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Úvod 
 

Bibliometria, informetria, scientomeria a webometria sú vedné disciplíny, ktoré skúmajú 

kvantitatívne aspekty rôznych typov informácií v procese ich tvorby, šírenia a využitia. 

Prienikom všetkých týchto disciplín sú metódy a ich aplikácia na vedecké informácie, ktoré 

tvoria ťažisko analýz.  Práve skúmanie vedeckých informácií je príčinou širokého uplatnenia 

bibliometrických metód vo všetkých oblastiach vedy. Najčastejšie je bibliometria prípadne 

scientometria spájaná s hodnotením vedy na rôznych úrovniach. Zvyšovanie finančnej náročnosti  

vedeckých výskumov si v súvislosti s rozdeľovaním finančných prostriedkov vyžaduje nástroje 

na hodnotenie a porovnanie vedcov, vedeckých tímov, či inštitúcií. Napriek tomu, že bibliometria 

takéto nástroje poskytuje, pri ich aplikácii sa vyžaduje hlbšia znalosť ich kontextu, ktorá často pri 

rozhodovaní chýba.  

Bibliometria má však omnoho širšie využitie. Na základe údajov o publikáciách, bibliografických 

odkazoch a citáciách je možné skúmať historický vývoj v jednotlivých vedných oblastiach 

a odhaľovať neraz skryté vzťahy medzi disciplínami, autormi, či témami. Na druhej strane 

môžeme pomocou bibliometrických metód identifikovať najaktuálnejšie témy vedeckých 

výskumov, či rýchlosť ich zastarávania. 

Záujem o bibliometrické výskumy a ich výsledky sa zvyšuje aj vďaka informačným 

a komunikačným technológiám, ktoré nám umožňujú sprístupniť a spracovať veľké množstvo 

údajov. Zároveň poskytujú prostriedky na zrozumiteľnú a sofistikovanú vizualizáciu výsledkov 

napríklad vo forme máp vedy alebo videoprezentácií. 

Znalosti z bibliometrie a informetrie sa stali súčasťou nielen rozhodovacích procesov pri 

hodnotení výskumu, ale môžu byť užitočnými i pre samotných vedcov pri vlastnej výskumnej 

činnosti.  

Predkladaný učebný text je vytvorený k predmetu Bibliometria a informetria, ktorý je súčasťou 

magisterského študijného programu Informačné štúdiá, vyučovaného na Katedre knižničnej a 

informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Sleduje preto osnovu predmetu, 

či už do šírky alebo do hĺbky.  

Prvá kapitola je zameraná na vymedzenie pojmu bibliometria a jej príbuzných disciplín. Zároveň 

stručne približuje históriu bibliometrie a jej priekopníkov. 
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Druhá kapitola je venovaná základným bibliometrickým zákonom, ktoré predstavujú teoretické 

východiská bibliometrie ako vednej disciplíny. Tieto zákony boli a sú predmetom ďalších 

výskumov, ktorých cieľom je ich overovanie pre rôzne vedné oblasti na základe empirických 

meraní a následné presnejšie modelovanie pomocou matematicko-štatistických modelov. 

Metódy a techniky bibliometrie sú vysvetlené v tretej kapitole. Nakoľko je v bibliometrii okrem 

iného využívaná široká paleta  metód z oblasti matematiky a štatistiky a nie je cieľom učebného 

textu obsiahnuť všetky, vybrali sme len niektoré na pochopenie základných princípov.  

Štvrtá kapitola je venovaná najpoužívanejším zdrojom údajov pre bibliometrické výskumy, 

ktorými sú citačné databázy. Opísané sú ich základné vlastnosti, obsahové zloženie a dostupné 

analytické nástroje.  

Piata kapitola sa zameriava na charakteristiky, ktoré je nutné definovať pri plánovaní 

bibliometrických výskumov. Ide napríklad o charakteristiky vstupných údajov, úroveň ich 

agregácie alebo časovú perspektívu. 

Teoretickým aspektom citačnej analýzy je venovaná šiesta kapitola. Predstavuje normatívnu 

a sociálno-pozitivistickú citačnú teóriu, ktoré majú protichodné názory na samotnú funkciu citácií 

a následne aj na využívanie citačnej analýzy najmä v oblasti evaluácie výskumu.  

Oblasti aplikácie bibliometrie sú opísané v siedmej kapitole. Spolu s teoretickými východiskami 

obsahuje aj praktické ukážky výsledkov konkrétnych aplikácií bibliometrických metód v danej 

oblasti. 

Vytváranie a využitie indikátorov kvality a vplyvu vedcov, inštitúcií, krajín, či časopisov je asi 

najznámejšou a najdiskutovanejšou oblasťou bibliometrie, ktorej je venovaná ôsma kapitola. 

Zamerali sme sa na indikátory kvality a vplyvu vedeckých časopisov, ktoré sú často súčasťou 

hodnotenia publikačnej činnosti vedcov.  Niektoré z nich (h-index, g-index) sa používajú aj pri 

priamom hodnotení vedeckých pracovníkov. 

Deviata kapitola sa zameriava na webometriu. Ide o disciplínu, ktorá aplikuje bibliometrické 

metódy na web. Predstavená je terminológia a základné smery webometrických výskumov ako 

napríklad analýza hypertextových odkazov alebo analýza využívania webu. 

Téma bibliometrie v učebnom texte nie je ani zďaleka vyčerpaná. Je mnoho tém, ktorým sme sa 

nevenovali, resp. sme sa ich dotkli len okrajovo. Dynamika vývoja bibliometria nabrala tempo 

najmä v súvislosti s informačnými a komunikačnými technológiami a s nimi zviazanými 
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zmenami vo vedeckej komunikácii. Na tieto zmeny musí bibliometria reagovať, čo vytvára nové 

podnety pre ďalšie bibliometrické výskumy. 

Učebný text bol pripravený v rámci výskumnej úlohy a s podporou grantu KEGA 3/7275/09 

Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT), výskumného 

projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska 

informačnej ekológie a výskumného projektu APVV-0208-10 TraDiCe. 
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1 Bibliometria 
 

Bibliometria je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi tvorby, šírenia 

a použitia zaznamenaných informácií (Tague-Sutcliffe, 1992).  

 

Predmetom skúmania bibliometrie sú dokumenty (publikácie), resp. ich reprezentácie vo forme 

bibliografických záznamov. Z bibliografického záznamu vieme zistiť, názov dokumentu, jeho 

autorov, rok publikovania, ale často aj abstrakt, kľúčové slová, predmetovú oblasť, či zoznam 

bibliografických odkazov. V súvislosti s hore uvedenou definíciou bibliometrie môžeme skúmať  

 aspekty tvorby zaznamenaných informácií – autori, použitá literatúra 

 aspekty šírenia zaznamenaných informácií – komunikačné kanály, názov časopisu  

 aspekty použitia zaznamenaných informácií – citovanie dokumentu iným dokumentom, 

ale aj výpožičky dokumentu v knižnici, stiahnutie dokumentu na webe, a pod.. 

Je tu teda celý rad faktorov (premenných), podľa ktorých môžeme vybranú množinu dokumentov 

„merať― a zoskupovať. Výsledkom môžu byť jednoduché štatistiky, ktoré prezradia počty 

publikácií jednotlivých autorov, priemerný počet autorov na jeden dokument a pod. Ak si však 

uvedomíme, že dokumenty sú navzájom prepojené pomocou bibliografických odkazov a že toto 

prepojenie nie je náhodné, tak bibliografické záznamy sa stanú zdrojom oveľa hlbších a možno aj 

zaujímavejších analýz. Bibliografické odkazy nám umožňujú sledovať vývoj jednotlivých 

vedných oblastí, vplyv publikácií z jednej vednej oblasti na iné vedné oblasti alebo zistiť, ktoré 

dokumenty boli najviac citované a kým.     

Zvyčajne sa zdôrazňuje kvantitatívny aspekt analýzy a merania. Nie preto, že by kvalita nebola 

zaujímavá. Kvantitatívny aspekt sa zdôrazňuje z toho z dôvodu, že sa ku kvalite dostávame cez 

kvantitatívne aspekty dokumentov. Ak predpokladáme, že počet citovaní dokumentu odráža jeho 

význam a kvalitu, tak sa citácie stávajú dôležitým nástrojom pre hodnotenie nielen samotného 

dokumentu, ale hlavne jeho autorov, inštitúcií, v ktorých pracujú, či vedy všeobecne. 

Bibliometria sa na základe empirických údajov snaží nájsť matematicko-štatistické modely, 

pomocou ktorých by bolo možné opísať procesy súvisiace s tvorbou, šírením a použitím 

zaznamenaných informácií. Ukazuje sa, že nájsť vhodný model je veľmi náročné, pretože získané 

hodnoty sú podmienené mnohými faktormi, ktoré treba vziať do úvahy. 
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Bibliometria je previazaná s knižničnou a informačnou vedou a  jej modely sú často aplikované 

na knižničné procesy, resp. skúmajú charakteristiky dokumentov priamo využiteľné v knižniciach 

(Egghe, Rousseau, 1990). Ide napríklad o zastarávanie literatúry, alebo využitie dokumentu 

formou výpožičiek (Eom, 2009). Bibliometria úzko súvisí aj s oblasťou vyhľadávania informácií, 

kde sú jej metódy často využívané.  

Záber bibliometrie je široký a výskum môžno rozdeliť na tri oblasti (Glänzel, 2003): 

 bibliometria pre bibliometriu - základný bibliometrický výskum zameraný na 

metodológiu bibliometrie  

 bibliometria pre vedecké disciplíny (vedecké informácie) - špecializácia na príslušné 

oblasti, kvantifikácia vedeckých informácií, mapovanie štruktúry, vedných disciplín, 

vyhľadávanie informácií 

 bibliometria pre manažment a politiku vedy – hodnotenie a porovnanie výstupov vedy.  

 

1.1 Bibliometria a príbuzné disciplíny 

Bibliometria úzko súvisí s ďalšími disciplínami ako scientometria, informetria, librametria, 

webometria a cybermetria. Všetky tieto disciplíny skúmajú kvantitatívne aspekty informácií 

podobnými  metódami. Často sa preto prekrývajú a zamieňajú.  

Scientometria sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi vedy ako disciplíny alebo ekonomickej 

aktivity (Tague-Sutcliffe, 1992). Nakoľko hlavnými výstupmi vedeckých výskumov sú 

publikácie, stali sa práve oni predmetom skúmania scientometrie rovnako ako sú predmetom 

skúmania bibliometrie. Pojmy bibliometria a scientometria sa objavili prakticky v rovnakom čase 

a ich zamieňanie je spôsobené aj tým, že vychádzajú z rovnakého metodologického aparátu. 

Scientometria sa však zameriava výlučne na vedecké publikácie a výsledky analýz publikácií 

a citácií využíva primárne na hodnotenie vedy. Okrem vedeckých publikácií skúma scientometria 

aj ďalšie kvantitatívne charakteristiky vedy ako napr. človekoroky, počet rokov praxe vedcov, 

finančné vstupy apod. (De Bellis, 2009).  

V súvislosti s bibliometriou a scientometriou sa objavuje ďalší termín informetria.  

Informetria sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi informácií v ľubovoľnej forme (nielen 

zaznamenanými) v ľubovoľnej sociálnej skupine nielen vo  vedeckej (Tague-Sutcliffe, 1992).  

Termín sa začal používať až koncom 80-tych rokov ako spoločný názov pre bibliometriu 

a scientometriu. Napriek tomu sa však doteraz používajú všetky tri termíny často ako synonymá. 
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S rozvojom informačných technológií a hlavne internetu sa presunula pozornosť na informácie 

v prostredí internetu. V tejto súvislosti boli sformované dve disciplíny webometria a cybermetria. 

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, oba termíny sa používali ako synonymá a až dodatočne 

sa ich vzťah spresnil. Webometria sa zaoberá webom a cybermetria ako širší termín sa zaoberá aj 

inými službami internetu ako sú diskusné skupiny, alebo elektronická pošta (Björneborn, 

Ingwersen, 2004).  

Webometria skúma kvantitatívne aspekty konštrukcie a využívania informačných zdrojov, 

štruktúr a technológií na webe čerpajúc z bibliometrických a informetrických prístupov. 

Cybermetria skúma kvantitatívne aspekty internetu (Björneborn, 2004).   

V roku 1948 Ranganathan zaviedol v súvislosti s aplikáciou kvantitatívnych metód na knižničné 

procesy termín librametria. Tento termín však nenašiel širšiu odozvu a namiesto neho bol 

neskôr akceptovaný termín bibliometria (Thanuskodi, 2010). 

Vzťahy medzi jednotlivými disciplínami graficky zobrazili Lennart Björneborn a Peter 

Ingwersen (2004) (Obr. 1.1). 

   

 

Obr. 1.1 Vzťah medzi jednotlivými disciplínami (Björneborn, Ingwersen, 2004). 

 

Na obrázku 1.1 je informetria zobrazená ako zastrešenie všetkých disciplín vzhľadom na to, že jej 

predmetom skúmania sú všetky formy informácií. Bibliometria a scientometria sa prekrývajú 

v súvislosti s vedeckými informáciami a použitými metódami. Presah scientometrie predstavuje 

ekonomické a sociálne charakteristiky vedy, ktoré scientometria používa. Webometria je 

podmnožina bibliometrie, pretože bibliometria skúma zaznamenané informácie a teda aj 
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informácie z webových stránok. Naopak cybermetria môže skúmať aj nezaznamenané 

informácie, a preto nie je celkom podmnožinou bibliometrie. 

 

 

1.2 História bibliometrie a príbuzných disciplín 

 

Na konci 19. storočia sa začali štatistika a teória pravdepodobnosti uplatňovať aj v takých 

oblastiach, v ktorých sa dovtedy takmer nevyužívali. Patrila medzi ne aj oblasť knihovníctva 

a dokumentácie. Predmetom záujmu boli knihy a písomné záznamy o vedeckých aktivitách. 

Cieľom bolo získať informácie o vedeckom pokroku alebo užitočné indície pre akvizičnú politiku 

knižníc (De Bellis, 2009). 

V súvislosti so vznikom bibliometrie ako vedeckej disciplíny treba spomenúť niekoľko vedcov, 

priekopníkov bibliometrie a ich štúdií, ktoré zásadným spôsobom tento proces ovplyvnili.  

Francis J. Cole and Nellie B. Eales v roku 1917 publikovali prácu The History of Comparative 

Anatomy (1917), v ktorej aplikovali kvantitatívnu analýzu na literatúru z oblasti komparatívnej 

anatómie. Analyzovali 6500 kníh a článkov z rokov 1543 – 1860. Ich cieľom bolo zmapovať 

kolísanie publikačnej aktivity a záujmu o túto oblasť a jej témy v priebehu 300 rokov. Výsledky 

interpretovali v súvislosti s ekonomickými a sociálnymi faktormi. Nemenej zaujímavé je 

štatistické rozdelenie publikácií podľa jednotlivých krajín. Autori sa zaoberali aj niektorými 

teoretickými problémami samotného spracovania a vyhodnocovania záznamov (Narin, 1987).  

E. Wyndham Hulme, knihovník Londýnskeho patentového úradu, zaviedol pojem štatistická 

bibliografia. Vo svojej štúdii v roku 1923 analyzoval záznamy Medzinárodného katalógu 

vedeckej literatúry. Zisťoval také charakteristiky ako počet časopisov v rôznych oblastiach vedy, 

alebo počet časopisov produkovaných jednotlivými krajinami a pod. (Olsgaard, 1989) 

P.L.K.Gross, E.M.Gross, americkí knihovníci, sa v roku 1927 vo svojej štúdii pokúšali zistiť, 

ktoré časopisy z oblasti chémie sa najviac oplatí predplatiť malým knižniciam. Revolučnosť ich 

práce spočívala v tom, že význam časopisu určovali na základe získaných citácií. Analyzovali 

3633 bibliografických odkazov v článkoch jedného ročníka prestížneho časopisu Journal of the 

American Chemical Society. Sledovali nielen počet citácií, ale aj ich distribúciu z časového 

hľadiska (De Bellis, 2009). 
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Alfred J. Lotka, Samuel Clement Bradford, George Kingsley Zipf v 20-tych a 30-tych rokoch 

na základe empirických sledovaní sformulovali tri bibliometrické zákony, ktoré položili 

teoretický základ bibliometrickému výskumu. Ide o Lotkov zákon, Bradfordov zákon a Zipfov 

zákon.  

Paul Otlet bol  jedným z priekopníkov informačnej vedy. V roku 1934 prvýkrát použil vo 

francúzštine termín „bibliometrie― v publikácii Traitée de documentation v časti Le livre et la 

mesure—Bibliometrie (Otlet, 1934).  

Eugene Garfield 

Garfieldov článok z roku 1955 Citation Indexes for Science (Garfield, 1955) upozornil na úlohu 

bibliografických odkazov v procese tvorby znalostí. Bibliografické odkazy resp. citácie spájajúce 

citujúcich a citovaných autorov v sociokognitívnej sieti umožňujú historické a hodnotiace 

posúdenie významnosti jednotlivých prác a ich vplyvu na literatúru. Prepojenie dokumentov 

navyše poskytuje spôsob vyhľadávania podobných dokumentov bez potreby ich indexácie, čím sa 

eliminuje problém so zastarávaním terminológie.  

V roku 1960 Garfield založil Institute for Scientific Information a v roku 1963 vytvoril Science 

Citation Index (SCI), ktorý spájal dokumenty na základe vzájomných citácií. SCI spracovával 

všetky články vybraných časopisov spolu s bibliografickými odkazmi a takýmto spôsobom 

systematicky ukladal informácie o citovaných publikáciách. Kvalita indexovaných časopisov 

bola stanovená na základe počtu získaných citácií. Multidisciplinárna citačná databáza SCI 

znamenala prelom v rozvoji bibliometrie, nakoľko poskytla základňu nielen pre vyhľadávanie, 

ale aj pre vznik indikátorov hodnotenia kvality a vplyvu výstupov výskumov. Od roku 1964 

vychádzal SCI pravidelne každé tri mesiace. V roku 1972 začal vychádzať Social Science 

Citation Index (SSCI) a od roku 1978 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (Thomson Reuters, 

2011b). 

Derek de Solla Price, profesor na Yale University, sa zaoberal históriou vedy a považuje sa 

„otca― scientometrie (Eom, 2009). V publikácii Little Science, Big Science upozornil na potrebu 

skúmania vedy a vedcov na základe publikácií ako indikátora vedeckého vývoja (Price, 1963). 

Vo svojich ďalších prácach sa venoval exponenciálnemu nárastu vedy a polčasu starnutia 

vedeckej literatúry. Sformuloval Priceov zákon.  

Alan Pritchard nahradil v roku 1969 termínom bibliometria termín štatistická bibliografia. 

Dôvodom bola nejednoznačnosť termínu, ktorý sa dal v angličtine ľahko zameniť za bibliografiu 
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štatistiky. Zároveň definoval bibliometriu ako aplikáciu matematických a štatistických metód na 

knihy a iné médiá komunikácie (Pritchard, 1969).     

Vasilij Nalimov, Z. M. Mulchenko  roku 1969, teda súčasne s Pritchardom, zaviedli v ruštine 

pojem naukometrija – scientometria. Definujú ju ako aplikáciu takých kvantitatívnych metód, 

ktoré analyzujú vedu ako informačný proces (Nalimov, Mulchenko, 1969). 

Počas 60-tych a 70-tych rokov 20.storočia vznikla potreba nájsť spôsob hodnotenie kvality 

vedeckých výskumov. Bibliometrické indikátory sa ukázali byť vhodným riešením a našli 

využitie najprv v USA. V roku 1973 National Science Board publikoval Science Indicators 

Reports. Táto publikácia vychádzala z citačných údajov SCI a inšpirovala aj mnohé iné krajiny 

pri hodnotení vedy. Zvýšený záujem o bibliometrické resp. scientometrické ukazovatele, ale 

aj ich nedostatky boli silným impulzom pre teoretický výskum. V roku 1978 bol založený 

časopisu Scientometrics, vďaka ktorému sa stal aj termín scientometria známejší a všeobwecne 

uznávaný (De Bellis, 2009).  

Úloha bibliometrie sa zmenila z pasívneho monitorovania na aktívne využívanie nástrojov pre 

hodnotenie a následné financovanie vedy. Táto nová úloha prináša nové výzvy pre bibliometrický 

výskum: 

 prispôsobiť bibliometriu technickým, spoločensko-vedným a humanitným odborom, 

pretože doterajšie metódy boli vhodnejšie pre prírodné vedy 

 vytváranie nových bibliometrických databáz 

 zdokonalenie predmetovej klasifikácie (Glänzel, 2009). 
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2 Bibliometrické zákony 

 

Ako bolo spomenuté,  prvé práce týkajúce sa štatistického spracovania údajov o vedcoch, 

knihách, článkoch a citáciách nemali ambície hľadať zákonitosti a ich matematické vyjadrenia. 

Obrat nastal v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia. V tomto období boli publikované tri 

základné bibliometrické zákony vytvorené Lotkom, Bradfordom a Zipfom. Pojem „zákon― 

používaný v bibliometrii má inú interpretáciu ako zákony, ktoré poznáme napríklad z fyziky. Ide 

skôr o matematické zovšeobecnenie pozorovaných zákonitostí (Eom, 2009).  

Meranie v bibliometrii obyčajne spočíva v zisťovaní, s akou frekvenciou sa vybraná udalosť 

v sledovanom súbore vyskytuje. Sledovanou udalosťou môže byť napríklad autor, ktorý napísal 

istý počet publikácií, časopis, ktorý obsahuje istý počet článkov na danú tému apod. 

V bibliometrii sledujeme, aká je pravdepodobnosť výskytu tejto udalosti. S akou 

pravdepodobnosťou autor napíše jednu, dve, tri publikácie (Borgman, Furner, 2002).  

Pomocou matematických funkcií nevieme dopredu určiť presné počty vedcov, publikácií a 

časopisov, ale vieme, že empirické údaje a teoretická distribúcia vypočítaných hodnôt sa budú 

zhodovať s istou pravdepodobnosťou (De Bellis, 2009). Získaný matematický model je možné 

ďalej overovať, porovnávať, zisťovať podmienky, ktoré je nutné dodržať pre jeho platnosť atď.  

 

2.1 Lotkov zákon 

 

Alfred J. Lotka (1880 - 1949) bol americký matematik, chemik a štatistik. V roku 1926 

publikoval prácu, v ktorej skúmal rozloženie počtu autorov podľa ich produkcie. Zisťoval, koľko 

autorov napísalo 1 publikáciu, 2 publikácie atď. Porovnával údaje z oblasti chémie a fyziky na 

základe indexov Chemical Abstract a Geschichtstafeln der Physik a zistil, že majú podobné 

vlastnosti. 

Podľa získaných údajov sformuloval zákon: 

Počet autorov an , ktorí publikovali n článkov v danej vednej oblasti je približne rovnaký 

ako 1/n
2
 násobok počtu autorov, ktorí publikovali 1 článok.  

Podľa ďalších empirických testov exponent nemusí byť vždy 2, preto sa vo vzťahu označuje ako 

r. 



17 

 

Lotkov zákon možno formálne písať v tvare:  

rn

K
an   

kde 

 an  -  počet autorov, ktorí publikovali n článkov 

 n – počet článkov publikovaných jedným autorom 

 K, r – konštanty charakteristické pre danú vednú oblasť, r sa obvykle predpokladá 2 

Ak poznáme počet autorov, ktorí napísali 1 článok, vieme s istou pravdepodobnosťou povedať, 

koľko autorov napísalo n článkov, podľa vzťahu odvodeného z Lotkovho zákona 

 

an = a1 / n
2 

 

Príklad 2.1 

Predpokladajme, že máme 100 autorov, ktorí napísali jeden článok. Potom, ak predpokladáme, že 

r = 2, tak na 100 autorov, ktorí napíšu jeden článok pripadá podľa Lotkovho zákona 

 6 autorov, ktorí publikovali 4 články  

 a4 = 100/4
2
 ≈ 6 

 11 autorov, ktorí publikovali 3 články 

a3 = 100/3
2
 ≈ 11 

 25 autorov, ktorí publikovali 2 články 

a2= 100/2
2
 ≈ 25 

Ak r = 2, tak podľa Eulerovej teorémy platí (Egghe, Rousseau, 1990) 

6

1 2

1n
n2







 

V tom prípade hodnota K bude 

A
6

K
2


 

kde A je počet všetkých autorov.  
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Na základe týchto vzťahov vieme zistiť rozloženie autorov podľa Lotkovho zákona, ktoré je 

nasledovné 

 60% autorov publikuje po 1 článku 

 15% autorov po 2 článkoch 

 6,7% autorov po 3 článkoch 

 3,75% autorov po 4 článkoch (Eom, 2009). 

Nasledujúca tabuľka 2.1 obsahuje údaje z príkladu 2.1. Z tabuľky vidieť, že počet článkov na 100 

autorov s jedným článkom je „zhora  ohraničený― počtom 7. Už aj z toho jednoduchého príkladu 

je zrejmé, že bibliometrické zákony nemožno chápať v zmysle zákonov napr. vo fyzike. 

Pochopiteľne, že sa môže stať, že niektorý z autorov „horné ohraničenie― počtu publikovaných 

článkov prekročí a zákon „poruší―. Empirické pozorovania však ukazujú, že takáto 

pravdepodobnosť je nízka. 

