formu 
periodického sekundárního dokumentu nebo bibliografické databáze.(TDKIV)

Citační ohlas určitého odborného článku je seznam prací v odborných 
vědeckých časopisech, které se na tento článek odkázaly. Citační index tudíž slouží 
jako primární zdroj informací ke stanovení impakt faktoru vědeckých žurnálů. 
Pravděpodobně zdaleka nejkomplexnější citační index spravuje americký Institut pro 
vědecké informace (ISI) ve své databázi Web of Science (placená služba, je 
přístupná ovšem v řadě českých odborných pracovišť). Existuje také řada dílčích 
databází, například citační databáze NASA ADS (pro obory astronomie, astrofyzika, 
fyzika a geofyzika), které bývají volně přístupné – za zmínku stojí také projekt 
Google Scholar, který se zdá být volně dostupnou alternativou Web of Science.

Protože každý článek tvoří v takovéto databázi samostatnou položku, jsou o 
něm většinou dostupná všechna zásadní data, především abstrakt, ale také autoři a 
zařazení ve vědeckém časopisu, což je nezbytné pro správné citování. Práce s 
citačními databázemi tedy patří k nezbytným součástem vědecké práce, zejména pak 
publikování výsledků výzkumu.

Citační index může být využit jako jedno z kritérií hodnocení vědecké kvality 
jednotlivce – obecně lze tvrdit, že lepší vědci mají články s vyššími citačními indexy. 
Toto hodnocení může být ale velmi zavádějící při posuzování většího počtu článků s 
nerovnoměrnými citačními indexy. Pro tento účel existuje řada jiných způsobů 
hodnocení, např. Hirschův index.

V České republice jsou již řadu let běžnou součástí informační a vědecké 
činnosti. Jejich historie se datuje do první poloviny 20. století.

Zakladatelem a emeritním předsedou ISI je Eugen Garfield. Dodnes je 
neúnavným propagátorem citačních rejstříků a citační analýzy. Jeho publikační 
činnost, z větší části v plných textech dostupná na internetu, dnes čítá tisíce položek. 
Citační rejstříky excerpují vybrané odborné a vědecké časopisy a k záznamu každého 
článku uvádějí všechny bibliografické reference, které jsou v článku obsaženy.
Nejdůležitějšími databázemi citačních rejstříků, které vytváří Institut vědeckých 
informací “ISI” (Institute for Scientific Information) jsou SCI a SSCI.
ISI má hlavní sídlo ve Philadelphii (USA) a další pobočky ve Velké Británii a 
v Japonsku. Retrospektiva je od roku 1945+, aktualizuje se týdně. 
Citační rejstříky byly původně distribuovány v tištěné podobě, později ve formě 
databází. Všechny dostupné databáze a služby ISI, včetně různých mutací Current 
Contents, jsou zpřístupňovány prostřednictvím portálu Web of Knowledge. Databáze 
registruje údaje o citovaných dokumentech (citace) výběrově z nejdůležitějších 
časopisů (avšak poměrně nerovnoměrně geograficky rozvržených).V databázích ISI 
se dnes čerpá z více než 8000 vědeckých časopisů, databáze obsahují řádově milióny 
záznamů. Nově je umožněno vytvářet selekční dotazy pomocí autorských klíčových 
slov, autorských anotací a pomocných doplňkových klíčových slov.
Databáze také obsahuje: 
- mezinárodní adresář vydávaný ISI - Who is publishing in science (WIPIS). 
- jednotlivé seznamy knih a periodik, vydavatelské katalogy (Publishers Trade List 
Annual)
- plné texty dokumentů
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- adresáře a seznamy
- bibliografie 

1. SCI (Science Citation Index, od r.1961) – mnohooborový rejstřík tvořený 
několika částmi, jenž na sebe navazují. Obsahuje informace o jménech 
citovaných a citujících autorů v běžném roce s uvedením vybraných 
bibliografických údajů jejich prací a adres jejich pracovišť. Je zpracován 
podle 4 hledisek:

- citace
- jméno autora
- název autorova pracoviště
- klíčová slova z názvu autorovy práce

Tehdy zahrnoval cca 1,3 miliónů citací z 613 časopisů publikovaných v r. 1961 v 28 
zemích. Vydání předcházelo více než deset let výzkumu a příprav, v rámci nichž byl 
mimo jiné  v roce 1958 založen Institute for Scientific Information (ISI). SCI byl 
zaměřen na přírodní vědy. Databáze (nikoliv tištěná verze SCI) obsahuje také navíc 
záznamy z Current Contents (“průbežné obsahy” dokumentů), který založil v r. 1957 
Dr. E.B. Garfield.

2. SSCI (Social Science Citation Index, od r.1969)- obdoba SCI s omezením 
na oblast společenských věd (historie, ekonomie, sociologie, filosofie, právo, 
archeologie, lékařství). 

 Databáze citačních rejstříku obsahuje také rejstříky speciální, jako např. :

AHCI (Arts and Humanities Citation Index, od r. 1978) - pro oblast 
humanitních věd (ligvistika, loristika, divadelní, filmová a hudební věda, 
umění).

Biochemistry&Biophysics Citation Index, Biomedical Engeneering Citation 
Index, Materials Science Citation Index, Neuroscience Citation Index. 
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1.5.2. Základní způsoby práce s citačními rejstříky

Citační rejstříky jsou založeny na tom, že vědci ve svých pracích citují jiné prameny 
a autory.
Základní informace, které lze z citačních rejstříků vytěžit, korespondují s jejich 
jednotlivými částmi, jejichž výčet je zmíněn výše. Z pouhého nahlédnutí můžeme 
vyvodit hned několik závěrů jako je uznávanost vědce jinými vědci, jaký ohlas jeho 
práce vyvolala, z jakých autorit a pramenů on sám čerpal popř. v jakém druhu 
pramenů on sám nejvíce publikuje.
Při práci se získanými informacemi je třeba si musíme uvědomit, že citování, a tím i 
objektivnost a informační hodnota citačních rejstříků, je ovlivněna řadou 
subjektivních a objektivních faktorů.

Mezi přednosti citačních rejstříků patří jednoduchá struktura a stavba, rychlost 
získání informací, mnohooborovost, možnost sledovat provázanost jednotlivých 
oborů, vzájemná obsahová vazba citovaných a citujících prací.

Vedle uvedených kladů je třeba vidět i nedostatky. Jsou to např. užívané 
zkratky, které se často liší od běžně užívaných zkratek v ostatních referátových 
časopisech; nejednotná transkripce u jmen, způsobující, že jméno jednoho autora se 
v SCI objeví na více místech; nejednotnost užívání názvů institucí, takže jedna a 
tatáž instituce se může v SCI objevit několikrát pod různými názvy.

Využití citačních rejstříků je podstatně mnohostrannější. Naleznou uplatnění v 
praktické činnosti  jakou je zjišťování citovanosti jednotlivých článků, zjišťování 
citovanosti jednotlivých autorů, zjišťování významnosti jednotlivých vědeckých 
časopisů na základě citační analýzy apod. Používají se i pro základní vědecký 
výzkum. Citační rejstříky, zejména ve formě databází, jsou přímo ideální základnou 
např. pro analýzu trendů a predikci vědeckého vývoje, zkoumání vzorců vědecké 
komunikace, mapování struktury vědy a jejích změn. Mají také význam i pro rozvoj 
vědeckých disciplín jako bibliometrie, scientometrie a informetrie. V případě 
scientometrie podle Garfielda citační rejstříky dokonce stály u zrodu této disciplíny 
jako její nezbytný předpoklad. 

Bibliometrie a citační analýza nejsou bez limitů a potencionálních problémů. Např. 
tři základní zákony nejsou aplikovatelné v každé situaci; velký počet badatelů se 
zajímá o problematiku využití citací k zhodnocení učenců a badatelů; zvuk 
bibliometrické analýzy může být následovaný chybnými interpretacemi; kvantita a 
kvalita nemusí nutně souviset.

1.5.3. Impakt faktor

Vyjadřuje citovanost časopisu. Je možné se dozvědět, kolikrát je článek uveřejněný 
v daném časopise průměrně citován. Vypočítá se jako podíl mezi celkovým počtem 
citací v daném roce vztahujících se ke všem článkům publikovaných v časopisu 
v předchozích dvou letech, a celkovým počtem článků publikovaných v časopisu 
v předchozích dvou letech.

Obecně se IF vypočítá:

IF= počet citací v     roce X na články časopisu publikované v     roce X-1 a X-2  
počet článků publikovaných v časopisu v letech X-1 + X-2
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IF není každý rok stejný a může proto nabývat různých hodnot. Kvalita vědecké 
práce a časopisů je hodnocena podle počtu publikací s nejvyšším IF. Vztahuje se 
pouze k časopisům, není možné počítat IF pro jednotlivé autory.
Nejvyšší IF vykazují víceoborové časopisy. Hodnota zjistí postavení dané publikace 
mezi dalšími vybranými časopisy a je ukazatelem kvality.

1.5.4. Hirschův index

Je kvantitativní ohodnocení kvality vědeckých článků publikovaných jedním 
vědeckým pracovníkem. Měl by umožnit odstranit problémy spojené s možnou 
nevyváženou účasti autora na různých článcích (hlavní autor méně citovaných prací 
či drobný přispěvatel na jednom velmi citovaném článku) a ohodnotit tak jeho 
„průměrný“ podíl na citačním indexu svých článků.

Výpočet Hirschova indexu
Hirschův index jednotlivce lze velmi jednoduše zjistit z citačních indexů jeho 
jednotlivých vědeckých prací. Číslo h označuje počet článků mající citační index 
rovný či vyšší h. Má-li např. osmý nejcitovanější článek autora citační index 15 a 
devátý článek citační index 7, pak pro daného vědce je Hirschův index h=8.

Zřejmě nejvyšší Hirschův index ve fyzice měl v roce 2005  (tedy v roce uveřejnění) 
guru teorie superstrun Edward Witten, jehož h = 110. Podle J. Hirsche je roční 
vzestup indexu h o 1 známkou kvalitní publikační aktivity, o 3 pak zcela výjimečné 
práce.

Porovnání indexu pro různé obory
Problém, který Hirschův index ale neřeší, je srovnání výkonosti vědců v různých 
oborech, neboť ty mají různý, více či méně charakteristický, počet spoluautorů 
článků. Jednou z možností, jak umožnit srovnání indexu h pro různé obory, je použít 
hodnotu Hirschova indexu dělenou střední hodnotou počtu spoluautorů článku.

