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Úvod 

Hodnotenie vedy je zložitý proces vzhľadom na variabilitu vedných disciplín, vedeckej 

práce a výstupov vedeckých výskumov. Napriek tomu je hodnotenie vedcov potrebné, naj-

častejšie z dôvodu finančnej náročnosti výskumov a nutnosti selekcie vedeckých tímov a vý-

skumných projektov. Okrem kvalitatívnych metód sa pri hodnotení využívajú kvantitatívne 

metódy bibliometrie a scientometrie, ktoré sú považované za relatívne objektívne, nezávislé 

od subjektívneho posudzovania (Levitt a Thelwall 2014). Jedným z najpoužívanejších indi-

kátorov (metrík) hodnotenia je produktivita vedcov reprezentovaná publikáciami. Premisou 

takéhoto hodnotenia je tradícia komunikovania vedeckých výsledkov publikovaním vo ve-

deckých časopisoch, konferenčných a vedeckých zborníkoch, resp. monografiách. Význam 

vedeckých výsledkov je v tomto kontexte kvantifikovateľný počtom citácií/ohlasov, ktoré 

publikácia, komunikujúca výsledky výskumu, získala. Takéto hodnotenie nedokáže reflekto-

vať spoločenský a edukačný dopad vedeckých výskumov, pretože je limitované zdrojom 

údajov, ktorými sú predovšetkým citačné databázy systematicky sledujúce články vo vybra-

nej množine kvalitných vedeckých časopisov spolu s bibliografickými odkazmi. V tomto 

zmysle je perspektívnym zdrojom údajov digitálne prostredie, ktoré umožňuje sledovať a mo-

nitorovať interakcie vedcov s odbornou a laickou verejnosťou. Digitálna stopa interakcií má 

v sebe potenciál na získavanie nových informácií o dopade vedeckých produktov. 

Z hľadiska evaluácie vedy sú zaujímavé odozvy na vedecké výstupy od používateľov 

sociálnych médií v podobe počtov prečítaní, stiahnutí, zdieľaní, kliknutí, uložení medzi zá-

ložky, zmienok v statusoch, správach, na webových stránkach alebo blogoch. Rozmanitosť 

dát a používateľov umožňuje vytvárať indikátory využiteľné pri zisťovaní vplyvu vedeckého 

produktu nielen na úzku skupinu vedcov, ale aj na ľudí z praxe, študentov, učiteľov a širšiu 

laickú verejnosť. 

Takéto indikátory/metriky sú považované za alternatívu, resp. doplnok k tradičným ci-

táciám a zaoberá sa nimi nová dynamická disciplína altmetria. Môžeme ju definovať ako 

vednú oblasť zaoberajúcu sa štúdiom a využívaním merania dopadu vedeckého produktu 

(publikácií, výskumných údajov, softvéru, copyrightu, algoritmu, sivej literatúry a prezentá-

cie) na základe kvantifikácie aktivít používateľov pri používaní nástrojov v online prostredí 

(Priem 2014; Ondrišová 2016). K najčastejšie deklarovaným charakteristikám indikátorov 

altmetrie patrí diverzita hodnotených vedeckých produktov, koncových používateľov a dát, 
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rýchlosť odozvy krátko po publikovaní či zverejnení a otvorenosť pri získavaní údajov (Bor-

nmann 2014; Priem et al. 2010). 

V príspevku prezentujeme výsledky analýzy dát využívaných v altmetrii. Kým citačné 

databázy predstavujú kvalitný konzistentný zdroj budovaný pre bibliometrické analýzy, úda-

je zo sociálnych médií nie sú primárne určené pre altmetrické analýzy. Preto sme si za cieľ 

stanovili nielen analyzovať dáta matematicko-štatistickými metódami, ale rovnako preskú-

mať dostupnosť, kompletnosť a štruktúru altmetrických dát a potrebu ich integrácie s inými 

dátami. Analýzy nám pomohli priblížiť správanie a preferencie rôznych typov používateľov 

pri interakcii s vedeckými publikáciami. 

Charakteristika analyzovaných dát 

Dáta pre vytváranie altmetrických indikátorov sú dostupné z rôznych zdrojov, ku kto-

rým môžeme zaradiť sociálne siete, blogy, mikroblogy, referenčné manažéry, záložkové 

systémy, Wikipédiu, stránky na zdieľanie softvéru, prezentácií, multimediálneho obsahu, 

odporúčacie systémy a masmédiá. Sprístupňujú sa prostredníctvom verejného rozhrania pre 

programovanie aplikácií API (ang. applications programming interfaces) priamo zo zdrojov 

alebo od poskytovateľov služieb, ktorí dáta z viacerých zdrojov vo vhodnej forme prezentu-

jú, najčastejšie prostredníctvom alternatívnych indikátorov. 

Pri výbere zdroja dát boli našimi kritériami: 

 dostupnosť dát, 

 rôznorodosť dát, 

 dostatočný objem dát. 

Do úvahy pripadali jednotlivé sociálne médiá alebo poskytovateľ služieb, ktorý sprís-

tupňuje zozbierané údaje z viacerých zdrojov. Všetky naše kritériá najlepšie spĺňali dáta 

z portálu www.altmetric.com spoločnosti Altmetric. 