 

Tabuľka 2.1 Tabuľka rozdelenia početnosti podľa Lotkovho zákona 

Počet článkov Počet autorov 

7 2 

6 3 

5 4 

4 6 

3 11 

2 25 

1 100 

 

 

Obr. 2.1 Rozloženie početnosti autorov podľa počtu publikácií 
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Na obrázku 2.1 je graficky znázornené rozloženie autorov podľa počtu publikácií na základe 

Lotkovho zákona z príkladu 2.1. 

Lotkov zákon zostal dlho nepovšimnutý a až v 70-tych rokoch po sprístupnení časopiseckých 

indexov sa dostal do centra záujmu. Bol overovaný v oblasti knižničnej a informačnej vedy, 

medicíny, informatiky, biochémie apod. V publikovaných prácach sa venovala pozornosť 

špecifikácii modelu, vstupným údajom, stanovovaniu hodnôt parametrov (De Bellis, 2009).  

 

2.2 Bradfordov zákon  

 

Samuel Clement Bradford, americký knihovník, v roku 1934 sformuloval zákon, ktorý popisuje 

rozptyl článkov venujúcich sa určitej tematike.  

Na základe analýzy záznamov bibliografií časopisov z oblasti geofyziky zistil, že články s 

požadovanou tematikou  sa nachádzajú v 326 rôznych druhoch časopisov. Časopisy usporiadal 

podľa počtu relevantných článkov. To znamená, že na prvom mieste bol časopis, ktorý obsahoval 

najviac relevantných článkov a na poslednom mieste časopis, ktorý obsahoval najmenej 

relevantných článkov. Následne ich rozdelil do troch skupín tak, aby každá skupina časopisov 

obsahovala spolu približne rovnaký počet článkov. Výsledok bol nasledovný 

 prvých 9 časopisov obsahovalo 429 článkov 

 ďalších 59 časopisov obsahovalo 499 článkov 

 posledných 258 časopisov obsahovalo 404 článkov 

Časopisy týmto spôsobom rozdelil na jadro, ktoré obsahuje 9 časopisov, prvú zónu, ktorá 

obsahuje 59 časopisov a druhú zónu s 258 časopismi. 

Počty časopisov môžeme dať do pomeru 

9 : 59 : 258 

Čo je približne 

9 : (9x5) : (9x5
2
) 

Po vykrátení dostaneme výsledok 

1 : 5 : 5
2 
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Ak číslo 5 nahradíme všeobecným parametrom n a neobmedzíme počet zón na tri, tak získame 

nasledujúci pomer  

1 : n : n
2
 : ... 

Parameter n je závislý od množiny časopisov. 

Bradfordov zákon možno formulovať nasledovne: 

Ak zoradíme vedecké časopisy zostupne podľa produktivity (počtu článkov) v danej 

oblasti, môžeme ich rozdeliť na jadro, ktoré obsahuje časopisy najviac zamerané na danú 

oblasť a niekoľko skupín (zón), ktoré obsahujú rovnaký počet článkov ako jadro. Potom 

pre počty časopisov v jadre a v jednotlivých zónach platí: 1 : n : n
2
..., kde n je parameter 

závislý od skúmanej oblasti. 

Znamená to teda, že veľké množstvo článkov relevantných k danej téme je koncentrované 

v malom množstve časopisov jadra. 

Postup pri overovaní Bradfordovho zákona resp. pri stanovovaní jadra časopisov: 

1. zistíme počet článkov s danou tematikou a počet časopisov, v ktorých sa články 

nachádzajú 

2. časopisy usporiadame zostupne podľa počtu relevantných článkov 

3. počet článkov vydelíme troma (ak chceme určiť jadro a dve zóny) 

4. vytvoríme jednotlivé skupiny tak, aby v každej skupine bola tretina celkového počtu 

článkov 

 

Príklad 2.2 

Majme 26 časopisov, v ktorých nachádza spolu 600 relevantných článkov.  

Ak časopisy usporiadame zostupne podľa počtu relevantných článkov, získame údaje, ktoré 

sú uvedené v tabuľke 2.2. Na prvom mieste je časopis, ktorý obsahuje 105 relevantných 

článkov. Ak chceme určiť jadro a dve zóny, počet všetkých článkov vydelíme tromi. V jednej 

zóne bude teda 200 článkov. Počty článkov rozdelíme do troch zón po 200 článkoch. Ako 

vidieť, v prvej zóne – jadre sú dva časopisy, z ktorých prvý obsahuje 105 a druhý 95 článkov 

(spolu 200). 
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V ďalšej zóne s 200 článkami je 6 časopisov s počtami článkov 55, 42, 33, 25, 23, 22.  Zatiaľ   

čo počet časopisov v zóne stúpol, počet článkov v jednotlivých časopisov postupne klesá. 

Nakoniec v poslednej zóne je 18 časopisov s počtami článkov od 21 po 1. 

Možno teda vidieť, že počty časopisov v jednotlivých zónach sú: 2 : 6 : 18, z čoho po 

zjednodušení a vydelení dvoma dostaneme pomer: 1 : 3 : 9, teda 1 : 3 : 3
2
 , čo zodpovedá 

Bradfordovmu zákonu. Treba si uvedomiť, že tento príklad pracuje s „ideálnymi― údajmi, čo 

je v praxi veľmi málo pravdepodobné. Nie vždy sa dajú dodržať presné počty článkov 

v jednotlivých zónach a nie vždy dostaneme takýto ideálny pomer.  

Tabuľka 2.2 Rozloženie počtu relevantných článkov v 26 časopisoch s celkovým počtom 600 

článkov 

 

Ak nanieseme údaje do grafu tak, že uvedieme kumulatívne počty článkov a časopisov (v 

logaritmickej škále), dostaneme krivku, ktorá je typická pre Bradfordovo rozdelenie (Obr. 2.3). 
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Obrázok 2.2  Vzťah kumulatívneho počtu článkov a časopisov (v logaritmickej škále) – 

Bradfordovo rozdelenie 

 

Podobné rozdelenie údajov sa dá pozorovať aj pri iných javoch. Napríklad pri knižničných 

výpožičkách (Bulick, 1978).  

Bradfordov zákon má praktické využitie pri hodnotení informačných prameňov v jednotlivých 

vedných odboroch a pri akvizičnej politike knižníc. 

 

2.3 Zipfov zákon 

 

George Kingsley Zipf (1902 – 1950) americký profesor filológie na Harvardskej univerzite sa 

venoval kvantitatívnej analýze jazyka. Svoje výsledky publikoval v prácach The Psycho Biology 

of Language (Zipf, 1935) a Human Behaviour and the Principle of Least Effort (Zipf, 1949). 

Zipf  študoval štatistické rozdelenie slov v texte knihy Odyseus, ktorú napísal James Joyces. 29 

899 rôznych slov, ktoré sa v knihe vyskytujú usporiadal podľa frekvencie výskytu. Slovo s 

najvyššou frekvenciou výskytu dostalo rang 1, druhé v poradí rang 2 atď. Po vynásobení rangu 

slova s jeho frekvenciou mali jednotlivé súčiny blízke hodnoty. Na základe tohto zistenia Zipf 

sformuloval svoj zákon matematickým vyjadrením 
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r . f  = c 

 r – rang, t.j. poradové číslo prislúchajúce ľubovoľnému slovu na základe jeho frekvencie 

 f – frekvencia výskytu slova v texte dokumentu (koľkokrát sa slovo v texte vyskytuje) 

 c – konštanta závislá od textu 

Často sa uvádza aj všeobecnejšie vyjadrenie Zipfovo zákona 



r

c
)r(f

 

Kde α je konštanta, obyčajne sa rovná 1. 

V nasledujúcej tabuľke 2.3 sa nachádzajú vybrané údaje zo Zipfovej práce. Podľa tabuľky si 

možno všimnúť, že na desiatom mieste (rang = 10) je slovo, ktoré sa v texte vyskytlo 2653 krát. 

 

Tabuľka 2.3 Vybrané údaje zo Zipfovej práce 

Rang - r Frekvencia - f r . f 

10 2653 26530 

20 1311 26220 

30 926 27780 

40 717 28680 

50 556 27800 

100 265 26500 

200 133 26600 

300 84 25200 

400 62 24800 

500 50 25000 

1000 26 26000 

2000 12 24000 

3000 8 24000 

4000 6 24000 

5000 5 25000 

10000 2 20000 

29899 1 29899 
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Ako dokazujú mnohé štúdie, Zipfov zákon platí v rôznych oblastiach, v ktorých sa neskúma 

frekvencia výskytu slov, ale všeobecne frekvencia výskytu nejakého javu.  

Ide napríklad o počty obyvateľov v mestách, kde počet obyvateľov v najväčšom meste je 

dvojnásobný ako počet obyvateľov v druhom najväčšom meste a trojnásobný ako v treťom 

najväčšom meste. Ďalej sa overovala platnosť pri návštevnosti webových stránok, počte citácií 

vedeckých článkov atď. Niektoré príklady sú spracované v publikácii Zipf’s law everywhere (Li, 

2002). 

Zipfov zákon o rozdelení slov v texte našiel uplatnenie aj pri automatickom indexovaní 

dokumentov. Na základe frekvenčnej analýzy textu sa vytvárajú slovníky rešeršných termínov 

a slovníky nevýznamových slov. Takéto nevýznamové slová (spojky, zámená, predložky) sa 

v textoch síce objavujú najčastejšie, ale z hľadiska indexovania a vyhľadávania sú bezvýznamné.  

 

2.4 Garfieldov zákon koncentrácie 

 

Garfield rozšíril platnosť Bradfordovho zákona z jednej disciplíny na celú vedu. Pri selekcii 

relevantných časopisov pre multidisciplinárny citačný index bola nastolená zaujímavá otázka, či 

počet časopisov v multidisciplinárnom jadre bude násobkom počtov časopisov v jadrách 

jednotlivých vedných oblastí. Garfieldove empirické výskumy citovanosti jednotlivých časopisov 

na základe SCI však ukázali, že veda sa skladá z množiny vedných oblastí, ktoré sa navzájom 

prelínajú a pre všetky vedné oblasti existuje spoločné pomerne malé multidisciplinárne jadro 

časopisov. Jadro obsahuje 500  až 1000 časopisov, ktoré koncentrujú najrelevantnejšie vedecké 

výsledky zo všetkých vedných oblastí a obsahujú najcitovanejšie články (Garfield, 1972).  

 

Bibliometrické zákony predstavujú pokusy navrhnúť distribučné modely, ktoré by vyhovovali 

získaným empirickým údajom. Popisované procesy sú však natoľko zložité, že ich tieto pomerne 

jednoduché modely nemôžu adekvátne vystihovať. Výsledky môžu byť ovplyvnené množstvom 

faktorov, ktoré treba vziať do úvahy. Ide napríklad o rozdiely v publikačných zvyklostiach 

v jednotlivých vedných oblastiach, či rozdiely v individualitách vedcov.  Overovania a ďalšie 

výskumy modelov odhalili, že distribučný model musí obsahovať jeden alebo dva voľné 

parametre (koeficienty), ktoré by ho zovšeobecnili. Tým by sa rozšírila jeho platnosť pri 
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rešpektovaní všetkých faktorov ovplyvňujúcich tieto procesy. Glänzel (2003) napríklad uvádza 

štyri faktory, ktoré ovplyvňujú publikačnú aktivitu vedcov popisovanú Lotkovým zákonom: 

 vedná oblasť 

 vek autora 

 sociálny status autora 

 sledované obdobie. 
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3 Metódy a techniky využívané v bibliometrii 

 

Keďže bibliometria sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi tvorby, šírenia a použitia 

zaznamenaných informácií, je prirodzené, že využíva najmä matematicko-štatistické metódy.  

Výskum v bibliometrii používa na jednoduché štatistické prehľady získané z bibliografií alebo 

z citačných databáz (počet publikácií, počet citácií,...) metódy popisnej štatistiky. V mnohých 

výskumoch sa však využívajú aj ďalšie metódy založené na kvantitatívnej analýze vzťahov medzi 

viacerými premennými umožňujúce tieto vzťahy aj vizualizovať.  

Rozsah bibliometrického výskumu je veľmi široký a každý typ si vyžaduje nielen zodpovedajúce 

metódy a techniky, ale aj vhodnú reprezentáciu spracúvaných údajov. Analýzy sú obyčajne 

vykonávané pomocou vhodného softvéru, ktorý umožní údaje spracovať a zobraziť (Glänzel, 

2003). 

 

3.1 Metódy popisnej štatistiky 
 

Štatistika skúma javy na rozsiahlych súboroch prípadov a hľadá tie vlastnosti javov, ktoré sa 

prejavujú až vo veľkom súbore prípadov, nie v jednotlivých prípadoch (Zvára, Štepán, 2001). 

Na prezentáciu údajov sa využívajú metódy popisnej štatistiky. Jej cieľom je prehľadné 

usporiadanie  empirických údajov, vyjadrenie ich vlastností a ich zjednodušenie bez zníženia 

vypovedacej hodnoty. Tieto ciele dosahuje pomocou 

 tabuliek 

 grafického znázornenia 

 popisných charakteristík (Bakytová et al., 1979). 

 

3.1.1 Prezentácia údajov pomocou tabuliek 

 

Kým Lotka prezentoval údaje pomocou rozdelenia početností (frekvencií), Zipf hľadal 

zákonitosti v údajoch usporiadaných podľa rangovania hodnôt. Tieto dva prístupy  k prezentácii 

údajov si rozoberieme podrobnejšie. Rozdiel si ukážeme na hodnotách z príkladu 2.2. 
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Majme údaje o časopisoch a počtoch článkov, ktoré sa v danom časopise venujú vybranej téme. 

V nasledujúcej tabuľke 3.1  je 26 časopisov usporiadaných podľa počtu článkov, ktoré obsahujú. 

Celkový počet článkov je 600. Na prvom mieste je časopis, ktorý obsahuje 105 článkov 

relevantných k danej téme, na druhom mieste je časopis, ktorý obsahuje 110 článkov a na 26. 

mieste je časopis, ktorý obsahuje len jeden relevantný článok k danej téme. 

 

Tabuľka 3.1 Údaje z príkladu 2.2. 
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Tabuľka rozdelenia početnosti 

Pri tomto spôsobe prezentácie údajov sa pôvodné údaje zaraďujú do tried (skupín) podľa veľkosti 

kvantitatívneho znaku. Ak podľa príkladu 2.2 berieme ako kvantitatívny znak počet relevantných 

článkov v časopise, tak na základe zaradenia dostaneme triedy, ktoré obsahujú časopisy, 

v ktorých sa nachádza rovnaký počet relevantných článkov. Počet prvkov v  triede sa nazýva 

početnosť triedy. Takto zoskupené údaje sa prezentujú v tabuľke, v ktorej je vyjadrené, koľkokrát 

sa ktorá hodnota vyskytla v pôvodných údajoch, resp. aká je jej početnosť.  

Podľa nášho príkladu to znamená, že ak budeme sledovať druhý stĺpec v tabuľke 3.1, tak si 

môžeme všimnúť, že hodnota 1 sa tam nachádza trikrát, čiže početnosť triedy s hodnotou n=1 je 

3. Hodnota 3 sa v tabuľke nachádza raz a teda početnosť triedy s hodnotou n=3 je 1 atď. Na 

základe rozdelenia početností dostaneme z tabuľky 3.1 tabuľku rozdelenia početností podľa 

obrázku 3.1.  

 

 

Obrázok 3.1 Vytvorenie tabuľky rozdelenia početností 
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V tabuľke na obrázku 3.1 je zobrazené rozdelenie početností časopisov f(n) v podľa počtu v nich 

obsiahnutých článkov. 

 f(n) – počet časopisov, v ktorých sa vyskytuje presne n článkov k danej problematike 

 celkový počet časopisov je  

J = ∑f(n) 

 celkový počet sledovaných článkov je 

N = ∑n.f(n) 

Početnosť môže byť  

 absolútna – udáva počet štatistických jednotiek patriacich do danej triedy 

 relatívna – udáva podiel štatistických jednotiek príslušnej triedy z celkového štatistického 

súboru 

 

pre i = 1, 2, ..., m 

fi – relatívna početnosť i-tej triedy 

ni – absolútna početnosť i-tej triedy 

n – počet jednotiek v štatistickom súbore 

 kumulatívna – udáva počet alebo podiel štatistických jednotiek, ktoré majú hodnotu 

triediaceho znaku menšiu alebo rovnajúcu sa veľkosti v danej triede 

 

Tabuľka založená na rangovaní  

Rangovanie (ranking) v štatistike znamená transformáciu údajov, pri ktorej sú údajom pridelené 

hodnoty získané na základe ich poradia po zostupnom utriedení. To znamená, že najvyššej 

hodnote je pridelený rang 1, druhej najvyššej hodnote je pridelený rang 2 atď. 

Prideľovanie rangov si ukážeme na obrázku 3.2, ktorý zobrazuje údaje z príkladu 2.2. 
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Obrázok 3.2 Rangovanie 

 

Ak máme časopisy usporiadané zostupne podľa počtu relevantných článkov, ktoré sa v nich 

nachádzajú, tak na prvom mieste bude časopis, ktorý obsahuje 105 relevantných článkov. 

Hodnote 105 je teda pridelený rang 1. Rang 2 bude pridelený hodnote 95. 

Rangy sú prideľované hodnotám a nie časopisom. Všimnime si situáciu pri hodnote 21. Napriek 

tomu, že takýto počet článkov majú dva časopisy, ktoré sú na 9. a 10. mieste, táto hodnota dostala 

rang 10, teda maximálne poradie (obr.3.3).  

Hodnota rangu pridelená hodnote pri viacnásobnom výskyte závisí od zvolenej metódy. Podľa 

iných metód jej môže pripadnúť rang podľa minimálneho poradia, teda 9 a nasledujúca hodnota 

bude mať pridelený rang 11, alebo môže byť rang aj náhodne vybraný z hodnôt 9 a 10. 
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Obrázok 3.3 Prideľovanie rangu podľa maximálneho poradia 

 

3.1.2 Prezentácia údajov pomocou grafického zobrazenia 

 

Prezentácia údajov pomocou grafu je veľmi prehľadná a má vysokú výpovednú hodnotu. 

Najčastejšie sa používajú grafy rozdelenia početnosti ako histogramy, polygóny, koláčové alebo 

krabicové grafy. 

Histogram je stĺpcový graf, kde  na vodorovnú os nanesieme triedy (hodnoty triediaceho znaku) 

a na zvislú os ich početnosti. Na obrázku 3.4 je histogram podľa príkladu 2.2.. 

 

 

 

Obrázok 3.4 Histogram 



32 

 

Polygón rozdelenia početnosti je spojnicový graf, ktorý vznikne pospájaním bodov, ktoré 

predstavujú hodnotu triediaceho znaku a jeho početnosťou. Na obrázku 3.5 je polygón k údajov 

z príkladu 2.2. 

 

 

Obrázok 3.5 Polygón 

 

Krabicový graf – obsahuje súhrnné charakteristiky skúmaných údajov. Základným prvkom je 

obdĺžnik, ktorého horná a dolná hrana je tvorená 25% a 75% kvartilom, to znamená, 25% hodnôt 

je nižších ako hodnota na úrovni dolnej hrany obdĺžnika a 25% hodnôt je vyšších ako hodnota na 

úrovni hornej hrany obdĺžnika. V strede je vyznačený medián a aritmetický priemer. Medián je 

stredná hodnota štatistického súboru, teda rovnaký počet hodnôt je vyšších ako medián a rovnaký 

počet hodnôt je nižších ako medián. Na konci zvislých čiar sú hodnoty minima a maxima. Ak sú 

tieto hodnoty príliš vzdialené, zobrazujú sa ako izolované body. Krabicový graf sa využíva 

napríklad pri zobrazovaní hodnôt impakt faktora časopisov pre danú predmetovú oblasť. Na 

obrázku 3.6 sú zobrazené hodnoty impakt faktora pre časopisy z oblasti knižničnej a informačnej 

vedy pre rok 2010 podľa Journal Citation Reports (Thomson Reuters, 2011b). Hodnota mediánu 

je 0,761, maximálna hodnota impakt faktora pre rok 2010 je 5,041 a patrí časopisu MIS 

QUARTERLY, minimálna hodnota impakt faktora je 0.  
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Obrázok 3.6 Krabicový graf pre hodnoty impakt faktora časopisov z oblasti knižničnej 

a informačnej vedy pre rok 2010 

 

3.2 Reprezentácia vzťahov medzi údajmi pomocou matíc 

 

Predmetom bibliometrických výskumov sú zaznamenané informácie, ktoré sú obyčajne 

reprezentované formou bibliografických záznamov. Z nich môžeme získať údaje o základných 

bibliometrických prvkoch ako dokument, autor alebo  agregovaných jednotkách ako časopis, 

inštitúcia a pod.  

Rovnako však potrebujeme reprezentovať aj ich vzájomné vzťahy, relácie. V rámci množiny 

bibliografických záznamov skúmame vzťahy medzi dokumentmi vo forme citácií, či 

bibliografických odkazov, vzťahy medzi autormi formou spoluautorstva alebo formou citujúceho 

a citovaného. Vzťahy resp. transakcie medzi bibliometrickými jednotkami reprezentujeme 

graficky alebo vo forme matíc. Výhodou grafického zobrazenia vzťahov je jeho prehľadnosť 

a jednoduchosť. Maticová reprezentácia vzťahov vo forme transakčných matíc  sa opiera o 

prepracovaný matematický aparát maticového počtu. Takto upravené údaje reprezentujúce 

vzťahy je možné ďalej analyzovať a prezentovať algoritmami softverových nástrojov.   

 

Transakčná matica  je matica, ktorej jednotlivé riadky a stĺpce predstavujú bibliometrické prvky 

ako dokument, autor alebo agregované jednotky ako časopis, inštitúcia. Hodnoty matice 

predstavujú počet transakcií medzi jednotlivými prvkami alebo jednotkami. Transakcie vyjadrujú 

také vzťahy medzi bibliometrickými prvkami ako sú bibliografické odkazy, citácie, 

spoluautorstvá, návštevy konferencií, apod. 
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Vedecké dokumenty sú  navzájom prepojené citáciami resp. bibliografickými odkazmi. Rozdiel 

medzi citáciami a bibliografickými odkazmi (referenciami) je znázornený na obrázku 3.7. Šípky 

sú orientované od citujúceho k citujúcemu dokumentu.  

 Červené šípky predstavujú citácie dokumetu1. Dokument1 bol trikrát citovaný inými 

dokumentmi. 

 Modré šípky predstavujú bibliografické odkazy. Dokument1 citoval dva iné dokumenty.  

 

 

 

Obrázok 3.7. Citácie a bibliografické odkazy 

 

Grafické zobrazenie prepojenia dokumentov A a B je na obrázku 3.8. Graficky sa prepojenie 

znázorňuje šípkou. To znamená, že ak dokument A cituje dokument B, zobrazí sa tento vzťah 

ako šípka z uzla reprezentujúceho dokument A do uzla reprezentujúceho dokument B. Šípka 

vyjadruje bibliografický odkaz dokumentu A, ale zároveň citáciu dokumentu B. 

 

 

 

Obrázok 3.8. Grafické zobrazenie prepojenia dokumentov v citačnom grafe. 
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Vedecká literatúra predstavuje sieť dokumentov navzájom prepojených citáciami. Zvyčajne sa 

reprezentuje graficky pomocou tzv, citačného grafu alebo citačnej siete.  

Majme množinu D dokumentov d1,...,dn, potom citačný graf alebo citačná sieť je orientovaný 

graf zobrazujúci dokumenty množiny D a ich vzťahy vo forme citácií resp. bibliografických 

odkazov. Uzly grafu reprezentujú  dokumenty, hrany reprezentujú citácie, resp. bibliografické 

odkazy takým spôsobom, že ak dokument di cituje dokument dj, potom existuje orientovaná 

hrana z uzla di do uzla dj. 

 

Príklad 3.1 

Majme množinu dokumentov d1 , d2 , d3 , d4 , d5 , d6  pričom   

 dokument d1  cituje dokumentd3 a d4 ,  

 dokument d2 cituje dokument d1 , d4  d5 ,  

 dokument d3 cituje dokument d4 ,  

 dokument d4 cituje dokument d6 ,  

 dokument d5 cituje dokument d3 , 

 dokument d6 cituje dokument d3. 

Zodpovedajúci citačný graf pre dané  a citácie je na obr.3.9. 

 

 

 

Obr.3.9 Citačný graf k príkladu 3.1. 
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Pre analýzu vzťahov v citačnom grafe je potrebné vytvoriť reprezentáciu pomocou incidenčnej 

matice grafu. 

 

Incidenčná matica citačného grafu má toľko riadkov a toľko stĺpcov, koľko je uzlov 

(dokumentov) v grafe, pričom prvok  

dij  = 1, ak dokument i cituje dokument j, 

dij  = 0, ak dokument i necituje dokument j. 

Riadky predstavujú citujúce dokumenty a stĺpce citované dokumenty . 

 

Údaje citačnej matice získané z príkladu 3.1 sú zobrazené v tabuľke 3.2. Na základe takto 

prezentovaných údajov vieme zistiť, že dokument d3 nebol citovaný vôbec; najviac boli citované 

dokumenty d3 a d4; dokumenty d3 a d4 boli spolu citované dokumentom d1 apod.  

