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• biologii

• fyziku

• matematiku

• strojírenství

• multidisciplinární vědy

• lékařství 

• historii vědy

Předplatné ke všem časopisům Royal Society znamená, že máte přístup k 

výzkumu celého spektra biologických, fyzikálních, matematických a 

technických oborů.

Je zde zahrnut přístup k veškerým archivům až do roku 1965.

Scientific journals from the Royal Society
All of science

The Royal Society je autonomn  spole enstv  ady nejv namn j ch v dc   cel ho sv ta, 
kte  se ab vaj  p rodn mi, technick mi v dami a l ka stv m. kladn m posl n m The Royal 
Society, jak je uvedeno v jej ch akladatelsk ch listin ch  60. letech 17. stolet , je ro po nat, 
propagovat a podporovat excelenci ve v d  a pom hat ro voji a vyu it  v dy pro prosp ch 
lidstva.
Strategické priority The Royal Society jsou:

• propagovat excelenci ve vědě
• podporovat mezinárodní spolupráci
• všemu lidstvu předvádět důležitost vědy

Produkce The Royal Society sestává z 10 recenzovaných vědeckých časopisů s 
vysokým Impact Factorem, které pokrývají veškeré přírodní a technické obory:

https://royalsocietypublishing.org/search/advanced
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/15?seriesKey=rstb&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/18?seriesKey=rsif&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/121?seriesKey=rspa1905&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/129?seriesKey=rspb1905&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/150?seriesKey=rsta1887&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/177?seriesKey=rspa1905&tagCode=
https://royalsocietypublishing.org/topic/subject-codes/159?seriesKey=rspa1905&tagCode=


Multidisciplinární výzkum na 
pomezí mezi fyzikálními a 
přírodními vědami

rsif.royalsocietypublishing.org

Tematicky zaměřený časopis 
pokrývající multidisciplinární 
výzkum na pomezí mezi 
fyzikálními a přírodními vědami

rsfs.royalsocietypublishing.or
g

Vysoce kvalitní výzkum napříč 
veškerými přírodními, technickými 
vědami a matematikou

rsos.royalsocietypublishing.org

Vlivný, tematicky zaměřený 
časopis soustřeďující se na 
fyzikální, matematické a 
technické vědy.

rsta.royalsocietypublishing.org

IVlivný, tematicky zaměřený 
časopis soustřeďující se na 
přírodní vědy.

rstb.royalsocietypublishing.org

Krátké, vysoce inovativní, 
špičkové výzkumné články a 
názory týkající se přírodních 
věd. 

rsbl.royalsocietypublishing.org

Přírodovědné vědecké články s 
vysokým vlivem specializující se 
na biologii na molekulární a 
buněčné úrovni.

rsob.royalsocietypublishing.org

Časopis zaměřující se na 
publikování vysoce kvalitních 
výzkumných a recenzních článků 
ve všech disciplínách fyzikálních 
věd.

rspa.royalsocietypublishing.org

Časopis věnovaný rychlému 
publikování a celosvětovému 
šíření vysoce kvalitního 
přírodovědného výzkumu.

rspb.royalsocietypublishing.org

Časopis zabývající se historií vědy

rsnr.royalsocietypublishing.org

Více informací naleznete zde:
royalsociety.org/journals

Upozornění si můžete nastavit 
zde:
royalsocietypublishing.org/alerts

Pro bližší informace nás 
prosím neváhejte 
kontaktovat: David Horký, 
david.horky@accucoms.com
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