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Úvod 

Informačné a komunikačné technológie (IKT) významne ovplyvnili vedu v spôsoboch 
vedeckej komunikácie, získavania informácií, metódach práce, možnostiach spolupráce  
a v poskytovaní celého radu možností komunikovať a propagovať výsledky vedeckých vý-
skumov. V kontexte týchto zmien sa veda charakterizuje prívlastkami digitálna, otvorená,  
resp. veda 2.0 (Steinerová 2014). 

Zvyšovanie významu i finančnej náročnosti  vedeckých výskumov si vyžaduje nástro-
je na hodnotenie a porovnanie vedcov, vedeckých tímov, či inštitúcií (Ondrišová 2011). Pri 
hodnotení sa z podstatnej časti využívajú metódy bibliometrie založené na kvantitatívnych 
ukazovateľoch sledujúcich počty publikovaných prác a získaných citácií (impakt faktor,  
h-index).  Napriek známym obmedzeniam súčasnej formy hodnotenia vedy  (nerovnomerné 
pokrytie citačných databáz, odlišnosti citačných a publikačných zvyklostí medzi vednými 
odbormi, spochybňovanie citácie ako ukazovateľa kvality a vplyvu) (Bowman a Stergiou  
2008) a často aj nesprávnym použitiam (použitie hodnoty impakt faktora časopisu pri hod-
notení kvality v ňom publikovaného článku) (Garfield 2006), presadzujú sa nové formy 
hodnotenia len veľmi ťažko a digitálna veda je v evaluácii obmedzená najmä na tradičné 
formy publikovania (články v časopisoch, monografie, zborníky z konferencií) a hodnotenia. 

Digitálne prostredie však umožňuje hodnotenie širšieho dosahu vedeckých výstupov 
metódami, ktoré lepšie korešpondujú so súčasným pohľadom na vedu ako na otvorený sys-
tém, novými technológiami i spôsobom práce vedcov. 

1  Bibliometria 

Bibliometria ako vedná disciplína poskytujúca metódy na hodnotenie kvality a vplyvu 
publikácií, vedcov a inštitúcií sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi tvorby, šírenia a použi-
tia zaznamenaných informácií (Tague-Sutcliffe 1992). Presun vedeckej komunikácie do 
webového resp. internetového prostredia znamenal podstatné zmeny vo všetkých troch sle-
dovaných oblastiach  – v tvorbe, šírení a použití informácií. 
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•Aspekty tvorby informácií. Na základe údajov z citačných databáz sa dá v súvislosti 
s procesom tvorby zistiť, z akej literatúry a výskumov autor vychádzal, počet spoluautorov, 
spolupracujúce organizácie, prípadne krajiny, grantová podpora atď. Ďalšie aspekty spojené 
napríklad s motiváciou autorov pri výbere a citovaní zdrojov  je možné skúmať prostredníc-
tvom kvalitatívnych metód. 

Online prostredie odkrýva procesy vo vedeckej práci, ktoré boli pred verejnosťou skryté. 
Ide hlavne o neformálnu komunikáciu s kolegami, či množstvo prečítaných vedeckých 
prác, ktoré neboli vo vedeckých výstupoch citované, ale priamo i nepriamo ovplyvnili výs-
kum. V súčasnosti vedci  neformálnou online komunikáciou, diskusiami, vytváraním zálo-
žiek, odporúčaniami, využívaním sociálnych sietí zanechávajú digitálnu stopu, ktorá je sle-
dovateľná a poskytuje údaje, ktoré môžu byť ďalej spracované a využité. Proces samotného 
výskumu a tvorby jeho výstupov je tak detailnejšie opísateľný.  

•Aspekty šírenia informácií. Oproti tradičným formám komunikačných kanálov 
a typov výstupov sa ich variabilita podstatne zvýšila. Charakteristickým prvkom pri šírení 
informácií je otvorenosť, ktorá sa týka publikovania v režime Open Access a komunikácii 
vedeckých poznatkov širšej vedeckej a nevedeckej verejnosti. Okrem tradičných foriem vý-
stupov sa k produktom vedy zaraďujú softvéry, výskumné údaje, blogy, prezentácie, videá 
a pod. Pri ich šírení sú využívané digitálne repozitáre, časopisy Open Access, nástroje webu 
2.0 – sociálne siete, referenčné manažéry, odporúčacie a záložkové systémy. 

•Aspekty použitia informácií. Kým citácia znamená „použitie“ publikácie inými 
vedcami, obmedzuje sa toto použitie len na citovateľné vedecké  výstupy a len na  autorov 
publikácií. Vynecháva sa tak dopad na veľkú skupinu vedeckej komunity tvorenú „len“ 
čitateľmi, ktorí však môžu využiť informácie z publikácie v dennej práci, klinickej praxi, 
vo vývoji nových technológií, či pri štúdiu na univerzite (Haustein 2014). Digitálne prostre-
die poskytuje nástroje na zisťovanie použitia informácií čitateľmi na základe počtu sprístup-
není a stiahnutí dokumentu, navyše umožňuje skúmať širší dopad publikačných výstupov 
prostredníctvom údajov zo sociálnych sietí, záložkových systémov, referenčných manažé-
rov a pod. 

 
Na základe výskumov zmien vo využívaní digitálneho prostredia vedcami sa bibliome-

tria snaží vytvoriť indikátory vplyvu a kvality vedeckých výstupov, ktoré by boli alternatí-
vou, resp. doplnkom tradičných indikátorov a ktoré by zohľadňovali nielen vedecký, ale aj  
sociálny, technologický a edukačný dosah vedeckých produktov. Ako sa vyvíjal web a spô-
soby jeho využitia vo vede, vyvíjala sa aj bibliometria smerom k webometrii a altmetrii.  