 

Tab. 3.2. Tabuľka s údajmi citačnej matice z príkladu 3.1 

 

 

 

Citačná matica vyzerá potom nasledovne 

 

 

 

Obr. 3.10. Citačná matica k príkladu 3.1. 
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Ak šípky v grafe otočíme, potom graf vyjadruje vzťah „citovaný kým―. 

Incidenčná matica je potom transponovaná matica citačnej siete vzťahu „cituje―.  

Do transakčných matíc môžeme zaznamenať aj vzťahy medzi ďalšími základnými prvkami 

bibliometrie.  Napríklad medzi autormi a dokumentmi. 

 

Príspevok autorov do dokumentov 

Predpokladajme, že je dané pole znalostí (vedný odbor), určité časové obdobie T a matica W. 

Táto matica má rozmer m x n a pre jej prvky w i j  pre i = 1, 2, ..., m a j = 1, 2, ..., n,  platí: 

wij  = 1 ak autor i prispel do dokumentu j; 

wij  = 0 ak autor i neprispel do dokumentu j. 

Skutočnosť, že matica je m x n- rozmerná znamená, že uvažujeme m autorov a n dokumentov 

                      

Príklad 3.2. 

Ako príklad uvažujme, že máme 4 autorov ai , i = 1, 2, 3, 4  a 6 dokumentov dj , j = 1, 2, ..., 6, 

pričom  

 autor  a1 je autorom alebo spoluautorom dokumentov  d3 , d4 ,  

 autor  a2 je autorom alebo spoluautorom dokumentov  d1 , d3, d4 , d5 ,  

 autor  a3 je autorom alebo spoluautorom dokumentu  d2 , d4 ,  

 autor  a4 je autorom alebo spoluautorom dokumentu  d6.  

Potom údaje zodpovedajúcej transakčnej matici W  sú v tabuľke 3.3. Na základe tejto tabuľky 

môžeme zistiť, že dokument d4 má troch autorov, autor a4 napísal len jeden dokument, najvyššiu 

produktivitu má autor a2, ktorý bol autorom alebo spoluautorom štyroch dokumentov apod. 

 

Tab. 3.3 Tabuľka s údajmi transakčnej matice z príkladu 3.2 

 

 



38 

 

Transakčnými maticami môžeme opísať aj iné bibliometrické vzťahy. Napríklad: 

 počet spoločných bibliografických odkazov medzi dokumentmi  

o riadky predstavujú dokumenty 

o stĺpce predstavujú dokumenty 

o  hodnoty matice – počet spoločných bibliografických odkazov 

 citačný vzťah medzi časopismi 

o  riadky predstavujú citujúce časopisy 

o  stĺpce predstavujú citované časopisy 

o  hodnoty matice – počet bibliografických odkazov citujúceho časopisu na citovaný 

časopis 

 medzinárodná spolupráca 

o  riadky predstavujú krajiny 

o  stĺpce predstavujú krajiny 

o  hodnoty matice – počet spoluprác. 

 spoluautorstvo medzi autormi 

o  riadky predstavujú autori 

o  stĺpce predstavujú autori 

o  hodnoty matice – počet dokumentov, na ktorých autori spolupracovali  

Údaje transakčnej matice reprezentujúce spoluautorstvo autorov na základe údajov 

z príkladu 3.2 sú v tabuľke 3.4. Údaje sú symetrické podľa diagonály. Takáto matica sa 

nazýva symetrická. Hodnoty na diagonále nie sú definované, pretože ide o spoluautorstvo 

autora so sebou samým. V niektorých prípadoch sa zadáva celkový počet dokumentov 

autora.  

 

Tab. 3.4 Spoluautorstvo z príkladu 3.2. 
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3.3 Metódy založené na zisťovaní podobnosti 
Metódy a techniky opísané v tejto kapitole využívajú bibliometrické údaje na určovanie miery 

podobnosti dokumentov resp. autorov, časopisov. Podobné dokumenty vo vybranej skupine 

dokumentov vytvárajú zhluky (klastre) reprezentujúce istú tematiku v rámci skúmanej oblasti. 

Zhluky môžu byť navzájom prepojené. Takýmto spôsobom sa odhaľujú skryté vzťahy 

a súvislosti medzi témami, disciplínami, oblasťami, ale aj autormi, časopismi, inštitúciami.  

Praktické využitie našli tieto metódy pri vytváraní klasifikácií,  pri vyhľadávaní, ale aj 

v súvislosti s grafickým zobrazením skúmanej oblasti vo forme mapy.  

 

3.3.1 Bibliografické združovanie (bibliografické párovanie) 

 

Termín „bibliographic coupling― – bibliografické združovanie alebo bibliografické párovanie – 

použil M.M. Kessler v roku1963. Dva dokumenty sú bibliograficky združené, ak obsahujú 

spoločný bibliografický odkaz (bibliografický odkaz na ten istý dokument). Mierou podobnosti 

dokumentov je potom počet spoločných bibliografických odkazov. 

 

 

 

Obrázok 3.11 Bibliografické združovanie 
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Dokumenty na obrázku 3.11 majú 2 spoločné bibliografické odkazy, to znamená, že intenzita ich 

spojenia je 2. 

Kessler definoval dve kritériá bibliografického združovania -  kritérium A a B. 

 

Kritérium A 

 

Množina dokumentov tvorí spoločnú skupinu GA(P0), ak každý prvok skupiny má najmenej jeden 

bibliografický odkaz spoločný s dokumentom P0. Intenzita spojenia medzi P0 a ostatnými 

prvkami množiny GA(P0) sa rovná počtu navzájom spárovaných bibliografických odkazov (n). 

Potom GA(P0;n) predstavuje podmnožinu množiny GA(P0), ktorá je spojená s P0, presne n 

spárovanými bibliografickými odkazmi. 

 

Príklad 3.3 (Egghe, L., & Rousseau, 1990).  

Na obrázku 3.12 je znázornená citačná sieť. Budeme zisťovať, ktoré dokumenty majú rovnaké 

bibliografické odkazy ako dokument A. Podľa obrázku dokument A cituje dokumenty C, D a E. 

Tieto dokumenty sú citované aj dokumentmi H, I a J a preto spolu s dokumentom A tvoria 

množinu GA(A). 

Ak si stanovíme počet spoločných bibliografických odkazov na n=2, tak môžeme konštatovať, že 

len dokumenty H a I majú s dokumentom A spoločné dva bibliografické odkazy. 

Teda podľa kritéria A môžeme definovať  

GA(A) =  {A, H, I, J} 

GA(A; 2) = {A, H, I} 

 

 

Obrázok 3.12. Príklad citačnej siete 
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Kritérium B 

 

Množina dokumentov vytvára spoločnú skupinu GB, ak každý prvok skupiny má aspoň jeden 

bibliografický odkaz spoločný s každým prvkom skupiny.  

 

Z kritéria B vyplýva, že množín dokumentov, z ktorých každý prvok má aspoň jeden spoločný 

bibliografický odkaz s každým prvkom množiny, a teda vytvárajú skupinu GB, môže byť vo 

všeobecnosti viac. 

 

Príklad 3.4 (Egghe, L., & Rousseau, 1990). 

Opäť uvažujme citačnú sieť z obrázku 3.12.  Vidíme, že aspoň jeden spoločný bibliografický 

odkaz s každým prvkom množiny majú dokumenty A, H, I. Dokument J nemôžeme zaradiť do 

tejto množiny, pretože nemá spoločný bibliografický odkaz s dokumentom H. Ďalšou množinou 

dokumentov sú dokumenty A, I, J pretože majú spoločný bibliografický odkaz na dokument E. 

Podľa kritéria B môžeme definovať napríklad tieto množiny: 

 

GB(A) =  {A, H, I}  

GB (A)=  {A, I, J}  

 

Glänzel (2003) vysvetľuje bibliografické združovanie a kocitačnú analýzu pomocou modelu, 

ktorý navrhli S.K.Sen a S.K.Gan v roku 1983 a ktorý zovšeobecnil Glänzel a Czerwon v roku 

1996. Na pomoc si zobrali vektorový počet. Každý dokument  možno chápať ako n zložkový 

vektor, ktorého zložky reprezentujú jednotlivé bibliografické odkazy. Hodnoty zložiek vyjadrujú 

skutočnosť, či dokument bibliografický odkaz obsahuje alebo nie, čo reprezentujeme hodnotami 

1 – odkaz je, 0 – odkaz nie je. Ide teda o špeciálny vektor s hodnotami zložiek 1 alebo 0, ktorému 

hovoríme booleovsky vektor. Vedecká literatúra podľa tohto modelu vytvára booleovský 

vektorový priestor definovaný n dokumentmi publikovanými počas určitého obdobia (citujúce 

dokumenty) a množinu všetkých m citovaných dokumentov, na ktoré tieto dokumenty odkazujú 

(bibliografické odkazy). Ak usporiadame bibliografické odkazy do určitého pevne stanoveného 

poradia, tak vektory reprezentujúce dokumenty majú hodnotu súradnice na j-tom mieste (1 ≤ j ≤ 

m) rovnú 0 - ak dokument neobsahuje bibliografický odkaz na dokument j, alebo rovnú 1 - ak 
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dokument bibliografický odkaz na dokument j obsahuje. Údaje o všetkých n dokumentoch a ich 

bibliografických odkazoch môžeme reprezentovať pomocou matice s rozmermi n x m, ako vidieť 

v nasledujúcej tabuľke 3.5. 

 

Tabuľka 3.5 Údaje matice prezentujúce citované a citujúce dokumenty 

 

 

 

 

Podobnosť dokumentov sa meria pomocou uhla φ, ktorý zvierajú vektory reprezentujúce dané 

dokumenty. Čím je uhol medzi vektormi väčší, tým majú dokumenty menej spoločných 

bibliografických odkazov a tým je nižšia aj miera ich podobnosti. Veľkosť uhla je vyjadrená 

prostredníctvom hodnoty funkcie kosínus pre daný uhol. Ak je cos φ = 1, uhol je rovný 0°, čiže 

vektory sú paralelné a dokumenty majú všetky bibliografické odkazy rovnaké.  Miera ich 

podobnosti je najvyššia možná. Ak je naopak  cos φ = 0, uhol je rovný 90°, vektory sú na seba 

kolmé, to znamená, že nemajú žiaden spoločný bibliografický odkaz. Miera ich podobnosti je 

nízka. V skutočnosti aj napriek tomu, že dokumenty neodkazujú na rovnaké zdroje, môžu sa 

zaoberať rovnakou problematikou, ale táto pravdepodobnosť je nízka a ich podobnosť sa 

neodhalí touto metódou. 

 

 



43 

 

3.3.2 Kocitačná analýza 

Kocitačná analýza tiež určuje podobnosť publikácií, ale zameriava sa na citované dokumenty.  

Dva dokumenty sú kocitované, ak sú spolu citované tretím dokumentom (ak sa spolu nachádzajú 

v zozname bibliografických odkazov). Miera ich podobnosti závisí od toho, koľkokrát sú 

dokumenty kocitované. S touto myšlienkou prišli nezávisle od seba Irina Maršakova a Henry 

Small v roku 1973. Pre každé dva dokumenty v skúmanej skupine môžeme určiť kocitačnú 

frekvenciu a relatívnu kocitačnú frekvenciu. 

 

Kocitačná frekvencia 

Ak A je množina článkov, ktoré citujú dokument X a B je množina článkov, ktoré citujú 

dokument Y, potom A prienik B je množina dokumentov, ktoré citujú X aj Y, čiže oba 

dokumenty.  

Počet prvkov v A prienik B, označených ako   

#(A∩B) 

je kocitačná frekvencia X a Y. 

 

Relatívna kocitačná frekvencia 

Relatívna kocitačná frekvencia je daná vzťahom 

 

#(A ∩ B) 

#(A U B) 

kde #(A U B) vyjadruje počet prvkov v množine, ktorá vznikne zjednotením A a B, čiže počet 

dokumentov, ktoré citujú A alebo B. 

 

Rovnako ako pri bibliografickom združovaní zadefinujeme aj pri kocitáciách dve kocitačné 

kritériá. 

 

Kritérium A 

Niekoľko dokumentov tvorí kocitačne príbuznú množinu KA(P0), ak každý prvok množiny je 

kocitovaný aspoň raz s daným dokumentom P0.  KA(P0;n) potom predstavuje podmnožinu z 

KA(P0), ktorá pozostáva z tých dokumentov, ktoré sú presne n-krát kocitované s dokumentom P0 . 
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Kritérium B 

Niekoľko dokumentov tvorí kocitačne príbuznú množinu KB, ak každý prvok množiny je 

kocitovaný s ďalším prvkom množiny. 

 

Pri kocitačnej analýze môžeme tiež využiť maticu, ktorú sme použili pri bibliografickom 

združovaní a ktorá je zobrazená prostredníctvom tab. 3.6. Podľa údajov v tabuľke môžeme 

vidieť, že dokumenty r3 a r4 sú kocitované dokumentmi d1 a d2. 

 

Tabuľka 3.6 Údaje matice prezentujúce citované a citujúce dokumenty 

 

 

 

Pri kocitačnej analýze nesledujeme vektory d1 až dn, teda citujúce dokumenty, ale sledujeme 

vektory r1 až rm, ktoré predstavujú citované dokumenty, čiže bibliografické odkazy. Ich 

podobnosť je vyjadrená pomocou uhla, ktorý tieto vektory zvierajú. 

 

Porovnanie bibliografického združovania a kocitačnej analýzy 

Obe metódy sledujú podobnosť dokumentov a na jej základe vytvárajú skupiny dokumentov - 

zhlukov, ktoré predstavujú istú tematiku. Zhluky môžu byť navzájom prepojené podľa ich 

príbuznosti. Metódy sa obyčajne využívajú pri mapovaní a odhaľovaní sociokognitívnej štruktúry 

vedy, alebo len jej istých oblastí. Využitie nachádzajú aj pri automatickej klasifikácii. 

Bibliografické združovanie sleduje citujúce dokumenty a kocitačná analýza citované dokumenty. 
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Výhody oboch metód: 

 nezávislé od slov a jazyka 

 žiaden expert na rešerš nie je potrebný 

 skupina príbuzných dokumentov sa môže v budúcnosti rozširovať 

 postupne, ako sú dokumenty publikované, skupina podobných združených dokumentov 

rastie 

 metódy neprodukujú statickú a trvalú klasifikáciu pre dané dokumenty. Skupiny 

podobných dokumentov sú dynamicky formované podľa toho, o aké témy majú záujem 

vedecké komunity. Rozdelenie publikácií teda reflektuje aktuálny stav vedeckého 

poznania. 

 

Výhody metódy bibliografického združovanie  

 Využiteľnosť hneď po publikovaní dokumentov. Netreba čakať, kým publikácie začnú 

byť citované. Toto umožňuje odhaliť nové témy v ich úvodnej fáze.   

 Ak použijeme túto metódu pri vyhľadávaní informácií, neobmedzuje sa na vyhľadávanie 

len citovaných dokumentov, ale prakticky všetkých (Glänzel, 2003). 

 

Výhody kocitačnej analýzy 

 Zameriava sa len na citované publikácie. Znamená to, že analyzuje len tie publikácie, 

ktoré už našli istú odozvu v iných publikáciách vo forme citácií.  

3.3.3 Co-word analýza 

 

Metóda je založená na frekvenčnej analýze spoločného výskytu termínov alebo kľúčových slov  

v názvoch, abstraktoch, dokumentoch, atď. Mapuje asociácie medzi termínmi v danej oblasti. 

Výsledky analýzy sú obyčajne vizualizované vo forme máp. Kvôli prehľadnosti sa zobrazujú iba 

najčastejšie sa vyskytujúce termíny podľa zvolenej hranice.  
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Obrázok 3.13 Kľúčové slová diplomových prác 

 

Na obrázku 3.13 je zobrazená mapa vytvorená na základe co-word analýzy kľúčových slov 

diplomových prác na Katedre knižničnej a informačnej vedy v rokoch 2009-2010. Veľkosť uzla 

je úmerná frekvencii výskytu daného kľúčového slova. Hrúbka čiar zas vyjadruje počet 

spoločných výskytov dvojice kľúčových slov v prácach. Na obrázku sú vyformované zhluky 

kľúčových slov podľa podoblastí knižničnej a informačnej vedy. 

 

3.4 Modelovanie a bibliometrické modely  
 

Model predstavuje abstrakciu uvažovaného objektu. Matematický model používa na popis 

systému matematický jazyk. Popisuje systém pomocou množiny premenných a rovníc, ktoré 

definujú vzťah medzi premennými. Matematická funkcia popisujúca vzťah medzi premennými 

často obsahuje parametre, ktorých hodnota nie je známa. Rozhodujúca časť modelovacieho 

procesu je venovaná hodnoteniu a testovaniu, či daný model popisuje systém správne a za akých 

podmienok.  

Aplikáciou matematických modelov v bibliometrii získavame (Glänzel, 2003): 
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 Matematickú interpretáciu javov 

 Pochopenie komplexných štruktúr 

 Informácie o štatistickej spoľahlivosti a odhade náhodných chýb. 

Goffmanov epidemický model 

Gofman a Nevill formulovali ich model intelektuálnej epidémie v roku 1964. Podľa ich modelu 

je šírenie  nových myšlienok v populácii vedcov porovnateľné so šírením  chrípkového vírusu v 

populácii ľudí spôsobujúceho epidémiu. Infekciou intelektuálnej epidémie je publikovaný článok.  

Model je opísaný systémom diferenciálnych rovníc (Glänzel, 2003). 

 

Distribučné modely bibliometrie 

Ako bolo spomenuté, matematické modely popisujú systém pomocou množiny premenných 

a snažia sa vyjadriť vzťahy medzi nimi prostredníctvom matematického aparátu. Základné 

bibliometrické zákony vychádzajú z empiricky získaných hodnôt, na základe ktorých ich autori 

formulovali isté zákonitosti. 

Na hodnoty štatistického znaku sa môžeme pozerať ako na premenné, ktorých veľkosť je 

v jednotlivých prípadoch závislá od rôznych, často náhodných činiteľov. Ak sa dá určiť 

pravdepodobnosť, s akou náhodná premenná nadobúda určitú hodnotu, hovoríme, že je známy 

zákon rozdelenia (distribučný zákon) tejto premennej.  Lotka na základe empirických výskumov 

zistil, že početnosť hodnoty 1 pre počet publikácií je oveľa vyššia ako početnosť vyšších hodnôt. 

Z týchto meraní vyplýva, že pravdepodobnosť, že autor napíše jednu publikáciu je omnoho 

vyššia ako pravdepodobnosť, že napíše viac publikácií. Rozdiel medzi relatívnou početnosťou 

a pravdepodobnosťou výskytu daného javu sa zmenšuje so zvyšovaním rozsahu štatistického 

súboru.  

Distribučné modely predstavujú funkcie, pomocou ktorých vieme modelovať rozdelenie 

početnosti skúmanej charakteristiky.  Základným predpokladom je určitá analógia medzi 

rozdelením početnosti v empirickom štatistickom súbore a rozdelením pravdepodobnosti 

náhodnej premennej (Bakytová et al., 1979). 
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4 Informačná báza údajov bibliometrie 

 

Na bibliometrické analýzy potrebujeme spoľahlivé údaje o publikáciách uložené v záznamoch 

databáz. Zdrojom údajov môžu byť lokálne databázy inštitúcií, ale prevažne sa využívajú veľké 

špecializované alebo multidisciplinárne citačné databázy, ktoré často okrem samotných údajov 

poskytujú aj analytické nástroje na ich skúmanie.  

Citačné databázy systematicky ukladajú záznamy o publikovaných dokumentoch v sledovaných 

prameňoch. Vybrané pramene,  najčastejšie kvalitné odborné časopisy, musia spĺňať prísne 

kritériá a sú selektované špecialistami z danej oblasti.  Ku každej publikácii sa do registra uloží aj 

zoznam bibliografických odkazov priamo prepojených na citované publikácie. Takýmto 

spôsobom sa dá zistiť zoznam publikácií, ktoré daný článok citovali a rovnako aj zoznam 

publikácií, na ktoré článok odkazuje. Takáto obojstranná prepojenosť umožňuje nielen citačné 

analýzy, ale je užitočná aj pri vyhľadávaní. Používateľ tak má možnosť sledovať citované 

pramene relevantného dokumentu a zároveň nájsť publikácie autorov, ktorý daný dokument 

považovali tiež za relevantný a citovali ho.  

Keďže databázy sa navzájom líšia svojim obsahom, výsledok analýzy sa mení v závislosti od 

zdroja údajov. Preto je potrebné vybrať databázu, ktorá najviac vyhovuje našim požiadavkám. Ak 

agregujeme údaje na makroúrovni (porovnanie regiónov, krajín, vedných oblastí), vyhovuje nám 

viac multidisciplinárna databáza. Ak však analyzujeme výstup konkrétnej inštitúcie, potrebujeme 

záznamy o všetkých publikáciách, a preto lepšie vyhovuje lokálna databáza s kompletnou 

evidenciou publikačnej činnosti. V tomto prípade však môže nastať problém pri príprave údajov, 

pretože tieto databázy nemusia mať vhodnú štruktúru na bibliometrické spracovanie a väčšinou 

nie je funkčné ani prepojenie medzi citovanými a citujúcimi publikáciami. 

Špecializované databázy majú detailnejšie vypracovaný systém klasifikácie, ktorá sa v týchto 

databázach robí na úrovni článkov. V multidisciplinárnych databázach je klasifikačný systém 

„hrubší― a navyše do jednotlivých kategórií sa nezaraďujú jednotlivé články, ale len časopisy.  

   

Medzi špecializované databázy patria napríklad: 

 Chemical Abstracts Servis CAS – najväčšia databáza z oblasti chémie. Obsahuje 

bibliografické informácie z chemickej literatúry a patentov. Dostupná je napríklad 

prostredníctvom platformy SciFinder. 
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 Medline – bibliografická databáza Národnej lekárskej knižnice obsahuje citačné záznamy 

z oblasti biomedicíny. Indexuje časopisy z viac ako 80 krajín. Záznamy sú klasifikované 

pomocou tezauru Medical Subject Headings. Sprístupnená je prostredníctvom rozhrania 

PubMed. 

 Inspec – databáza z oblasti fyziky, elektroniky, elektrotechniky, počítačov, 

nanotechnológií a biofyziky. 

 Mathematical Reviews – citačná databáza z oblasti matematiky. Jej elektronická verzia 

má názov MathSciNet. 

Medzi multidisciplinárne databázy zaraďujeme ISI Web of Science, Scopus a Google Scholar. 

 

4.1 Web of Science 

Web of Science (WoS) producenta Thomson Reuters je on-line databáza poskytujúca spoločný 

prístup do citačných indexov  

 Science Citation Index Expanded (SCI-E),  

 Social Science Citation Index (SSCI)  

 Arts & Humanities Citation Index (AHCI). 

 Index Chemicus  

 Current Chemical Reactions 

Web of Science zahŕňa aj dva citačné indexy príspevkov z konferencií  

• Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) 

• Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)  

 

Autorom prvého citačného indexu Science Citation Index (SCI) je Eugen Garfield. Citačný index 

začal vznikať v roku 1960 pôvodne ako citačný index z oblasti genetiky. Relevantné články však 

vychádzali v mnohých časopisoch z iných odborov a tak Garfield oblasť záujmu rozšíril a od 

roku 1964 pravidelne vychádzal SCI ako multidisciplinárny citačný index. Od roku 1972 sa 

k nemu pridal Social Science Citation Index SSCI a od roku 1978 Arts & Humanities Citation 

Index (De Bellis, 2008).  
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Citačné indexy vychádzali najprv v tlačenej forme, neskôr sa k nej pridala elektronická forma na 

magnetických páskach a CD-ROM. V súčasnosti sa najviac využíva on-line verzia v rámci 

platformy Web of Knowledge. Všetky verzie sú platené. 

Výhodou databázy je multidisciplinarita, selektívny výber časopisov na základe kvality, 

kompletnosť adries autorov, ukladanie bibliografických odkazov, dostupnosť cez on-line verziu. 

Web of Knowledge je informačný produkt tvorený nezávislými, ale navzájom prepojenými 

bibliografickými databázami. Obsahuje 

• Web of Science – citačná databáza 

• Current Contents Connect – obsah  a bibliografické informácie z viac ako 8000 

vedeckých časopisov 

• Journal Citation Reports – ročné bibliometrické hodnotenie a porovnávanie vedeckých 

časopisov 

• Essential Scientific Indicator – hodnotenie a porovnávanie inštitúcií, krajín a vedných 

oblastí. 

• InCites – bibliometrické analýzy a hodnotenia inštitúcií, krajín, vedných oblastí. 

 

Web of Science je citačná databáza, ktorá vo svojich indexoch obsahuje záznamy o dokumentoch 

z množiny sledovaných zdrojov. Tieto môžu byť indexované kompletne (cover to cover), alebo 

selektívne, čiže z prameňa sa indexujú len vybrané časti. Databáza je aktualizovaná týždenne. 

