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História časopisu
1958 – 2004  zborník vedeckých prác Drevárskej Fakulty - ACTA FACULTATIS

XYLOLOGIAE ZVOLEN RES PUBLICA SLOVACA

od 2005 vedecký časopis Drevárskej fakulty 
ACTA FACULTATIS XYLOLOGIAE ZVOLEN

od 2006 ISSN 1336-3824

od 2015 DOI 10.17423



Zameranie časopisu
Časopis uverejňuje:

 pôvodné teoretické i experimentálne vedecké práce

 správy a recenzie

Obsahové zameranie Acta Facultatis Xylologiae zahŕňa nasledovné oblasti:

 štruktúra a vlastnosti dreva

 technológie spracovania dreva

 sušenie, modifikácia a ochrana dreva

 drevené stavebné konštrukcie

 konštrukcia a dizajn nábytku

 ekonomika a manažment drevospracujúceho priemyslu



Redakcia časopisu
Drevárska fakulta TUZVO

Redakčná rada- vedecký redaktor
predseda
členovia (7)
technický redaktor

Medzinárodný poradný zbor (15)

Vydavateľ: TUZVO

Náklad: 150 ks

Periodicita: 2x ročne

www.tuzvo.sk/df/afx

http://www.tuzvo.sk/df/afx


Pokyny pre autorov
Zasielaný rukopis musí spĺňať nasledovné náležitosti:

 musí byť svojim zameraním v súlade s obsahovým zameraním časopisu

 musí byť pôvodnou vedeckou prácou - nesmie byť publikovaný alebo zaslaný na
publikovanie do iného časopisu a to ani v inom jazyku

 musí byť napísaný v anglickom jazyku (za jazykovú úroveň zodpovedá autor)

 rozsah práce má zodpovedať jej vedeckému prínosu a nesmie prekročiť 15 strán

Pokyny pre autorov dostupné na 
http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/afx_pokyny_pre_autorov.pdf

Príspevky sa prijímajú priebežne, termín uzávierky prijímania 30. apríl a 30. november v roku

http://www.tuzvo.sk/files/DF/fakulta_df/AFX/afx_pokyny_pre_autorov.pdf


Osnova vedeckého príspevku
 Názov práce

 Autor

 Abstrakt - konkrétna a výstižná charakteristika obsahu príspevku. Jeho úlohou je, že umožňuje čitateľovi
presne a rýchlo identifikovať obsah dokumentu a všeobecne sa s ním zoznámiť

 Kľúčové slová

 Úvod – Úvod by mal začať uvedením čitateľa do súčasného stavu poznatkov v riešenej problematike. Má
byť stručný a vecný. Musí obsahovať formuláciu vedeckého problému a vzťah riešenej práce k 
predchádzajúcim prácam s podobnou problematikou. Pri uvádzaní autorov je potrebné sa zmieniť o 
hlavných výsledkoch citovaných prác. Záverom je potrebné jasne stanoviť oblasť a ciele príspevku.  

 Experimentálna časť – Obsahuje popis materiálov, metód a postupov. Hlavným cieľom tejto časti je 
poskytnúť dostatok detailov pre kompetentného výskumníka, aby mohol zopakovať merania a 
reprodukovať výsledky.  



Osnova vedeckého príspevku
 Výsledky a diskusia – V tejto časti je potrebné zamerať sa na vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov. 

Dosiahnuté výsledky by ste mali kriticky prediskutovať a porovnať s výsledkami iných autorov. Zamerajte
sa na základné stanovené princípy a zhodnoťte, či boli potvrdené. Diskusiu je potrebné obmedziť iba na
oblasť dosiahnutých výsledkov. 

 Záver – Mal by predstavovať stručné zhrnutie významných výsledkov práce a odpočet splnenia
stanovených cieľov. 

 Literatúra – Pri citovaní literatúry je potrebné dodržiavať normu ISO 690 a ISO 690-2. Kvôli jednotnosti
citácií v celom časopise používajte metódu prvého údaja a dátumu a zoznam bibliografických odkazov
zoraďte podľa abecedy priezviska prvého autora.  