2  Webometria 

Webové prostredie využívali vedci od jeho počiatku. Dokonca aj samotný web vznikol  
vo vedeckej inštitúcii CERN a prvotným zámerom jeho autora Tima Berners-Leea bolo spro-
stredkovať automatické zdieľanie informácií medzi vedcami univerzít a inštitúcií po celom 
svete (The birth of the web 2015). Na potrebu skúmať vedeckú komunikáciu v elektronic-
kom prostredí upozornil už v roku 1995 Bossy (1995), ktorý pre disciplínu zaoberajúcu sa 
touto oblasťou použil termín netometria. Prepojenie webových dokumentov hypertextovými 
odkazmi je formálne podobné  s prepojením dokumentov bibliografickými odkazmi. Otáz-
kou zostáva, ako sa dá takéto prepojenie interpretovať, či sú hypertextové odkazy porovna-
teľné s citáciami a či sa dá prostredníctvom nich merať kvalita a vplyv dokumentu vo webo-
vom prostredí. Prvé bibliometrické štúdie zamerané na web skúmali možnosti aplikácie 
metód citačnej analýzy pri analýze hypertextových odkazov (Bossy 1995; Larson 1996; 
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Almind a Ingwersen 1997). Analyzované boli aj možnosti merateľnosti a hodnotenia vplyvu 
na webe na základe počtu hypertextových odkazov, webových citácií, či počtu stiahnutí 
dokumentu. Koncom 90. rokov sa vyprofilovala webometria ako disciplína zameraná na 
skúmanie kvantitatívnych aspektov konštrukcie a využívania informačných zdrojov, štruk-
túr a technológií na webe čerpajúc z bibliometrických a informetrických prístupov (Björne-
born 2004). 

Zdrojmi údajov webometrických analýz boli a sú prevažne komerčné vyhľadávacie 
nástroje alebo databázy hypertextových prepojení stránok vytvorené robotmi webometric-
kých softvérov. Nakoľko je citačná analýza obmedzená len na údaje z citačných databáz, 
počiatočné očakávania  a optimizmus autorov webometrických štúdií súviseli s možnosťou 
sledovať odkazy na publikácie v celom webovom priestore a zistiť tak ich využitie aj v iných 
typoch elektronických zdrojov (webové stránky, sylaby kurzov, prezentácie). Údaje v plate-
ných citačných databázach vznikajú systematickou indexáciou všetkých citovaných zdrojov 
pochádzajúcich z článkov vybranej množiny kvalitných vedeckých časopisov. Údaje z we-
bových vyhľadávačov sú oproti citačným databázam voľne dostupné, no nie sú jasné krité-
riá hodnotenia stránok a spôsob indexovania alebo odstránenia duplicít pri jednotlivých 
vyhľadávacích nástrojoch. Analýzy nie je možné opakovať, pretože výsledky vyhľadávania 
sa menia v čase rovnako ako hypertextové prepojenia (Thelwall 2007). Navyše sa mení aj 
politika komerčných vyhľadávačov a sprístupnenia výsledkov vyhľadávania cez API sú pre 
webometrické analýzy obmedzované (Thelwall 2014). Kým v začiatkoch webometrických 
štúdií boli využívané vyhľadávače AltaVista, Yahoo, Google, ktoré umožňovali automatic-
ký zber údajov, v súčasnosti sa na tieto účely dá v obmedzenej miere použiť len vyhľadávač 
Bing.  

Na hodnotenie webového impaktu vedeckých výstupov, vedcov, inštitúcií sa vo webo-
metrických analýzach využívajú: 

– hypertextové odkazy, 

– citácie a zmienky na webe, 

– citácie URL, 

– použitie dokumentu. 
 

Hypertextové odkazy – počet odkazov na stránku ako indikátor jej vplyvu vznikol ako 
paralela k citáciám a ich úlohe v evaluačnom procese. Je jedným z najdôležitejších kritérií 
pri hodnotení kvality relevantných stránok vo vyhľadávacích strojoch. V kontexte webome-
trických hodnotení je tento indikátor integrovaný  do algoritmu  využívaného v medzinárod-
nom rankingu univerzít „Ranking web of universities“, ktorý dvakrát do roka porovnáva 
svetové univerzity na základe webometrických parametrov. Výsledky sú zverejňované na 
webovom sídle http://www.webometrics.info/. 

Citácie a zmienky na webe – pri tejto metóde sa zisťuje počet výskytov názvu publi-
kácie, resp. mena vedca či inštitúcie na webových stránkach. Nakoľko sa vyhľadávanie 
aplikuje na celý web, môžeme zistiť citácie nielen z iných publikácií, ale aj z ďalších typov 
zdrojov. Na druhej strane môžu byť výsledky dosť skreslené napríklad odkazmi z navigácií 
digitálnych knižníc a databáz knižníc (Kousha a Thelwall 2014). 

Citácie URL – hodnotenie vplyvu na základe počtu citácií konkrétneho URL je apliko-
vateľné na širšie spektrum webových objektov ako sú videá, webové stránky, blogy a prezen-
tácie.  Podmienkou je explicitné uvedenie URL na webovej stránke. Odkazy na URL spro-
stredkované iným textom sa nedajú týmto spôsobom zistiť (Thelwall 2011). 
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Použitie dokumentu – za použitie dokumentu sa považuje jeho prečítanie v html for-
máte, alebo jeho stiahnutie najčastejšie vo formáte pdf. Podobné štatistiky sú integrované 
do digitálnych repozitárov, voľne dostupných časopisov alebo na stránkach vydavateľov. 
Potreba štandardizácie indikátorov použitia dokumentov v online prostredí viedla ku vzniku  
projektu COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources), ktorý 
od roku 2002 poskytuje štandardy pri zaznamenávaní a prezentovaní štatistík online použi-
tia dokumentov. Cieľom je dosiahnutie ich konzistentnosti, kompatibility a definovanie 
indikátorov kvality a vplyvu dokumentu na základe jeho použitia (About COUNTER 2014). 
V rámci projektu bol napríklad na základe online použitia dokumentov definovaný faktor 
použitia časopisu UFJ (Usage Factor: Journals) ako alternatíva k impakt faktoru (Usage 
Factor 2015).  