Databáza sa indexuje v rámci  

 SCI-E všetky články z 8300 časopisov od roku 1900 

 SSCI všetky články z 2697 časopisov a selektívne články z 3500 časopisov od roku 1900 

 AHCI všetky články z 2300 časopisov a selektívne články z 250 časopisov od roku 1975  

 Index Chemicus 2,6 milióna zlúčenín 

 Current Chemical Reactions viac ako milión chemických reakcií 

 CPCI príspevky zo 150000 konferencií od roku 1900, 30% príspevkov pochádza 

z časopisov a 70% z kníh (zborníkov)(Thomson Reuters, 2011b) 

 

V blízkej dobe sa chystá aj indexácia kníh, čo môže pozitívne ovplyvniť bibliometrické analýzy, 

pretože najmä v spoločenskovedných a humanitných odboroch má publikovanie monografií 

veľkú tradíciu. 
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4.1.1 Vyhľadávanie 

Vyhľadávanie vo Web of Science je veľmi intuitívne. Vyhľadávať sa dajú publikácie, referencie 

a autori (obrázok 4.1).  

 

 

Obrázok 4.1 Vyhľadávanie vo WoS 

 

 

V rozšírenom vyhľadávaní je používateľovi umožnené detailnejšie formulovať vyhľadávací dotaz 

pomocou logických operátorov.  

Výsledný zoznam publikácií môže byť usporiadaný podľa roku, relevancie, počtu citácií, názvu 

časopisu alebo konferencie. Výsledky vyhľadávania je možné dodatočne zúžiť pomocou selekcie 

konkrétnych predmetových oblastí, typu dokumentu, autora, roku publikovania a pod.   

Ku každému záznamu je zobrazený aj počet citácií, ktoré publikácia získala, zoznam 

dokumentov, ktoré ju citovali alebo zoznam podobných dokumentov na základe bibliografického 

združovania.. Ak má používateľ zaplatený prístup, tak je dostupný aj plný text publikácie. 

Vyhľadané záznamy je možné exportovať v rôznych formátoch. Po exporte sa dajú ďalej 

analyzovať pomocou bibliometrického softvéru.  
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Na obrázku 4.2 sú zobrazené výsledky vyhľadávania po zadaní kľúčového slova „bibliometrics―. 

Usporiadané sú podľa počtu citácií. 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.2 Výsledky vyhľadávania vo WoS 

 

 

 

4.1.2 Analytické nástroje 

 

Dostupné analytické nástroje umožňujú štatisticky vyhodnocovať vyhľadané záznamy. 

Výsledky sú prezentované graficky.  

Funkcia Analyze Results ponúka štatistické vyhodnotenie resp. publikačnú analýzu podľa 

autorov, roku vydania, predmetovej oblasti, krajiny, jazyka apod. Na obrázku sú vyhodnotené 
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výsledky podľa predmetovej oblasti. Používateľovi dávajú tieto údaje možnosť skúmať 

interdisciplinaritu vybranej množiny záznamov. Ako vidieť z obrázka 4.3, metódy bibliometrie 

sú naozaj využívané v celom rade predmetových oblastí. 

 

 

 

 

Obrázok 4.3. Analýza výsledkov vo WoS 

 

Funkcia Create Citation Report analyzuje publikácie z hľadiska počtu získaných citácií. 

Zobrazuje počty publikácií v jednotlivých rokoch a rovnako počty citácií, ktoré vybraná množina 

záznamov získala. Ak by sme hľadali publikácie konkrétneho autora, tak tieto grafy zobrazujú 

jeho publikačnú produktivitu a úspešnosť v podobe získaných citácií. Ku každej množine 

záznamov sa zobrazí aj h-index.  Na obrázku 4.4 sú výsledky analýzy pre množinu záznamov 

vyhľadaných k téme bibliometria. 
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Obrázok 4.4 Citation Report vo WoS 

 

Databáza Web of Science je v súčasnosti najpoužívanejšou databázou na bibliometrické analýzy. 

Údaje z jej citačných registrov sú ďalej analyzované bibliometrickými metódami a ponúkané v 

Journal Citation Reports, InCites a Essential Science Indicators. Tieto produkty sú dostupné 

v rámci Web of Knowledge.   

 

4.2 SCOPUS 

SciVerse Scopus je najväčšia abstraktová a citačná databáza vydavateľstva Elsevier. Vznikla 

oveľa neskôr ako citačné indexy Web of Science, spustená bola v roku 2004. Záznamy sú 

spracované retrospektívne do roku 1996. Časopisy zaradené do databázy po roku 2004 obsahujú 

záznamy až od registrácie. Hoci pri výbere indexovaných titulov sú rešpektované kritériá 

databázy Web of Science, obsahuje viac záznamov a je zameraná viac na európske zdroje. Od 

roku 2009 Scopus takmer zdvojnásobil pokrytie oblasti umenia a humanitných vied. Okrem 

časopisov monitoruje aj zborníky, patenty a webové sídla. Aktualizuje sa denne.  

Podľa údajov z júla 2011 indexuje viac ako 19 000 titulov. Z toho 

– 18 000 recenzovaných časopisov (1 800 Open Access) 

– 400 obchodných časopisov 

– 300 knižných edícií 

Okrem toho obsahuje  



55 

 

– 4,6 mil. konferenčných príspevkov 

– 350 mil. webových stránok s vedeckým obsahom cez vyhľadávač Scirus 

– 24,7 mil. patentových záznamov z piatich patentových úradov  

– články v tlači (Articles-in-Press) z viac ako 3800 časopisov (Scopus, 2011). 

Databáza Scopus má veľmi dobre vyriešenú otázku identifikácie autorov a inštitúcií. Každý autor 

a inštitúcia má priradené všetky formáty mien resp. názvov, zároveň sú k dispozícii všetky 

dostupné štatistiky na základe indexovaných záznamov. 

 

4.2.1 Vyhľadávanie 

Používateľské rozhranie je v databáze Scopus podobne jednoduché a intuitívne ako vo Web of 

Science. Vyhľadávať možno dokumenty, autorov a inštitúcie. Ako vidno na obrázku 4.5, okrem 

kľúčových slov môžeme zadávať aj časový interval publikovania a špecifikovať predmetovú 

oblasť. 

 

 

 

Obrázok 4.5 Vyhľadávanie v databáze Scopus 
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Výsledky vyhľadávania sú zobrazované podľa typu zdroja. Môžeme zobraziť záznamy 

indexovaných zdrojov (Scopus), záznamy bibliografických odkazov, ktoré nie sú indexované 

(More), záznamy webových zdrojov (Web) a patenty (Patents). Výsledky sa dajú spresniť 

pomocou nastavenia rôznych kritérií rovnako ako vo Web of Science. Ku každej publikácii vo 

výsledkoch je možné nájsť na základe bibliografického združovania príbuzné dokumenty, to 

znamená dokumenty, ktoré odkazujú na rovnaké zdroje. 

 

 

 

Obrázok 4.6 Výsledky vyhľadávania v databáze Scopus 
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4.2.2 Analytické nástroje 

 

Napriek tomu, že pri možnosti spresnenia výsledkov sú pri jednotlivých možnostiach zobrazené 

aj počty záznamov (napríklad počty publikácií v jednotlivých rokoch), nie je možné tieto 

štatistiky prezentovať tak ako v databáze Web of Science. 

 

Funkcia   View citation overview umožňuje analyzovať citácie označených záznamov. 

V prehľadnej tabuľke sa zobrazia publikácie a citácie v jednotlivých rokoch. 

 

Author Evaluator je nástroj zobrazujúci štatistiky a hodnoty indikátorov autorov na základe ich 

publikácií a získaných citácií. Koláčovým grafom sú prezentované časopisy, v ktorých autor 

publikoval, typy dokumentov a predmetové oblasti. Okrem toho je možné zobraziť počty 

publikácií a citácií v jednotlivých rokoch, všetkých spoluautorov a počty spoločných publikácií. 

Graficky sa zobrazí aj autorov h-index. Na obrázku 4.7 je pre ilustráciu zobrazený koláčový graf 

predmetových oblastí, do ktorých sú zaradené publikácie Marka Newmana. 

 

 

Obrázok 4.7 Hodnotenie autora v databáze Scopus 
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Funkcia Affiliation details zobrazí detailné informácie týkajúce sa konkrétnej inštitúcie. Ide 

o počet dokumentov, autorov, názvy časopis, v ktorých títo autori publikujú. Okrem toho sú 

k dispozícii údaje o spolupráci s inými inštitúciami a koláčový graf zobrazujúci štruktúru 

predmetových oblastí na základe indexovaných publikácií. Na obrázku 4.8 je časť informácií 

o Univerzite Komenského. 

 

 

Obrázok 4.8 Informácie o Univerzite Komenského v databáze Scopus 

 

Journal Analyzer je nástroj na hodnotenie a porovnávanie vedeckých časopisov. Podobnú 

funkciu má Journal Citation Reports v rámci Web of Knowledge. Na hodnotenie sú však zvolené 

iné indikátory. Ako alternatíva k impakt faktoru sú uvedené SJR, SNIP, počty citácií 

v jednotlivých rokoch, percento necitovaných článkov a percento prehľadových článkov 

(reviews). Hodnoty sú prezentované graficky alebo v tabuľke. V grafe môžu byť na porovnanie 

zobrazené údaje o viacerých časopisoch. Na obrázku 4.9 sú uvedené počty citácií pre časopisy 

Scientometrics a Cybermetrics. 
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Obrázok 4.9 Porovnanie časopisov v databáze Scopus 

 

Databáza Scopus je silnou konkurenciou pre Web of Science resp. Web of Knowledge. Scopus 

má širšie obsahové a teritoriálne zameranie, Web of Science zase dlhšiu tradíciu. Obidvom 

databázam nemožno uprieť snahu o rozšírenie svojho obsahu a funkcionality, z čoho má úžitok 

hlavne používateľ. 

 

 

4.3 Google Scholar 
Google Scholar bol sprístupnený v roku 2004. Na rozdiel od Web of Science a databázy Scopus, 

Google Scholar je voľne dostupný. Tým sa stal zaujímavým pre množstvo používateľov, ktorí 

nemajú prístup k plateným databázam. Indexuje vedecké publikácie pochádzajúce z otvorených 
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archívov, vydavateľských databáz, open access časopisov a ďalších voľne dostupných zdrojov. 

Pre každý vyhľadaný dokument poskytuje aj zoznam citujúcich publikácií. Je vhodnejší pre 

vyhľadávanie vedeckých dokumentov, ako pre serióznu bibliometrickú analýzu. Google Scholar 

sa stal terčom mnohých kritík. Výhrady sa týkajú 

- netransparentnosti pri výbere zdrojov 

- nepresnosti údajov 

- chýbajúcich nástrojove pre špecifikáciu a usporiadanie výsledkov. 

Google Scholar neposkytuje zoznam vydavateľov, repozitárov, zoznam časopisov alebo typy 

indexovaných dokumentov. Nie je teda celkom jasné, s akými údajmi pracuje, ako často sú údaje 

aktualizované, ako sú pokryté predmetové oblasti. Toto určite znižuje dôveryhodnosť tohto 

nástroja. 

Vyhľadané výsledky obsahujú množstvo chýb, ktoré sú zapríčinené zlou identifikáciou  metadát. 

Napriek tomu, že databázy vydavateľov resp. repozitáre majú dostupné hotové metaúdaje 

dokumentov, Google Scholar túto možnosť nevyužíva. Následkom sú nesprávni autori 

(Password, Login, Method, Results) alebo roky vydania (Jacsó, 2009).  

V citačných databázach Web of Science a Scopus sú k dispozícii nástroje na detailnú špecifikáciu 

hľadaných dokumentov či už pred vyhľadávaním alebo spresnením výsledkov po ich zobrazení. 

Táto možnosť vyhľadávaču Google Scholar chýba. Aj rozšírené vyhľadávanie ponúka len 

zlomok funkcionality jeho konkurentov. Rovnako nie je možné usporiadať výsledky podľa 

zvoleného kritéria. Často vytýkaným a oprávneným nedostatkom vyhľadávača je duplicita 

vyhľadaných záznamov. 

Google Scholar má samozrejme aj svoje výhody. V prvom rade je to jeho dostupnosť. Na rozdiel 

od platených databáz je dostupný všetkým používateľom a umožňuje im dostať sa k plným 

textom publikácií, ku ktorým by sa bez poplatku nedostali. Väčšinou je to z dôvodu sprístupnenia 

publikovaného materiálu cez inštitucionálne alebo preprintové repozitáre. Google Scholar 

spolupracuje aj s knižnicami a na základe ich licencií poskytuje prístup k plateným publikáciám 

aj ich používateľom. Tento vyhľadávač má veľmi široký záber čo sa týka teritoriálnych 

a jazykových aspektov. Je naozaj určený všetkým, ale treba si uvedomiť aj jeho nedostatky.  

Aplikácie, ktoré na bibliometrickú analýzu používajú Google Scholar, existujú. Ide napríklad 

o softvér  Publish or Perish (Harzing, 2007). Umožňuje analýzu publikačnej aktivity autorov 
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a výpočet ich h-indexu. Avšak pri chybovosti vstupných údajov sú výsledky takejto analýzy 

veľmi nespoľahlivé. 
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5 Bibliometrický výskum a jeho charakteristiky 

 

Pôvodná definícia Pricharda (1969) definovala bibliometriu ako aplikáciu matematických 

a štatistických metód na knihy a iné médiá komunikácie. Základnými jednotkami bibliometrickej 

analýzy sú teda nielen knihy, ale aj záverečné práce, články v časopisoch, vo vedeckých 

zborníkoch apod. Informačné a komunikačné technológie umožnili využívanie ďalších 

komunikačných médií, a preto sa stali predmetom výskumu bibliometrie aj digitálne dokumenty 

ako napr. elektronické knihy, elektronické časopisy a v širšom zmysle aj webové stránky. 

Analýzy vychádzajú z informácií o  relevantných publikáciách uložených v záznamoch citačných 

databáz a bibliografií, ktoré sa ďalej analyzujú a vyhodnocujú podľa zvolených metód.  

 

5.1 Dimenzie výskumu 

Bibliometrické výskumy majú široký záber a môžeme ich charakterizovať podľa mnohých 

hľadísk. Základnými dimenziami sú: 

• charakteristika vybraného súboru 

• predmet skúmania 

• úroveň agregácie  

• časová perspektíva 

• metódy (Hjerppe, 1978). 

 

5.1.1 Charakteristika vybraného súboru 

Podľa cieľa výskumu musia byť presne definované kritériá a metodika pre výber a kontrolu 

vstupných údajov. K dispozícii sú databázy, ktoré majú rôzne pokrytie vedných odborov, rôzne 

štruktúry záznamov, rôzne zastúpenú produkciu jednotlivých krajín. Zle zvolené, prípadne zle 

pripravené vstupné údaje môžu negatívne ovplyvniť objektivitu výsledkov. Pri výbere sledujeme 

druh dokumentov, zdroj informácií, typ záznamu, časový interval a špecifikáciu údajov podľa 

predmetovej oblasti, témy, autorov apod. 

  

Druh dokumentu. Môže ním byť monografia, článok v časopise, patent, príspevok v zborníku, 

záverečná práca, apod. 
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Zdroj informácií o publikáciách. Zdrojom informácií bývajú citačné a bibliografické databázy. 

Najpoužívanejšou citačnou databázou je multidisciplinárna Web of Science, ktorá zahŕňa 

záznamy z citačných indexov Science Citation Index, Social Science Index a Arts and 

Humanities Citation Index. Ďalším zdrojom je citačná databáza Scopus, ktorá je teritoriálne viac 

zameraná na Európu. Okrem týchto multidisciplinárnych databáz existuje celý rad 

špecializovaných databáz zameraných na jednotlivé vedné oblasti. Pre každý bibliometrický 

výskum treba starostlivo vybrať zdroj údajov, pretože môže do veľkej miery ovplyvniť výsledky. 

Dôvodom môže byť nedostatočné pokrytie danej vednej oblasti, chybovosť, neadekvátna 

klasifikácia predmetových oblastí apod. Pri bibliometrickom výskume zameranom na publikácie 

konkrétnej inštitúcie je potrebné spracovať aj publikácie, ktoré nie sú uvedené v citačných 

databázach. V takýchto prípadoch sa kombinujú záznamy o publikáciách uložené v lokálnych 

databázach inštitúcie so záznamami citačných databáz na zisťovanie počtu citácií. Citačné 

databázy môžu obsahovať záznamy o citáciách aj takých publikácií, ktoré nie sú v týchto 

databázach registrované. Stačí, aby ich citovali registrované publikácie (Rehn, Kronman, 2008). 

 

Typ dokumentačného záznamu. Štruktúra záznamov je závislá od konkrétnej databázy a od 

typu dokumentu. Obsahuje obyčajne tieto údaje 

– identifikácia zdroja (názov časopisu,...) 

– mená autorov 

– adresy inštitúcií, pre ktoré autori pracujú 

– bibliografické odkazy 

– typ dokumentu 

– názov, kľúčové slová, abstrakt, predmetovú oblasť (Glänzel, 2003).  

Záznamy sa skladajú minimálne z tých atribútov publikácií, ktoré sa budú vo výskume 

analyzovať. Dôležitá nie je len obsahová štruktúra záznamu, ale aj jeho presný formát. Každá 

aplikácia má svoje vlastné požiadavky na vstupný formát záznamu. Prakticky všetky aplikačné 

softvéry z oblasti v bibliometrii vychádzajú zo štruktúry záznamu v databáze Web of Science, 

pretože údaje z jej citačných registrov sa na analýzu využívajú najčastejšie. Po nadefinovaní 

vybraných polí je možné záznamy z tejto databázy exportovať do textového súboru. Začiatky 

jednotlivých polí v zázname sú označené ich skratkou. 
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Špecifikácia podľa predmetovej oblasti, témy,  konkrétnych autorov, inštitúcie, krajiny. 

Vyhľadávanie záznamov podľa zadaných kritérií sa vykonáva väčšinou pomocou nástrojov 

používanej databázy. Takéto vyhľadávanie však neprináša vždy uspokojujúce výsledky a preto je 

často nutné individuálne posúdiť relevanciu jednotlivých záznamov. Súčasťou definície kritérií je 

aj stanovenie presnej metodiky výberu skúmaných záznamov. 

 

Časový interval. Časový interval definuje skúmané obdobie, počas ktorého boli vybrané 

dokumenty publikované (časové okno) resp. citované (citačné okno). Citačné okno určuje počet 

rokov po publikovaní dokumentu, počas ktorých boli publikované dokumenty citujúce daný 

dokument.  

 

5.1.2 Predmet skúmania bibliometrického výskumu 

Predmetom skúmania  v bibliometrických výskumoch sú záznamy o publikáciách (bibliografické 

záznamy), referencie, citácie, prípadne  ich kombinácia. 

 

 

Záznamy o publikáciách.  

Skúmaním záznamov o publikáciách zisťujeme rôzne aspekty publikácií vybraných v danom 

súbore. Skúma sa produktivita (počet publikácií) autorov, inštitúcií, vedných oblastí resp. krajín. 

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa dajú využiť údaje z bibliografických záznamov je skúmanie 

spolupráce na základe spoluautorstva alebo vývoj produktivity z časového hľadiska. Databáza 

Web of Science umožňuje priamo na stránke analyzovať vyhľadané záznamy napríklad podľa 

autorov, časopisov, rokov vydania, krajín. Na obrázkoch sú zobrazené výsledky takejto analýzy 

záznamov týkajúcich sa bibliometrie z oblasti knižničnej a informačnej vedy. Relevantné 

záznamy sú analyzované na základe autorov, krajín, časopisov a roku publikovania (Thomson 

Reuters, 2011b). 

  Analýza produktivity autorov 

Tabuľka 5.1 zobrazuje poradie najproduktívnejších autorov. Podľa tabuľky je zrejmé, že 

najproduktívnejším autorom je Glänzel, ktorý je autorom 17 prác. Ďalej nasledujú 

Thelwall, Abramo a D Angelo. Pre zaujímavosť si treba všimnúť, že Abramo sa vyskytuje 

v tabuľke dvakrát, pretože v rámci databázy sa jeho meno uvádza v dvoch tvaroch - 
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Abramo Giovanni a Abramo G. Napriek tomu, že databáza eviduje oba tvary mena pre tú 

istú osobu, v štatistikách sa vyskytujú zvlášť, čo môže pri nepozornosti skresliť výsledky. 

 

Tabuľka 5.1 Produktivita autorov 

 

 

  analýza produktivity krajín 

Tabuľka 5.2 nám prezentuje produktivitu jednotlivých krajín. Napriek tomu, že citačná 

databáza Web of Science je zameraná viac na americkú produkciu vedeckých publikácií, 

podľa tabuľky sú veľmi aktívne aj Anglicko, Španielsko a Holandsko, v ktorých má 

bibliometria veľmi silné vedecké zázemie. 

 

Tabuľka 5.2 Produktivita krajín 
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  analýza rozloženia článkov v časopisoch 

Tabuľka 5.3 zobrazuje rozloženie prác týkajúcich sa bibliometrie v jednotlivých 

časopisoch. Uvádza sa len prvých desať časopisov. Tretina všetkých článkov je 

publikovaných v časopise Scientometrics. 

 

Tabuľka 5.3 Rozloženia článkov v časopisoch 

 

 

  analýza podľa roku publikovania 

Posledná tabuľka 5.4 je venovaná analýze publikácií z hľadiska roku publikovania. 

Evidentný je stúpajúci záujem o danú oblasť, keď 20% zo všetkých prác bolo 

publikovaných v roku 2010. 

 

Tabuľka 5.4 Analýza podľa roku publikovania 
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Referencie 

Ak sa v záznamoch databázy nachádza aj zoznam bibliografických odkazov, môže byť 

bibliometrická analýza obohatená o ďalší rozmer. Na základe prepojenia dokumentov pomocou 

bibliografických odkazov sa dá skúmať podobnosť dokumentov, časopisov, príbuznosť vedných 

oblastí apod. Podobnosť dokumentov sa dá odvodiť priamo, to znamená, že ak dokument 

odkazuje na iný dokument , tak sa dokumenty, alebo ich časti venujú podobným témam. Ďalším 

spôsobom zisťovania podobnosti dokumentov je bibliografické združovanie, kde sa príbuznosť 

dvoch dokumentov meria na základe počtu rovnakých bibliografických odkazov. 

Referencie nám umožňujú sledovať retrospektívne väzby medzi autormi, či témami. Poskytujú 

nám vstupné údaje pre výskum vzťahov medzi vednými disciplínami, ich vzájomné prepojenie 

a dynamiku vývoja.  

 

Citácie 

Citačné databázy obsahujú okrem záznamov popisujúcich publikáciu aj údaje o publikáciách, 

ktoré danú publikáciu citovali. Na základe týchto údajov vieme sledovať ako rastie a klesá 

záujem o danú publikáciu, po koľkých rokoch dosahuje maximum citovanosti a ako postupne 

zastaráva. Citácie sú využívané na hodnotenie kvality a vplyvu a porovnávanie autorov, inštitúcií, 

krajín, resp. časopisov. Absolútny počet citácií nie je objektívnym kritériom pre porovnávanie 

a hodnotenie, pretože nezohľadňuje špecifiká publikačného a citačného správania v jednotlivých 

vedných oblastiach. Pre objektívnejšie hodnotenie sú vytvárané stále nové a nové indikátory, 

ktoré sa snažia tieto faktory eliminovať. 

Aj citácie, rovnako ako bibliografické odkazy, sú využívané na hľadanie podobných 

dokumentov. Na základe kocitačnej analýzy najcitovanejších článkov sú  napríklad stanovované 

„najhorúcejšie― témy vedeckého výskumu. 

  

5.1.3 Úroveň agregácie 

Za základnú jednotku bibliometrického výskumu považujeme publikáciu, ktorá môže byť knihou, 

článkom v časopise, resp. zborníku. Tieto jednotky môžeme ďalej agregovať, čiže zoskupovať do 

väčších celkov na základe spoločných znakov. Takýmto spôsobom zoskupujeme publikácie 

podľa autora, podľa časopisu, na základe údajov o autorovi aj podľa inštitúcie apod. Podľa 
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kritéria agregácie budeme potom za jednotku výskumu považovať jednotlivých autorov, 

časopisy, inštitúcie.  

Na nasledujúcom obrázku 5.1 sú údaje agregované podľa autora. To znamená že publikácie 

s rovnakým autorom vytvoria jednu skupinu. Na základe toho môžeme kvantifikovať 

produktivitu a citovanosť jednotlivých autorov prípadne ich navzájom porovnávať. Napríklad 

autor A1 napísal 2 publikácie (P1 a P2) a spolu získal 5 citácií.  

 

 

Obrázok 5.1 Agregácia údajov podľa autora. 

 

Na ďalšom obrázku 5.2 sú tie isté údaje agregované podľa časopisu. Podľa daných údajov bolo 

v časopise C1 publikovaných 5 článkov a spolu získal časopis C1 15 citácií.  

 

Obrázok 5.2 Agregácia údajov podľa časopisu. 

V bibliometrických výskumoch bývajú údaje agregované podľa troch úrovní 
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• mikroúroveň – jednotliví autori a výskumné skupiny 

• stredná úroveň – inštitúcie a časopisy 

• makroúroveň - regióny, krajiny, 

Každá úroveň si vyžaduje iný metodologický a technologický prístup. Líšia sa napríklad 

spôsobom prípravy údajov, metódou počítania, ale napríklad aj vo význame bibliometrických 

termínov. Typickým príkladom sú autocitácie. Bežne sa pod autocitáciou rozumie bibliografický 

odkaz autora na svoju vlastnú prácu. Ak však agregujeme údaje na úrovni časopisu, tak 

autocitácia znamená bibliografický odkaz v článku na článok z toho istého časopisu. Na úrovni 

inštitúcie ide o citovanie kolegov z tej istej inštitúcie (Glänzel, 2003). 