 Poďakovanie – Informácia o projekte, vďaka ktorej príspevok vznikol.

 Adresy autorov –Kompletné adresy autorov. 



Správy a recenzie
 Správy (Reports)

- predstavujú aktuality, neobsahujú tabuľky, súpis literatúry ani súhrn. Správy poskytujú informácie o 
konferenciách, seminároch, zavádzaní nových vedeckých poznatkov do praxe, informácie zo života
vedeckej komunity Drevárskej fakulty a jej osobností príprave a realizácií nových opatrení a pod. Rozsah
správy je max. 3 strany. 

 Recenzie (Reviews)

– odborné recenzie nových kníh a diel. Majú byť kritické a majú upozorňovať na hlavné prednosti a 
nedostatky diela. Majú obsahovať stručnú charakteristiku celého diela, kritiku jej obsahu, formy podania, 
úpravy, kvality prekladu a návrhy na opravy a doplnky. Rozsah recenzie je max. 3 strany. 



Financovanie príspevkov
 Uverejnenie príspevku pre pracovníkov DF TUZVO je bezplatné

 Publikovanie obrázkov, grafov, resp. časti textu vo farbe je spoplatnené sumou 35 EUR za
stranu formátu B5 

 Uverejnenie príspevku pracovníkmi iných fakúlt a pracovísk TUZVO je spoplatnené sumou 25 
EUR za stranu formátu B5 

 V prípade príspevku vypracovanom autorským kolektívom pozostávajúcim z pracovníkov DF a 
iných pracovísk je uverejnenie príspevku podmienené spolufinancovaním podielu príspevku
sumou 25 EUR za stranu formátu B5 tej časti príspevku, ktorá prináleží autorom iných
pracovísk. 



Proces posudzovania
Redakčná rada zasadá spravidla 4x ročne

1. zasadnutie (po 30. apríli a 30. novembri)

 posúdenie charakteru pôvodnej vedeckej práce a zamerania príspevku so zameraním časopisu 

určenie oponentov – spravidla člen RR a 1-2 externí posudzovatelia

2. zasadnutie (spravidla 1-2 mesiace neskôr)

 zhodnotenie posudkov, vyžiadanie úprav, príp. vyžiadanie dodatočných posudkov 

rozhodnutie o publikovaní/zamietnutí

ďalšie zasadnutia – v prípade potreby



Dostupnosť časopisu
Textová forma- prostredníctvom SLDK zasielaný do ostatných knižníc

Elektronická forma - web stránka DF – www.tuzvo.sk/df/afx
články dostupné cez DOI vo vedeckých databázach a registračných 
systémoch (SCOPUS, Google Scholar, ResearchGate, Academia...)  

http://www.tuzvo.sk/df/afx


Indexácia časopisu v databázach
2007 SCOPUS (56 časopisov zo Slovenska)

Oblasť Poľnohospodárske a biologické vedy - Lesníctvo (3 časopisy zo Slovenska)

2013 Vedecká elektronická knižnica (Rusko)

2014 ProQuest

2014 AGRICOLA (USA)

2015-2016 – posudzovanie žiadosti o zaradenie do WOS Core Collection (neúspešne)



Hodnotenie AFXZ v databáze SCOPUS



Metriky SCOPUS 
a Scimago Journal & Country Rank

CiteScore

CiteScore rank

Percentil

SNIP

H index

SJR

Quartiles

Citations per document (Cites / Doc. 2 y, 3 y, 4 y)

Total cites / Self cites

External cites per Doc / Cites per Doc

International collaboration

Citable documents / Non-citable documents

Cited documents / Uncited documents

The SCImago Journal & Country Rank – verejne dostupný portál, ktorý obsahuje indikátory 
hodnotenia časopisov a krajín zostavené z databázy Scopus® vydavateľstva Elsevier B.V. 