Webometrické analýzy založené na výsledkoch komerčných vyhľadávacích strojov 
môžu priniesť zaujímavé výsledky. Z hľadiska využívania pri hodnotení vedy sú však ťažko 
porovnateľné s tradičnými bibliometrickými ukazovateľmi. Môžu ich doplniť, ale nie nahra-
diť. Problematická je kontrola kvality a čoraz zložitejšie je aj získavanie údajov.  

Vedúcou osobnosťou webometrických výskumov je Mike Thelwall, britský profesor 
informačnej vedy a vedúci skupiny Statistical Cybermetrics Research Group na Univerzity 
Wolverhampton. Skupina vytvára platformu pre teoretický a praktický výskum v oblasti 
webometrie vývojom softvérov Webometric Analyst a SocSciBot a poskytovaním výsled-
kov vlastného výskumu metód a teoretických východísk webometrických analýz (Lewitt  
a Thelwall 2014). 

S vývojom webu sa objavujú aj ďalšie možnosti a príležitosti sledovať a hodnotiť ve-
decké výsledky v širšom kontexte. Charakteristickým znakom webu 2.0 je jeho sociálny 
aspekt pri spoluvytváraní obsahu, kolaborácii, diskusii, vyhľadávaní, zdieľaní, hodnotení 
a filtrovaní zdrojov. Takto koncipovaný web poskytuje nielen bohatý obsah, ale je cenným 
zdrojom informácií o správaní sa más na vedecké a komerčné účely.  

Veľmi prirodzene prenikli nástroje webu 2.0 do vedeckých procesov a pomáhajú ved-
com v celom cykle vedeckého výskumu pri výbere témy, spolupracovníkov, vyhľadávaní 
relevantných zdrojov, ich zdieľaní, filtrovaní, hodnotení, pri výbere metód, ich aplikovaní, 
zbere, interpretácii a vizualizácii údajov, kolaborácii,  diskusiách a publikovaní výsledkov 
celým radom foriem. Tieto nástroje majú potenciál zvýšiť viditeľnosť, dostupnosť a čítanosť 
publikácií prispievajúcich autorov (Liu a Adie 2014). Zároveň poskytujú možnosti sledovať 
procesy, otvoriť vedu širokej verejnosti a v neposlednom rade dávajú priestor na kvantifiká-
ciu jednotlivých zložiek vedeckých procesov a následnú evaluáciu vedcov, vedeckých vý-
stupov a inštitúcií v širšom sociálnom kontexte. Získané indikátory predstavujú alternatívu 
k tradičným metódam hodnotenia vedcov a preto sú označované ako alternatívne.  

3  Altmetria 

S myšlienkou využiť údaje zo sociálnych médií (sociálne siete, blogy, mikroblogy, zá-
ložkové systémy, diskusné skupiny a  referenčné manažéry) pri kvantitatívnom hodnotení 
vplyvu vedcov a vedeckých výstupov prišli Priem, Taborelli, Groth a Neylon vo svojom 
manifeste (2010). Indikátory vytvorené na základe týchto údajov nazvali „altmetrics“ – alter-
natívne indikátory/metriky, ako alternatívu k tradičným indikátorom (impakt faktor, počet 
citácií, počet publikácií, h-index). Anglický názov altmetrics (altmetria) sa používa aj ako 
názov vednej oblasti zaoberajúcej sa štúdiom a využívaním merania vedeckého vplyvu na 
základe aktivít pri používaní nástrojov v online prostredí (Priem 2014). 
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Kým predmetom výskumu webometrie je konštrukcia, štruktúra a technológie webu 
a webometrické indikátory sú využiteľné aj mimo vedeckého prostredia, altmetriu môžeme 
považovať za podoblasť webometrie, pretože napriek tomu, že tiež skúma web, má však 
užšie zameranie. Zaoberá sa nástrojmi webu 2.0 len v súvislosti s ich odozvou na vedecké 
výstupy, skúma dosah vedeckých výstupov pri aktivitách v online prostredí (Priem, Groth, 
Taraborelli 2012). Posun webometrie smerom k altmetrii možno badať aj vo webometric-
kom softvéri Webometric Analyst, ktorý rozširuje svoju funkcionalitu o zbieranie a spraco-
vanie údajov zo sociálnych médií. Dôležitým faktorom presunu záujmu je pomerne jedno-
duchá dostupnosť údajov pre altmetriu oproti stále ťažšiemu získavaniu webometrických 
údajov z vyhľadávačov. 

Tradičný spôsob merania a hodnotenia kvality a vplyvu vedeckej publikácie je založený 
na „tradičných“ formách publikačných výstupov a ich citáciách (ohlasoch) rovnako v „tra-
dičných“ formách publikácií. Takéto hodnotenie sa ukazuje ako nedostatočné aj z hľadiska 
širokého spektra foriem publikačných výstupov v online prostredí, ktoré nie sú pri hodnotení 
akceptované. Pri súčasnej dynamike všetkých procesov je prekážkou aj dlhý čas čakania na 
publikovanie nových výsledkov vedy a ešte dlhšie obdobie, kým je dostupná  odozva v po-
dobe citácií. Citácie mapujú dosah publikácie na malú časť vedcov, ktorí sú autormi nových 
publikácií, orientujú sa len na formálnu vedeckú komunikáciu bez schopnosti zachytiť vplyv 
vedeckej práce v širších súvislostiach (Priem 2014).  