 

Problémy pri agregácii 

Samotný spôsob a správnosť agregácie závisí od údajov, ktoré máme k dispozícii. Nie vždy je 

totiž pri agregácii zrejmé a jednoznačné ako záznamy rozdeliť. Príčinou môžu byť chyby 

v údajoch, alebo prekrývanie sa jednotlivých kategórií.  

V ideálnom prípade si môžeme byť istí, že napríklad do skupiny publikácií vybraného autora 

budú zoskupené všetky publikácie autora z databázy a  len publikácie daného autora. To 

znamená, že identifikácia autora je jednoznačná a nemôže sa stať, že ak sa jeho meno objaví vo 

viacerých tvaroch, vytvorí sa aj viacero agregovaných skupín. V databázach sa tento problém 

rieši pomocou jednoznačného identifikátora, ku ktorému sú priradené všetky uvádzané tvary 

mena autora. Vždy sa však môže stať, že sa v priebehu času objaví nový tvar mena (autorka sa 

vydá), preto sa pri formovaní vstupných údajov musí vykonať ich kontrola.  

Rovnaký problém nastáva pri identifikácii inštitúcie, ku ktorej je autor zaradený. Jej názov 

zadáva samotný autor, a preto sa tiež tieto názvy môžu objaviť vo viacerých tvaroch. 

V niektorých databázach sa tento údaj neuvádza vôbec, alebo len pri prvom autorovi 

(Archambault, Gagne, 2004). 

Niektoré bibliometrické štúdie sú zamerané len na analýzu publikácií z konkrétnej predmetovej 

oblasti, prípadne sa predmetové oblasti navzájom porovnávajú. Problémom v týchto štúdiách je 

zaradenie konkrétnej publikácie (článku) do predmetovej oblasti. Klasifikácia publikácií je 

vo veľkej miere závislá od použitej databázy. Jednotlivé databázy sa líšia nielen klasifikačnou 

schémou, ale aj spôsobom zaraďovania jednotlivých dokumentov do kategórií.  

Zaradenie dokumentu do jednotlivých kategórií sa vykonáva na základe 
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– predmetovej klasifikácie, 

– kľúčových slov, 

– kategórie časopisu.  

 

Niektoré, hlavne špecializované databázy zaraďujú do predmetových kategórií priamo jednotlivé 

články, prípadne ich označujú pomocou riadených slovníkov. 

Databázy ISI Web of Knowledge nezaraďujú do predmetových oblastí jednotlivé články, ale len 

časopisy ako celky.  

V rámci Essential Science Indicators sa rozlišuje 22 vedných polí a časopis je zaradený len do 

jednej kategórie.  

Journal Citation Reports používa175 predmetových kategórií v rámci Science Edition a 56 

predmetových kategórií v rámci Social Science Edition (Thomson Reuters, 2011b). Každý 

časopis môže byť zaradený do viacerých predmetových kategórií. Táto nejednoznačnosť 

zaradenia časopisu do predmetovej kategórie môže ovplyvniť celkové výsledky.  

Ďalším problémom sú multidisciplinárne časopisy (Nature, Science), ktoré obsahujú články 

z takmer všetkých disciplín. Na zaradenie článkov z takýchto časopisov do predmetových 

kategórií existuje niekoľko metód, ktoré sú založené na analýze kľúčových slov, resp. slov 

z adries autorov alebo na analýze bibliografických odkazov (Glänzel, 2003). 

 

5.1.4 Časová perspektíva 

Podľa časovej perspektívy môžeme bibliometrické štúdie rozdeliť na statické a dynamické.  

Statické štúdie popisujú a analyzujú stav v určitom časovom bode. 

Dynamické štúdie analyzujú a porovnávajú dynamiku vývoja vo vybranej oblasti. Sledované 

môžu byť napríklad počty publikácií, počty časopisov, ale aj zmeny štruktúry publikačných 

výstupov, dynamika záujmu o jednotlivé témy. Tieto zmeny bývajú prezentované graficky 

pomocou grafov, alebo máp. Veľmi zaujímavé sú aj prezentácie dynamiky vývoja pomocou 

animácií (Leydesdorff et al., 2008). 

 

5.1.5 Použité metódy 

O metódach využívaných v bibliometrii sme už hovorili. Tak ako existuje veľa typov 

bibliometrických výskumov, tak existuje a stále sa vyvíja veľké množstvo metód, ktoré sa v tých 
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výskumoch používajú. Ide o metódy matematickej štatistiky, modelovanie, vizualizáciu, metódy 

citačnej analýzy apod. Na evaluáciu a porovnávanie vznikol celý rad indikátorov, z ktorých 

každý má svoje výhody a nevýhody. Výber vhodnej metódy preto nie je priamočiary, ale závisí 

od množstva faktorov, ktoré treba vziať do úvahy.   
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6 Citačná analýza 

 

Citačná analýza je oblasť bibliometrie, ktorá skúma vzťahy medzi citovanými a citujúcimi 

dokumentmi na základe analýzy vzorov a početnosti citácií a bibliografických odkazov. Vzťahy 

môžu byť skúmané nielen na úrovni dokumentov, ale aj na úrovni autorov, časopisov, inštitúcií, 

alebo vedných oblastí (Rousseau, 2008).  

Predmetom skúmania citačnej analýzy sú teda citácie, resp. bibliografické odkazy. (V súvislosti 

s citačnou analýzou budeme používať termín citácia aj na strane citujúceho dokumentu. Táto  

kapitola sa totiž bude venovať citovaniu ako procesu, ktorého výsledkom je citácia.)   

Objektívnosť citačnej analýzy je predmetom mnohých diskusií, pretože samotný predmet 

skúmania, citácia, je veľmi subjektívnou kategóriou. Objavujú sa mnohé námietky týkajúce sa 

funkcie citácie, spoľahlivosti a objektívnosti zdrojov pre citačnú analýzu, faktorov 

ovplyvňujúcich získaný počet citácií a motivácie citovania. Polemiky ohľadom citácií sa vedú 

hlavne v súvislosti s využívaním citačnej analýzy pri evaluácii vedcov, inštitúcií resp. krajín. 

Indikátory kvality výskumu založené na počte získaných citácií majú dopad na vedecké tímy 

a inštitúcie. Spochybňovanie samotnej citácie je teda spochybňovaním celého systému 

hodnotenia kvality výskumu založenom na citačnej analýze. Výskumy v oblasti citačnej analýzy 

sú zamerané na motiváciu vedcov pri citovaní rovnako ako na zdokonalenie využívania citácií pri 

hodnotení kvality výskumov (Bornmann, Daniel, 2008). 

 

6.1 Citačná teória 

 

Small (Small, 1998) identifikoval paralelnú existenciu dvoch citačných teórií týkajúcich sa 

citačného správania 

 normatívnej 

 sociálno konštruktivistickej.  

Tieto citačné teórie majú odlišný pohľad na motiváciu pri citovaní a následne aj na validitu 

citačnej analýzy. Normatívna teória predpokladá, že vedci citujú z dôvodu vyjadrenie uznania  

citovaným prácam a že citujú najlepšie zdroje pre účel ich práce.  
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Teória sociálneho konštruktivizmu naznačuje, že motívom vedcov pri citovaní je získanie 

politickej prevahy, sledovanie vlastných záujmov, obrana ich vyhlásení a snaha presvedčiť 

ostatných (Small, 1998).   

Predstavitelia sociálno konštruktivistickej citačnej teórie (napr. MacRoberts & MacRoberts, 

Collins) odmietajú validitu citačnej analýzy a jej výsledkov pri hodnotení vedeckých výsledkov. 

Kým predstavitelia normatívnej teórie (napr. Merton, Van Raan) argumentujú, že aj napriek 

tomu, že vedci majú svoje subjektívne dôvody pri rozhodovaní o citovaných dokumentoch, 

predsa len existujú isté pravidlá, ktoré dodržiavajú.  Ďalšími argumentmi pre validitu citačnej 

analýzy sú  

 citované nie sú len dokumenty od autorít 

 pri citačnej analýze sa berie do úvahy veľké množstvo citujúcich dokumentov resp. 

autorov 

 výsledky bibliografického združovania a kocitačnej analýzy ukazujú, že podobné 

dokumenty citujú rovnaké zdroje, resp. sú spolu citované tretím dokumentom 

 proces recenzovania umožňuje sledovať nielen správnosť výsledkov, ale aj dodržiavanie 

istých noriem citovania (Fugl, 2001). 

 

6.2 Citačná analýza a citačné databázy 
 

Hlavným zdrojom údajov pre citačnú analýzu sú citačné databázy, ktoré systematicky 

zaznamenávajú informácie o vedeckých prácach, ich bibliografických odkazoch a citáciách.  

Ernest Garfield, ktorý vytvoril prvý citačný register sa inšpiroval právnickým citačných indexom 

Shepard‘s Citations. Tento od roku 1873 poskytoval zoznam amerických súdnych prípadov spolu 

so záznamami o  publikáciách a rozhodnutiach súdov, ktoré na tieto prípady odkazovali . 

Napriek tomu, že citačné databázy vznikli pôvodne kvôli lepšiemu vyhľadávaniu informácií, 

dostupnosť týchto údajov umožnila ich využitie aj v oblasti evaluácie výskumu.  

Výsledky citačnej analýzy sú závislé od kvality a spoľahlivosti vstupných údajov. Egghe a 

Rousseau spracovali zoznam najčastejších námietok týkajúcich sa tohto aspektu citačnej analýzy 

(Egghe - Rousseau, 1990). 

 Autocitácie 
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 Autocitácie bývajú obyčajne vylúčené z celkového počtu citácií. Definícia 

autocitácie sa mení podľa úrovne spracovania údajov. Ak napríklad hodnotíme 

vedecký časopis, tak sa pod autocitáciou rozumie citovanie článku časopisu iným 

článkom toho istého časopisu. 

 Viacnásobné autorstvo 

Citované články môžu byť v citačných registroch zahrnuté pod prvým autorom. 

Pri väčšine meraní sa nerozlišuje váha citácie podľa počtu autorov citovaného 

dokumentu. Váha citácie autora, ktorý publikáciu napísal sám je rovnaká ako váha 

citácie autora, ktorý publikáciu napísal ako spoluautor s viacerými autormi. 

 Homografia 

Ak viacero autorov s rovnakým menom a iniciálkami publikuje aj v rovnakej 

oblasti vedy, môže to viesť k chybným údajom. Citačné databázy umožňujú 

rozlíšiť autorov podľa inštitúcie, v ktorej pracujú. 

 Synonymia 

V citačných databázach je často uvedené meno autora vo viacerých verziách. Ide 

väčšinou o rôzne formy iniciálok krstného mena. Problémom môže byť aj 

nesprávna diakritika, resp. zmena priezviska autorky po svadbe. Citačné databázy 

už umožňujú nastavenie viacerých formátov mena pre jednotlivých autorov 

(obrázok 6.1).   

Príklad (Scopus): 

 

 

Obrázok 6.1 Riešenie synonymie v databáze Scopus 

 Typ zdroja 

Výber zdroja môže ovplyvniť výsledok. Veľké rozdiely sú spôsobené aj rôznymi 

citačnými databázami (WoS, Scopus,...). 
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 Implicitné citácie 

Všeobecne známe teórie a nástroje sa používajú bez uvedenia zdroja. Ako príklad 

môžeme uviesť Bradfordov zákon, ktorý je už natoľko známy, že sa pri jeho 

spomenutí v literatúre Bradford necituje.  

 Kolísanie v čase 

Citovanosť môže z roka na rok značne kolísať. Citačné údaje by preto nemali byť 

časovo obmedzené. 

 Zvláštnosti vedných disciplín 

Jednotlivé vedné oblasti sa značne líšia publikačnými zvyklosťami, ktoré sa týkajú 

počtu publikácií, počtu bibliografických odkazov, typmi publikácií apod. Ďalším 

dôvodom pre námietky je nerovnomerné pokrytie jednotlivých vedných oblastí 

v citačných databázach. Preto sa rôzne vedné disciplíny dajú porovnať len veľmi 

ťažko. 

 Nekompletnosť  citačných databáz 

Množstvo vedeckých časopisov je také veľké, že je prakticky nemožné, aby ich 

citačná databáza spracovávala všetky. Existuje celý rad časopisov, ktoré napriek 

svojej kvalite nie sú zahrnuté do citačných registrov. Sú to napr. časopisy 

humanitného zamerania, lokálne časopisy apod.  

 Dominantnosť angličtiny 

Angličtina je dominantným jazykom vo vedeckej komunikácii. Podmienkou pre 

zaradenie časopisu do citačnej databázy je minimálne anglický názov a abstrakt 

článkov. Rovnako sú citované viac články písané v angličtine ako v iných 

jazykoch.  

 Americká predpojatosť 

95% amerických vedcov cituje len americké práce. Nie je to  však otázka jazyka, 

pretože porovnanie sa robilo s prácami z Veľkej Británie (Egghe - Rousseau, 

1990). 

 Sexuálna predpojatosť 

Podľa štúdií majú vedci v niektorých prípadoch tendenciu viac citovať autorov 

vlastného pohlavia. 

 Chyby 
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Chybovosť v citačných databázach sa týka najmä nesprávneho uvádzania 

prameňov (zlé číslo časopisu, strana,...). 

 

 

6.3 Citačná analýza ako nástroj evaluácie 

 

V 70-tych rokoch 20. st. sa začala v USA diskusia, ktorej cieľom bolo nájsť indikátory  na 

hodnotenie vedy. Bibliometria a jej metódy sa ukázali ako prijateľná alternatíva na relatívne 

objektívnu a dostupnú evaluáciu výskumu (Glänzel, 2009).  

Výsledky výskumov sú prezentované prostredníctvom publikovaných príspevkov najčastejšie 

v odborných vedeckých časopisoch alebo na vedeckých konferenciách. Ich citovanie je 

interpretované ako ocenenie kvality a vplyvu. Merítkom hodnotenia vedeckej práce sa tak stali 

predovšetkým citácie. Tento fakt rozdelil vedcov zaoberajúcich sa evaluáciou výskumu do dvoch 

táborov.  

Prvá skupina schvaľuje využitie citácií na hodnotenie vedcov. Vo svojich štúdiách poukazujú na 

koreláciu medzi počtom získaných citácií vedcov a inými spôsobmi ich ohodnotenia ako 

napríklad Nobelova cena alebo získané granty. 

Druhá skupina vyjadruje námietky, že počet citácií, ktoré daný vedec alebo publikácia získa, nie 

je závislý len od jeho vedeckého vplyvu, ale  môže ho ovplyvniť celý rad ďalších faktorov 

(Bornmann – Daniel, 2008).  

 časová závislosť  - čím častejšie je publikácia citovaná, tým častejšie bude citovaná aj 

v budúcnosti, 

 vedná oblasť – publikácie z úzko zameranej vednej oblasti majú menšiu šancu získať 

citácie ako publikácie týkajúce sa všeobecnejšie zameranej vednej oblasti, 

 vlastnosti časopisu – prvé články v časopise sú citované viac. Ďalšími faktormi sú jazyk, 

zameranie, prestíž časopisu. 

 dostupnosť - autori používajú len im dostupné dokumenty. V tomto prípade majú výhodu 

voľne dostupné dokumenty. 
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6.4 Motivácia citovania a kategorizácia citácií 

 

Citácia predstavuje dôležitú formu použitia vedeckej informácie v rámci zdokumentovanej 

vedeckej komunikácie. O tom, aká publikácia bude v dokumente citovaná rozhoduje autor. 

Všeobecne sa predpokladá, že cituje publikácie, ktoré boli užitočné a relevantné pre jeho prácu. 

Motivácia vedcov pri výbere citovaných prác zostáva skrytá a stala sa predmetom mnohých 

štúdií.  

V prácach sa skúma 

 motivácia citovania a citačné správanie – v centre pozornosti je citujúci, skúmajú sa 

faktory a kritériá, ktoré vplývajú na  rozhodnutie citovať ten ktorý dokument,  

 obsah a kontext citácií  - určuje sa funkcia, kategórie alebo význam citácií (Borgman - 

Furner, 2002). 

 

6.4.1 Motivácia citovania 

 

Motivácia citovania predstavuje komplex faktorov, ktoré vedú autora publikácie k určitému 

spôsobu citovania. 

Ako už bolo spomenuté, citovanie inej publikácie závisí od subjektívneho rozhodnutia autora a je 

ovplyvnené mnohými faktormi. Často sa stáva, že autor necituje všetky použité práce, alebo 

naopak, cituje práce, ktoré nepoužil.  

Linda Smith (1981) vo svojej práci uviedla základné predpoklady, ktoré by mali byť splnené, aby 

bola citácia použiteľná v citačnej analýze: 

 citácia dokumentu znamená použitie tohto dokumentu citujúcim autorom, 

 citácia dokumentu vyjadruje jeho kvalitu, signifikantnosť, impakt,  

 citované sú najlepšie dostupné práce, 

 citovaný dokument je obsahovo relevantný s citujúcim dokumentom, 

 všetky citácie sú rovnocenné. 

Pri citačnej analýze sa neberie do úvahy dôvod, pre ktorý bola publikácia citovaná. Garfield 

(1965) sformuloval 15 dôvodov na citovanie. Z nich je zrejmé, že citácia práce nemusí vždy 

znamenať jej uznanie, ale  naopak môže znamenať jej kritiku.  

Dôvody na citovanie (Garfield, 1965): 
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1. vyjadrenie úcty priekopníkom 

2. vyjadrenie uznania príbuzným prácam 

3. uvedenie metodológie, technického vybavenia 

4. poskytnutie doplnkovej literatúry 

5. opravenie vlastných prác 

6. opravenie prác ostatných 

7. kritika predchádzajúcich prác 

8. odôvodnenie tvrdenia 

9. upozornenie na chystané práce 

10. upozornenie na málo rozšírenú, slabo indexovanú alebo necitovanú prácu 

11. autentifikácia dát alebo tried faktov 

12. identifikácia pôvodných publikácií, v ktorých je prediskutovaná myšlienka alebo  

koncepcia 

13. identifikácia pôvodných publikácií alebo inej práce, popisujúcej eponymický 

(pomenovaný podľa mena osobnosti) pojem alebo termín  

14. popretie práce alebo myšlienky ostatných 

15. spochybnenie priority tvrdenia iných 

 

6.4.2 Obsah a kontext citácií 

 

Kontextová analýza citácií je založená na skúmaní citujúceho dokumentu s cieľom určiť kontext, 

v ktorom bol citovaný dokument použitý a sémantický obsah textu v okolí citácie. Výsledkom je 

kategorizácia citácií resp. stanovenie percentuálneho zastúpenia jednotlivých kategórií citácií 

v rôznych dokumentoch (Bornmann – Daniel, 2008). 

Prvé výsledky analýzy kontextu citácií poskytli Moravcsik a Murugesan (1975). Citácie v 30-

tich článkoch z oblasti fyziky skúmali podľa štyroch hľadísk. Na základe každého hľadiska 

stanovili dve kategórie: 

1. Citácia sa týka  

 pojmu, teórie         -> konceptuálna 

 metódy, nástroja, techniky       -> operačná 

2. Citácia je 
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 skutočne potrebná pre pochopenie citujúceho článku -> organická 

 upozornením na iné podobné práce v danej oblasti  -> povrchná 

3. Citujúci článok je 

 postavený na základoch poskytnutých citovaným článkom -> evolučná 

 alternatívou k citovanému článku    -> alternatívna 

4. Citujúci článok  

 potvrdzuje správnosť citovaného článku   -> potvrdzujúca 

 opravuje citovaný článok     -> negujúca 

Iný spôsob kategorizácie citácií navrhli Chubin a Moitra (1975). Kategórie majú stromovú 

štruktúru a sú zobrazené na obrázku 6.2.  Na najvyššej úrovni sú citácie rozdelené na 

potvrdzujúce a negujúce. 

 podstatná citácia môže byť 

o základná – citovaný dokument predstavuje ústrednú problematiku 

opisovaného výskumu 

o vedľajšia – odkazuje na špecifickú metódu podstatnú pre opisovaný 

výskum, ale nesúvisí priamo s opisovaným výskumom 

 dodatková citácia odkazuje na nezávislé potvrdzujúce pozorovania 

o doplňujúca – autor s ňou súhlasí 

o povrchná – autor nevyjadril názor 

 

 

Obrázok 6.2. Kategorizácia citácií (Chubin, Moitra, 1975). 
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Autorom ďalšieho výskumu bol P.Vinkler (1987), ktorý sa zaoberal nielen motiváciou citovania, 

ale aj motiváciou necitovania publikácií. Dôvody citovania rozdelil na profesionálne 

a neprofesionálne. Medzi profesionálne dôvody patrili  

 dokumentačné (citovaný článok je súčasťou prehľadovej časti publikácie), 

 aplikačné (obsah publikácie je založený na časti citovaného článku), 

 potvrdzujúce (citovaný článok potvrdzuje autorov výsledky). 

Neprofesionálne dôvody súviseli s osobnými vzťahmi autora s citovaným autorom. Vinkler to 

zdôvodňuje preferovaním a dostupnosťou dokumentov autorov, s ktorými  sa citujúci autor 

osobne stretol. 

Dôvody necitovania dokumentu súvisia s nedostatočnou relevantnosťou, citovaním prehľadovej 

publikácie namiesto pôvodných dokumentov. 

Na základe kategorizácie Vinkler zistil, že 81% bibliografických odkazov bolo vytvorených na 

základe profesionálneho dôvodu, 17% z profesionálneho a aj neprofesionálneho dôvodu a len 2% 

čisto z neprofesionálneho dôvodu. 
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7 Oblasti aplikácie bibliometrie  

 

Bibliometrické metódy sú v prevažnej miere aplikované na vedeckú literatúru, a preto sú 

využívané prakticky vo všetkých vedných oblastiach. Poskytujú nástroje akceptované pri 

hodnotení vedeckých pracovníkov, tímov, inštitúcií, ale aj indikátory hodnotenia kvality 

vedeckých časopisov.  

Údaje z citačných databáz predstavujú bohatý zdroj informácií o sociálnych a kognitívnych 

štruktúrach vedeckých disciplín. V kontexte sociálnych štruktúr sa skúma spolupráca  a jej 

produktivita na úrovni jednotlivých autorov, inštitúcií či krajín. Na základe prepojenia 

dokumentov pomocou bibliografických odkazov je zase možné analyzovať kognitívne štruktúry 

jednotlivých disciplín, ich historický vývin a vzájomnú príbuznosť. 

Bibliometria našla uplatnenie samozrejme aj v knižničnej a informačnej vede napríklad pri 

sledovaní zastarávania literatúry alebo v oblasti vyhľadávania informácií. 

 

7.1 Spoluautorstvo  

 

Spolupráca je základnou črtou vedeckého výskumu. Súčasná doba „praje― vedeckej spolupráci, 

nielen z hľadiska finančnej náročnosti výskumu, ale najmä z hľadiska možností, ktoré prinášajú 

informačné technológie a internet. Existuje množstvo nástrojov, ktoré umožňujú komunikáciu, 

zdieľanie údajov a softvéru na podporu práce na spoločnom projekte. Vedci spolupracujú na 

úrovni individuálnej, inštitucionálnej, či medzinárodnej.  

Vedecká kolaborácia prináša celý rad výhod, či už je to zdieľanie znalostí, alebo 

špecializovaného technického vybavenia. Vedci si hľadajú partnerov, ktorí sa zaoberajú 

podobným úzko špecializovaným výskumom, alebo naopak, pri multidisciplinárnom výskume 

hľadajú odborníkov z iných oblastí. Takáto spolupráca je často nevyhnutná a podporovaná aj 

grantovými agentúrami. Spoluautorstvo je účasť viacerých autorov na tvorbe publikácie. Je 

prejavom a výsledkom vedeckej spolupráce. Tento fakt je rozpoznateľný v citačných databázach, 

a preto je spoluautorstvo skúmané bibliometrickými metódami ako miera vedeckej spolupráce. 

Na základe údajov o autoroch v citačných databázach, kde je okrem mena autora uvedené aj jeho 

pracovisko, je možné sledovať spoluprácu na úrovni inštitúcií a krajín. 