1.6. Bibliometrické zákony 
Zpravidla vyjadřují inverzní poměr - např. texty tvoří malé množství slov s vysokou 
frekvencí výskytu a velké množství slov s nízkou frekvencí výskytu, velké množství 
článků je publikováno v malém množství časopisů, je mnoho autorů, kteří publikují 
málo, a málo autorů, kteří publikují hodně apod. 8

1.6.1. Lotkův zákon

Zákon sepsal v roce 1926 A.J. Lotka při srovnávání publikační činnosti chemiků a 
fyziků. 
Vztah podceňuje počet více plodných autorů, ale hodí se dobře pro méně plodné.

an  = a1  /  n2

   
Zjišťuje, že na každých 100 autorů publikujících jeden článek připadá 25 autorů, 
kteří publikují dva články, 11 autorů, publikujících 3 články a 6 autorů, kteří 
publikují 4 články. Na základě Lotkova zákona lze předem určit, kolik autorů 
publikuje více článků, pokud známe počet autorů, kteří publikovali jeden článek. 

8 Kučerová, H., Kvantitativní metody zkoumání dokumentové komunikace, 2007 
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Uplatňování tohoto zákona je významným prostředkem k měření produktivity 
vědecké práce. (TDKIV)
Počet autorů s n tituly (např. knihami, články) činí cca 1/n z počtu těch, kteří jsou 
autory pouze 1 článku. Podíl autorů, kteří jsou autory pouze 1 titulu, je cca 60%, 
podíl autorů většího počtu titulů exponenciálně klesá.

1.6.2. Bradfordův zákon 

Bradford publikoval v roce 1934 studii 
rozptylu článků o specifickém tématu. 
Zjistil, že pokud časopisy rozdělíme do tří 
skupin, každá vytváří stejný počet článků o 
specifickém tématu, počet  časopisů 
v každé skupině se zvyšuje geometricky. 
To znamená pro následnou oblast n článků, 
kdy člověk musí najít následně a, ab a b na 
druhou článků. Správný výběr základu a 
rozsahu může být redukován k Weber- 
Fechenrovu vztahu. Vztah může být 
vyjádřen mnoha způsoby a stejně tak jako 
diskrétní proměnné.

1 : n : n2

ze zákona vyplývá, že maximální počet 
relevantních článků je soustředěn v 
minimálním počtu časopisů tvořících tzv. 
jádro oboru. (TDKIV)

Příklad:
počet článků = 690
n = 3 (číslo získáme vydělením 
počtu titulů v 1. zóně počtem titulů 
obsažených v jádru) 9

1.6.3. Zipfův zákon 

popisuje pořadí slov podle frekvence jejich výskytu v textu.
G.K. Zipf studoval otázky statistického rozložení slov v textu. Své výzkumy 
publikoval v knize z r. 1945 “TheHuman Behavior and the Principle of Least Effort”. 
Předmětem jeho výzkumů byla kniha Odyseus  autora J. Joyce. Zipf zjistil, že v 
knize je 29,899 různých slov. Tato slova uspořádal podle frekvence (f) výskytu a 
slovo s hodnotou nejvyššího výskytu dostalo rang 1 (r), další slovo rang 2 atd. Když 
vynásobil rang každého slova s jeho frekvencí zjistil, že výsledné hodnoty jsou velmi 
blízké (c).

r * f = c

9 Kučerová, H., Kvantitativní metody zkoumání dokumentové komunikace, 2007 

 počet 
článků

  

1. titul 120 jádro 230 článků
2 tituly2. titul 110

3. titul 65
1. zóna

230 článků

2 * 3 = 6 
titulů

4. titul 40

5. titul 35

6. titul 30

7. titul 30

8. titul 30

9. titul 25 2. zóna 230 článků

2 * 32 = 18 
titulů

10. titul 25

11. titul 24

12. titul 22

13. titul 20

14. titul 20

15. titul 19

16. titul 18

17. titul 15

18. titul 13

19. titul 12

20. titul 5

21. titul 4

22. titul 3

23. titul 2

24. titul 1

25. titul 1

26. titul 1
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Tento zákon byl později aplikován při řešení úkolu automatického indexování. Na 
základě Zipfova zákona se konstruovaly slovníky rešeršních slov a nevýznamových 
(stop) slov, které jsou základem pro automatické vyhledávání.

1.7. Informační analýza
Vymoženosti moderní doby nám zpřístupnily nepřeberné množství informací. O to 
těžší je se v této záplavě orientovat a získat právě ty informace, které potřebujeme.
Informační analýza zahrnuje rozbor informací získaných na základě předešlé rešerše 
nebo informací, které uživatel požaduje. Výstupem informační analýzy může být 
odborná studie s konkrétními závěry.
Podstatou informačních analýz je rozbor dostupných informací ke stanovenému 
požadavku, specializované setřídění dat dle jejich relevance, ale také kompletní 
zpracování odborné studie s konkrétními zjištěnými závěry. Výstupy informační 
analýzy lze libovolně využít pro badatelskou, dokumentační či publikační činnost.10

Informační analýza v širším slova smyslu znamená průzkum dokumentů za 
účelem výběru informací či informačních zdrojů vztahujících se k informačnímu 
požadavku uživatele (rešeršní činnost) nebo extrahování informací s cílem vytvoření 
analytické studie na téma zadané uživatelem. Informační analýza hlubších struktur 
dokumentů se používá např. v bibliometrii, scientometrii apod. V užším slova smyslu 
rozumíme informační analýzou metodu knihovnicko-bibliografického zpracování 
dokumentů.(TDKIV)

10 Behún, D. Informační analýzy a rešerše. 2006
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2. Zdroje informací v zemědělství a potravinářství v ČR
V první polovině 19. století se zemědělské noviny a publikace začaly rozšiřovat mezi 
rolníky a nejen k majitelům velkých panství jako tomu bylo dříve. 
Postupem času zemědělská literatura u nás prošla několika změnami. Český  jazyk si 
začal budovat svou pozici na vědecké úrovni, publikace se stávaly odbornější. 
Odběratelů nebylo mnoho a z tohoto důvodu zanikla většina knižnic. 
Dalším významným zdrojem informací o nových poznatcích v zemědělství byly 
v druhé polovině 19. století odborné časopisy jako například Týdenník pro polní,  
lesní a domácí hospodářství nebo Rolník.
Odborná literatura se shromažďovala v knihovnách institucí zemědělského školství. 
V roce 1961 byly tyto knihovny a další útvary spojeny do nově vzniklé instituce 
Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství (ÚVTIZ).
Součást publikací ze zemědělství tvořily také pokračující dokumenty s perspektivou 
trvalého vycházení (časopisy, noviny, sborníky, ročenky, zprávy, bulletiny, edice a 
podobně). Do speciálních pramenů informací zařazujeme patentovou literaturu, 
firemní literaturu, výzkumné zprávy, technické zprávy, studie, vědecko-kvalifikační 
práce, sborníky ze seminářů a konferencí, cestovní zprávy, příklady a tak dále. 
Sekundární dokumenty informují o existenci primárních dokumentů. Agroindex 
(jemuž je věnována pozornost dále v textu) provádí výběr z časopisů a dalších titulů. 
Další zdroje jsou příručky, sborníky, adresáře. Pro aktuální informace je možné zajít 
osobně do zemědělských informačních středisek nebo vyhledat pomocí webové 
služby.

2.1. Časopisy a knihy

2.1.1. Vědecké časopisy České akademie zemědělských věd (ČAZV)

Ústav zemědělských a potravinářských informací vydává jedenáct vědeckých 
časopisů s mezinárodní působností. Časopisy uveřejňují původní experimentální 
práce, krátká sdělení, přehledy, informace a recenze. Práce jsou uveřejňovány v 
angličtině a před uveřejněním jsou lektorovány. Tři časopisy jsou zahrnuty do 
zpracování Thomson ISI servisu v sekcích: Science Citation Index Expanded, ISI 
Alerting Services a Current Contents Agriculture/Biology, and Environmental 
Sciences.

Seznam věděckých časopisů vydávaných ÚZPI

1. Plant, Soil and Environment      (ISSN 1214-117)
Vychází 12× ročně, rozsah 48 stran formátu A4, vychází od roku 1955
2. Czech Journal of Animal Science      (ISSN 1212-1819)
Vychází 12× ročně, rozsah 48 stran formátu A4, vychází od roku 1955
3. Veterinární medicína (Veterinary Medicine – Czech)      (ISSN 0375-8427)
Vychází 12× ročně, rozsah 48 stran formátu A4, vychází od roku 1956
4. Czech Journal of Food Sciences      (ISSN 1212-1800)
Vychází 6× ročně, rozsah 52 stran formátu A4, vychází od roku 1983
5. Agricultural Economics     (ISSN 0139-570X)
Vychází 12× ročně, rozsah 48 stran formátu A4, vychází od roku 1955
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6. Journal of Forest Science      (ISSN 1212-4834)
Vychází 12× ročně, rozsah 48 stran formátu A4, vychází od roku 1955
7. Plant Protection Science      (ISSN 1212-2580)
Vychází 4× ročně, rozsah 40 stran formátu A4, vychází od roku 1965
8. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding      (ISSN 1212-1975)
Vychází 4× ročně, rozsah 40 stran formátu A4, vychází od roku 1965
9. Horticultural Science      (ISSN 0862-867X)
Vychází 4× ročně, rozsah 40 stran formátu A4, vychází od roku 1974
10. Research in Agricultural Engineering      (ISSN 1212-9151)
Vychází 4× ročně, rozsah 40 stran formátu A4, vychází od roku 1955
11. Soil and Water Research      (ISSN 1212-9151)
Vychází 4× ročně, rozsah 40 stran formátu A4, vychází od roku 2006

Články publikované v jednotlivých číslech vědeckých časopisů ČAZV 
od roku 2002 jsou dostupné ve formátu pdf na www stránkách.11 
 
Knihovny se zemědělským zaměřením (celkem 20)  v roce 2007 odebíraly  378 
časopisů české produkce a 803 zahraniční.
Na letošní rok byl seznam časopisů objednaných do ZPK 613 titulů české i 
zahraniční produkce. Analyzovaný časopis JFAE v seznamu není.