Vedci sú v priebehu výskumu ovplyvňovaní celým radom faktorov, ktoré patria do ne-
formálnej komunikácie. Diskutujú s kolegami, študujú množstvo publikácií, označujú články, 
ktoré považujú za zaujímavé a ku ktorým sa vracajú v priebehu hľadania a štúdia relevant-
ných zdrojov k výskumu. Online nástroje im umožňujú informácie vyhľadávať, ale aj ko-
mentovať a zdieľať často ešte pred ich oficiálnym publikovaním. Zrýchľuje sa tak proces 
komunikovania nových poznatkov a získavania odozvy, ktorá je kvantifikovateľná alterna-
tívnymi indikátormi. Pri indikátoroch sa používa aj označenie „article level metrics“ (použí-
vané v Public Library of Science), ktoré zdôrazňuje kvantifikáciu dosahu na úrovni jednot-
livých článkov oproti často nesprávnemu hodnoteniu článku na základe indikátora hodnotia-
ceho časopis, v ktorom je článok publikovaný (impakt faktora).  

3.1  Výhody alternatívnych indikátorov 

Výhody alternatívnych indikátorov oproti tradičným citáciám by sa dali zhrnúť do šty-
roch oblastí (Bornmann 2014, Priem et al. 2010, Wouters a Costas 2012):  

– hodnotenie vplyvu v širšej vedeckej a aj nevedeckej komunite, 

– diverzita hodnotených vedeckých produktov a získavaných údajov, 

– rýchlosť získania odozvy krátko po publikovaní či zverejnení, 

– otvorenosť pri získavaní údajov. 
 

Hodnotenie vplyvu v širšej vedeckej a aj nevedeckej komunite. V kontexte hnutia 
Open Access majú vedci tendenciu a snahu prezentovať svoje výsledky nielen pred vedeckou, 
ale aj pred nevedeckou verejnosťou. Sociálne médiá predstavujú nástroj na šírenie, zdieľanie 
a komentovanie vedeckých výstupov vo všetkých fázach výskumného procesu rôznymi 
aktérmi, ktorí sa podieľajú na využívaní publikovaných poznatkov. Kým v prípade citácií 
sa odozva týka len malej skupiny vedeckej komunity – autorov, alternatívne indikátory sú 
orientované na čitateľov a zaznamenávajú tak širší dosah vedeckej práce, pretože táto sku-
pina používateľov môže znalosti aplikovať napríklad vo vzdelávacom procese alebo v praxi. 
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Sociálne médiá navyše dokážu poskytnúť detailnejšie demografické údaje o používateľoch 
na základe ich zverejneného profilu (vek, pohlavie, vedecká hodnosť, vedný odbor, geogra-
fické údaje). 

 

Diverzita hodnotených vedeckých produktov a získavaných údajov. Niektoré agen-
túry poskytujúce vedecké granty pri hodnotení projektov a vedeckých tímov od riešiteľov 
nevyžadujú len zoznam publikácií, ale používajú všeobecnejší termín „vedecký produkt“ 
(Piwowar 2013). Okrem publikácií sa sem zaraďujú výskumné údaje, softvér, copyright, 
algoritmy, sivá literatúra a prezentácie. Diverzita sa týka aj údajov získaných pri rôznych 
interakciách používateľov s vedeckými produktmi (stiahnutie, záložkovanie, komentovanie, 
označenie „Páči sa mi.“ atď.) 

 

Rýchlosť získania odozvy krátko po publikovaní či zverejnení. Na ohlasy v podobe 
citácií je potrebné čakať pomerne dlhé obdobie, ale alternatívne indikátory sledujú ohlas 
získaný vedeckým produktom takmer hneď po jeho zverejnení. Reakcia vedeckej komunity 
na zaujímavý vedecký výstup sa prejaví komentármi, stiahnutím alebo záložkovaním a je 
dôležitá nielen pre autora, ale aj pre potenciálnych čitateľov. Manifest altmetrie (Priem et 
al. 2010) sa začína heslom „Nikto nemôže čítať všetko“. Alternatívne indikátory predstavu-
jú filter, pomocou ktorého sa môžu vedci orientovať v množstve nových publikácií. Auto-
matické získavanie údajov je priebežné a každá nová zmienka sa hneď prejaví na hodnotách 
indikátorov. 

 

Otvorenosť pri získavaní údajov. Údaje sa z webových nástrojov získavajú prostred-
níctvom rozhrania pre programovanie aplikácií API (Application Programming Interface), 
ktoré je voľne dostupné. Otvorenosť a transparentnosť sa týka  nielen údajov, ale aj algorit-
mov, ktoré  ich zbierajú a interpretujú (Wouters a Costas 2012).  

3.2  Obmedzenia alternatívnych indikátorov  

Obmedzenia alternatívnych indikátorov súvisia prevažne s tým, že ide o novú oblasť, 
ktorej zatiaľ chýba komplexnejšie teoretické zázemie. Jason Priem (2014) sa zameriava na 
tri oblasti limitujúce používanie alternatívnych indikátorov: 

• Chýbajúca teória altmetrie, ktorá by poskytovala základ pre štandardizáciu ukazo-
vateľov, ich vzájomné  vzťahy a  interpretáciu jednotlivých indikátorov v kontexte spôsobu 
a dôvodov využívania analyzovaných online nástrojov (Bornmann 2014).  

