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Jak časopis začínal?
• Radioengineering poprvé vyšel v květnu roku 1992 jako sborník prací autorů
z českých a slovenských technických univerzit.
• První čísla měla 32 stránek a byla černobílá.
• Časopis byl dostupný pouze v tištěné formě.

Jak časopis vypadá dnes?
• Vyžádejte si na society@radioeng.cz některé z posledních vydání časopisu
a sami si porovnejte současná vydání s těmi historickými.
• Historická vydání jsme oskenovali. Všechny články, které kdy byly v časopise zveřejněny, jsou volně ke stažení na www.radioeng.cz.

Kdo časopis čte?
• Každý týden navštíví www.radioeng.cz více než 1 000 čtenářů.
• Největší objemy dat stahují čtenáři z USA, Indie, Číny a Česka.

Chcete se k nám přidat?
• Můžete se stát členy Společnosti pro radioelektronické inženýrství, která
časopis vydává. Stačí poslat email na society@radioeng.cz; ozveme se
Vám.
• Pro studenty bakalářského a magisterského studia je členský poplatek jen
symbolický.
• Bližší informace o Společnosti najdete ve speciální sekci na stránkách
časopisu www.radioeng.cz.

http://www.radioeng.cz
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Jaké je poslání časopisu?
• Časopis zveřejňuje články, jež popisují původní výsledky výzkumu z oblasti
bezdrátové komunikace a oblastí souvisejících.
• Každý článek posuzují dva nezávislí recenzenti, z nichž alespoň jeden musí
být ze zahraničí.
• V časopise rádi zveřejňujeme i kvalitní studentské články, které vycházejí
z diplomových a disertačních prací.

Jak lze články využívat?
• Časopis je členem Directory of Open Access Journals. Členství nás
zavazuje poskytovat všechny zveřejňované články úplně zadarmo bez
jakýchkoli omezení.
• Časopis se řídí licenční politikou Creative Commons Attribution 3.0
Unported (CC BY 3.0). Ta umožňuje zcela volné využití obsahu článků za
podmínek uvedených na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Jak je časopis uznávaný?
• Časopis je zařazen do významných citačních databází, jakými jsou např.
SCOPUS a Web of Knowledge.
• Impaktní faktor časopisu, který je měřítkem významu publikovaných článků,
dosáhl v roce 2013 hodnoty 0,796 (průměrná hodnota faktoru v oboru
Elektrotechnika je 1,214).
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