Seznam organizací odebírajících zemědělskou literaturu:
Lesy ČR, s.p. HRADEC KRÁLOVÉ
MZe ČR - Ministerstvo zemědělství, PRAHA 1-NOVÉ MĚSTO
NZM Kačina - Národní zemědělské muzeum Praha, zámek Kačina
SRS - Státní rostlinolékařská správa Praha, BRNO, Zemědělská 1a
SVS ČR - Státní veterinární správa ČR, BRNO-BOHUNICE 
ÚHUL - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, BRANDÝS NAD LABEM
ÚSKVBL - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, BRNO-
MEDLÁNKY
VÚLHM - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, PRAHA 5-
ZBRASLAV
VÚLHM - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice 
OPOČNO
VÚMOP - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, PRAHA 5-ZBRASLAV
VÚPP. - Výzkumný ústav potravinářský Praha, PRAHA 10-HOSTIVAŘ
VÚRV - Výzkumný ústav rostlinné výroby, PRAHA 6-RUZYNĚ
VÚVL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, BRNO
VÚZE - Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, PRAHA 2, Mánesova 24,
VÚZT - Výzkumný ústav zemědělské techniky, PRAHA 6-RUZYNĚ
VÚŽV - Výzkumný ústav živočišné výroby, PRAHA 10-UHŘÍNĚVES
ZPK ÚZPI - Zemědělská a potravinářská knihovna, ÚZPI, PRAHA 2-VINOHRADY

2.1.2. E-books ( Wiley ) 

On-line přístup k plným textům odborných vybraných knih z vydavatelství Wiley. 
Knihy jsou dostupné ze studovny ZPK.

11 Česká akademie zemědělských věd, 2006
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2.2. České databáze  
Počet českých databází je nízký, ale na naše české poměry dostačující. Jsou 
propojeny s nejdůležitějšími zahraničními producenty a tím zabezpečují přístup do 
dalších informačních zdrojů týkajících se zemědělství, životního prostředí, výživy a 
oborů s nimi úzce spojenými. 
České zemědělské a potravinářské bibliografii je věnována mimořádná pozornost, 
protože představuje stěžejní zdroj informací pro vědce, studenty a další odborníky. 

2.2.1. ČZPB - Česká zemědělská a potravinářská bibliografie

Producent: Zemědělská a potravinářská knihovna při ÚZPI Praha 
Vznik: 1993
Charakteristika: databáze monitoruje články publikované v odborných oborových 
časopisech publikovaných v ČR a usnadňuje tak jejich vyhledávání široké skupině 
uživatelů ČZPB (odborníků ze státní správy, z průmyslu, školství, médií i širokému 
spektru uživatelů z řad spotřebitelské veřejnosti). Základní jednotkou databáze jsou 
záznamy zahrnující bibliografické údaje (jméno autora/ů, název článku, informace o 
zdroji), klíčová slova (předmětový popis dokumentu) a informaci o pracovišti autora 
v době publikování dokumentu. Záznamy ČZPB jsou vytvářeny z materiálů, které 
vlastní Zemědělská a potravinářská knihovna. Databáze obsahuje přes 104 000 
záznamů s ročním přírůstkem přes 7000 záznamů tematicky zaměřených podle 
oblasti odpovídající profilu ZPK. Záznamy jsou bohatě věcně indexovány pomocí 
mezinárodního zemědělského tezauru AGROVOC.
Databáze je veřejně přístupná zdarma on-line z domovských stránek ZPK. Od roku 
2005 je zpřístupněn také měsíční přehled nově zařazených záznamů.
Zájemci si mohou vypůjčit nalezené primární dokumenty (časopisy a sborníky) 
přímo ve studovně Zemědělské a potravinářské knihovny, dále si mohou objednat 
tištěnou kopii požadovaného článku či objednat digitální kopii prostřednictvím 
Virtuální polytechnické knihovny (VPK). V kombinaci s širokou škálou 
reprografických služeb knihovny (od roku 2005 i digitálních kopií) ČZPB 
představuje významný a pohotový zdroj informací o zemědělství a potravinářství i 
pro vzdálené uživatele z celého území ČR a ze zahraničí. 12

Historie české zemědělské a potravinářské bibliografie
Do roku 2000 se vyvíjela odděleně. Zemědělská bibliografie začala vznikat v Ústředí 
zemědělské a lesnické knihovny (ÚZLK). Potravinářská bibliografie se tvořila 
v Ústředí potravinářské knihovny pod Střediskem potravinářských informací. 
Názvy knihovny se v průběhu let také měnily. Od roku 1926 do 2001 změnila své 
jméno celkem šestkrát. První označení bylo Ústřední slovanská zemědělská knihovna 
a čítárna ČAZ (ÚSZKČ). Dnes ji známe jako Ústav zěmědělských a potravinářských 
informací (ÚZPI), kde se jedno oddělení nazývá Zěmědělská a potravinářská 
knihovna (ZPK).

ČZB – část první 1926 - 1991
V letech 1926 až 1991 vycházely veškeré bibliografie jen v tištěné formě. Do roku 
1965 se publikovaly zemědělské bibliografie pod různými názvy. Až od roku 1966 
začala ÚZLK vydávat zemědělské  bibliografie pod jednotným názvem 
Československá  zemědělská bibliografie (ČZB). Zahrnovala zhruba 300 titulů 
českých a slovenských časopisů. Slovenské časopisy byly zpracovávány v pobočce 
v Nitře. Jednou ročně byla ČZB vydávána s obsahem okolo desíti tisíc 

12 ČZK, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, 2008 
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bibliografických záznamů, které byly řazeny do jednotlivých oddílů, skupin a 
podskupin. Součástí publikace byl obsah v jazycích: čeština, angličtina, němčina, 
francouzština, ruština. Nacházel se zde také seznam excerpovaných časopisů a zvlášť 
se tiskl autorský a předmětový rejstřík.

ČZB – část druhá 1991 – současnost
1991-1992- součást systému AGROINDEX, který primárně zpřístupňoval světovou 
zemědělskou literaturu. Toto spojení umožnilo vytvoření retrospektivních a 
průběžných rešerší, později dostupné on-line. Rok 1992 znamenal ukončení 
spolupráce. V té době dosahoval velikosti  přes 500 000 záznamů a takto je stále 
dostupný v ZPK. V tomto období vznikl Jednotný zemědělský heslář, jenž se později 
stal základem pro tezaurus AGROTERM. 
1993- systém ISIS ve formátu MAKS (zdarma  distribuován NK ČR). Obsah tvoří 
české články z časopisů a sborníků. 
1997 – tezaurus AGROVOC byl zaveden pro věcný popis
V roce 2005 byl zakoupen nový knihovnický informační systém ALEPH500. Proto 
byl nutný přechod z formátu MAKS / ISIS na MARC21. Konverzi prováděla externí 
firma, záznamy prošly dvěma stupni – z MAKS na UNIMARC a z něj na MARC 
21.13 

AGROTERM
Český zemědělský tezaurus pro katalogizaci dokumentů.
Zemědělská a potravinářská knihovna vytvořila a dále rozvíjí Český zemědělský 
tezaurus. Tento tezaurus plně odpovídá normě ČSN 01 0193 o vypracovávání a 
rozvíjení jednojazyčných tezaurů z roku 1995. Po celou dobu je tvořen specialisty z 
různých oborů.14

AGROVOC
Mezinárodní tezaurus pro zpracování bibliografických záznamů ČZPB.
AGROVOC je mezinárodní mnohojazyčný (anglický, francouzský, španělský, 
portugalský, čínský, arabský a český) tezaurus, zaměřený na zemědělství, lesnictví, 
rybářství, potravinářství, životní prostředí a související obory. Slouží k indexování 
dokumentů v zemědělských informačních systémech, především v mezinárodních 
systémech  AGRIS a CARIS vzniklých pod záštitou Organizace spojených národů 
pro výživu a zemědělství (FAO), a k vyhledávání informací v těchto systémech. 
Česká verze tezauru AGROVOC vznikla v letech 1995-1996 jako výsledek 
grantového projektu "Vypracování české verze tezauru AGROVOC jako předpoklad 
tvorby národního zemědělského informačního systému" (zadavatel Ministerstvo 
zemědělství ČR).
Od roku 1997 se používá při zpracování záznamů do článkové bibliografie "Česká 
zemědělská a potravinářská bibliografie". 
První vydání tezauru AGROVOC z r. 1982 bylo zpracováno pod vedením D. 
Leatherdala v rámci dohody mezi FAO a ES. V roce 1988 dalo ES souhlas k tomu, 
aby byl AGROVOC pod vedením FAO průběžně aktualizován, udržován a 
publikován v libovolných jazycích. Druhé vydání bylo publikováno v r. 1992, 
předběžné třetí vydání vyšlo v r. 1995. Třetí vydání tezauru AGROVOC (verze 

13 PEJŠOVÁ, P., Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, 2006
14 Agroterm, ZPK, 2008
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1997) se stalo podkladem pro překlad do češtiny. AGROVOC je k dispozici ostatním 
informačním systémům a řadou z nich je využíván. 15

2.2.2. AGROINDEX

Vznik: 1977
Charakteristika: Monitoruje zahraniční zemědělské časopisy, sborníky a další 
prameny z fondu Zemědělské a potravinářské knihovny za období 1977-1992. 
Dostupná na odborných pracovištích ústavu a ve studovně ZPK.

2.2.3. ALIMIS-CS

Vznik: 1973
Charakteristika: Obsahuje české dokumenty a výběrově zahraniční dokumenty 
všeho druhu (články, knihy, patenty, výzkumné zprávy apod.). Struktura a členění 
databáze vycházely z mezinárodní databáze FSTA. ALIMIS je dostupná od roku 
1985 v elektronické formě v systému ISIS. Všechny záznamy měly vždy anotace. 
V ZPK jsou přístupné záznamy z let 1993-2000, v ISIS celkem 17 000 záznamů.

2.2.4. ČNB

Aktuální vydání České národní bibliografie je volně dostupné na internetu  nebo v 
systému Aleph na stránkách Národní knihovny České republiky (NK ČR).
ČNB nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém 
písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na 
území ČR.

2.2.5. Zkratky mezinárodních organizací

Vznik: 5.300 záznamů se ukládalo od roku 1997 
Charakteristika: Databáze je zpracována jako slovník zkratek mezinárodních a 
významných národních organizací a společností (doplněny jsou i zkratky základních 
terminologických pojmů) z oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství, 
veterinární medicíny a příbuzných oborů. 
Ke každé zkratce je uvedeno plné znění termínu v českém, popřípadě anglickém, 
francouzském, španělském, německém a ruském jazyce. Zkratky jsou uspořádané v 
základním slovníku v abecedním pořádku a rozčleněny do tématických kategorií.

2.2.6. Technologické centrum Akademie věd
Vznik: 1994
Charakteristika: Technologické centrum je národním informačním centrem pro 
evropský výzkum, připravuje analytické a výhledové studie v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a zabývá se mezinárodním transferem technologií.