• Možná manipulácia údajov. Pravidlá hodnotenia vedcov ovplyvňujú správanie 
vedcov. Tak, ako sa neetické praktiky objavujú pri citačnom a publikačnom správaní, môžu 
sa vyskytnúť aj pri altmetrických indikátoroch. Použitie robotov na automatické sťahovanie 
súborov, autocitácie v blogoch, či falošné profily na sociálnych sieťach môžu ovplyvniť 
konečné hodnotenie (Priem 2014).  

• Skreslenosť výsledkov. Toto obmedzenie súvisí s otázkou, nakoľko je možné pova-
žovať prostredie sociálnych médií za reprezentatívny obraz celej vedeckej komunity. Nie 
všetci vedci používajú sociálne médiá a nástroje analyzované altmetriou. K faktorom, ktoré 
ovplyvňujú používanie týchto nástrojov môžeme zaradiť vek používateľov (častejšie ich 
využívajú mladší vedci), vednú oblasť (menšie využívanie v humanitných odboroch) alebo 
krajina, v ktorej používatelia pôsobia (v niektorých krajinách sa nástroje zatiaľ nezvyknú 
využívať) (Thelwall a Kousha 2015). Indikátory môžu zvýhodňovať aj tých vedcov, ktorí 
dokážu technológie webu 2.0 efektívne využiť vo svoj prospech (Wouters a Costas 2012). 
Výsledky môžu byť rovnako skreslené  rôznou atraktívnosťou témy pre nevedeckú verejnosť. 
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3.3  Nástroje altmetrie 

Nástroje, ktoré sa používajú v súvislosti s altmetriou môžeme rozdeliť na dve skupiny: 

• Nástroje poskytujúce údaje – do tejto skupiny zaraďujeme zdroje údajov – nástroje 
využívané vedeckou a nevedeckou verejnosťou na prezentovanie, zdieľanie, komentovanie, 
hodnotenie a záložkovanie vedeckých výstupov. Používatelia integrujú tieto nástroje do 
svojich bežných aktivít. Môžu to byť vedci, ktorí prezentujú vedecké výstupy, vedci, ktorí 
sledujú dianie vo vede a nástroje využívajú v každodennej praxi a rovnako môže ísť o laickú 
verejnosť, ktorá sa z rôznych dôvodov zaujíma o vybrané oblasti vedy. 

• Nástroje poskytujúce služby – sem patria nástroje, ktoré pravidelne zbierajú, upra-
vujú a vo vhodnej forme prezentujú údaje od poskytovateľov údajov prostredníctvom alter-
natívnych indikátorov. 

Vzťahy medzi nástrojmi a používateľmi sme zobrazili na obr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 

 Nástroje altmetrie 

3.3.1  Poskytovatelia  údajov 

Zdroje údajov altmetrie sú rôznorodé tak, ako sú rôznorodé nástroje webu 2.0, ktoré sa 
analyzujú. Tieto nástroje môžu, ale nemusia byť určené špeciálne vedcom. Niektorí posky-
tovatelia altmetrických indikátorov rozdeľujú zdroje na verejné a vedecké, no toto rozdelenie 
nie je vždy jednoznačné, pretože niektoré nástroje sú využívané ako vedeckou, tak aj neve-
deckou verejnosťou. 
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K najčastejšie analyzovaným zdrojom údajov patria: 

• referenčné manažéry – Mendeley, CiteULike,  

• blogy, 

• sociálne siete,  

• nevedecké – Twitter, Facebook, Google+, 

• vedecké – ResearchGate.net, Academia.edu, getCITED.org, SSRN.com, 

• záložkové systémy – Delicious, 

• odporúčacie systémy – Reddit, F1000Prime, 

• zdieľanie prezentácií – SlideShare, 

• zdieľanie softvéru – GitHub, 

• úložiská vedeckých výstupov (údaje, obrázky, prezentácie, videá, dokumenty, pre-
printy) – Figshare, inštitucionálne repozitáre, 

• encyklopédie – Wikipédia, 

• recenzné fóra – PubPeer, Publons, 

• masmédiá. 

Všetky  nástroje sú monitorované a prostredníctvom API sa sledujú a získavajú počty 
zmienok, stiahnutí, prečítaní, odporúčaní a záložkovaní vedeckých výstupov spolu s dostup-
nými detailnejšími  informáciami o používateľoch. 

Zastrešujúci termín alternatívny indikátor reprezentuje široké spektrum meraných jed-
notiek (označenia „páči sa mi“ na sociálnej sieti, odporúčanie, stiahnutie), ktoré majú rôznu 
funkciu a mieru vplyvu vedeckého výstupu. Variabilita zdrojov údajov vedie k nutnosti spájať 
podobné indikátory/údaje. S narastajúcim množstvo aktérov, ktorí poskytujú altmetrické 
služby narastá aj počet ich rôznych kategorizácií.   

3.3.2  Poskytovatelia služieb 

Hlavnou úlohou poskytovateľov služieb je monitorovanie a zber údajov od poskytova-
teľov. Tieto údaje sú nástrojmi spracované a prezentované spôsobom, ktorý pomáha použí-
vateľom porozumieť významu indikátorov tak, že hodnoty indikátora pre sledovaný vedec-
ký výstup dávajú  do kontextu s hodnotami iných podobných vedeckých výstupov (Roemer 
a Borchardt 2015a). 