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
CitesScore - meria priemerné citacie na článok publikovaný v časopise

CitesScore2015 = citácie 2015/články 2012-2014 = 44/83 = 0,53

CiteScore rankForestry = #70/130 = 0,53

Percentil = umiestnenie časopisu 46% (100-53)



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
SNIP - vyjadruje pomer priemerného počtu citácií na článok daného časopisu a citačný potenciál odboru 
(pravdepodobnosť citovania dokumentu v danom odbore)

H index – udáva koľko článkov daného autora má vyšší počet citácií ako je poradové číslo článku podľa 
počtu citácií (počet h publikácií daného autora, ktoré sú citované prinajmenšom h krát, pričom ostatné 
publikácie sú citované menej ako h krát). Používa sa aj pre časopisy, hodnota sa však rôzni v databázach 
podľa pokrytia.



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
SJR (Scimago Journal Rank) – vyjadruje vplyv priemerného článku. Do úvahy sa berú citácie získané za daný 
časopis za posledné 3 roky, pričom hodnotu časopisu zohľadňuje aj prestíž citácií podľa toho z akého 
časopisu pochádzajú. Citácie nie sú rovnomerné, majú váhu podľa toho, akú hodnotu SJR má časopis, z 
ktorého citácie pochádzajú. AFX SJR2015 = 0,23 

Quartiles - umiestnenie časopisu v rámci hodnotenej oblasti do jedného zo štyroch kvadrantov Q1-Q4. 
AFX2015 Q3



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
Citations per document (Cites / Doc. 2 y, 3 y, 4 y) – priemerný počet citácií, ktoré získali  v danom roku články 
publikované v predchádzajúcich 2 (3,4) rokoch (Cites /Doc. (2 years) = Impact Factor WOS)

Cites /Doc. (2 years) 2015 = počet citácií v 2014 na články 2014+2013 / počet článkov za roky 2013+2014
= 0,456

Cites /Doc. (3 years) 2015 = 0,422

Cites /Doc. (4 years) 2015 = 0,383



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
Total cites / Self cites – vývoj celkového počtu citácií a autocitácií časopisu za posledné 3 roky 
(2015 = 35/21)

External cites per Doc / Cites per Doc - vývoj počtu celkových citácií na článok a vonkajších 
citácií (bez autocitácií) na článok v časopise za posledné 3 roky (2015 = 0,169/0,422)



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
Citable documents / Non-citable documents – podiel podstatných výskumných článkov 
(„citovateľných“) k počtu ostatných článkov (napr. odborné články, správy, recenzie) za 3 roky 
(2015 = 83/0)

Cited documents / Uncited documents – podiel článkov za 3 roky, ktoré boli citované min. 1 krát 
k počtu článkov, ktoré v nasledujúcom roku neboli citované (2015 = 23/60)



Metriky SCOPUS a Scimago Journal &
Country Rank
International collaboration – podiel článkov s autormi z viac ako jednej krajiny k celkovému 
počtu článkov (2015 = 25)



Ako zvýšiť kvalitu časopisu
Vývoj prezentovaných ukazovateľov slúži na posúdenie kvality časopisu

Odporúčania na výšenie hodnôt ukazovateľov

RR:

 potrebné zvýšiť citovanosť časopisu uverejňovať iba kvalitné články s potenciálom citovania

Autori:

 používať aktuálny zoznam literárnych zdrojov 

 citovať články uverejnené v AFX za posledné 2 -3 roky v ostatných časopisoch evidovaných v SCOPUS (Cites /Doc., SJR)

 citovať články  uverejnené v AFX za posledné 2 -3 roky v časopise AFX (max. 20% autocitácií sa akceptuje)

 zapojiť autorov z iných krajín do autorského kolektívu

 zintenzívniť počet klikov na fulltexty a abstrakty v SCOPUS



Ďakujem za pozornosť!

doc.  Ing.  Hubert Paluš,  PhD.

č len  redakčnej  rady  časopisu  