15 Agrovoc, ZPK, 2008
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2.3. Zahraniční databáze

 Agricola

Producent: National Africultural Library (NAL), USA
Vznik: 1970
Charakteristika: Databáze se zaměřuje na problematiku zemědělství a příbuzných 
disciplín,  veterinární  medicínu,  entomologii,  lesnictví,  rybářství,  zemědělskou 
ekonomiku a vzdělávání, potravinářství a environmentální vědy.
Sledované typy dokumentů: články z odborných časopisů

Agricola PlusText

Producent: Národní zemědělská knihovna
Typ zdroje: bibliografická databáze16

Charakteristika: bibliografická databáze z oblasti zemědělství a přírodních věd. 
Obsahuje citace článků z 850 časopisů, monografií, tezí, patentů, software, 
audiovizuálních materiálů a technických zpráv pokrývající všechny aspekty 
zemědělství od roku 1970.
Databáze je zpřístupňována v kolekci spolu s plnými texty z více než 100 vybraných 
časopisů s retrospektivou od r. 1997. 
Časové pokrytí: bibliografických záznamů báze AGRICOLA je úplná - od roku 
1970. Retrospektiva pro plné texty sahá do roku 1997.

Agricultural Information Management Standards(AIMS)

Producent : FAO
Charakteristika: Přináší rozlišné typy zdrojů a mechanismů, které usnadňují sdílení 
informací. Poskytuje nástroje nutné ke snadné funkceschopnosti mezi již existujícími 
databázemi a vytváří nové systémy používající dohodnuté standardy. 

  AGORA - Access to global online research in agriculture

Producent: FAO
Charakteristika: Poskytuje přístup k více než 400 časopisů většiny vědeckých 
vydavatelství v oblasti výživy, zemědělství, věd o životním prostředí a dalších 
příbuzných oborů. 

16NAL katalog Agricola, 2008
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  AGRIS

Producent: FAO
Časové pokrytí: retrospektiva od roku 1975
Zaměření: zemědělství (včetně živočišné výroby), lesnictví, vodní hospodářství, 
rybářství a lidská výživa. 
Typ zdroje: bibliografická databáze s abstrakty, též volně dostupná
Charakteristika: Zahrnuje unikátní zdroje - vědecké a technické studie, disertační 
práce, příspěvky z konferencí atd. Každoroční přírůstek je 130 000 dokumentů v 
angličtině s klíčovými slovy ve francouzštině a španělštině. Celkem 3,2 miliónu 
záznamů s abstrakty. Sledovaná literatura pochází z více než 135 členských států 
FAO a dalších. 

Biological Abstracts

Producent: BIOSIS (Philadelphia), USA
Vznik databáze: 1969
Charakteristika: Databáze se zaměřuje na problematiku biologie, biochemie, 
botaniky, zoologie, zemědělství, veterinární medicína, biotechnologie.
Sledované typy dokumentů: články z odborných časopisů
Přístupné od roku: 1997

CAB Abstracts

Producent: Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI), Velká 
Británie
Zaměření: živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, 
genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj 
venkova, turistika aj. 
Typ zdroje: bibliografická databáze, více než 95% záznamů obsahuje abstrakta
Charakteristika: mezinárodní zemědělská a lesnická databáze obsahující záznamy 
z více než 11 000 odborných časopisů, knih, konferencí, zpráv a dalších forem 
literatury publikovaných ve světě v 70 jazycích. 
Licencovaný přístup: časové pokrytí od r. 1990
 

CAB Abstracts Plus je kolekce pěti databází, které jsou propojeny s databází CAB 
Abstracts. Plné texty jsou k dispozici ve formátu PDF. 

CAB Reviews zajišťuje přístup ke speciálně vybraným přehledovým článkům o 
nejvýznamnějším současném vývoji v oborech zemědělství, veterinární vědy, výživy 
a přírodní zdroje od roku 2003. Aktualizace nepravidelná, v současnosti 148 
záznamů.

Distribution Maps of Plant Pests - databáze map vytvořených specialisty CABI, 
které ilustrují geografickou distribuci rostlinných škůdců – členovců (zemědělství, 
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lesnictví).  V záznamu jsou uvedeni i hostitelé. Součástí databáze je archiv vytvářený 
od roku 1951. Databáze se aktualizuje 2x ročně o 9 map, tj. celkem o 18 škůdců. 
V současnosti cca 1100 záznamů.

Distribution Maps of Plant Diseases – databáze map vytvořených specialisty 
CABI, které ilustrují geografickou distribuci rostlinných chorob (zemědělské a 
zahradnické plodiny, lesnictví). V záznamu jsou uvedeni i hostitelé a přenosové 
vektory. Součástí db je archiv vytvářený od roku 1942. Databáze se aktualizuje 2krát 
ročně o 18 chorob vyvolaných houbami, bakteriemi, viry tj. celkem o 26 chorob. 

Descriptions of Fungi and Bacteria – databáze popisů všech hlavních patogenních 
 bakterií a mikroskopických hub kompilovaná odborníky CABI. Součástí každého 
záznamu je ilustrace a charakteristika druhu , hostitelé, způsob přenosu, vyvolané 
onemocnění a jeho příznaky, geografická distribuce a současné metody léčby. 
Součástí db je archiv vytvářený od roku 1964. Čtvrtletní přírůstek činí 10 záznamů, 
tj. 40 ročně. V současnosti cca 1700 záznamů.

CAB Abstracts Full Text Select – databáze zajišťující přístup k plným textům 
článků prostřednictvím CAB Abstracts (rozhraní WebSPIRS), včetně textů, které 
nejsou v digitální podobě k dispozici nikde jinde, tj. materiálů z     konferencí a   
některých obtížně dostupných časopisů. Aktualizace o ca 10,000 nových plných 
textů ročně. V současnosti ca 20 tisíc záznamů. 
Prostřednictvím CAB Abstracts je zajištěn přístup i do archivu CAB Reviews 
Archive. V současnosti je pro nás přístupno v archivu ca 2200 záznamů, jedná se o 
přehledy publikované v letech 1931-1989. 
Přístup k plným textům všech dokumentů zpracovaných v kolekci je prostřednictvím 
záznamů databáze CAB Abstracts, resp. rozhraní WebSPIRS. Pro uživatele 
používající vyhledávací rozhraní WebSPIRS nutno pro vyhledávání v patřičné 
databázi použít při formulaci dotazu:

FR in SC pro db CAB Reviews ,
FV in SC pro db Distribution Maps of Plant Pests,
FW in SC pro db Distribution Maps of Plant Diseases,
FX in SC pro db Description of Fungi and Bacteria,
FT in SC pro db CAB Abstracts Full Text Select,
FA in SC pro db CAB Reviews Archive.

Přístup k plným textům
Z každého anotovaného záznamu vyhledaného přímým vyhledáním v jednotlivých 
databázích (1-4) či prostřednictvím CAB Abstracts (5-6) je link na plný text ve 
formátu PDF. 
Přístup do databáze: ze studovny a odborných pracovišť ÚZPI

    CARIS

Producent: Food and Agriculture Organization
Charakteristika: Databáze řešených zemědělských výzkumných projektů z celého 
světa - dostupná na domovské stránce Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství .
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Current Contents Conect

Producent: Institute for Scientific Information (Philadelphia, PA, U.S.A.) 
Vznik: 1963
Charakteristika: Služba Current Contents nabízí každý týden aktuální obsahy čísel 
(Table of Contents) z více než osmi tisíc odborných časopisů a 2000 knih (přes 5,4 
milionu záznamů). Databáze pokrývá obory: biologie, biomedicína a zdravotnictví, 
fyzika, humanitní obory, chemie, informační věda a knihovnictví, matematika, 
materiály, obchod a ekonomika, potravinářství, přírodní vědy, psychologie, 
společenské vědy, stavebnictví, strojírenství, umění, pedagogika, zemědělství, 
zoologie, životní prostředí. Databáze je rozdělena do následujících řad:
ARTS & HUMANITIES
AGRICULTURE, BIOLOGY & ENVIRONMENTAL SCIENCES 
CLINICAL MEDICINE
ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY
LIFE SCIENCES 
PHYSICAL, CHEMICAL & EARTH SCIENCES 
SOCIAL & BEHAVIORIAL SCIENCES

Přístupné od roku: 1993

EBSCO

Webová služba zpřístupňující plnotextové databáze, licence garantuje přístup do 
plnotextové databáze: Academic Search Premier, Business Source premiér
Academic Search Premier 
Zaměření: společenské a humanitní vědy, technika a lékařství
Typ zdroje: bibliografická, plnotextová
Charakteristika: Jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových 
databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje více než 8000 
titulů, z toho 4600 plnotextových časopisů
Licencovaný přístup: vybrané tituly s retrospektivou již od roku 1965
 
Neomezené zkušební přístupy do databází: Master File Premier, Newspaper 
Source, Eric, Library, Information Science 
& Technology Abstracts, Regional Business News, GreenFILE

GreenFILE
Zaměření: životní prostředí, ekologie 
Charakteristika: Databáze obsahuje 600 titulů z oborů ekologie a ochrany životního 
prostředí. některé časopisy jsou dostupné v plném textu.
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Environmental Sciences and Pollution Management (ESPM)

Producent: Cambridge Scientific Abstracts, Bethesda, USA
Vznik: 1967
Charakteristika: Databáze se zaměřuje na problematiku životního prostředí a jeho 
znečištění.  Zabývá  se  např.  biotechnologií,  ekologií,  ekoturismem,  nebezpečnými 
odpady, znečištěním vzduch, vody nebo toxikologií.
Sledované typy dokumentů: Sleduje pres 6000 odborných časopisů, sborníky z 
konferencí, zprávy, monografie, knihy i různé vládní dokumenty

EnviroNetBase

Producent: CRC Press
Vznik: 1967
Charakteristika: Plnotextová databáze. Tato kolekce, zaměřená na životní prostředí, 
ekologii, ochranu zdraví a související aspekty, obsahuje plné texty desítek 
monografií a referenčních příruček . Samozřejmostí je využití hyperlinků, 
vzájemných elektronických odkazů a kvantum grafického a faktografického 
materiálu.

  FAOSTAT 
(Food and agriculture organization of the united nations) 
Producent: FAO

Charakteristika: Databáze organizace FAO (Food and Agriculture Organization of 
the United Nations)
Oblasti: zemědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství, kvalita potravin, výživa

FSTA 
(Food Science and Technology Abstracts)

Producent: International Food Information Service (IFIS)
Vznik:1969
Zaměření: potravinářství 
Typ zdroje: abstraktová databáze
Charakteristika: obsahuje nejdůležitější informace z 1 800 odborných 
potravinářských časopisů, monografií, sborníků a výzkumných zpráv publikovaných 
ve více než 40 jazycích. 
Licencovaný přístup: časové pokrytí od r. 1990

GEOBASE
Producent: Elsevier Science, Ltd., Velká Británie 
Vznik: 1980
Charakteristika: Databáze se zaměřuje na problematiku
geografie, ekologie, geologie, oceánografie a geomechaniky.
Sledované typy dokumentů: články z odborných časopisů
Přístupné od roku: 1994
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GEOREF
Producent: American Geological Institute
Vznik: 1975
Charakteristika: Databáze se zaměřuje na problematiku
geografie, ekologie, geologie, oceánografie a geomechaniky.
Sledované typy dokumentů: články z odborných časopisů, monografie, mapy. 
Databáze dále registruje zprávy o publikacích U.S. Geological Survey a záznamy o 
disertačních a jiných pracích na univerzitách v USA a Kanadě.