Hoci je altmetria veľmi mladá oblasť, na teoretické analýzy možností hodnotenia vedec-
kých produktov alternatívnymi indikátormi zareagovalo viacero aktérov vytvorením apliká-
cií, ktoré reálne otestovali možnosti zberu  údajov a ich prezentovania (Das a Mishra 2014). 
Viaceré z nich už skončili svoju činnosť a postupne sa vyprofilovalo niekoľko stabilnejších 
nástrojov. Tieto sa líšia vo viacerých aspektoch: 

• množinou vedeckých výstupov, ktoré sledujú v analyzovaných zdrojoch (obmedze-
nia len na isté časopisy, vydavateľstvá, databázy záznamov, vedecké výstupy prihlásených 
používateľov), 

• formami sledovaných vedeckých výstupov (články, softvér, prezentácie, množiny 
údajov, obrázky), 

• cieľovou skupinou (vedci, vydavatelia, knižnice, grantové agentúry), 

• kategorizáciou alternatívnych indikátorov, 
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• spôsobom prezentácie výsledkov, 

• funkcionalitou,  

• cenou za služby. 

3.3.2.1  Public Library of Science (PLoS) 

PLoS (www.plos.org) začala prezentovať indikátory na úrovni článkov ako doplnok 
k indikátorom na úrovni časopisov. Na základe údajov z webových aplikácií a sociálnych 
médií už v roku 2009 pod názvom Article-level metrics (ALM) poukazovali na širší sociál-
ny vplyv článkov z Open Access časopisov patriacich do PLoS (Das a Mishra 2014). Na 
základe hlbšej analýzy bola prehodnotená pôvodná kategorizácia indikátorov a v súčasnosti 
 PLoS kategorizuje indikátory podľa spôsobu interakcie používateľov s vedeckým výstu-
pom (Lin a Fenner 2013). Získané údaje rozdeľuje do piatich skupín. Vedecký výstup môže 
byť: 

• prezretý – prezretia vo forme html, stiahnutia vo forme pdf, xml, 

• uložený – uloženie v referenčných manažéroch, 

• diskutovaný – zmienka resp. diskusia na sociálnych sieťach, blogoch, vo Wikipédii, 
v médiách, 

• odporúčaný – v aplikácii F1000Prime, 

• citovaný – v citačných registroch. 
 
Poradie týchto skupín nie je náhodné. Je usporiadané podľa intenzity spojenia používa-

teľa s dokumentom. Na začiatku interakcie vedca s dokumentom je jeho prezretie a za naj-
silnejší vplyv vedeckého výstupu sa považuje jeho citovanie v inej vedeckej publikácii (Lin 
a Fenner 2013). 

3.3.2.2  Altmetric 

Altmetric, dostupný na stránke altmetric.com, je nástroj, ktorý vznikol v roku 2011 
(Altmetric 2015). Každý sledovaný vedecký výstup je ohodnotený jedinou hodnotou indiká-
tora Altmetric Score podľa množstva pozornosti, ktorú získal. Algoritmus na jeho výpočet 
je založený na váženom počte zmienok resp. stiahnutí. Jednotlivé zdroje údajov sú ohodno-
tené rôznymi váhami reprezentujúcimi ich dôležitosť a vplyv. Indikátor je aplikovateľný len 
na vedecké články z časopisov s identifikátorom DOI (digital object identifier), PubMed ID 
alebo arXiv ID.  

Nástroj môže byť integrovaný na webovú stránku článku, alebo formou záložky v pre-
hliadači sprístupňuje funkcionalitu pre zobrazovaný článok. Typický symbol nástroja Alt-
metric má tvar farebného kotúča, v ktorom sa nachádza hodnota indikátora. Jednotlivé farby 
predstavujú zdroje údajov analyzované pre daný článok. Na obr. 2 sú zobrazené základné 
alternatívne indikátory pre konkrétny článok. Hodnota Altmetric Score je 301, článok bol 
13-krát spomenutý v blogoch, 270-krát spomenutý na sociálnej sieti Tweeter, 9-krát na so-
ciálnej sieti Facebook, 2-krát citovaný vo Wikipédii a 13-krát spomenutý na sociálnej sieti 
Google+.  
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Obr. 2 

Ukážka hodnotenia nástrojom Altmetric 

Po kliknutí sa zobrazia detailnejšie informácie o jednotlivých zdrojoch údajov a demo-
grafické údaje používateľov (obr. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 

Geografické a demografické údaje o používateľoch v nástroji Altmetric 

Nástroj Altmetric poskytuje aj údaje pre vyššiu úroveň agregácie pre vydavateľov, uni-
verzity, knižnice a autorov prostredníctvom aplikácií Explorer a Institutional.  
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3.3.2.3  Impactstory 

Voľne dostupný nástroj Impactstory je dostupný na stránke http://impactstory.org.  
Používatelia nástroja si po prihlásení môžu importovať svoje vedecké výstupy, ktoré budú 
následne sledované u poskytovateľov údajov. Výstupmi môžu byť publikácie, množiny 
údajov, obrázky, postery, prezentácie, softvér a pod. Pre každý vedecký výstup sa zobrazu-
jú indikátory rozdelené do kategórií podobných ako používa PLoS: 

• prezretý, 
• uložený, 
• diskutovaný, 
• odporúčaný. 