Predmetom záujmu bibliometrických štúdií je 
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 porovnanie rôznych aspektov spoluautorstva v jednotlivých vedných disciplínach 

Viaceré štúdie potvrdili, že miera spoluautorstva v priebehu posledných rokov 

narastá a je vyššia v prírodných vedách,  ako v spoločenských či humanitných 

vedách (Moed, 2004; Glänzel, 2002; Franceschet, Costantini, 2010). Cronin so 

svojimi kolegami (2003) vo svojej štúdii porovnával spoluautorstvo v psychológii 

a vo filozofii. Kým v oblasti psychológie miera spoluautorstva narastá, v oblasti 

filozofie nie je tento jav tak vypuklý. Rozdielnosť miery spolupráce v jednotlivých 

vedných disciplínach nie je prekvapivá a dôvody treba hľadať predovšetkým 

v podmienkach samotného výskumu v tej ktorej oblasti. Výskum vo viacerých 

vedných oblastiach je dnes materiálne, technicky a potom aj finančne tak náročný, 

že ho možno realizovať iba na vysokom stupni spolupráce. Typickým príkladom je 

jadrový či kozmický výskum. Ale aj v menších projektoch sa vedecká spolupráca 

podporuje, pretože to umožňuje efektívnejšie využitie materiálnych, technických 

i ľudských zdrojov. Príkladom sú projekty európskej komisie. 

 spolupráca medzi rôznymi typmi inštitúcií – univerzity, vedecké pracoviská, priemysel 

Tento typ spolupráce má svoje národné špecifiká a je v štúdiách sledovaný 

prevažne v rámci kontextu jednotlivých krajín. 

 sledovanie intenzity medzinárodnej spolupráce 

 Glänzel a Schubert (2004) vo svojej štúdii sledujú medzinárodnú spoluprácu 

v rokoch 1980, 1990 a 2000. Poukazujú na prudký nárast medzinárodnej 

spolupráce súvisiaci aj so zmenenými spoločensko-politickými pomermi 

v Európe. Vo výsledkoch dominuje úloha Nemecka ako hlavného partnera krajín 

východnej Európy. Na grafe z portálu SCImago (2007) (obr. 7.1) je zobrazené 

porovnanie Českej republiky a Slovenska podľa percenta dokumentov, ktoré boli 

napísané v medzinárodnej spolupráci. Treba si však uvedomiť, že portál SCImago 

vychádza z údajov databázy Scopus. Neberie teda do úvahy všetky vedecké 

publikácie v rámci Slovenska resp. Českej republiky. 
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Obrázok 7.1 Porovnanie Českej republiky a Slovenska z hľadiska medzinárodnej 

spolupráce 

 

 sledovanie korelácie medzi spoluautorstvom a citáciami 

Podľa výsledkov štúdie (Persson, 2004) majú publikácie napísané v spoluautorstve 

viac bibliografických odkazov a ich počet dokonca koreluje s počtom 

spoluautorov. Na druhej strane aj počet citácií rastie spolu s počtom spoluautorov, 

najmä ak spoluautori pochádzajú z rôznych krajín. Rovnakú koreláciu v oblasti 

knižničnej a informačnej vedy zistili Levitt a Thelwall (2009).  

  

Graf spoluautorov 

Spoluprácu autorov v danej oblasti na základe údajov z citačnej databázy je možné vizualizovať 

pomocou grafu spoluautorov.  

Na grafe sa zobrazujú  

 autori predstavujúci vrcholy grafu. Veľkosť uzla závisí od počtu publikácií. Kvôli 

prehľadnosti sa na grafe zobrazia len tí najproduktívnejší autori. To znamená, že je 

potrebné stanoviť minimálny počet tzv. prah článkov, ktorý musí autor publikovať.  

 prepojenia, ktoré predstavujú spoluprácu daných autorov na publikácii. Hrúbka čiary je 

závislá od počtu spoluautorstiev. Rovnako aj prepojenia sú obmedzené na určitý prahový 

počet. Prepojení budú len tí autori, ktorí spolupracovali aspoň toľkokrát ako je hodnota 

prahu.  
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Na obrázku 7.2 je graf spoluautorov z oblasti bibliometrie na základe údajov z WoS. 

 

Obrázok 7.2 Graf spoluautorov v oblasti bibliometrie 

 

Na nasledujúcom obrázku je graf, na ktorom je na základe rovnakých údajov agregovaných na 

úroveň krajín zobrazená medzinárodná spolupráca v oblasti bibliometrie (obr. 7.3). 

 

 

Obrázok 7.3 Medzinárodná spolupráca v oblasti bibliometrie 
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7.2 Sledovanie zastarávania literatúry 

 

Každá vedecká publikácia prechádza niekoľkými životnými fázami a postupom času starne 

a stráca svoju atraktivitu. Glänzel (2003) prirovnáva publikáciu k technickému zariadeniu, ktoré 

má svoju životnosť, počas ktorej plní svoju funkciu.  Vedecká publikácia „plní― svoju funkciou, 

ak  je čítaná a má vplyv na vedecký výskum, to znamená, že je citovaná. Ak publikácia prestane 

byť citovaná, skončí sa jej životnosť. Zastarávanie literatúry je teda proces, ktorý spôsobuje, že 

pravdepodobnosť, že dokument bude použitý (citovaný) klesá s jeho vekom (De Bellis, 2009). 

Rýchlosť zastarávanie publikácií sa líši v jednotlivých vedných oblastiach a súvisí aj s typom 

publikácie. Niektoré publikácie sú vysoko citované hneď po publikovaní a ich citovanosť rýchlo 

klesá, iné sú citované menej, ale dlhší čas. 

Skutočnosť, že niektorá publikácia nie je, alebo prestane byť, citovaná ešte nemusí znamenať, že 

publikované výsledky sú „zlé― alebo „neplatné―. 

V  štúdiách môžeme rozlišovať dva rôzne prístupy k sledovaniu citácií – diachronický 

a synchronický. 

• diachronický prístup (prospektívny) pracuje s fixnou  množinou dokumentov, napr. 

ročné vydanie periodika a skúma zmeny počtu získaných citácií v priebehu nasledujúcich 

rokov po vydaní, 

• synchronický prístup (retrospektívny) skúma vek a rozloženie bibliografických odkazov 

v množine dokumentov počas určitého časového obdobia.  

Pri výpočte impakt faktora je aplikovaný synchronický prístup, pretože sa sledujú bibliografické 

odkazy v článkoch časopisov vydaných v daný rok.  

Na meranie starnutie literatúry bola použitá analógia z oblasti fyziky, kde sa používa termín 

polčas rozpadu. Ukazovatele, pomocou ktorých stanovujeme rýchlosť starnutia literatúry sú 

polčas citovania a polčas starnutia. Uvádzajú sa v Journal Citation Report pre jednotlivé časopisy. 

• Polčas citovania (citing half-life) - stredná hodnota veku zdrojov, ktoré časopis citoval v 

bežnom roku.  

• Polčas starnutia (cited half-life) - stredná hodnota veku článkov časopisu, ktoré boli 

citované v bežnom roku. 
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Sledovanie zastarávanie literatúry má praktické využitie v knižniciac, ktoré potrebujú vedieť, ako 

dlho majú archivovať jednotlivé typy publikácií. Zastarávanie literatúry môžno v knižniciach 

zisťovať aj pomocou výpožičiek, pretože využívanie literatúry v knižniciach nie je závislé od 

počtu získaných citácií, ale od počtu výpožičiek danej publikácie.  

 

7.3 Mapovanie vedy 

 

Údaje z citačných databáz sú cenným zdrojom informácií o vedeckom vývoji. Možno vďaka nim 

skúmať, ako sa vyvíjal záujem o jednotlivé témy, resp. aké témy v súčasnosti najviac rezonujú 

v jednotlivých oblastiach. Prepojenie vedeckých publikácií pomocou bibliografických odkazov 

nám navyše umožňuje sledovať vzťahy medzi dokumentmi, autormi, časopismi, témami, ale aj 

celými vednými oblasťami. Na rozdiel od spoluautorstva sa nesledujú sociálne prepojenia 

vedcov, ale analyzujú sa kognitívne štruktúry vedy, resp. jej disciplín. Príbuznosť vedných 

disciplín je odvodená od toho, ako často publikácie z jednej oblasti citujú publikácie z inej 

oblasti. Na základe citačného prepojenia vedeckých dokumentov sa vytvárajú tzv. mapy vedy.  

 

Mapa vedy je priestorová reprezentácia vzťahov medzi vednými disciplínami, témami 

a individuálnymi dokumentmi (autormi) na základe niektorých formálnych kvantifikovateľných 

vlastností vedeckej literatúry v danom čase (De Bellis, 2009). 

 

Mapy vedy poskytujú opis intelektuálnej štruktúry vedeckej oblasti nezávisle od subjektívnych 

rozhodnutí. Priestorovo organizujú veľké množstvo dokumentov, ktoré sú zoskupené do väčších, 

navzájom prepojených, celkov. Takáto prezentácia je blízka ľudskému mysleniu, a preto sa často 

využíva aj pri vyhľadávaní informácií. 

Pri vytváraní máp vedy sa využíva princíp zhlukovania podobných dokumentov. Skupiny 

podobných dokumentov vytvárajú tzv. zhluky alebo klastre, ktoré sa môžu ďalej spájať. Na 

zisťovanie podobnosti dokumentov existuje celý rad metód, ktoré môžeme rozdeliť do troch 

skupín 

 textovo orientované 

 citačne orientované 

 kombinované. 
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Textovo orientované metódy sú založené na porovnávaní textov. Nemusí ísť o plný text 

dokumentov, pretože citačné databázy plné texty väčšinou neobsahujú. Porovnávať sa môžu 

slová v názvoch, anotáciách, kľúčové slová atď. Medzi tieto metódy patrí napríklad co-word 

analýza, ktorá zisťuje podobnosť na základe spoločného výskytu slov. 

Citačne orientované metódy sledujú podobnosť dokumentov na základe citácií resp. 

bibliografických odkazov. Patrí sem  

 kocitačná analýza – dva dokumenty sú podobné, ak sú spolu citované v treťom 

dokumente. V niektorých štúdiách sa ku skupine kocitovaných dokumentov pridajú aj tie 

dokumenty, ktoré ich citovali.  

  bibliografické združovanie – dva dokumenty sú podobné, ak citujú rovnaký dokument; 

 priame citovanie – dva dokumenty sú podobné, ak jeden cituje druhý. 

Nech je použitá ktorákoľvek metóda, sledované údaje  (bibliografické  odkazy, citácie, slová) sú 

reprezentované v transakčných maticiach. Následne je vypočítaná podobnosť jednotlivých 

bibliometrických jednotiek a pomocou klastrovej analýzy sú definované klastre. Klastre 

korešpondujú s vednými oblasťami, resp. podoblasťami a môžu byť vizualizované pomocou 

metódy multidimenzionálneho škálovania. Ide o grafické zobrazenie, v ktorom je podobnosť 

objektov indikovaná ich vzdialenosťou. Čím sú objekty na grafe bližšie, tým sú podobnejšie.  

Proces identifikácie a pomenovania zhlukov sa robí buď manuálne na základe preštudovania 

položiek v zhluku, alebo automaticky na základe termínov, ktoré sa vyskytujú v názvoch, 

kľúčových slovách alebo anotáciách citujúcich dokumentov (Chen, 2006). 

Mapy vedy sledujú vývoj v jednotlivých disciplínach alebo mapujú štruktúru celej vedy, jej 

disciplín a vzťahov medzi nimi. 

Pri sledovaní vývoja v konkrétnej oblasti často vzniká problém pri porovnávaní máp získaných 

v rôznych časových intervaloch, pretože tá istá téma mení svoju polohu na mape, vytvárajú ju iné 

položky (dokumenty, slová) a klaster nemusí byť označený tým istým názvom. 

Pri mapovaní štruktúr celej vedy môžu byť sledované bibliografické odkazy agregované na 

úrovni časopisov alebo kategórií, do ktorých časopisy patria. To znamená, že ak sa zistí 

podobnosť dvoch dokumentov, vyplýva z nej pravdepodobnosť podobnosti časopisov, v ktorých 

boli články publikované a z toho vyplýva aj pravdepodobnosť podobnosti predmetových 

kategórií, do ktorých tieto časopisy patria. Miera podobnosti súvisí s početnosťou prepojení 

jednotlivých kategórií. Názorne to vidieť na obr. 7.4.  Ak sa zistí, že článok A, publikovaný 
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v časopise A, je podobný s článkom B, publikovanom v časopise B, potom aj časopis A je 

podobný s časopisom B. Ak časopis A z predmetovej kategórie A, je podobný s časopisom B 

z predmetovej kategórie B, potom aj predmetová kategória A je podobná s predmetovou 

kategóriou B.   

 

 

Obrázok 7.4 Podobnosť článkov, časopisov a vedných oblastí 

 

Časopisy, ktoré sú zahrnuté do Journal Citation Reports, môžu byť zaradené do jednej alebo 

viacerých zo 175 predmetových kategórií v rámci Science Edition a 56 predmetových kategórií 

v rámci Social Science Edition. Samozrejme, kategorizácia môže byť aj iná. Scopus rozlišuje 27 

hlavných vedných oblastí a v detailnejšom rozdelení 313 predmetových kategórií.  

Ako príklad využitia mapy vedy uvádzame porovnanie štruktúry vedy na Slovensku v rokoch 

2000-2001 (obr. 7.5) a v rokoch 2009-2010 (obr. 7.6). Porovnanie je možné vykonať na portáli 

SCImago (2007). Mapa je vytvorená na základe kocitačnej analýzy. Veľkosť zobrazenia vednej 

oblasti je závislá od produktivity, teda množstva publikácií. Prepojenie vedných odborov 

znamená ich príbuznosť. Ak porovnávame mapy z hľadiska produktivity odborov, tak si môžeme 

všimnúť nárast významu spoločenskovedných, umeleckých a humanitných odborov (Social 

Sciences, Arts and Humanities) a ošetrovateľstva (nursing).  

Vo vzťahoch medzi vednými odbormi nastalo v uvedenom období niekoľko zmien. Kým 

v rokoch 2000-2001 boli ekonomické disciplíny previazané s technickými vedami, v rokoch 

2009-2010 sa presunuli bližšie k spoločensko-vedným odborom. Rovnako energetika sa 

presunula od chémie k fyzike a astronómii.   
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Obrázok 7.5 Mapa vedy na Slovensku v rokoch 2000-2001 

 

 

Obrázok 7.6 Mapa vedy na Slovensku v rokoch 2009-2010 
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Iný spôsob zobrazenia štruktúr vedy prináša portál Eigenfactor (eigenfactor.org). Na obrázku 7.7 

je zobrazená informačná veda a príbuzné odbory, s ktorými je prepojená pomocou citácií. Šípky 

znázorňujú informačné toky medzi odbormi. S počítačovou vedou a masmediálnou 

komunikáciou sú informačné toky obojsmerné. Väčšina ostatných odborov využíva metódy 

informačnej vedy a naopak do publikácií z informačnej smerujú znalosti z odboru lingvistika 

alebo práva. 

.  

 

 

Obrázok 7.7 Prepojenie informačnej vedy s inými vednými oblasťami 

 

 

Ďalší príklad mapy, ktorá zobrazuje intelektuálnu štruktúru odboru knižničná a informačná veda 

je na nasledujúcom obrázku 7.8. Štruktúra odboru je prezentovaná na základe kocitačnej analýzu 

autorov. Jednotlivé zhluky autorov predstavujú tematické oblasti, ktorým sa daní autori venujú. 

Na mape sú uvedené aj názvy týchto oblastí (Zhao, Strotmann, 2008).  
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Obrázok 7.8 Intelektuálna štruktúra knižničnej a informačnej vedy (Zhao, Strotmann, 2008). 

 

 

Portál eigenfactor (2004) prezentuje aj veľmi prehľadnú mapu vedy (obr. 7.9) a mapu sociálnych 

vied (obr. 7.9) na základe údajov WoS pre všetky disciplíny a krajiny  
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Obrázok 7.9 Mapa vedy podľa portálu eigenfactor. 

 

Obrázok 7.10 Mapa sociálnych vied podľa portálu eigenfactor (2004) 
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7.4 Identifikácia výskumných frontov 

 

Essential Science Indicators (ESI) ako súčasť Web of Knowledge umožňuje sledovať 

najaktuálnejšie témy v každej z 22 vedných disciplín. Pretože každá vedná oblasť má svoje 

špecifiká týkajúce sa priemerného počtu získaných citácií, analyzujú sa jednotlivo. Šesťkrát do 

roka je v každej vednej oblasti zisťované 1% najcitovanejších článkov za posledných 10 rokov, 

ktoré sa označujú ako vysoko citované články (High Cited Papers).  

V ďalšom kroku sú všetky vysoko citované články spolu podrobené alternatívnej klasifikácii na 

základe ich príbuznosti. Využíva sa pri tom kocitačná analýza, pomocou ktorej sú z týchto 

vysoko citovaných článkov identifikované najvýznamnejšie zhluky (klastre). Tieto sú 

pomenované na základe najfrekventovanejších termínov a následne zaradené do jednej z 22 

vedných oblastí podľa príslušnosti časopisu, ktorý sa v zhluku vyskytuje najčastejšie. Tieto 

zhluky predstavujú najaktívnejšie oblasti vedy a nazývajú sa aj výskumné fronty (Thomson 

Reuters, 2011a). 

 

Výskumný front je skupina príbuzných vysoko citovaných publikácií (článkov) v rámci 

špecializovanej témy definovanej klastrovou analýzou.  

 

Oblasti knižničnej a informačnej vedy nie je v rámci vedných disciplín v ESI samostatne 

definovaná, ale je zaradená do oblasti spoločenských vied. Medzi výskumné fronty 

spoločenských vied bola z oblasti bibliometrie zaradená téma, ktorej názov sa skladá 

z najčastejšie sa vyskytujúcich termínov: 

 

GOOGLE SCHOLAR H-INDEX ALTERNATIVE JOURNAL IMPACT METRIC 

MEASUREMENT; SCIENCE CITATION INDEX; GENERALIZED HIRSCH H-

INDEX; H INDEX USING DATA; DYNAMIC H-INDEX. 

 

Okrem vysoko citovaných článkov sú v rámci Essential Science Indicators identifikované tzv. 

„hot papers―. Ide o články vydané v priebehu posledných dvoch rokov, ktoré za posledné 2 

mesiace získali výnimočne veľa citácií. 
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7.5 Medzinárodné porovnávanie aktivity vo vede 

 

Kvantitatívne metódy bibliometrie sú najčastejšie využívané na hodnotenie alebo porovnávanie 

vedeckých výsledkov. Porovnávanie prebieha na rôznych úrovniach. Porovnávajú sa jednotliví 

autori, inštitúcie, vedné odbory, vedecké časopisy a samozrejme aj jednotlivé krajiny. Každá 

úroveň má svoje bibliometrické štandardy (Glänzel, 2003). 

Na porovnávanie krajín v jednotlivých vedných oblastiach boli vytvorené dva ukazovatele, ktoré 

porovnávajú produktivitu a úspešnosť výskumu krajiny. 

– index aktivity 

– index atraktivity 

 

Index  aktivity (activity index - AI) 

Indikátor  Index aktivity sa používa pri hodnotení produktivity krajiny v danej oblasti výskumu 

Vypočíta sa podľa vzťahu 

 

AI =  podiel krajiny na publikáciách vo svete v danej oblasti 

            podiel krajiny na publikáciách vo svete v celej vede 

Výslednú hodnotu môžeme interpretovať nasledovne: 

• ak AI = 1, potom výskumné úsilie krajiny v danej vednej oblasti korešponduje s úsilím na 

poli vedy vo svete 

• ak AI < 1 – výskumné úsilie krajiny v danej oblasti je menšie ako vo svete 

• ak AI> 1 -  výskumné úsilie krajiny v danej oblasti je väčšie ako vo svete 

 

Index atraktivity (attractivity index – AAI) 

Tento indikátor meria kvalitu publikácií krajiny v danej vednej oblasti prostredníctvom počtu 

citácií. Vypočíta sa podľa vzťahu 

 

          AAI = podiel krajiny na počte získaných citácií publikáciami v danej oblasti  

                         podiel krajiny na počte získaných citácií vo všetkých oblastiach vedy 
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V tabuľke 7.1 sú pre zaujímavosť uvedené údaje z portálu SCImago (2007) o slovenských 

vedeckých publikáciách z oblasti spoločenských vied. Z tabuľky vidieť, že produktivita (počet 

dokumentov indexovaných v danej databáze) od roku 1996 stúpol viac ako 10-násobne. Počet 

citácií síce klesol zo 117 na 21, ale treba si uvedomiť, že publikácie začnú byť citované až po 

určitom čase od publikovania. 

 

 

Tabuľka  7.1 Údaje o publikáciách z oblasti spoločenských vied z portálu SCImago 

  Dokumenty 
Citovateľné 

dokumenty 
Citácie Autocitácie 

Cit. 

na 

doc. 

Autocit. 

na doc. 

Citované 

dok. 

Necitované 

dok. 

% 

medzinárodnej 

spolupráce 

% 

regiónu 

% 

sveta 

1996 10 10 117 5 11,7 0,5 5 5 50 2,03 0,03 

1997 13 13 68 10 5,23 0,77 8 5 23,08 2,9 0,04 

1998 18 18 72 7 4 0,39 9 9 22,22 2,78 0,05 

1999 10 10 69 21 6,9 2,1 8 2 30 1,93 0,03 

2000 13 13 60 21 4,62 1,62 10 3 15,38 2,21 0,03 

2001 8 8 43 7 5,38 0,88 7 1 50 1,11 0,02 

2002 35 35 89 36 2,54 1,03 22 13 51,43 3,66 0,07 

2003 46 45 89 22 1,93 0,48 20 26 45,65 3,76 0,09 

2004 41 41 181 43 4,41 1,05 26 15 60,98 3,79 0,07 

2005 41 41 209 26 5,1 0,63 25 16 58,54 3,22 0,06 

2006 47 45 118 31 2,51 0,66 32 15 48,94 3,01 0,06 

2007 71 70 185 61 2,61 0,86 44 27 40,85 3,91 0,08 

2008 101 98 122 42 1,21 0,42 36 65 35,64 4,64 0,11 

2009 84 82 62 20 0,74 0,24 23 61 22,62 3,14 0,09 

2010 132 126 21 11 0,16 0,08 11 121 24,24 3,91 0,14 

 

 

Metódy výpočtu príspevku jednotlivých krajín pri spoluautorstve 

Vedecký prínos jednotlivých krajín vychádza z počtu publikácií a citácií na tieto publikácie. 

Problém nastáva pri spoluautorstve. Ak je vedec jediným autorom publikácie, je jeho príspevok 

rovnaký ako príspevok autora, ktorý napísal dokument v spoluautorstve? Akým spôsobom možno 

vypočítať príspevok jednotlivých jednotiek, či už autorov, inštitúcií, alebo krajín? Na tento 
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výpočet sa používajú tri vážené metódy, ktoré sa líšia postupom aj výsledkom. Ide o metódy 

používajúce 

1. priamy výpočet – dokument je priradený autorovi, ktorí je uvedený na prvom mieste. 

Tento spôsob výpočtu súvisí s faktom, že v niektorých registroch sú uvedení len prví 

autori publikácií. Na základe adresy uvedenej pri prvom autorovi sa publikácia priradí 

zodpovedajúcej inštitúcii alebo krajine. 

2. jednotkový výpočet – dokument je priradený všetkým spoluautorom, ktorí spolupracovali 

na dokumente. To znamená, že nie je rozdiel, či napíše autor dokument sám alebo v 

spoluautorstve.   

3. čiastkový výpočet – každému z n spoluautorov (spolupracujúcich inštitúcií krajín) je 

priradená váha 1/n. Ak dokument napísali v spoluautorstve traja autori z dvoch krajín, tak 

jednotlivým autorom je priradená vážená hodnota 1/3, ale jednotlivých krajinám je 

priradená hodnota 1/2. Napriek tomu, že z jednej krajiny pochádzali dvaja autori 

a z druhej len jeden spoluautor.  

 

7.6 Historiografia vedy 

 

Sledovaním bibliografických odkazov je možné analyzovať aj historický vývoj vednej disciplíny, 

vývoj záujmu o jednotlivé témy, kľúčových autorov a najdôležitejšie publikácie. Na vývoji 

algoritmu grafického zobrazenia pracoval Eugen Garfield, ktorý bol autorom termínu 

historiograf. 

 

Historiograf predstavuje grafické zobrazenie citačných údajov, ktoré odhaľuje kľúčové vedecké 

udalosti, ich chronológiu, vzťahy a dôležitosť (Garfield, 1973). 

V súčasnosti je na vytváranie historiografov využívaný softvér HistCite spločnosti Thomson 

Reuters (http://www.histcite.com/). Na obrázku 7.11 je znázornený príklad historiografu prác, 

ktoré citovali Price-a (Garfield, 2009).  

 

http://www.histcite.com/
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Obrázok 7.11 Historiograf (Garfield, 2009) 
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8 Hodnotenie vedeckých časopisov 

 

Články vo vedeckých časopisoch sú najpoužívanejšou formou publikovania vedeckých 

výsledkov. V súčasnosti existuje obrovské množstvo časopisov s rozličnou úrovňou. Časopisy sa 

snažia udržiavať si svoju kvalitu, a preto starostlivo vyberajú, ktoré príspevky budú v danom 

časopise publikované a ktoré nie. Rokmi overeným spôsobom výberu článkov na publikovanie je 

recenzovanie, ktorého sa zúčastňujú špičkoví odborníci z danej oblasti.  

Výber časopisu, v ktorom bude vedec publikovať je súčasťou jeho publikačnej stratégie. Medzi 

faktory, ktoré ovplyvňujú jeho výber patrí kvalita časopisu, vedná oblasť, dostupnosť, rýchlosť 

publikovania, jazyk a pod. Je samozrejme snahou autorov a aj časopisu, aby článok získal čo 

najväčšiu odozvu, aby získal čo najviac citácií.  

Výskum využitia a vplyvu vedeckých časopisov je jednou z najčastejšie využívaných oblastí 

aplikácie citačnej analýzy. Napriek tomu, že existujú viaceré indikátory pri hodnotení 

a porovnávaní vedeckých časopisov, všetky súvisia s počtom citácií, ktoré časopis získal. 