International Food Information Service 

Producent: FSTA
Charakteristika: Mezinárodní informační potravinářská služba (Velká Británie). 
Přístup k online vyhledávání je možný pouze přes komerční DBC; databáze 
vybraných internetových zdrojů .

INGENTA online research service.

Charakteristika: Ingenta je služba pro obstarávání článků původní časopisecké 
literatury. Disponuje vlastním rešeršním rozhraním pro vyhledání článku, zdarma se 
lze dostat až na úroveň abstraktu. Ingenta je znamenitá návazná služba k řadě 
bibliografických databází. 

Knovel

Producent: Knovel Corporation
Vznik: 1998
Charakteristika: Plnotextová databáze. Webová služba, která zpřístupňuje okolo 
550 faktografických (referenčních, tabelárních, plnotextových) děl z oblasti 
přírodních a technických věd. V současné době jsou pokryty tyto obory:
Adhesives, Coatings, Sealants & Inks
Aerospace & Radar Technology
Biochemistry, Biology & Biotechnology
Ceramics & Ceramic Engineering
Chemistry & Chemical Engineering
Construction Materials & Engineering
Electrical & Power Engineering
Environment & Environmental Engineering
Food Science
General Engineering References, Mechanics & Mechanical Engineering
Metals & Metallurgy
Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries
Plastics & Rubbers
Safety, Health & Hygiene
Semiconductors & Electronics
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Science Direct

Producent: Elsevier
Vznik :1994
Zaměření: přírodních vědy, technika a medicína
Typ zdroje: plnotextová databáze
Charakteristika: služba nakladatelství Elsevier zajišťuje přístup k online časopisům 
a publikacím 
Licencovaný přístup: kolekce časopisů UTL4 – 130 časopisů v plných textech 
s retrospektivou od r. 1994 . Kolekce časopisů cca 1200 titulů vydavatelství Elsevier 
z programu LI (plné texty v letech 1995-2003)

 ProQuest - Agriculture Journals

Zaměření: zemědělství, výživa a související obory 
Typ zdroje: plnotextová databáze 
Charakteristika: plné texty časopisů z oblasti chovu zvířat, zemědělství, výživy a 
souvisejících oborů. Obsahuje více než 200 titulů časopisů s retrospektivou od r. 
1998. 
Časové pokrytí: od r. 1998

Zoological Record
Producent: BIOSIS
Vznik: 1978
Charakteristika: Preferovaný zdroj informací v oblasti biologie zvířat. Databáze, 
publikovaná ve spolupráci s firmou BIOSIS a Londýnskou zoologickou společností. 
Vychází ze sledování 6 500 primárních pramenů z více než 100 zemí. Databáze je 
měsíčně aktualizována
Sledované typy dokumentů: články z odborných časopisů, monografie, sborníky

2.4. Další potravinářské a zemědělské databáze a zdroje vědeckých 
informací

ALIMENTA
Zaměření: potravinářství
Typ zdroje: databáze nutričních hodnot
Charakteristika: Databáze nutričních hodnot, která obsahuje informace o cca 2000 
položkách. Hodnoty jsou vyjádřeny v g nebo mg na 100g jedlého podílu. 
Licencovaný přístup: Je dostupná ve studovně a na odborných pracovištích ÚZPI

ASFA (Aquatic Science and Fisheries Abstracts)
Producent: CSA
Vznik: 1971
Oblasti: vodní zdroje, ekologie vody, rybářství
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BIOTECHNO
Producent: Elsevier
Vznik: 1980
Oblasti: biotechnologie

CDC 
Databáze epidemií způsobených potravinami v USA

Combined Database for Predictive Microbiology.

DOAJ (Directory of Open Access Journal) 
Databáze kvalitních vědeckých časopisů volně dostupných na internetu

Die deutsche agrarwissenschaftliche Literaturdatenbank des 
Fachinformationssystems Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (FIS-ELF).
Německá oborová databáze zaměřená na výživu, zěmědělství, lesnictví

FAO Document Catalogue.
Databáze obsahuje bibliografické záznamy všech FAO dokumentů od začátku 
existence FAO po současnost.

FDA 

(Food and Drug Administration - Center for Food Safety and Nutrition) 

Americký státní úřad pro potraviny a léky

FOST- Foodline: SCIENCE

Vznik: 1972
Oblasti: potravinářský a „drink“ průmysl

GENRES - Information system on genetic resources. 
 Informační systém na genetické zdroje
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Napralert (Natural Products Alert)
Producent: College of Pharmacy, University of Illinois Program for Collaborative 
Research in the Pharmaceutical Sciences, U.S.A
Vznik: 1975, retrospekce: 1650
Oblasti: biologické, biochemické, ekonomické aspekty přírodních drog

Nutraceut (Nutraceuticals International)
Producent: Marketletter Publications Ltd., UK
Vznik: 1996
Oblasti: výživa, funkční potraviny, dietní průmysl
 

Pesticide Fact File
Producent: The British Crop Protection Council (BCPC)
Vznik: 1968
Oblasti: pesticidy

PHIC (The Pharmaceutical and Healthcare Industries News Current)
Producent: PJB Publications Ltd., United Kingdom
Oblasti: zemědělství, biotechnologie, výživa, farmaceutický průmysl, zdravotní 
péče, zdraví zvířat

Databáze rostlin USDA.

 Portál STM 
Oborová brána ke kvalitním informačním zdrojům z oblasti přírodních věd, techniky 
a medicíny. Katalog licencovaných zejména elektronických zdrojů dostupných v 
knihovnách v ČR.

Technical Regulations Information System.
Databáze zaměřená na technická pravidla

 TOXLINE 
Služba nabízí přístup k informacím ze všech oblastí toxikologie, farmaceutik, 
chemikálií, životního prostředí atd.
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USDA Nutrient Database for Standard Reference 

Americká databáze nutričních hodnot potravin

Water Resources Abstracts
Producent: CSA
Vznik: 1967
Oblasti: vodní zdroje – kontrola, management, ekologie

3. Dokumentace postupu bibliometrické analýzy

3.1. International Society of Food, Agriculture and Environment – 
ISFAE

ISFAE je nezisková vědecká společnost založená na mezidisciplinárních aktivitách 
spojených s oblastmi výživy, zemědělství a životního prostředí. Začátek působení 
ISFAE nastal v roce 2000, ale jeho formální založení bylo 5. května 2003, kdy se 
zapsal do registru ve finských Helsinkách.
Tato společnost je jedna z vedoucích světových nezávislých společností zaměřená na 
vědy o  výživě, zemědělství a životním prostředí.
Jejich cílem je poskytovat asistenci vědcům, studentům, profesionálům či expertům a 
pomoci jim v publikování jejich výsledků ve výzkumech a dalších projektech. 
ISFAE pořádá také debaty, konference, setkání a další události. Je poskytovatelem 
konzultačních služeb a umožňuje překlady z cizích jazyků. Nabízí příležitost 
studentům ke konání jejich praxí a cvičení. Dále spolupracuje s několika školami, 
univerzitami a jinými institucemi, které se zabývají podobnými obory jako tato 
společnost. Vítá i studenty oborů jako výpočetní technika, marketing nebo 
komunikace.
V rámci vědeckého časopisu se snaží podporovat vědu a vývoj tak, že rozšiřuje 
novinky a informace v mezinárodním měřítku. Velkým kladem spolupráce je tzv. 
„networking“. Celá organizace stojí na komunikaci pomocí internetu, telefonu a 
faxu. Její kontakty jsou po celém světě a tedy je způsob kooperace pomocí nových 
technologií na místě. 
 Journal of Food, Agriculture, and Environment (JFAE) zahrnuje široký záběr 
témat a mezidisciplinární přístup. Časopis (v tištěné nebo on-line verzi) publikuje 
recenze k originálním výzkumům, protokoly zabývající se  třemi oblastmi  a to 
zemědělství, výživa a životní prostředí.
Společnost spolupracuje s 90 státy, ze kterých jsou výzkumné týmy. 
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Seznam deseti států, ze kterých články pochází 

Země počet článků procenta %
Nigerie 87 23, 51
Iran 34 9, 18
Japonsko 26 7, 03
Turecko 24 6, 49
USA 21 5, 68
Saudská Arábie 17 4, 61
Řecko 15 4, 05
Itálie 13 3, 51
Indie 11 2, 97
Kanada 10 2, 71

  Tabulka č. 1. Seznam nejproduktivnějších států, procetuální poměr je z 370 článků

3.1.1. JFAE - Seznam databází 

JFAE je zaregistrováno ve 24 databázích a registrujících agenturách.

• Thomson Scientific services
• Science Citation Index Expended (also known as SciSearch)
• Journal Citation Reports/Science Edition 
• Biological Abstracts  
• Zoological Record (Thomson Zoological Limited)   
• Biosis Previous   
• Index Copernicus   (ICV=6.47 in 2005); (ICV=9 in 2006)
• Biology Browser database 
• Emfase
• Scopus
• Chemical Abstract Service (CAS) 
• CABI (Serials Cited)   
• IFIS  
• FSTA  
• Scirus Elsevier  
• Scirus  
• Med Bio World  
• Apic. Abstracts 
• Forest Science Database  
• FAO-Agris-Caris   or Agora
• Pascal Database  
• Master Journal List  
• JFAE journal listing  
• CSA guide to discovery     

Z tohoto seznamu je patrný rozdíl mezi databázemi nejvíce využívanými v ČR a 
databázemi či registrujícími agenturami, které používá ISFAE (Finsko).
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Určitý podíl na tom nese skutečnost, že ISFAE se zaměřuje z velké části na 
rozvojové státy a země třetího světa.
Hlavní disciplíny časopisu (zemědělství, životní prostředí a výživa) reprezentují 
zřejmě největší a nejdůležitější databáze jako CABI, IFIS, FSTA, FAO, CSA.   
Pro doplnění informací o databázích, které u nás nevyužíváme je následující seznam 
a krátká charakteristika.

Index Copernicus
Je příkladem hodnocení vědeckých časopisů.Slouží jako zdroj informací o polských 
biomedicínských časopisech.

Biology Browser database 
Producent: Thomson Reuters
Charakteristika: volně dostupná databáze nabízí zdroje informací pro vědce.