Farebne sú odlíšené hodnoty z verejných a vedeckých zdrojov. Impactstory porovnáva 
vedecký výstup s ostatnými a najlepšie označuje prívlastkom „highly“ ako napríklad „highly 
cited“ (vysoko citovaný). Na obr. 4 je ukážka príklad profilu Carla Boettigera. Vľavo sú 
zobrazené počty jednotlivých druhov jeho vedeckých produktov a vpravo sú zobrazené 
indikátory pre konkrétne vedecké výstupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Obr. 4 

Ukážka hodnotenia nástrojom Impactstory 

3.3.2.4  PlumX 

Nástroj (dostupný zo stránky plumanalytics.com/) vznikol v roku 2012 a od roku 2014 
je súčasťou skupiny EBSCO Information Services (Plum Analytics 2015). Zbiera údaje 
o vedeckých výstupoch, ktoré nadefinuje používateľ po prihlásení. Vedecké práce sú identi-
fikované prostredníctvom DOI, URL, PubMed ID alebo môžu byť importované z databáz. 
Používatelia  majú možnosť zaraďovať sa do väčších celkov (podľa katedier, tímov) a zob-
razovať štatistiky podľa vyšších úrovní agregácie. PlumX rozlišuje päť typov údajov:   
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• použitia – stiahnutia, prezretia, výpožičky, 

• zachytenia – záložky, zaradenie medzi obľúbené položky, 

• zmienky – blogy, médiá, wikipédia, komentovania, 

• sociálne médiá – mikroblogy, zdieľania, označenia „páči sa mi“, 

• citácie – citačné databázy, patenty. 

Na obr. 5 je ukážka zobrazovania alternatívnych indikátorov pre konkrétny vedecký 
výstup. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 

Ukážka hodnotenia nástrojom PlumX 

3.3.2.5  Scopus 

Alternatívne indikátory zaradila k jednotlivým dokumentom aj citačná databáza Scopus. 
Sú rozdelené na štyri skupiny: 

• vedecké aktivity – stiahnutia v referenčných manažéroch (Mendeley, CiteULike), 
• sociálne aktivity – zmienky na verejných sociálnych sieťach (Facebook, Twitter), 
• vedecké komentáre – recenzie, blogy expertov a vedcov, Wikipédia, 
• masové médiá. 

Hodnoty indikátorov sú porovnávané s inými publikáciami porovnateľnými podľa troch 
kritérií – dátumu publikovania, typu dokumentu a vednej disciplíny (Beatty 2015).  

Pri hodnotení alternatívnymi indikátormi sa zobrazuje aj hodnotenie tradičným indiká-
torom – citáciami. Na obr. 6 je ukážka formy zobrazovania hodnotenia konkrétnej publiká-
cie.  

Z obrázku je zrejmé, že citačná databáza Scopus má k dispozícii podrobnejšie údaje 
o počtoch citácií podľa vedných oblastí a okrem celkového počtu citácií zobrazuje hodnotu 
citačného vplyvu normovaného podľa vednej oblasti a postavenie publikácií v porovnaní 
s inými publikáciami v danom odbore na základe percentilu.  

Jednotlivé nástroje sa v mnohých aspektoch líšia a v mnohých sú si podobné. Zostáva 
na používateľoch, ktorý nástroj je pre nich najvhodnejší. Pre lepšiu orientáciu používateľov, 
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ktorí sledujú alternatívne indikátory by bola potrebná harmonizácia medzi jednotlivými 
poskytovateľmi štatistík altmetrie pri ich zoskupovaní a agregácii (Lin a Fenner 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 

Ukážka alternatívnych indikátorov nástroja Scopus 

3.4  Výskum v oblasti altmetrie 

Napriek funkčným nástrojom a čoraz širšiemu využívaniu alternatívnych indikátorov 
pri jednotlivých publikačných výstupoch chýba altmetrii teoretická základňa, ktorá by zjed-
notila prístupy, poskytovala metodológiu a objasňovala význam jednotlivých indikátorov. 
Variabilita zdrojov údajov súvisí s variabilitou aktivít, pri ktorých ich používatelia používa-
jú. Ak chceme hlbšie pochopiť význam samotných údajov, musíme analyzovať spôsoby 
a motívy používania nástrojov, ktoré nám tieto údaje poskytujú. Fenner (2014) kriticky po-
znamenáva, že „altmetria sa viac zaujíma o veci, ktoré sa dajú zmerať, než o veci, ktoré sú 
zmysluplné pre vedecký dosah. Preto meriame pozornosť a sebapropagáciu namiesto vedec-
kého vplyvu“.  Otázka, čo vlastne alternatívne indikátory merajú, je podstatná z hľadiska 
ich prípadného využitia pri hodnotení vedy. Ak meriame vedecký vplyv počtom citácií, tak 
sa ukazuje, že niektoré skúmané nástroje (Mendeley) vedia takýto vedecký dosah indikovať 
veľmi skoro po publikovaní (Thelwall a Kousha 2015).   

Altmetrii chýbajú autoritatívne odporúčania pre praktické využívanie alternatívnych 
indikátorov (Roemer a Borchardt 2015b). Štandardizácia je nutnou podmienkou na ich akcep-
táciu pri hodnotení dopadu vedeckých výstupov. Významným krokom smerom k štandardi-
zácii altmetrie je projekt „Community-Based Standards or Recommended Practices in the 
Field of Alternative Metrics“, ktorým sa zaoberá organizácia NISO (National  Information 
Standards Organization) (NISO 2015). Cieľom je definovanie alternatívnych indikátorov, 
vytvorenie metodológie výpočtu indikátorov vhodných pre rôzne druhy vedeckých výstupov,  
návrh stratégie zlepšenia kvality údajov, propagácia a zjednodušenie používania perzistent-
ných identifikátorov vo vedeckej komunikácii, opis vhodných spôsobov využitia alternatív-
nych metrík pre jednotlivé skupiny používateľov.    
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Narastajúce množstvo publikácií venovaných rôznym aspektom altmetrie svedčí o sna-
he teoreticky podložiť a vysvetliť funkciu indikátorov. Od roku 2013 vyšlo viacero špeciál-
nych čísel významných časopisov venovaných teoretickým aspektom altmetrie (Das a Mishra 
2014). V rámci digitálnej knižnice PLoS bola vytvorená kolekcia publikácií venovaných 
altmetrii. Jej cieľom je zhromaždiť výsledky výskumov v oblasti altmetrie pre potreby ich 
ďalšieho skúmania a využívania v praxi (Priem et al. 2012).  

