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Časopis Proceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS) patří již po více než století mezi přední vědecké 

publikace. PNAS byl založen v roce 1914 jako oficiální časopis 

americké National Academy of Sciences, a nyní je jedním z 

největších a nejcitovanějších multidisciplinárních časopisů, 

který používají výzkumníci po celém světě a ve kterém je 

publikováno více než 3 600 vědeckých článků ročně.

Editory PNAS jsou členové National Academy of Sciences 

(NAS), soukromé, neziskové společnosti významných vědců. 

Výzkumníci jsou pro členství v PNAS voleni svými kolegy za 

vynikající práci v oblasti vědy a výzkumu. Téměř 500 členů 

NAS je laureáty Nobelovy ceny. Cílem NAS je dále rozvíjet 

vědu v Americe a jeho členové aktivně působí v mezinárodní 

vědecké komunitě
    

STATISTIKY

Impact factor za rok 2019 ve výši 9.41 

5-letý Impact factor 10.6
Eigenfactor .93 

Počet výtisků ročně 5,500
Předplatitelé v 55 zemích

Online přístup zdarma ve 124 rozvíjejících se zemích

26,000 stránek výzkumu s vysokým vlivemPNAS v roce 2019 publikoval téměř

denně a časopis každý týden

PNAS

Články jsou publikovány  

https://www.pnas.org/
https://www.pnas.org/


• Dimensions sleduje citace článku a umožňuje čtenářům odhalovat individuální citace více do 

hloubky.

•  Almetric přiřazuje každému článku Altmetric skóre na základě novinových zpráv, příspěvků na 

blozích, zmínkách v sociálních médiích a dalších online diskuzích týkajících se daného článku. 

Uživatelé mohou používat Altmetric pro hlubší poznávání jednotlivých záznamů

www.pnas.org 

PORTÁLY:
TEACHING RESOURCES
FRONT MATTER
CLASSICS
ANTHROPOLOGY
CHEMISTRY
PHYSICS
SUSTAINABILITY  

   SCIENCE

PORTÁLY PNAS: VAŠE BRÁNA KE ŠPIČKOVÉMU VÝZKUMU

Předmětově zaměřené portály poskytují jednoduchý přístup k nejnovějšímu výzkumu ve 

vybraných významných oborech společně s články, které dávají práci do kontextu, jako jsou 

komentáře, perspektivy a zprávy ze světa vědy.

Portály Classic a Teaching Resources umožňují studentům a vyučujícím odhalovat více než 

100 let originálního a špičkového výzkumu obsaženého v PNAS. Portál Front Matter 

obsahuje do hloubky jdoucí zprávy ze světa vědy, názory, koncepty atd. Více o portálech 

PNAS můžete zjistit zde: pnas.link/portals.

METRIKY TÝKAJÍCÍ SE ČLÁNKŮ A ČASOPISU

Coby signatář deklarace DORA, PNAS aktivně usiluje o zkvalitňování hodnocení výstupů 

výzkumu. V souvislosti s tím poskytujeme širokou škálu metrik na úrovni článků a časopisu, 

abychom knihovníkům a výzkumníkům pomohli hodnotit kvalitu časopisu a článků, které 

jsou v něm publikovány.

Metriky na úrovni časopisu

Současný Eigenfactor, Impact Factor, CiteScore, h5-index a další metriky pro časopis 

naleznete na pnas.link/metrics. 

Metriky na úrovni článku

Citace, skóre z Altmetric, počty stažených článků a další metriky týkající se článků jsou k 

dispozici u každého článku pod záložkou “Info & Metrics”. Nástroje z Dimensions a Altmetric 

tato data dále doplňují.
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