Embase
Producent: Elsevier
Charakteristika: přináší záznamy z časopisů, které se zabývají všemi obory 
medicíny (včetně příbuzných oborů - farmacie, základní biologický výzkum, 
management ve zdravotnictví, drogová závislost, biomedicínské inženýrství a 
zdravotnická technika)- patří mezi stěžejní medicínské informační zdroje.

Scopus
Producent: Elsevier
Charakteristika: bibliografická a citační databáze s abstrakty. Zpracovává periodika 
z oblasti přírodních, technických, lékařských a společenských věd.

Chemical Abstract Service
Producent: Chemical Abstracts (CA)
Charakteristika: Mezinárodní služba pro chemii. Obsahuje články z časopisů, 
patenty, disertační práce, přednášky,  výzkumné zprávy, sborníky.

SCIRUS
Producent: Elsevier
Charakteristika: Online služba Scirus indexuje volně přístupné webové a komerční 
zdroje

Med bio world
Charakteristika: obsahuje informační zdroje z oblasti medicíny a biotechnologie.

Pascal Database
Producent: INIST
Charakteristika: Databáze obsahuje informace z oblasti vědy a techniky

Master Journal List
Producent: Thomson reuters
Charakteristika: obsahuje  seznam titulů časopisů  vědeckých produktů. 
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3.1.2. JFAE a citační rejstřík

Dotaz v ISI Web of knowledge: Publication Name=(Journal of food agriculture & 
environment)
Excerpované databáze: SCI, SSCI, A&HCI
Název jsem vyhledala pomocí seznamu zkratek. Je odlišný od klasického názvu, 
který je uveřejněn na stránkách organizace ISFAE. Pravidla pro psaní  názvů 
časopisů jsou stejná a je lepší pro jistotu hledaný dokument nejdříve ověřit 
v seznamu. Například s názvem Journal of food, agriculture and environment jsem 
v hledání neuspěla. Samozřejmě pomocí zkratek, znaků jako * bych se cíle dopátrala. 
Ve výsledku bych nalezla i další časopisy obsahující v názvu například Journal of 
nebo pouze food. Počet výsledků by byl velký. Pro přesné zadání dotazu je lepší 
konkretizovat název, tak jak je oficiálně znám. Jsou důležité i čárky mezi slovy a 
místo znaku & je and. Ale na časopise je přesný název  Journal of food, agriculture 
& environment. Tedy i drobnost jako jiné označení and může znamenat komplikace 
při vyhledávání.
Z ISI Web of knowledge můžeme získat i další zajímavé informace. Pomáhá nám 
dělat analýzy za daná časová období. Můžeme nadefinovat speciální dotaz pouze na 
druh dokumentu, jazyk, zemi, autory. 
Vytvoří i graf citovanosti za dané období a podrobně sestaví počet citací. Následující 
data jsou získána z ISI Web of knowledge. 17

Tabulka č. 2. Citační rejstřík

Graf č. 1. Publikované články v roce 2007 a 2008 Graf č. 2. Citace v každém roce

Impakt faktor pro JFAE je 0, 11.
17 ISI Web of knowledge, [cit. 2008-05-11]

Citation Report Publication Name=(JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & 
ENVIRONMENT)
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI
This report reflects citations to source items indexed within Web 
of Science. Perform a Cited Reference Search to include citations 
to items not indexed within Web of Science.
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Počet citací se rovná číslu 26 a článků celkem 246. Ovšem musím podotknout, že 
tato data nejsou úplně platná. Články z roku 2006 nebyly zařazeny do SCI, tedy 
nemohou být čerpána data ze dvou ročníků, jak by tomu mělo být při správném 
výpočtu IF.
Použiji tedy svá data, která jsem získala při analýze.
Počet citací zůstáva stejný, tedy 26. Ve jmenovateli se zvýší číslo o počet článků 
z roku 2006. 

IF=  26 / (194+245)
IF=  0. 059

Impakt faktor jsem spočítala na hodnotu 0. 059.
V ISI je počet článků za rok 246 a v mých záznamech je 245. Rozdíl je daný tím, že 
se v časopise vyskytuje jednou review, což je v ISI také započítáno do IF.

Pro porovnání jsem našla časopis podobného zaměření s názvem Agriculture 
ecosystems & environment. 

IF= 2, 34

Rozdíl je znatelný. JFAE je zařazen do SCI teprve od roku 2007 a tedy impakt faktor 
v tomto případě není zcela objektivním měřítkem. Jak jsem již zmínila, jedná se o 
časopis, který vznikl roku 2003. 

Dokumentové rozložení v JFAE
Z tabulky č. 3 je patrné, že rozvržení dokumentu jako typů je celkem jednoznačné a 
to z 99% články. Recenze jsou jen malou částí 0, 54 %.

Název dokumentu        Počet        procenta% ze počtu 370
Article 367 99, 182
Review 2 0, 5405
Tabulka č. 3. Dokumentové rozložení v JFAE

Jazyk JFAE
Již v úvodu bylo předesláno, že ISFAE je mezinárodní společností a jejím jednacím 
jazykem je angličtina. Proto i jazykove zastoupení ve všech článcích tvoří angličtina 
na 100 %.

Předmětové vymezení
I když se JFAE představuje jako časopis zaměřený na zemědělství, výživu a životní 
prostředí, v ISI Web of knowledge je jeho vymezení zájmu na Food science & 
technology.

Časopis Journal of food, agriculture and environment obsahuje tři části, které nejsou 
rovnocenné v počtech článků. I přesto, že se časopis snaží zachovávat všechny tři 
oblasti na stejné úrovni, nejviditelnější je zemědělství. Také počet článků je v této 
sekci největší (viz tabulka č. 4). Rozhodla jsem se provést analýzu ze všech doposud 
vydaných ročníků a vydání pouze z oblasti agriculture. Důvody k tomuto rozhodnutí 
jsou zejména dány vymezením oblasti, které se časopis týká, ale i dobou zpracování. 
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       Tabulka č. 4. Analýza počtu článku Journal of food, agriculture and environment

Analýza počtu článků JFAE
 vydání  

rok část 1 2 3&4 celkem
 Food 6 27 20 53

2003 Agriculture 11 22 25 58
 Environment 6 14 17 37
 Food 30 29 17 76

2004 Agriculture 29 32 26 87
 Environment 8 11 13 32
 Food 22 25 13 60

2005 Agriculture 20 27 16 63
 Environment 10 14 11 35
 Food 26 27 18 71

2006 Agriculture 22 24 20 66
 Environment 19 19 19 57
 Food 26 23 35 84

2007 Agriculture 19 27 35 81
 Environment 30 22 28 80
 Food 14   14

2008 Agriculture 14 14
 Environment 12   12

Totální součet
rok celkem

2003 187
2004 195
2005 158
2006 194
2007 245
2008 40*
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              Tabulka č. 5. Totální součet článků Journal of food, agriculture and environment
             *zatím bylo vydané pouze první číslo, ze kterého jsou data čerpaná
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3.2. Metodika práce
Články ze všech oblastí jako agriculture, food nebo environment nejsou poskytnuty 
v plném znění ani formátu PDF. Jsou přístupny přes www pouze členům, kteří 
zaplatili poplatek nebo těm, jenž jsou předplatiteli databází, do kterých JFAE své 
produkty posílá. Je možné si zakoupit také jen jeden článek, který zájemce oslovil. 
Dané formuláře jsou k nalezení na webových stránkách organizace.
Jako volné pro všechny uživatele jsou pouze abstrakty článků. Obsahují základní 
informace: název článku, autor, datum obdržení a akceptování článku, samotný 
abstrakt a klíčová slova. 
Při podrobném zkoumání jsem zjistila, že jména autorů jsou ze začátku (od ročníku 
2003) tvořena jménem i příjmením. Bohužel postupem dalších ročníku a vydání jsou 
křestní jména vyeliminována. Někdy je možné nalézt příjmení a počáteční písmeno 
prvního křestního jména. U dalších vydání jsou písmena křestních jmen jen 
v případech, kdy jsou stejná příjmení a slouží k rozlišení.
Jen podle příjmení je značně obtížné v citačním rejstříku vyhledat správného autora a 
zhodnotit jeho výsledky.  

Celkový počet  autorů z oblasti agriculture za všechna vydání časopisu JFAE je 916.
Podrobný výčet autorů a počtu jejich prací je v příloze A - autoři podle výskytu.
Jména jsou uvedena pouze jako příjmení a jsou seřazena sestupně podle výskytu. 
Sepisování a počítání jmen se pomocí programu Access podařilo snadno, ale bylo 
náročné na čas. Díky databázím je možné provádět i další operace s výsledky. 
Pomocí správné funkce lze zhistíme, kolik článků autoři napsali a kdo byl 
nejplodnější. Poněvadž se v mnoha případech jedná o spolupráci na projektu, je pod 
jedním článkem podepsáno jeden až například šest autorů. Aby se mohl aplikovat 
Lotkův zákon je tedy přiřazen ke každému autorovi jeden článek. 
Pouze z názvu a výčtu jmen nelze jednoznačně určit, kdo se na výzkumu podílel 
nejvíce. Někdy se u jména vyskytuje poznámka, že dotyčný je vedoucí týmu a 
vedoucí výzkumu, ale to není vůbec rozhodující i přes skutečnost, že nese 
zodpovědnost. Z toho vyplývá, že každý autor bude mít 1 za každý článek, ať už se 
podílel na vzniku jakoukoli měrou.
V poslední době se problémem spoluautorství zabývá SCI, která dosud užívala jako 
autora článku prvního jmenovaného. Pokud se však chceme dozvědět skutečný počet
citací, je třeba,abychom hledali všechny ostatní publikace, kde není autor psán na 
prvním místě (je nutné použít seznam publikací).
Po vypsání autorů do databáze je zřejmé, že nejplodnějším autorem je Dris. Jako 
ředitel a vedoucí ISFAE je také nejplodnějším autorem, což bylo překvapující. 
Spolupracoval na mnoha projektech, ale je možné vysledovat, že v posledních letech 
už nebyl aktivní tolik jako v předchozích vydáních. 
Nejvíce aktivní autoři jsou seřazeni podle počtu článků. Je vybráno 55 tvůrců, kteří 
se podíleli na více než třech článcích v oblasti zemědělství (tabulka č. 6)
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Seznam nejproduktivnějších autorů v oblasti agriculture s počty článků

Jméno autora Počet  článků Jméno autora Počet článků
Dris 11 Achouch 3
Singh 8 Akhayat 3
Fujihara 7 Akpan 3

Hayashida 6 Alexopoulou 3
Khan 6 Ali 3
Alabi 5 Al-Maskri 3
Islam 5 Asiedu 3
Jaradat 5 Avgoulas 3
Toorchi 5 Benmoussa 3
Amiri 4 Bilalis 3
Bandyopadhyay 4 Çetin 3
Economou 4 Ghosh 3
Evitayani 4 Gounaris 3
Farkami 4 Günlü 3
Chikoye 4 Hassawi 3
Mygdakos 4 Chandrasekaran 3
Ogunlela 4 Khah 3
Oladele 4 Kipriotis 3
Papatheohari 4 Kirikçi 3
Peiretti 4 Mahar 3
Pessarakli 4 Malik 3
Sharma 4 Manna 3
Tarawali 4 Moghaddam 3
Udensi 4 Mohammadi 3
Warly 4 Rahman 3
Abang 3 Romero 3
Adediran 3 Sakagami 3
Agbaje 3
Tabulka č. 6. Autoři, kteří se podíleli na 3 a více článcích. 