Publikácie zaoberajúce sa altmetriou sú tematicky zamerané na: 

• Štatistické analýzy zdrojov dát vhodných na altmetriu a ich porovnanie. Zisťuje sa 
korelácia alternatívnych indikátorov predovšetkým s tradičnou formou hodnotenie vedecké-
ho vplyvu – citáciami (Li et al. 2012).  

• Validáciu indikátorov a identifikáciu vplyvov na ich meranie. Skúmanie faktorov, 
ktoré môžu vplývať na hodnoty indikátorov, napríklad vedná oblasť (Costas 2014), typ do-
kumentu, počet spoluautorov (Haustein 2015). 

• Obsahovú analýzu. Extrakcia a analýza kontextuálnych informácií o údajoch využí-
vaných v altmetrii (Stankovic et al. 2010), spracovanie textových informácií na automatickú 
analýzu sentimentu (Kousha a Thelwall 2014). 

• Kvalitatívny výskum opisujúci vedecké využívanie online nástrojov a prostredia. 
Skúmanie motivácie a spôsobov využívania nástrojov, motivácie citovania na sociálnej sieti 
(Priem a Costello 2010). 

• Empiricky podporenú teóriu sprevádzajúcu využitie altmetrie. Skúmanie možností jej 
využitia pri hodnotení vedy na úrovni vedcov, či inštitúcií (Galligan a Dyas-Correia 2013).   

Záver 

Alternatívne indikátory sa spájajú s novou paradigmou (Lin a Fenner 2013), či revolú-
ciou (Taylor 2013) v bibliometrii a scientometrii. Na širšiu akceptáciu pri evaluácii vplyvu 
vedeckých výstupov musí altmetria riešiť podobné problémy ako bibliometria vo svojich 
začiatkoch – vybudovať teoretické základy, zjednotiť pojmový aparát, štandardizovať indi-
kátory, preskúmať kvalitatívnymi metódami motiváciu pri využívaní nástrojov, dôvody 
zdieľania, komentovania, či stiahnutia konkrétneho  vedeckého produktu, navrhnúť empi-
ricky podložené spôsoby ich využívania a pod. Altmetria je len na začiatku. Len hlbšie teo-
retické výskumy ju môžu zaradiť medzi tradičné spôsoby hodnotenia vedeckých výstupov 
a zbaviť indikátory alternatívnosti.  

Okrem indikátorov hodnotenia vedeckého, sociálneho, technologického, ekonomického 
edukačného a kultúrneho vplyvu vedeckých výstupov nám altmetria poskytuje prostriedky 
na teoretické skúmanie formálnej a neformálnej vedeckej komunikácie a odhaľovanie vedec-
kých postupov na základe interakcií vedcov s nástrojmi webu 2.0 (Thelwall a Kousha 2015). 
Táto oblasť si vždy vyžadovala kvalitatívne metódy výskumu a preto bola skúmaná len na 
malej vybranej vzorke vedcov. Dostupnosťou veľkého množstva údajov o informačnom 
správaní sa vedcov na webe vznikla príležitosť na rozsiahlejšie analýzy vedeckej práce 
a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. 

 
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia úlohy projektu “Univerzitného vedeckého 

parku” Univerzity Komenského v Bratislave  č. ITMS 26240220086 a projektu VEGA 

1/0066/15. 
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Resumé 

ALTERNATÍVNE HODNOTENIA VPLYVU VEDECKÝCH VÝSTUPOV  
VO WEBOVOM PROSTREDÍ 

Miriam Ondrišová 

Bibliometria má dlhú tradíciu pri hodnotení vedeckých výsledkov kvantitatívnymi metódami. Je vše-
obecne akceptovaná pri formálnej evaluácii, ktorá sa však obmedzuje len na tradičné typy dokumentov 
a tradičný spôsob merania vedeckého vplyvu prostredníctvom citácií. Presun vedeckej komunikácie 
do webového prostredia a používanie nástrojov webu 2.0 vedeckou komunitou poskytuje možnosti 
merania nielen vedeckého, ale aj sociálneho dosahu vedeckých produktov novými, alternatívnymi me-
tódami webometrie a altmetrie. Príspevok analyzuje a hodnotí motiváciu vznikuwebometrie a altme-
trie, súčasné trendy v teoretických štúdiách a praktickom využívaní alternatívnych indikátorov, ich 
pozitívne aspekty a obmedzenia, ktoré limitujú ich  akceptáciu pri formálnom hodnotení vplyvu vede-
ckých výstupov. 

Summary 

ALTERNATIVE EVALUATIONS OF RESEARCH IMPACT  
IN WEB ENVIRONMENT 

Miriam Ondrišová 

Bibliometrics has in evaluation of research results by quantitative methods a long tradition. It is gene-
rally accepted in a formal evaluation, but it is restricted only to traditional types of documents and to 
a traditional way of measuring of scientific impact by citations. A move of scholarly communication 
to web environment and a use of web 2.0 tools by scholarly community brings possibilities of mea-
suring not only scientific but also a social impact of research products by new, alternative methods  
of webometrics and altmetrics. In the paper we analyze and evaluate a motivation of webometrics and 
altmetrics formation, current trends in theoretical studies and in practical use of alternative metrics, 
their positive aspects and restrictions which limit their acceptation in formal evaluation of research 
impact. 

  