Hodnotenie časopisu je dôležité pre samotných vydavateľov, ale aj pre autorov, inštitúcie, 

v ktorých pracujú a podobne. Pri hodnotení vedeckých výstupov sú často hodnotené jednotlivé 

publikácie podľa kvality časopisu, v ktorých boli publikované.   

Najdlhšiu tradíciu pri hodnotení časopisov má Journal Citation Report (JCR), ktorý od roku 1976 

každoročne spracováva štatistiky týkajúce sa citačných údajov sledovaných  časopisov. Zisťuje 

sa počet citácií získaných časopisom za daný rok, počet článkov v časopise, počet referencií, ich 

vek a pod. Najdôležitejším indikátorom vplyvu a kvality časopisu JCR je impakt faktor.   

V súčasnosti však existujú aj ďalšie zdroje umožňujúce porovnávanie časopisov. Tieto poskytujú 

alternatívy k impakt faktoru. Líšia sa nielen algoritmom používaným pri porovnávaní časopisov, 

ale aj údajmi, z ktorých vychádzajú. Niektoré nevyužívajú údaje z databáz Web of Knowledge, 

ale napríklad databázy Scopus. Ide napríklad o Eigenfactor Score a SCImago Journal Rank 

Indicator. 

 

8.1 Journal Citation Report 
Journal Citation Report je súčasťou databáz Web of Knowledge spoločnosti Thomson Reuters. 

Každoročne poskytuje systematické vyhodnotenie a porovnanie vedeckých časopisov na základe 
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citačnej analýzy.  Citačné údaje získava z viac ako 11 000 časopisov zo širokej škály vedných 

odborov. 

Pre každú vednú disciplínu uvádza 

 najčastejšie citované časopisy 

 najvplyvnejšie časopisy 

Údaje za predchádzajúci kalendárny rok sú k dispozícii približne pol roka po jeho skončení. 

Databáza Journal Citation Reports obsahuje dve edície 

 JCR Science Edition 

 JCR Social Sciences Edition 

Pre každý časopis sú uvedené nasledujúce údaje 

 zaradenie časopisu do predmetových kategórií (subject categories) 

 poradie časopisu v jednotlivých predmetových kategóriách (journal rank in categories) 

 zoznam citujúcich časopisov (cited journals) 

 zoznam citovaných časopisov (citing journals) 

 zoznam príbuzných časopisov (related journals) 

 celkový počet citácií získaných časopisom v danom roku (total cites) 

 impakt faktor (impact factor) 

 grafické zobrazenie trendu zmien impakt faktoru 

 5-ročný impakt faktor (5-year impact factor) 

 index bezprostredného vplyvu (immediacy index) 

 počet citovateľných položiek (citable items) 

 polčas starnutia časopisu – polčas citovanosti  (cited half-life) 

 polčas citovania (citing half-life) 

 počet autocitácií (journal self-cited) 

 

8.1.1 Celkový počet citácií získaných časopisom v danom roku (total cites) 

Udáva, koľkokrát bol v danom roku časopis citovaný v sledovaných časopisoch. Počet citácií je 

závislý od počtu článkov časopisu. Čím je väčší počet článkov, tým je väčšia pravdepodobnosť, 

že získa viac citácií. Ďalej môže byť počet citácií závislý od typu článkov a vedeckej disciplíny.  
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8.1.2 Impakt faktor 

Impakt faktor je najuznávanejšia charakteristika používaná pri hodnotení kvality a vplyvu 

časopisu. Počíta sa pre každý kalendárny rok a sleduje citovanosť článkov časopisu, ktoré vyšli 

v predchádzajúcich dvoch rokoch. Do celkového počtu článkov sa zarátavajú citovateľné články, 

vynechávajú sa editoriály, krátke abstrakty, erráta apod. Napriek tomu, že sa tieto položky  

nezarátajú, v prípade, že sú citované sa ich citácie z celkového počtu nevynechajú. 

Ak zisťujeme impakt faktor časopisu J pre rok X, sledujeme citovateľné články časopisu, ktoré 

vyšli v rokoch X-1 a X-2. 

Ich počet označíme ako Pub(X-1) a Pub(X-2).  Počet citácií, ktoré získali v roku X články 

časopisu vydané v roku X-1 označíme ako CitX-1(X) a počet citácií, ktoré získali v roku X články 

časopisu vydané v roku X-2 označíme ako CitX-2(X).  

 

Impakt faktor časopisu J za rok X sa vypočíta podľa vzťahu 

 

 

 

 

Ide teda o priemerný počet citácií, ktoré získali v danom roku články publikované v  časopise v 

dvoch predchádzajúcich rokoch.  

 

Príklad výpočtu impakt faktoru časopisu Scientometrics pre rok 2009: 

Počet citácií v roku 2009 získaných článkami publikovanými v roku: 

 

2008   =   255 

2007   =   302 

Celkovo:  557 

 

Počet citovateľných článkov publikovaných v časopise v roku: 

2008  =   128 

2007  =   129 

Celkovo: 257 

)2X(Pub)1X(Pub

)X(Cit)X(Cit
)J(IF

2x1x
X
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Pri výpočte impakt faktora sa berie do úvahy nielen absolútny počet citácií, ale aj počet článkov 

v časopise. Nie je teda závislý od veľkosti časopisu (celkový počet článkov). Ďalším jeho 

pozitívnym aspektom je jeho zrozumiteľnosť, stabilita a opakovateľnosť výpočtu na základe 

údajov z JCR. Zmeny impakt faktoru v jednotlivých rokoch nie sú pre daný časopis dramatické, 

takže sa dajú použiť aj staršie hodnoty, ak nemáme k dispozícii impakt faktor pre posledný rok. 

Nové  údaje sa zverejňujú väčšinou v júli.  

Na druhej strane je IF neustále predmetom mnohých kritík a diskusií. Najväčšou výhradou je jeho 

využívanie ako jediného kritéria pri porovnávaní časopisov z rôznych vedných disciplín. 

Nakoniec aj samotná spoločnosť Thomson Reuters upozorňuje v manuáloch na  faktory, ktoré 

môžu ovplyvniť hodnotu impakt faktoru.  

 

1. Typ článku. Ako je uvedené v charakteristike časopisu, do celkových počtov položiek 

časopisu sú zahrnuté len tzv. citovateľné články. Znamená to, že z tohto počtu sú 

vylúčené editoriály, novinky, abstrakty apod.  Stáva sa však, že aj tieto typy položiek sú 

citované a z celkového počtu citácií nie sú vylúčené. Ak teda časopis v rokoch, ktoré sa 

berú do úvahy pri výpočte IF publikuje väčšie množstvo takýchto položiek, môže to 

zvýšiť hodnotu IF pre daný rok. 

 

2. Zmeny vo formáte časopisu. Ako sme už uviedli, do výpočtu IF sú zahrnuté články, 

ktoré vyšli v časopise v predchádzajúcich dvoch rokoch. Ak sa oproti prvému roku zvýši 

počet článkov v časopise, môže sa to odzrkadliť v poklese IF, pretože citovanosť článkov 

zvykne narásť až v druhom roku po publikovaní (Thomson Reuters, 2011b). 

V tabuľke 8.1 sú uvedené údaje  časopisu Scientometrics. Pre všetky ročníky je druhý rok 

po publikovaní úspešnejší z hľadiska počtu citácií. Treba si uvedomiť, že počty citácií 

dvojročných článkov nie sú súčtom citácií za dvojročné obdobie, ale len za druhý rok. 

 

 

 

167,2
257

557
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Tabuľka 8.1 Citácie časopisu Scientometrics v 1. a 2. roku po publikovaní 

 

rok 

počet 

článkov 

počet citácií 

1.rok 

po publikovaní 

2.rok  

po publikovaní 

2003 83 63 141 

2004 89 158 161 

2005 112 113 179 

2006 136 186 445 

2007 129 172 255 

 

 

3. Zmena názvu časopisu. Táto zmena sa samozrejme prejaví v spôsobe zobrazovania IF. 

Nový názov plnohodnotne nahradí v JCR starý názov až po dvoch rokoch. Počas nich sa 

v štatistikách uvádzajú obidva názvy, ale berú sa do úvahy len články, ktoré vyšli 

pod jedným alebo druhým názvom. To môže skresliť IF. Pod novým názvom môže mať 

časopis nižší IF, pretože sa zarátajú len novšie články. Tieto majú, tak ako sme 

v predchádzajúcej časti uviedli, menší počet citácií ako články dvojročné, ktoré sú 

uvedené pod starým názvom časopisu. Všetky zmeny názvov sú dostupné na stránke 

Journal Title Changes. 

4. Časopisy, ktoré sú len citované. Niektoré časopisy uvedené v JCR sú uvedené len ako 

citované a nie ako citujúce. Ide o časopisy, ktoré zmenili názov, alebo jednoducho nie sú 

sledované v citačných databázach Web of Knowledge. Pre tieto časopisy nie sú 

k dispozícií štatistiky o autocitáciách.  

 

V publikáciách autorov, ktorí sa venujú impakt faktoru sa objavujú nasledujúce námietky: 

- Nerešpektuje špecifiká vedeckých disciplín v tradíciách a praktikách v citovaní. 

- Nezohľadňuje rozdielne povahy vedeckých časopisov. 
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- Dvojročné obdobie, v ktorom sa sledujú články časopisu je pre niektoré vedné disciplíny 

krátke. Články v týchto časopisoch získavajú najviac citácií po viacerých rokoch. 

Impakt faktor je teda ovplyvniteľný viacerými faktormi. Môžeme ich rozdeliť na sociologické 

a štatistické. K sociologickým patrí: 

- predmetová oblasť časopisu 

- typ časopisu 

- priemerný počet spoluautorov – autori majú tendenciu citovať svoje publikácie. To 

znamená, že čím je väčší priemerný počet autorov článkov časopisu, tým častejšie budú 

daný časopis citovať. 

K štatistickým faktorom môžeme zaradiť 

- veľkosť časopisu – časopisy s väčším počtom článkov majú stabilnejší IF ako menšie 

časopisy. 

- počet rokov, ktoré sa berú do úvahy (Amin, Mabe, 2000).   

 

8.1.3 5-ročný impakt faktor  

5-ročný impakt faktor je reakciou na námietky, že dvojročné obdobie je príliš krátke 

a nezohľadňuje špecifiká disciplín, v ktorých sa publikácie citujú až po dlhšom čase. 

Predstavuje priemerný počet citácií, ktoré získali v danom roku články publikované v  časopise v 

piatich predchádzajúcich rokoch. 

 

Príklad výpočtu 5-ročného impakt faktoru časopisu Scientometrics pre rok 2009: 

Počet citácií v roku 2009 získaných článkami publikovanými v roku: 

2008   =   255 

2007   =   302 

2006   =   555 

2005   =   290 

2004   =   257 

Celkovo:  1659 

Počet článkov publikovaných v časopise v roku: 

2008  =   128 

2007  =   129 
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2006   =   136 

2005   =   112 

2004   =   89 

Celkovo: 594 

 

 

 

 

8.1.4 Index bezprostredného vplyvu (Journal Immediacy Index) 

Index bezprostredného vplyvu predstavuje priemerný počet citácií, ktoré získali v danom roku 

články publikované v  časopise v tom istom roku. 

V roku X články časopisu vydané v roku X získali CitX(X) citácií a počet článkov publikovaných 

v tomto časopise je Pub(X), index bezprostredného vplyvu časopisu J za rok X sa vypočíta podľa 

vzťahu 

 

 

 

Tento indikátor vyjadruje rýchlosť odozvy a aktuálnosť článkov časopisu. Môže však 

odzrkadľovať aj neformálnu komunikáciu vedeckých pracovníkov, pomocou ktorej sprístupňujú 

ešte nepublikované preprinty. Index bezprostredného vplyvu je rozdielny pre rôzne vedecké 

disciplíny a výhodu majú tiež časopisy, ktoré vychádzajú častejšie. Keďže sa počíta pre 

kalendárny rok, je prirodzené, že články, ktoré sú publikované na začiatku roka majú väčšiu 

šancu, že budú v tom istom roku aj citované ako články, ktoré vyjdú na konci roka.  

 

8.1.5 Polčas starnutia časopisu – polčas citovanosti (cited half-life) 

Polčas starnutia časopisu predstavuje strednú hodnotu veku článkov časopisu, ktoré boli citované 

v danom roku. Znamená to, že polovica citácií získaných  časopisom sa týka článkov, ktoré majú 

nižší vek ako je hodnota polčasu starnutia časopisu a polovica sa týka článkov starších. Tento 

indikátor je zobrazovaný len pre časopisy, ktoré získali v danom roku 100 a viac citácií. 

 

793,2
594

1659
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Príklad časopisu Scientometrics.  

V tabuľke 8.2 sú zobrazené známe údaje časopisu Scientometrics pre rok 2009. Všetky citácie, 

ktoré časopis získal v sledovaných časopisoch v roku 2009 sú rozdelené podľa roku vydania 

citovaných článkov. Tieto údaje sa využili pre výpočet impakt faktora a indexu bezprostredného 

vplyvu. V druhom riadku sú počty citácií článkov publikovaných v časopise Scientometrics 

v jednotlivých rokoch. 

V treťom riadku sú kumulované počty. To znamená, že počet citácií v danom roku sa pripočíta 

k predchádzajúcim hodnotám. Ak je v roku 2009 celkový počet citácií získaných 3508, polovicu 

tejto hodnoty, teda 1754 nadobudne kumulovaný počet zhruba pri roku 2004. Polčas starnutia 

časopisu Scientometrics je podľa JCR 6,2 roka. Hodnotu nedostaneme ako rozdiel 2009 a 2004 

(2009 - 2004=5), pretože rok 2009 sa počíta ako prvý a nie ako nultý.  

 

Tabuľka 8.2 Polčas starnutia časopisu Scientometrics 

 

V JCR sa polčas starnutia časopisu zobrazuje pomocou nasledujúcej tabuľky. Použité sú 

kumulované percentá a nie kumulovaný počet (tab. 8.3).  

 

Tabuľka 8.3 Polčas starnutia časopisu Scientometrics podľa JCR 

 



106 

 

Tento indikátor nehovorí nič o kvalite časopisu. Časopisy, ktoré publikujú výsledky základného 

výskumu budú mať pravdepodobne dlhší polčas starnutia ako tie, ktoré poskytujú rýchlu 

komunikáciu aktuálnych informácií. Hodnota sa môže líšiť aj v závislosti od vedeckej disciplíny. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty agregovaného polčasu starnutia časopisov pre 

jednotlivé vedecké disciplíny podľa JCR roku 2009. Podľa týchto údajov najrýchlejšie starnú 

informácie v oblasti nanotechnológií a onkológii a najpomalšie v matematike (tab. 8.4). 

 

Tabuľka 8.4 Polčas starnutia pre jednotlivé vedecké disciplíny podľa JCR roku 2009 

vedná disciplína 

agregovaný polčas starnutia 

časopisov pre danú oblasť 

nanoveda a nanotechnológie 3.8 

onkológia 5.6 

biochemické výskumné metódy 5.8 

chémia 6.2 

cytológia 6.5 

vzdelávanie, vedecké disciplíny 7.6 

fyzika 7.7 

behaviorálne vedy 7.9 

počítačová veda, softvérové 

inžinierstvo 8.0 

anatómia a morfológia 8.3 

geológia 9.8 

matematika >10 

 

Informácia o polčase starnutia časopisu má využitie v knižniciach pri formovaní fondu a 

archivácii časopisov. 
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8.1.6 Polčas citovania (journal citing half-life) 

Polčas citovania sleduje vek zdrojov, na ktoré články časopisu odkazujú. Ide o strednú hodnotu 

veku zdrojov, na ktoré časopis odkazoval v bežnom roku. Polovica citovaných zdrojov bola 

publikovaná v priebehu posledných N rokov, kde N je polčas citovania. Hodnotu polčasu 

citovania vypočítame ako počet rokov od bežného roku, kedy kumulované percento článkov 

usporiadaných podľa veku dosiahne 50%. Hodnota sa stanovuje len časopisom, ktoré získali 100 

a viac citácií.  

 

Príklad časopisu Scientometrics. 

Polčas citovania časopisu na rok 2009 je 7,5 roka. Znamená to, že v priebehu rokov 2002 – 2009 

bolo publikovaných 50% publikácií citovaných článkami časopisu (tab. 8.5). 

 

 

Tabuľka 8.5 Polčas citovania časopisu Scientometrics na rok 2009 

 

 

8.1.7 Počet autocitácií (journal self-cited) 

Pri sledovaní citácií časopisu sa za autocitáciu považuje, ak článok časopisu cituje iný článok 

z toho istého časopisu. Tak, ako pri publikáciách autorov sa v niektorých prípadoch do celkového 

počtu citácií nezarátavajú. V JCR je uvedený okrem bežného impakt faktoru aj impakt faktor  bez 

autocitácií.   
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8.2 Portál Eigenfactor  
Indikátory porovnávajúce vedecké časopisy dostupné na portáli eigenfactor sú výsledkom 

projektu Carla Bergstroma a Jevina Westa z University of Washington. Hodnotenie vplyvu 

vedeckých časopisov vychádza z údajov získaných z Journal Citation Reports Dataset. 

Spracovávaných je viac ako 115 000 citačných položiek nielen z vedeckých časopisov, ale aj 

z novín, dizertačných prác a populárnych časopisov.  

Portál poskytuje vlastnú kategorizáciu vedeckých oblastí, pričom každý časopis je striktne 

zaradený len do jednej kategórie. Používateľom je však dostupná aj kategorizácia Journal 

Citation Reports, v ktorej môžu byť časopisy zaradené do viacerých kategórií. 

Projekt vníma vedeckú literatúru ako sieť vedeckých článkov prepojených citáciami. Tieto 

prepojenia vznikajú na základe rozhodnutia autorov, ktorí formou bibliografických odkazov spoja 

svoj článok s publikáciami, ktoré považujú za relevantné a dôležité pre jeho prácu. Pomocou 

metód z teórií sietí je štruktúra sieti vedeckých publikácií analyzovaná s cieľom  

 vyhodnotiť dôležitosť a vplyv vedeckých časopisov, novín, populárnych časopisov 

a dizertačných prác. 

 odhaliť štruktúru vzťahov medzi vednými disciplínami. 

Algoritmus simuluje prácu vedca, ktorý po prečítaní článku časopisu sleduje náhodne vybraný 

bibliografický odkaz a venuje sa časopisu, na ktorý tento záznam odkazuje. Tento proces sa 

opakuje. 

Autori  sa algoritmom použitým pri hodnotení časopisov snažia odstrániť niektoré nedostatky 

impakt faktora. Algoritmus 

 nerozlišuje medzi citáciami z vplyvnejších a menej vplyvných časopisov 

 nerešpektuje špecifiká jednotlivých vedeckých disciplín 

 nezohľadňuje rôzne typy vedeckých časopisov 

 dvojročné obdobie sledovanie citácií je krátke (Bergstrom, 2007). 

 

Metóda hodnotenia časopisov nevyužíva jednoduché „spočítavanie― citácií, ale rozlišuje medzi 

citáciou získanou z vyššie hodnoteného časopisu a citáciou z nižšie hodnoteného časopisu. Ide  

o podobný algoritmus ako  Page Rank používaný vyhľadávačom Google. 
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Existujú veľké rozdiely v citovaní v jednotlivých vedeckých disciplínach a v rôznych typoch 

článkov. Prejavuje sa to napríklad priemerným počtom bibliografických odkazov v článkoch. 

Algoritmus Eigenfactor tieto rozdiely eliminuje tým, že váha každej citácie je závislá od počtu 

bibliografických odkazov v citujúcom článku. Ak má článok napr. 20 bibliografických odkazov, 

tak každý odkaz má váhu 1/20.  Ak má článok len 5 bibliografických odkazov, tak váha 

jednotlivých odkazov je vyššia (1/5). 

Kým pri impakt faktore sa zohľadňuje 2-ročné obdobie, eigenfactor berie do úvahy 5-ročné 

obdobie. Tým sa zase vyrovnávajú rozdiely medzi vedeckými disciplínami. Eigenfactor 

vynecháva autocitácie. 

 

Na portáli sú hodnotené časopisy pomocou troch indikátorov 

 eigenfactor score 

 Article Influence Score 

 Cost-effectiveness 

 

8.2.1 Eigenfactor score  

Vyjadruje percento času, ktoré vedec danému časopisu venuje. Súčet všetkých hodnôt je 100%. 

Samozrejme, čím má časopis väčší počet článkov, tým je eigenfactor score vyššie. Hodnoty 

indikátora eigenfactor score sú od roku 2007 uvádzané aj v JCR. 

8.2.2 Article Influence Score (AI) 

Na vyjadrenie vplyvu priemerného článku časopisu bol vytvorený indikátor Article Influence 

Score (AI). Predstavuje mieru priemerného vplyvu každého článku v časopise za 5 rokov po jeho 

publikovaní. 

Jeho hodnota je nezávislá od počtu článkov v časopise. Priemerný časopis má AI rovné 1. Ak má 

teda časopis hodnotu AI rovnú 5, znamená to, že priemerný článok tohto časopisu je 5-krát 

vplyvnejší ako článok priemerného časopisu. 

 

V tabuľke 8.6 sa nachádza 10 najvyššie hodnotených časopisov podľa indikátora Eigenfactor 

Score za rok 2009. 
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Tabuľka 8.6 Najvyššie hodnotené časopisy podľa indikátora Eigenfactor Score za rok 2009 

  Názov časopisu 

Eigenfactor 

Score 

Artical Influence 

Score 

1 NATURE  1,74605 18,0616 

2 

PROCEEDINGS OF THE 

NATIONAL ACADEMY OF 

SCIENCES OF THE UNITED 

STATES OF AME  1,6782 4,85992 

3 SCIENCE  1,52308 16,5797 

4 PHYSICAL REVIEW LETTERS  1,26636 3,29313 

5 

JOURNAL OF BIOLOGICAL 

CHEMISTRY  1,09385 2,22158 

6 

JOURNAL OF THE AMERICAN 

CHEMICAL SOCIETY  0,901131 2,70463 

7 PHYSICAL REVIEW B  0,768919 1,30795 

8 APPLIED PHYSICS LETTERS  0,716978 1,34755 

9 CELL 0,698587 20,1237 

10 

NEW ENGLAND JOURNAL OF 

MEDICINE  0,672358 19,8685 

 

8.2.3 Cost-effectiveness 

Indikátor porovnáva časopisy z hľadiska pomeru cena – výkon. Pod „výkonom― sa rozumie 

hodnota eigenfactor score pre daný časopis. Ceny sú získané z portálu Journalprices.com. 

Porovnanie je možné podľa jednotlivých kategórií resp. oblastí.  

8.3 SCImago 

SCImago je výskumný tím zložený z pracovníkov Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) a univerzít Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid), Alcalá de Henares, 

Porto. Skupina sa venuje analýze, reprezentácii a vyhľadávaniu informácií pomocou vizuálnych 
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techník. Výsledkom je portál SJR (na adrese scimagojr.com), na ktorom je možné porovnávať 

nielen vedecké časopisy ale aj jednotlivé krajiny. Hodnotenie vedeckých časopisov sa od iných 

dostupných metrík líši predovšetkým tým, že vychádza z údajov citačnej databázy Scopus. 

 

8.3.1 SCImago Journal Rank Indicator (SJR) 

SCImago Journal Rank Indicator (SJR) vyjadruje vplyv priemerného článku časopisu. Do úvahy 

sa berú citácie získané článkami publikovanými časopisom za predchádzajúce trojročné obdobie. 

Rovnako ako pri eigenfactor score majú citácie váhu podľa toho, akú hodnotu SJR má časopis, 

z ktorého citácia pochádza. Hodnota indikátora je normalizovaná podľa celkového počtu 

bibliografických odkazov v časopise. Časopisy z oblasti prírodných vied majú veľký počet 

citácií, ale súčasne veľký počet bibliografických odkazov, čím sa hodnota SJR znižuje. Časopisy 

z oblasti humanitných vied mávajú nízky počet citácií, ale aj nízky počet bibliografických 

odkazov, čím sa hodnota SJR zvyšuje. Tým sa korigujú odlišnosti jednotlivých vedných oblastí. 

V tabuľke 8.7 sú porovnané indikátory impakt faktor, eigenfactor score, SCImago Journal Rank 

Indicator. 

 

Tabuľka 8.7 Porovnanie indikátorov 

  IF EF SJR 

dáta JCR JCR Scopus 

citačné okno 

(počet rokov) 2 5 3 

hodnota 

citácií rovnaká vážená vážená 

 

8.3.2 Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 

Indikátor vytvoril profesor Henk Moed a meria kontextuálny citačný impakt pomocou váženej 

hodnoty citácie podľa celkového počtu citácií v danej vednej oblasti. 

Indikátor SNIP berie do úvahy špecifiká vednej oblasti 
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 citačnú frekvenciu 

 pokrytie oblasti citačnou databázou 

 ako rýchlo získajú publikácie vplyv  - ako rýchlo začnú byť citované 

 vedná oblasť nie je vytvorená podľa pevnej klasifikácie, ale podľa množiny časopisov, 

ktoré daný časopis citujú 

Podrobnejšie informácie možno nájsť v článku Measuring contextual citation impact of scientific 

journals, ktorého autorom je Henk Moed (2010).   