K porovnání přikládám seznam 10 nejčastěji se vyskytujících autorů podle ISI Web 
of knowledge (Tabulka č. 7). Berme v úvahu, že autoři jsou bráni z celého časopisu, 
tedy i z části food a environment. Celkový počet autorů je 1375. Což je zajímavé 
v tom ohledu, že jen z části zemědělství je jich 916 (podle mé analýzy). Přisuzování 
autorství ISI vyhodnocuje jinou cestou, než jakou jsem zvolila. Tedy ne každému 
autoru přiřazuje právě jeden článek. Většinou připíše autorství prvnímu 
jmenovanému. Na tento problém se spoluautorstvím již bylo v textu výše 
upozorňováno a řešení jsou tématem k další diskuzi.
Zjistila jsem, že 55 autorů je podepsáno pod 3 a více články. Stejné číslo se objevuje 
u autorů třech a více článků jen z oblasti zemědělství. Z tohoto jasného důkazu 
vyplývá, že logicky nemohlo být autorství přiřazováno každému, jako jsem to při své 
analýze používala. 
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Jméno autora Počet záznamů Jméno autora Počet záznamů
Toorchi, M 7 Alexopoulou, E 4
Nagai, T 6 Bani, RJ 4
Suzuki, N 6 Islam, S 4
Mazyia-Dixon, B 5 Kai, N 4
Nagashima, T 5 Kasim, Mu 4
Tanoue, Y 5 Kasim, R 4
Tabulka č. 7. Deset nejplodnějších autorů JFAE podle ISI18

Autor Toorchi je v mé analýze autorem 5 článků a v celkovém součtu 7. Znamená to, 
že se podílel na článcích i v jiných oblastech než jen zemědělství.
Totéž platí v případě Alexopoulou a Islam, jeden článek napsali i v jiné oblasti.
Je překvapivé, že autor Dris, který mi z analýzy vyšel jako nejaktivnější spoluautor 
se v ISI nevyskytuje ani v první stovce autorů. Je to zřejmě proto, že nebyl na prvním 
místě ve výčtu autorů, ale přeci se účastnil mnoha projektů a spolupracoval na nich. 

3.3. Aplikace Lotkova zákona
Pokud a1 autorů publikuje jeden článek, pak an bude počet autorů, kteří publikují n 
článků.

a n = a 1 / n 2

Celkový součet článků v JFAE za celou dobu existence je zjištěn z tabulky č. 1 a činí 
369 článků v oblasti zemědělství.
Na tento počet připadá 917 autorů. 175 autorů publikují více než jeden článek a 742 
je autorem pouze jednoho článku. Po dosazení získáme :

175 = 742/n2

n2  = 4, 24
n = 2, 0591

Autorů, kteří vytvořili více než jeden článek je 175 a počet článků je průměrně 2, 
0591 článků na autora. Se zvyšujícím se číslem počtu autorů n článků počet článků n 
exponenciálně klesá.
Jak je možné sledovat v seznamu nejproduktivnějších autorů, pouze 55 z 917 jsou 
autory více než tří článků, což činí cca 6%. Autorů dvou a více článků je 176, což 
činí 23, 58%. Tedy autorů, kteří publikují jeden článek je cca 76,42%, což odpovídá 
Lotkovu zákonu. V tomto případě se potvrdil. Lotka píše, že kolem 60 % by mělo 
být autorů jednoho článku. 

Počet 
článků

1 2 3 4 5 6 7 8 11

Počet 
autorů

742 120 30 16 4 2 1 1 1

Tabulka č. 8. Pomocná tabulka k ověření Lotkova zákona

120 je vědců, kteří se podíleli na 2 článcích.

18 Isi Web of knowledge, citováno 11.5.2008
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120 z 917 je 13%, tedy 87% připadá na ty, kteří publikují právě jeden, nebo tři a více 
článků.
Dosadím za n číslo 2, a 1  je stále 742 (počet autorů, kteří publikovali právě jeden 
článek), zjistím, zda Lotkův zákon platí na můj konkrétní vzorek.

a n = a 1 / n 2

a n  =  742 / 4
a n  = 1 8 5 , 5

Ukázalo se, že Lotkův zákon se v tomto konkrétním případě neprokázal. Vliv má 
vysoký počet autorů pouze jednoho článků. 

30 vědců napsalo právě 3 články a v procetuálním rozložení se to projeví následovně 
- autoři tří článků jsou jen 3% částí všech ostatních autorů.
Lotkův zákon se opět neprokázal :

 a n  =  742 / 9
a n = 82, 4

Pro n = 4 je zjištěno, že na čtyřech článcích se podílelo 16 autorů, tedy 1,7% ze 
všech.
Lotkův zákon říká: 

a n  =  742 /16
a n  =  4 6 ,  4

Opět se nepotvrdilo, výsledek je téměř třikrát vyšš než skutečná data.

v případě, že n = 5, počet autorů je čtyři. Zastoupení vyjádřeno v procentech stále 
klesá. Tentokrát výsledek je 0,5%.

a n  =  742 /25
a n  =  2 9 , 7

Opět nepotvrzen Lotkův zákon.

Autory 6 článků jsou jen dva vědci a to činí 0,2%.
a n  =  742 /36
a n  =  2 0 , 6

Na 7, 8,  a 11 článcích s e v každém případě podílel jeden autor, což je 0,1% z 917. 
a n  =  742 /49

a n  =  1 5

Vzorek je malý a poměr autorů jednoho článku je neporovnatelný s počty autorů 
dvou a více článků. 
Jak již bylo řečeno v kapitole o tomto zákoně, zvýhodňuje spíše méně plodné autory. 
Důležitý je vliv mnoha autorů jednoho článku, jak se projevilo při prvním dosazení 
do vzorce.
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3.4. Klíčová slova, AGROVOC
Klíčová slova si autoři JFAE vybírají sami. Neřídí se žádným předem daným 
řízeným heslářem. Sepsala jsem všechna klíčová slova z analyzované oblasti 
(zemědělství), za ročníky 2003 – 2008. 
Mnohokrát se opakovala tatáž slova, jen někdy byla zkrácena a jindy v plném znění. 
Každé jsem pečlivě porovnávala s předchozími. Přesto vznikl zajímavý seznam 
čítající 1608 klíčových slov. 83 z nich se opakovala dvakrát a více.
V tabulce uvádím prvních 23 nejčastěji se vyskytujících. Další setříděná klíčová 
slova jsou k nadlédnutí v příloze A.

Seznam 23 nejčastěji se vyskytovaných klíčových slov

Klíčové slovo počet výskytů
Yield 30
Nigeria 13
Wheat 10
Nitrogen 10
Duality 9
fruit duality 9
cowpea 8
maize 6
cotton 6
tomato 6
germination 6
growth 6
genetic 
diversity

6

klíčové 
slova
temperature 6
gross 
margin 5
rootstock 5
growth 
regulators 5
RAPD 5
production 5
Okra 5
PCR 5
Strawberry 5

soybean 5

Tabulka č. 9. nejčastěji vyskytovaná klíčová slova v části agriculture JFAE

V porovnání s tezaurem AGROVOC jsem zjistila několik nesrovnalostí. I přesto, že 
se klíčová slova v JFAE opakovala velmi často, některá z nich nejsou v tezauru 
k nalezení.
V Agrovocu jsou tři možnosti, jak hledaný termín vyhledat. První je možnost, že 
termín začíná na požadované slovo. Druhý, že termín obsahuje slovo. Třetí je exact 
match, tedy nalezne nejlépe se hodící. Když jsem neuspěla, zkoušela jsem dalšími 
cestami, jestli jen přeci termín není napsaný jinak.

Příklad:
1) Fruit quality – nebylo nalezeno ani jednou možností. Zkoušela jsem také vyhledat 
quality of fruit. Samostatné fruit nebo quality samozřejmě v tezauru je, ale spojený 
termín nikoli.
2) Genetic diversity – nebylo nalezeno nic, co odpovídá pouze tomuto pojmu. 
Termíny, které obsahovaly GD měly další charakteristiky jako GD as resource nebo 
GD within species.
3) groth regulation – je také pouze s dalšímu přídomky jako Animal GR, Insect GR, 
Plant GR
4) strawberry – bylo dosti překvapující, že v Agrovocu není samostatně slovo 
strawberry (v angličtině). Pouze Alpine strawberry, Strawberry clover, strawberry 
quava. 
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Agrovoc pracuje s botanickými názvy. Označení Alpine strawberry nás odkáže na 
botanický název jahody. 

Namátkové porovnání klíčových slov v sekci agriculture časopisu JFAE přineslo 
závěr, že 3 z 23 nejčastěji zmiňovaných klíčových slov nebyly k nalezení v tezauru 
Agrovoc, který je jakýmsi základem pro oblast zemědělství, životní prostředí a 
výživu. Nesrovnalosti mohou být na obou stranách. Jednou z příčin je již zmiňovaná 
skutečnost, že autoři tvoří klíčová slova sami a upravují je podle aktuálních potřeb 
článku. 

