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Cíl

přidaná hodnota citačních databází
interpretace rešerší, jejich postupů 
a výsledků v citačních databázích
interoperabilita citačních databází
analytická funkčnost citačních 
databází
využití nástrojů související se 
scientometrií
seznámení se scientometrií



Pár slov o scientometrii
„In science, the quantity and quality are correlated“ [Dennis, 1954]

věda o vědě
měří vstupy a výstupy ve vědě

Research performance measurment (RPM)
kvantita

informetrie a bibliometrie
citační databáze 

Web of Science / JCR, Scopus, Google Scholar

indikátory
citační a publikační analýzy



Přístupy

fyzický - zákony (bibliometrické, citační), 
indikátory
sociologický - publikování a citování = druh 
komunikace. Př. na mikroúrovni – život a kariéra 
vědce
psychologický - psychologie citování. Př. motivy 
citování
historický přístup - kognitivní dimenze odborných 
aktivit (Př. vývoj myšlenek aj.); sociální, 
ekonomické a institucionální podmínky 
podmiňující vědeckou aktivitu
informačně-vědní přístup - teorie informace, 
kombinace fyzického a sociologického přístupu



Citační databáze a jejich vývoj

1990 web. verze citačních rejstříků, 
2004 Scopus a Google Scholar
důraz na hodnocení rozvoj
propojení citacemi 
odborná literatura jako síť
2005 h-index
rozvinutí funkčnosti, interoperability
a automatických analýz



Měření výkonnosti vědy - research
performance measurment (RPM)

Využívá se pro:
přidělování grantů
taktická rozhodnutí
benchmarking
propagace
správa knihovních fondů
alokace financí
výzkum



Pro financování a hodnocení

hodnocení výsledků – úspěšně/neúspěšně 
řešené granty
autorita vědce/instituce
informace o institucích / autorech / 
týmech

Scopus – Affiliation Identifier
WoS – Address Search

monitorování trendů – nejcitovanější, 
nejaktuálnější témata
automatické analytické nástroje 



Pro financování a hodnocení



Pro financování a hodnocení



Pro vedoucí pracovníky 

benchmarking
identifikace špičkových institucí
hodnocení autorů a jejich kariéra
analýzy spolupráce
příprava materiálů pro výroční zprávu a 
propagační materiály, vizualizace
identifikace konferencí
odstranění některých šumů – autocitace



Pro knihovníky

profilování fondu knihovny – kam píší 
autoři instituce? Kde jsou citováni?
podpora archivovacích metodik – obraz 
indikátorů (citing/cited half life)
analýzy časopisů – JIF a další indikátory, 
Scopus Journal Analyzer
e-books
sběr bibliografie a podpora vědců (Scopus
Feedback, WoS Researcher’s ID)



Pro vědce, pedagogy a studenty

rychlé „kvalitativní“ analýzy – využívání zdrojů, citační 
analýzy jednotlivých metadat
jádro oboru, nejcitovanější dokumenty
retrospektivní a progresivní rešerše
hledání na základě referencí – Cited References Search, 
References

- přehledy referencí článku, autora, skupiny autorů
identifikace citací – kým, kde
kocitační analýzy - identifikace souvisejících výzkumů a 
článků
identifikace institucí pro spolupráci, stáž či grant 
identifikace zdrojů mimo databáze
Google Scholar – nejjednodušší / nejrychlejší dohledání 
plného textu 
exporty a práce s tabulkami



Pro vědce, pedagogy a studenty



Pro vědce, pedagogy a studenty
Interoperabilita databází = zkrácení cesty uživatelům  
k plnému textu

spolupráce s referenčními manažery 
automatické ukládání citací
generování bibliografií 
Scopus - RefWorks, WoS – EndNote, RefMan, ProCite

propojení s dalšími zdroji
vyhledávače specifických zdrojů– Scirus, ScientificWebPlus Beta
Scopus – CSA Illumina, knihovní katalogy, lokální zdroje 
(SelectedSources)
Google Scholar – propojení na web, na informační brány (BI UK, JIB), 

specifické funkce pro jednotlivé obory
chemie – WoS Structure search, Scopus Graphical Abstracts

aktuálnost - alerty (na citace, výsledky vyhledávání, nové 
číslo aj.)
správa osobních profilů



Již uložené do RefWorks



• Upozornění na 
NOVÉ citace
• Odkaz na citace do 
Scopus

Podívej se na 
související dokumenty
ve Scopus

Přímé vyhledávání
autorů ve Scopus



Zajímavé zdroje z oblasti scientometrie

Eigenfactor -
http://www.eigenfactor.org/
ISI Highly Cited
http://isihighlycited.com/
Scopus TopCited
http://info.scopus.com/topcited/
SCIMago -
http://www.scimagojr.com/

http://www.eigenfactor.org/
http://isihighlycited.com/
http://info.scopus.com/topcited/
http://www.scimagojr.com/
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