 

8.4 Ďalšie indikátory súvisiace s vedeckými časopismi 

8.4.1 Faktor obľuby (popularity  factor) 

Pomer počtu časopisov, ktoré citovali určitý časopis, k počtu časopisov, ktoré boli určitým 

časopisom citované v bežnom roku. 

8.4.2 Priceov index (Price index) 

Percento odkazov v časopise na pramene publikované v posledných 5-tich rokoch vrátane 

bežného roku. 

8.4.3 Miera odkazovania (reference ratio) 

Priemerný počet odkazov v článkoch publikovaných v bežnom roku. 

8.4.4 H-index 

H-index alebo Hirschov index bol vytvorený profesorom J. Hirschom z University of Califirnia 

v roku 2005 (Hirsch, 2005). Najčastejšie sa používa na hodnotenie vedeckých pracovníkov. Berie 

do úvahy nielen vplyv vedca v podobe počtu získaných citácií, ale aj jeho produktivita, to 

znamená počet publikácií. 

 

Vedec má hodnotu h-indexu h, ak h z jeho Np publikácií získalo po minimálne h citáciách 

a ostatných (Np - h) publikácií nemá viac ako h citácií. 

H-index sa dá vypočítať aj pre inštitúcie a časopisy. 

Časopis má hodnotu h-indexu h, ak minimálne h článkov publikovaných v časopise získalo 

minimálne h citácií každý. 
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Hodnota takto vypočítaného h-indexu nie je závislá od citačného okna, ale počíta sa pre celkovú 

dobu existencie časopisu. Výhodu majú preto časopisy, ktoré vznikli skôr. Z týchto dôvodov sa 

pre zmysluplnejšie porovnávanie časopisov určité citačné okno predsa len zvolí. 

 

Príklad 8.1. 

Dokumenty sú usporiadané podľa počtu citácií. Pre uedenú skupinu dokumentov je h-index 

rovný 2, pretože 2 publikácie majú 2 a viac citácií, ostatné nemajú viac ako 2 citácie (obr. 8.1). 

 

Poradie 

dokumentu 

Počet citácií 

1 4 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 

  

Obrázok 8.1 h-index 

Ak získa dokument, ktorý je tretí v poradí ďalšiu citáciu, tak sa hodnota h-indexu zmení na 3 

(obr. 8.2). 

 

Poradie 

dokumentu 

Počet citácií 

1 4 

2 3 

3 3 

4 2 

5 1 

Obrázok 8.2 h-index 

h-index = 2 

2 publikácie majú 2 a viac 

citácií, ostatné nemajú viac ako 

2 citácie  

h-index = 3 

3 publikácie majú 3 a viac 

citácií, ostatné nemajú viac ako 

3 citácie  
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8.4.5 G-index 

Indikátor g-index vytvoril v roku 2006 Leo Egghe (Egghe, 2006). 

Tento indikátor je zdokonalením h-indexu, ktorý neberie do úvahy počet citácií, ktoré získali 

najvyššie hodnotené publikácie. Hodnota g-indexu je tým vyššia, čím viac citácií získali top 

publikácie autora (časopisu). 

Množina publikácií má hodnotu g-indexu g, ak g je najvyšší rang (poradie) publikácie také, že 

prvých g publikácií získalo spolu minimálne g
2
 citácií. 

 

Príklad 8.2. 

Pre uvedenú skupinu dokumentov je g-index rovný 3, pretože prvé 3 publikácie majú spolu  

3
2
 = 9 citácií (obr. 8.3).  

 

Poradie 

dokumentu 

Počet citácií 

1 4 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 

 

Obrázok 8.3 g-index 

  

g-index = 3 

prvé 3 publikácie majú spolu 3
2
 = 9 

citácií  
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9 Webometria 

Od prvých bibliometrických štúdií prešlo vedecké publikovanie a jeho kvantitatívna analýza 

prudkými zmenami. Kľúčovým prvkom týchto zmien sú informačné a komunikačné technológie 

– IKT. Samotné prívlastky informačné a komunikačné poukazujú na aspekty, ktoré vedecké 

publikovanie ovplyvnili: 

 informácie, 

 komunikácia. 

Práve vďaka IKT vzrástol význam, ale aj množstvo informácií. Dôležitým medzníkom 

v sprístupňovaní informácií bolo vytvorenie počítačových sietí. Internet priniesol nové spôsoby 

komunikácie. Informácie sú reprezentované v elektronickej forme a možnosti ich komunikácie sú 

širšie. Prostredníctvom webu sú sprístupňované knihy, články, príspevky diskusných skupín, 

elektronických konferencií, ale aj video či audio súbory. Rastie nielen množstvo a rozmanitosť 

vedeckej produkcie, ale aj nutnosť nájsť primerané spôsoby hodnotenia jej kvality a vplyvu.  

Revolučným krokom v bibliometrii bolo vytvorenie citačného indexu Science Citation Index, 

ktorý zlepšil orientáciu vedcov vo výskumoch ich kolegov. Umožňoval im nájsť relevantné 

informácie o podobných výskumoch, pôvodné citované zdroje, ale aj zistiť impakt ich výskumu 

v podobe získaných citácií. Pre bibliometrické výskumy sa stal cenným zdrojom informácií 

o intelektuálnej štruktúre a dynamike vývoja jednotlivých disciplín. IKT ovplyvnili aj prácu 

s citačnými indexami. Vďaka webu sú k dispozícii ich on-line verzie, ktoré rozširujú možnosti 

vyhľadávania a sprístupňovania záznamov. Poskytujú komfortné prostredie pre zefektívnenie 

práce vedcov.  IKT umožňujú získané údaje ďalej analyzovať, ale ponúkajú aj nové spôsoby ich 

prezentácie, napríklad formou sofistikovanej vizualizácie.  

 

Web sa stal jedným z najvýznamnejších, najpoužívanejších, ale aj najdiskutovanejších 

informačných zdrojov. Jeho popularita ako informačného zdroja je často veľmi nekritická. Aj 

preto je predmetom záujmu nielen bežných používateľov, ktorí sa naň obracajú, ak potrebujú 

nejakú informáciu, ale aj tých, ktorí potrebujú nejakú informáciu rozšíriť. Vznikol tak nový 

spôsob komunikácie, ktorý má mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych vlastností. 

Web ako informačný zdroj je zaujímavým aj pre profesionálov z oblasti informačnej vedy. 

Skúmajú sa viaceré jeho aspekty týkajúce sa informačných tokov, štruktúry a obsahu zdrojov. 

Zaujímaví sú aj jeho používatelia, ktorí tieto zdroje nielen používajú ale aj vytvárajú.  
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Veľkou výzvou bibliometrie je aplikácia jej metód vo webovom prostredí. Predmetom skúmania 

bibliometrie sú zaznamenané informácie. Pomocou kvantitatívnych metód skúma ich vlastnosti 

a využitie. Bibliometrické výskumy sú väčšinou zamerané na vedecké dokumenty. Tieto sú 

bibliografickými odkazmi prepojené a vytvárajú sieť dokumentov. Existuje tu teda paralela 

medzi sieťou vedeckej literatúry a webom – sieťou prepojených hypertextových stránok. Dajú sa 

na takto prepojené dokumenty aplikovať rovnaké metódy? Majú výsledky rovnakú interpretáciu? 

Tieto aspekty sú predmetom výskumov vednej disciplíny webometrie.  

 

Prvá štúdia zameraná na hypertextové odkazy bola publikovaná v roku 1995, kedy M. J. Bossy 

(1995) upozornil na potrebu skúmať vedeckú komunikáciu v elektronickom prostredí. V roku 

1996 Larson (1996) aplikoval metódu kocitačnej analýzy na webové stránky a vytvoril mapu vied 

o zemi. 

Prvýkrát predstavili termín webometria Almind a Ingwersen (1997) ako výskum  sieťovo 

založenej komunikácie prostredníctvom informetrie a iných kvantitatívnych metód. Vo svojej 

štúdii poukázali na paralelu medzi dokumentmi prepojenými citáciami a webovými stránkami 

prepojenými hypertextovými linkami. Predmetom ich výskumu sa stali webové stránky z Dánska, 

Švédska a Nórska, ktoré porovnávali z hľadiska typu stránky, disciplíny, veľkosti a počtu liniek. 

Nárast počtu webometrických štúdií hypertextových liniek bol zaznamenaný vďaka vyhľadávaču 

AltaVista, ktorý poskytol jednoduchý nástroj na ich analýzu. Pomocou dotazu 

 

link: webové_sídlo 

 

vyhľadal zoznam stránok, ktoré na dané webové sídlo odkazovali. 

 

Cieľom štúdií bolo zistiť, či môžu byť hypertextové linky použité rovnako ako citácie a či možno 

na tento druh analýzy použiť údaje získané vyhľadávačom AltaVista (Thelwall, 2009). 

 

Paralelne s termínom webometria bol zavedený aj termín cybermetria (cybermetrics). Oblasti 

záujmu boli rovnaké. Termín cybermetria bol použitý aj pre názov nového časopisu a bol 

preferovaný hlavne v Španielsku. Neskôr  sa cybermetrii „prisúdil― širší záber na všetky služby 
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internetu, čiže  aj na mailovú komunikáciu, diskusné skupiny či elektronické konferencie, kým 

webometria sa zamerala len na web (Björneborn, Ingwersen, 2004). 

  

Po vymedzení predmetu skúmania je webometria definovaná ako skúmanie kvantitatívnych 

aspektov konštrukcie a využívania informačných zdrojov, štruktúr a technológií na webe čerpajúc 

z bibliometrických a informetrických prístupov (Björneborn, 2004). 

 

Táto definícia nevylučuje iné ako bibliometrické a informetrické metódy. Web je totiž 

predmetom záujmu vedeckých štúdií autorov nielen z oblasti informačnej vedy, ale aj počítačovej 

vedy. Motivácia je rôzna, ale v mnohom sa tieto výskumy prekrývajú a metódy z jednej oblasti 

môžu byť obohatením pre druhú oblasť.  Thelwall (2009) vymedzil webometriu jej zameraním sa 

na ciele výskumov spoločenských vied. 

 

Základné smery webometrického výskumu sú: 

 obsahová analýza webových stránok 

 analýza štruktúry hypertextových odkazov 

 analýza využívania webu 

 analýza webových technológií (Björneborn, 2004). 

 

9.1 Terminológia webometrie 

Terminológia pre typy hypertextových odkazov nie je ustálená. Nasledujúce termíny používa vo 

svojej práci Björneborn (2004), ktorý ich prebral z prác z oblasti počítačovej vedy. Ďalej budeme 

používať slovenské aj anglické ekvivalenty. Anglické termíny sú používané hlavne v súvislosti 

s rozlíšením prichádzajúcich a odchádzajúcich hypertextových odkazov – inlinkov, outlinkov. 

Tieto termíny sa bežne v praxi používajú zrejme aj preto, že sú stručné a výstižné.  

 

uzol – jednotka analýzy podľa konkrétneho výskumu (webová stránka, webové sídlo, doména, 

krajina) 

 

link (hypertextový odkaz) – relácia (prepojenie) medzi dvoma uzlami 
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outlink (odchádzajúci hypertextový odkaz) – link smerujúci z uzla do iného uzla 

 

inlink (prichádzajúci hypertextový odkaz) - link smerujúci do uzla z iného uzla 

 

 

 

 

Obrázok 9.1 Hypertextové prepojenie 

 

Link prepájajúci uzly A a B je pre uzol A outlink a pre uzol B inlink (obr. 9.1). Je tu teda 

analógia s bibliografickým odkazom (outlink) a citáciou (inlink). 

 

recipročný link (recipročný hypertextový odkaz) - vzájomné prepojenie dvoch uzlov inlinkami 

a outlinkami. Recipročný link nemusí byť symetrický, do uzla A môže smerovať z uzla B viac 

linkov ako z uzla A do B.  

 

self-link – link smerujúci z uzla do toho istého uzla. Rovnako ako autocitácie, bývajú tieto linky 

vylúčené z analýzy. 

 

co-inlinky uzlov A a B – inlinky uzlov A a B smerujúce z toho istého uzla (analógia s 

kocitáciami) 

 

Obrázok 9.2 Co-inlinky 



119 

 

co-outlinky uzlov A a B – outlinky uzlov A a B smerujúce do toho istého uzla (analógia 

s bibliografickým združovaním) 

 

 

Obrázok 9.3 Co-outlinky 

 

 

 

9.2 Analýza hypertextových odkazov 

 

Analýza hypertextových odkazov predstavuje kvantitatívny výskum hypertextových odkazov 

medzi webovými stránkami. Často je interpretovaná ako adaptovanie citačnej analýzy na webové 

dokumenty. Citácie (bibliografické odkazy) a hypertextové odkazy sú síce formálne podobné, 

avšak z hľadiska interpretácie vzťahu medzi prepájanými dokumentmi sú ťažko porovnateľné. Aj 

keď motivácia vedcov pri citovaní môže byť rôzna, predsa len pre citácie existujú isté pravidlá 

a konvencie. Pre hypertextové odkazy však žiadne pravidlá neexistujú. Hypertextové prepojenia 

webových stránok sú len málokedy primárne vyjadrením uznania a prepojené stránky nemusia 

mať ani podobnú tematiku. Často pomáhajú pri navigácii alebo odkazujú na užitočné zdroje 

(vyhľadávač, knižnica). Kým vedecký dokument a jeho zoznam bibliografických odkazov 

prechádza  recenzným konaním, hypertextové odkazy neprechádzajú žiadnou kontrolou. 

Rozdielna je aj časová následnosť. Vedecké dokumenty citujú skôr vydané dokumenty, čo 

v prípade webových stránok platiť nemusí. Preto je možné vytvoriť aj recipročné hypertextové 

odkazy. Pre validitu výsledkov webometrických analýz je stresujúcim faktorom aj časová 

nestálosť hypertextových odkazov (De Bellis, 2008).  

Ak existuje mnoho kritických vyjadrení spochybňujúcich výsledky citačnej analýzy, pri analýze 

hypertextových odkazov ich je oveľa viac. Dali by sa zhrnúť nasledovne: 
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 zdrojom údajov pre webometrické výskumy sú vyhľadávacie stroje. Ich kritériá pre 

hodnotenie stránok a spôsob indexovania alebo odstránenia duplicity nie sú jasne 

definované. 

 výsledky vyhľadávania sa menia v čase a sú často závislé aj od preferencií používateľa 

v rámci personalizácie 

 webové zdroje na rozdiel od vedeckých publikácií nie sú podrobované kontrole kvality, 

publikovať môže hocikto 

 webové údaje nie sú štandardizované, niekedy je ťažké alebo nemožné extrahovať 

potrebné údaje (rozlíšenie citácie v online časopise od zoznamu odporúčaného čítania) to 

môže znížiť hodnotu výsledkov 

 na webe môžu byť údaje zverejnené rýchlejšie ako v tlačených médiách, ale niekedy je 

nemožné zistiť dátum publikovania webovej stránky a preto výsledky kombinujú staré 

a nové webové stránky do jednej množiny 

 webové údaje sú nekompletné – niektoré vedecké články nie sú voľne dostupné, nie 

všetky vedecké skupiny majú webovú stránku (Thelwall, 2007). 

 hypertextové odkazy nie sú trvalé, ale menia sa, rovnako ako webové stránky  

 

Pri webometrických štúdiách je dôležité stanoviť vhodnú jednotku výskumu, resp. na akých 

úrovniach sa budú jednotky agregovať.  Thelwall (2002) pre tieto účely predstavil Alternatívne 

dokumentové modely (ADM). Ide o štyri úrovne agregácie 

 webová stránka (page) 

 adresár (directory) 

 doména (domain) 

 sídlo (site). 

 

9.2.1 Hodnotenie vplyvu pomocou hypertextových odkazov 

 

Citácie ako základ pre impakt faktor alebo iných indikátorov predstavujú nástroj na hodnotenie 

kvality a vplyvu časopisov, inštitúcií a pod. Podobný ukazovateľ bol vytvorený pre webové 

stránky v roku 1998 Ingwersenom (1998).  

 



121 

 

Web impakt faktor (WIF) webového sídla S je definovaný ako pomer počtu webových stránok, 

ktoré odkazujú na webové sídlo (self-linky sú vylúčené) a počtom stránok, ktoré webové sídlo 

obsahuje (podľa indexovania vyhľadávača). 

 

 

 

 I - počet webových stránok, ktoré odkazujú na webové sídlo S (okrem stránok webového 

sídla, ktoré odkazujú na webové sídlo S) 

 P- počet stránok sídla S podľa indexovania vyhľadávača 

 

Spôsob výpočtu WIF je závislý od metódy zberu údajov – od zdroja údajov, spoľahlivosti 

nástrojov na zber údajov, od možnosti opakovať výskum v iných podmienkach. Všetky tieto 

faktory sú závislé od vyhľadávacích strojov. Limitujúce je  

 množstvo indexovaných stránok 

 vyhľadávací algoritmus skrytý pred používateľom 

 množina získaných údajov je závislá od vyhľadávača a termínu vykonania vyhľadávania, 

pretože obsah a štruktúra stránok sa mení veľmi často (De Bellis). 

Existujú aj modifikácie WIF, v ktorých sa napríklad v menovateli nenachádza počet stránok, ale 

počet zamestnancov (pri skúmaní WIF univerzít) (Thelwall,2003). 

 

Otázkou zostáva, ako interpretovať WIF. Čo znamená, keď má webové sídlo vysoký, alebo 

naopak nízky WIF? Mnohé webometrické štúdie zisťujú koreláciu WIF s inými vlastnosťami 

organizácie, ktorej webové sídlo patrí. Na tento účel porovnávajú podobné webové stránky, resp. 

ich vlastníkov  Predmetom záujmu webometrických štúdií  sú najčastejšie univerzity, alebo 

katedry a ich prepojenie. Thelwall (2001) vo svojej štúdii zistil koreláciu medzi počtom inlinkov 

britských univerzít a ich vedeckou produktivitou, resp. medzi počtom linkov medzi dvojicami 

univerzít a ich geograickou vzdialenosťou. Naopak nezistila sa korelácia medzi počtom inlinkov 

a kvalitou výskumu . 
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9.2.2 Mapovanie vzťahov pomocou hypertextových odkazov 

 

Tento typ výskumu sa tiež vykonáva obyčajne v akademickej oblasti. Na základe podobnosti sa 

zobrazujú webové sídla v dvojrozmernom priestore najčastejšie pomocou multidimenzionálneho 

škálovania. V bibliometrii sa na mapovanie sa využívajú metódy citačnej analýzy 

a bibliometrického združovania. Vo webometrii sa mapuje analogickými metódami. Podobnosť 

je určovaná na základe počtu hypertextových odkazov medzi dvojicami webových sídiel, alebo 

podľa počtu co-inlinkov, teda počtu webových stránok, ktoré odkazujú na obe webové sídla 

(Thelwall, 2010). Veľkosť uzla vo vizualizácii môže byť závislá od veľkosti sídla alebo od počtu 

inlinkov. Hrúbka čiary predstavuje silu prepojenia – počet linkov medzi uzlami. Na obrázku 9.4 

je výsledok mapovania vzťahov medzi európskymi univerzitami agregovanými na úrovni krajín. 

Hrúbka čiary je závislá od počtu stránok jednej krajiny, ktoré odkazujú na doménu druhej krajiny 

(Thelwall, Zuccala, 2008). 

  

 

Obrázok 9.4 Mapovania vzťahov medzi európskymi univerzitami na základe hypertextových 

odkazov (Thelwall, Zuccala, 2008). 



123 

 

Co-inlinky sú vhodné pri mapovaní sídiel, ktoré nie sú navzájom prepojené hypertextovými 

odkazmi.  Môže ísť o komerčné firmy, ktoré sú si navzájom konkurenciou, a preto na seba 

neodkazujú. Pomocou tejto metódy boli mapované aj webové sídla kanadských univerzít na 

vizualizáciu lingvistických a kultúrnych odlišností (Vaughan, 2006). 

 

9.3 Analýza webových technológií 

 

Pod analýzou webových technológií najčastejšie rozumieme analýzu vyhľadávacích strojov. 

Spoľahlivosť výsledkov je dôležitá nielen z hľadiska používateľov pri vyhľadávaní relevantných 

informácií, ale aj pre webometriu, pretože výsledky vyhľadávania sú vstupnými údajmi pre 

ďalšiu analýzu. Štúdie, ktoré analyzujú vyhľadávacie stroje porovnávajú výsledky vyhľadávania 

získané rôznymi nástrojmi. Výsledky sa líšia z dôvodu 

 rôzneho algoritmu na ohodnotenie stránok 

 rôzneho pokrytia webu pri indexovaní 

 rôznych spôsobov eliminácie duplicity záznamov (Thelwall, 2008). 

 

9.4 Analýza využívania webu 

 

Doteraz sme sa zaoberali webometrickými štúdiami, ktoré vychádzali z výsledkov vyhľadávacích 

strojov. Výskum týchto údajov má svoje pozitíva aj negatíva. Negatívnym aspektom sme sa už 

venovali. K pozitívam určite patrí dostupnosť údajov, nakoľko vyhľadávacie stroje poskytujú 

svoje služby bezplatne. 

Ďalším cenným typom údajov sú údaje o pohybe a akciách používateľov. Tieto informácie sú 

však väčšinou dostupné len pre majiteľov webového sídla.  Na základe sledovania používateľa 

vieme zistiť celý rad užitočných údajov o využívaní webového sídla. Správania používateľa 

a využívanie webových zdrojov môžeme skúmať pomocou 

 analýzy transakčných logov 

 štatistiky použitia časopisov 

 štatistiky sťahovania súborov 
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9.4.1 Analýza transakčných logov 

 

Analýza transakčných logov, alebo webová analytika sleduje a analyzuje údaje o používateľoch. 

Údaje o pohybe a akciách používateľov bývajú zaznamenané v súbore transakčných logov 

uloženom na webovom serveri. Iným spôsobom získavania takýchto údajov je využitie aplikácie, 

ktorú ponúkajú tretie strany. Najznámejším nástrojom je Google Analytics, ktorý  zbiera údaje na 

základe zdrojového kódu umiestneného na každej stránke webového sídla a je prístupný zdarma. 

Výhoda takéhoto nástroja je v tom, že Google k údajom dopĺňa aj kľúčové slová, pomocou 

ktorých používatelia stránku našli. 

V obidvoch prípadoch sú zbierané nasledujúce údaje: 

 počet návštev 

 zoznam stránok sídla, ktoré používateľ navštívil 

 približný čas, ktorý používateľ strávil na webovom sídle 

 najnavštevovanejšie stránky 

 z akého webového sídla používateľ prišiel 

 približná geografická lokácia návštevníka (Thelwall, 2009). 

Nedostatkom analýzy transakčných logov je istá miera nepresnosti údajov. Používatelia sú 

odlišovaní na základe IP adresy počítača. Ak teda viacerí používatelia pristupujú na webové sídlo 

z jedného počítača, tak v údajoch nie sú rozlíšení. Rovnako môže nastať problém pri identifikácii 

lokácie na základe IP adresy počítača, alebo stanovení času, ktorý používateľ venoval webovému 

sídlu pri viacerých otvorených lištách na prehliadači. Údaje môžu byť skreslené aj pripojením sa 

používateľa cez proxy server (Huntington, Nicholas, Jamali, 2007).  

 

9.4.2 Štatistiky použitia časopisov 

 

Online verzie vedeckých časopisov umožňujú získavať informácie o štatistike prístupov 

k jednotlivým častiam časopisu, teda k jednotlivým článkom. Štatistikami použitia časopisov sa 

zaoberá niekoľko projektov. Štandardizácii formátu a štruktúry štatistík využívania sieťových 

elektronických zdrojov sa venoval projekt COUNTER (Counting Online Usage of Networked 

Electronic Resources). Cieľom projektu MESUR (MEtrics from Scholarly Usage of Resources) 

je vytvorenie metrík na hodnotenie vplyvu a kvality časopisov na základe ich použitia ako 
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doplnok k impakt faktoru. Projekt SUSHI (Standardized Usage Harvesting Initiative) je 

venovaný štandardizácii automatického zberu údajov o použití časopisov. 

V  roku 2007 bol predstavený indikátor Journal usage factor JUI, ktorého autorom je Shepherd 

(2007). Vypočíta sa nasledovne  

  

  

 

Použitie časopisu znamená úspešnú žiadosť o sprístupnenie plného textu článku.  

Porovnateľný indikátor kvality a vplyvu časopisu je impakt faktor, ktorý je vypočítaný na základe 

citácií. Citovanie článku predstavuje v tomto zmysle jeho použitie. Treba si však uvedomiť, že 

takto definované použitie je orientované len na „píšucich― používateľov, teda autorov. Impakt 

faktor nezohľadňuje použitie článku jeho prečítaním. Výhoda indikátor JUI je preto v tom, že je 

orientovaný na čitateľov článkov. 

 

9.4.3 Štatistiky sťahovania súborov 

 

Štatistiky sťahovania súborov sú časťou štatistík použitia časopisov. Stiahnutie súboru je 

charakteristika konkrétneho článku. Stiahnutia článku môžu byť analyzované v súvislosti 

s časovým hľadiskom alebo geografickou polohou používateľa. Stiahnutie článku však nemusí 

znamenať aj jeho použitie, pretože nič nehovorí o tom, či používateľ článok aj prečítal, ale môže 

signalizovať mieru záujmu o daný článok (Vorndran, Botte, 2008). 
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