Závěr
Problematika bibliometrické analýzy, kvantitativních metod, citací a citačních 

rejstříků bude zřejmě ještě dlouho ve vědeckém světě zajímavým a aktuálním 
tématem. V této práci je zmíněno několik základních nedostatků, se kterými se 
dnešní nejen knihovnická společnost setkává. Měli bychom brát v úvahu, že dnešní 
svět vědy se stává multikulturní, interdisciplinární a vše je propojeno. Tedy nelze 
některé oblasti vyjímat ze souvislostí, ale spíše je důležité se jim pokusit porozumět. 
Po podrobném pátraní v SCI je možné dohledat celý výčet autorů, kteří 
spolupracovali na projektech. Většinou jsou pod záštitou organizací nebo 
společností, jež výzkumy financují a podporují. Připisuje se jim jednotná tvář, 
zejména jazyková a tím se lze těžko orientovat v citacích z hlediska rozdělení států. 
Zejména pro Čínany, Japonce a Korejce je problematika písma důležitá. V SCI nelze 
použít jako reálné a hodnocení jejich vědecké práce je rozdílné. 
Citační rejstříky jsou kapitolou sami o sobě. Tato práce z nich čerpá a snaží se do 
praxe uvést jeden konkrétní příklad vědeckého časopisu. Nejen vyhledáním v SCI je 
výsledná analýza důležitá. Také Lotkův zákon, který se v jednom případě potvrdil, je 
jen dalším důkazem toho, že bibliometrické metody, zákony a další výzkumné 
analýzy jsou důležité z hlediska kvality. Setkala jsem se s klasickými případy a 
nedostatky citačních rejstříků. Pozorováním relativně mladého časopisu, jeho vývoje 
a aktivní praxi v ISFAE jsem mohla nahlédnout do zákulisí vědecké práce. Nyní 
vidím, že za každým článkem stojí velké úsilí mnoha lidí, odborné znalosti a 
vědomosti. 

Porovnání informačních zdrojů z oblasti zemědělství, životního prostředí, 
potravinářství a podobných bylo přínosem této práce. Je vidět, že například ISFAE, 
jakožto finská společnost využívá jiné, specifické zdroje, které naše vědecké 
organizace nezahrnují do svých zdrojů informací. V této práci šlo o názorné srovnání 
zdrojů u nás v ČR a databází, kterých je ISFAE členem. Bylo by jistě zajímavé vidět 
celosvětové srovnání a analýzy zdrojů a databází, jež by pomohly nejen 
zemědělským organizacím u nás.

Cílem této práce je teoretická základna zabývající se kvantitavními 
metodami, citačním rejstříkem, zdrojem informací v zemědělství a podobných 
oborech. Hlavním náplní je srovnání a analýza časopisu Journal of food, agriculture 
and environment, kde jsem trávila svou tří a půl měsíční praxi. Výsledek analýzy 
bude nápomocný zejména organizace ISFAE a jejímu vedení. Získají přehled o tom, 
jak si jejich časopis stojí v rámci SCI, jaké zdroje informací jsou ve srovnání 
s našimi rozdílné. Bude pro ně obrázkem, jaký vývoj zatím jejich časopis prodělal a 
možná pomůže při dalším formování. Ředitel společnosti byl velmi potěšen, že se 
budu zabývat tímto tématem a je velmi zvědavý na výsledky, které mu předložím.
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Pro svou práci jsem vyhledávala literaturu z databází a informačních produktů 
AGROVOC, Web of science a z jeho nadřazeného produktu Web of Knowledge a ze 
zdrojů českých oborových institucí.

Cíle práce byly naplněny, snažila jsem se o shrnutí teoretického základu jak 
informační analýzy, tak citační. Věřím, že seznam zdrojů informací pro zemědělskou 
oblast bude využit i dalšími studenty nejen při psaní diplomových prací. Analýza 
JFAE byla zajímavým přínosem a užitečnou zkušeností s vyhledáváním v citačním 
rejstříku. Vyhledávání je celkem přehledné, nabízí mnoho různých variant, jak 
výsledky upravovat a hodnotit. 
Moje práce je názornou ukázkou informační analýzy jednoho z tisíce dalších 
vědeckých časopisů. S dalšími okolnostmi vytváří obraz této zajímavé části 
hodnocení vědecké práce. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří mi s bakalářskou prací pomáhali. 
Hlavně Dr. Ramdanu Drisovi, díky němuž jsem formulovala cíle a obsah této práce. 
Praxe ve finských Helsinkách byla velmi užitečná a doufám, že alespoň výsledky 
mého zkoumání a analýzy budou k užitku společnosti ISFAE.
Dále děkuji vedoucí mé práce PhDr. Heleně Kučerové za dobré nápady jak práci 
obohatit a jak ji udělat zajímavou z hlediska uplatnění teoretických znalostí. 
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Přílohy

Příloha A. Seznam klíčových slov vybraných z abstraktu časopisu JFAE z roků 
2003- 2008

klíčová slova Počet KS
Yield 30
Nigeria 13
Wheat 10
Nitrogen 10
Duality 9
fruit duality 9
Cowpea 8
Maize 6
Citron 6
Tomato 6
Germination 6
Growth 6
genetic diversity 6
Temperature 6
Gross margin 5
Rootstock 5
growth regulators 5
RAPD 5
Production 5
Okra 5
PCR 5
Strawberry 5
Soybean 5
technical efficiency 4
Genotypes 4
Forages 4
Environment 4
Cyklus 4
Fertilizer 4
molecular markers 4
Produktivity 4
population density 4
Firmness 4
evapotranspiration 4
Eggplant 4
Grafting 4
Agriculture 4
Soil 4
Biomass 4
biological control 4
Phosphorus 3
Rose 3
indole-3-acetic acid 3
dry stem yields 3
Irrigation 3
Potassium 3

6-benzylaminopurine 3
Kenaf 3
Kultivar 3
yield components 3
Drought tolerance 3
dairy manure 3
Capsicum annuum L. 3
Resistence 3
Sparing 3
food security 3
Development 3
Nutrients 3
Management 3
Classification 3
environmental factors 3
Cluster analysis 3
on-farm research 3
Potato 3
Light 3
Livestock 3
plant breeding 3
seed germination 3
Phenology 3
Solanum melongena 3
Crop 3
production cost 3
Cassava 3
weed density 3
Avion 3
Labour 3
Storage 3
Disease 3
salt stress 3
Gossypium hirsutum 
L. 3
Salinity 3
Non-food crop 3
Seed 3
Drought 2
Drought resistance 2
Primus 2
dry matter partitioning 2
Durum wheat 2
Profitability 2
doubled haploid 2
Eggplant yield 2
Economic analysis 2
processing methods 2
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efficiency 2
Egg 2
progeny production 2
Clone 2
correlation 2
seed vigor 2
seedling 2
semi-arid 2
Compost 2
colour 2
root systém 2
Cocoa 2
cotyledon 2
Citrus 2
soil water stress 
coefficients 2
soilless culture 2
somatic 
embryogenesis 2
sorghum 2
calcium 2
Silage 2
rooting pattern 2
DNA fingerprinting 2
diversity 2
reducing sugars 2
reproduction 2
Rice 2
rock phosphate 2
Cost 2
electrolyte leakage 2
cotton yield 2
fertilization 2
Rosa hybrida 2
crop yield 2
crop productivity 2
Crop coefficients 2
Cowpea bruchid 2
QTL 2
Cryopreservation 2
Mexico 2
hybrid rice 2
Lycopersicon 
esculentum 2
heritability 2
magnesium 2
main effect 2
health 2
Manihot esculenta 2
Manure 2
Phaseolus vulgaris 2
Melon 2
Hydroponics 2
Microplant 2
micropropagation 2

Grape 2
Milk 2
mineral nutrition 2
graft union 2
mixed cropping 2
Goats 2
Harvest 2
Chilli 2
Intercropping 2
Inoculation 2
Index 2
ISSR 2
in vitro 2
Kinetik 2
Chloroplasts 2
Chlorophyll 2
Hybrids 2
chilling injury 2
Legume 2
Cherry 2
Landrace 2
chemical control 2
late maturity varieties 2
chemical composition 2
leaf analysis 2
leaf area 2
leaf area index 2
Ghana 2
China 2
Photoperiod 2
Morphological 
diversity 2
organic farming 2
Oryza sativa 2
Oviposition 2
fluted pumpkin 2
Partridge 2
Pearl Miller 2
dry matter 2
Frontier 2
Starch 2
Oman 2
photosynthesis 2
Farmers 2
Extension systems 2
Evaluation 2
plant population 2
Planting date 2
essential oils 2
pollination 2
Enantia chlorantha 2
performance 2
nitrogen content 2
embryo 2
mulching 2
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germplasm 2
N fertilization 2
genotype 2
genetics 2
Narrow-row systém 2
Genetic transformation 2
Fragaria x ananassa 2
nitrate 2
Gibberellic acid 2
nitrogen fertilization 2
gender 2
GE interaction effects 2
nutrient uptake 2
Fungi 2
Fruit trees 2
Olea europaea 2
fruit maturation 2
fruit firmness 2
genetic advance 2
winter maize 2
West Africa 2
Sulphur 2
Brassica napus 2
variation 2
sucrose 2
Upland cotton 2
Kams 2
Anthocyanin 2
Sečet potato 2
adoption 2
Xenorhabdus 
nematophila 2
Substrate 2
sub-Saharan Africa 2
adaptation 2
Yam 2
transgenic 2
AFLP 2
agroforestry 2
Telfairia occidentalis 2
Water stress 2
Agrobacterium 
tumefaciens 2
Water uptake 2
technology 2
water use efficiency 2
Vitrification 2
Tobit 2
Technical 2
Sustainability 2
agricultural 
mechanization 2
vitamin C 2
Vigna unguiculata 2
Blood 2

syndrome rating 2
Sweetpotato 2
Analysis 2
Triticum aestivum 2

stochastic frontier 
production function 2
Stress 2
Stochastic 2
Triticum durum 2
Triticum aestivum L. 2
Apple 2
antitranspirants 2
tuber yield 2
Zea mays 2
Genetic variation 1
Alfalfa 1
Alectra vogelii 1
genotype evaluation 1
field cultivation 1
genotype identification 1
genotype selection 1
alcosorb 400 1
genetic variability 1
genotype x 
environment 
interaction 1
genetic mapping 1

genotypic coefficient 
of variation 1
genotypic response 
models 1
fibre properties 1
genetic engineering 1
gene introgression 1
alternative uses 1
Gene transfer 1
field establishment 1
alternative crop 1
genetic similarity 1
Alternaria solani 1
Alfisol 1
genetic improvement 1
field emergence 1
germination conditions 1
genetic resources 1
genotypic variability 1
almond 1
Genetic analysis 1
Gossypium 1
Glycine max 1
glyphosate 1
fertilizing 1
GM crops 1
fertilizer distribution 1
Gnomonia comari 1
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geothermal water 1
fertilization use 1
Glucoalkaloids 1
Agro-ecological zones 1
Gossypium hirsutum 1
fertility 1
Government policies 1
graft compatibility 1
Fertiliser 1
apparent digestibility 1
Gibberellin 1
albumen height 1
Amendment 1
Albino 1

germplasm collection 1
Apomixis 1
GGE 1
Glukose 1
agronomic 
characteristics 1
fiber fineness 1
Gladiolus gandavensis 1
Glomus clarum 1
Glomus microcarpus 1
Glomus mosseae 1
agro-industrial waste 1
fiber maturity 1
Vision 1
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