Spoločnosť Altmetric sleduje na niekoľkých typoch zdrojov odozvy na vedecké výstu-

py na základe ich jedinečných identifikátorov. Medzi najznámejšie identifikátory patria DOI 

a ISBN, ale využívajú sa aj mnohé iné ako PubMedID, SSRN ID a pod. Pre každý sledovaný 

vedecký výstup je vypočítavaná hodnota metriky „altmetrické skóre“, ktorá sa odvíja od 

počtu zmienok daného dokumentu vo vybraných médiách, pričom má každé z médií prirade-

nú určitú váhu. Váha zodpovedá relatívnemu dosahu jednotlivého typu zdroja na publikum. 

Skóre slúži na posúdenie dokumentu z hľadiska získania si pozornosti, preto aj celý názov 

indikátora je Altmetric Attention Score. Jeho hodnota sa nemusí rovnať iba váženému počtu 

zmienok. Spoločnosť Altmetric môže napríklad na základe indícií vyhodnotiť, že daný pou-

žívateľ je zaujatý, a preto sa jeho príspevky do skóre nezapočítavajú (Altmetric 2018). Pou-

žívaný algoritmus však nie je transparentný a prístupný verejnosti. 

Na extrakciu dát z portálu sme využili voľne poskytované API. Vďaka kľúču, ktorý sme 

od spoločnosti Altmetric získali ako výskumníci, sme boli schopní stiahnuť až 250-tisíc 

záznamov. Na základe počtu dát, ku ktorým sme získali prístup, sme si stanovili, že sa bu-

deme venovať dokumentom, ktoré zaznamenali ohlas v médiách za posledný mesiac. Dáta 

boli stiahnuté v januári 2018 a počet záznamov bol 249 965 (Dubová 2018). 

Dáta neobsahovali všetky údaje, ktoré by nás zaujímali a s ktorými by sme chceli pra-

covať. Napríklad geolokácia používateľov, ktorí dokumenty zdieľali, je dostupná iba na 

základe komerčnej licencie. Rovnako v záznamoch chýbal rok vydania. Napriek tomu, že 

portál poskytuje údaje z viacerých zdrojov, na doplnenie bolo potrebné integrovať údaje 

z ďalších databáz. Išlo predovšetkým o citačnú databázu Scopus, z ktorej sme pre vybrané 



40 

záznamy doplnili abstrakt, rok vydania a kľúčové slová. Údaj o dostupnosti zdrojov v režime 

Open Access sme získali z webového portálu Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

a z portálu Wikipédia, ktorý ponúka zoznam archívov s politikou otvoreného prístupu k vede 

pod názvom Open-access archives. 

Kvôli konzistentnosti bolo potrebné upraviť množinu dát pri nekompletných, nespráv-

nych alebo duplicitných záznamoch. V záznamoch sa vyskytovali chyby v dôsledku ne-

správneho umiestnenia oddeľovača polí, čím sa posunul obsah jednotlivých atribútov. Takéto 

záznamy sme opravili, poprípade odstránili, ak ich nebolo možné správne doplniť. 

Po analýze obsahu a štruktúry dát sme sa rozhodli vyselektovať záznamy podľa typu 

vedeckého produktu a podľa sledovaných sociálnych médií. 

Z hľadiska typov vedeckých produktov sa v dátach objavili články, knihy, kapitoly 

kníh, dátové množiny, klinické štúdie a pod. My sme sa pre ďalšiu analýzu rozhodli pone-

chať len záznamy s atribútom typu „Article“ (článok), pretože tvorili podstatnú časť zázna-

mov. Vynechali sme záznamy, v ktorých nebol uvedený názov časopisu. 

Spoločnosť Altmetric sleduje okolo dvadsať sociálnych sietí, my sme vyselektovali tie, 

ktoré boli najvyužívanejšie a mali najväčšiu početnosť v záznamoch. Stanovili sme si hrani-

cu početnosti 15-tisíc, a tak nám ostalo 8 sietí. Údaje z ostatných sietí sme neanalyzovali, 

pretože majú malú výpovednú hodnotu vzhľadom k počtu záznamov. Vybrali sme nasledov-

né siete a médiá: Citeulike, Mendeley, skupinu masmédií, blogy, Twitter, Facebook, Goog-

le+ a Wikipédiu. Následne vznikli záznamy, ktoré na vyselektovaných sieťach neboli zmie-

ňované, preto sme ďalej s týmito záznamami nepracovali. Po celkovom čistení dát nám 

v databáze ostalo 192 192 záznamov článkov. 

Výsledky dátovej analýzy 

Pojmom dátová analýza označujeme proces analytického a logického hodnotenia dát. 

Jeho podstatou je preskúmanie súboru dát a následné modelovanie dát za účelom nájdenia 

užitočných informácií, ktoré boli doposiaľ pre nás neznáme (Spacey 2015). 

Cieľom našej dátovej analýzy bolo zistiť: 

 ktoré sociálne médiá sú najčastejšie využívané pri zmienkach o článkoch z vedeckých 

časopisov; 

 články z ktorých časopisov sa najčastejšie objavujú v sledovaných záznamoch; 

 články z ktorých časopisov získavajú najviac ohlasov; 

 ktoré témy zaujímajú jednotlivé skupiny používateľov; 

 ako sa líšia preferované témy rôznych skupín používateľov. 

Pomerné zastúpenie sociálnych médií 

Dáta z jednotlivých zdrojov/sociálnych médií nám umožnili porovnať využívanie týchto 

médií pri šírení a využívaní vedeckých článkov. 

Ako vyplýva z obrázku 1, najviac boli využívané siete Twitter a Mendeley, ktoré tvorili 

spolu viac ako 90 % zmienok/prečítaní. Facebook je v tomto kontexte využívaný len okrajo-

vo, rovnako ako masmédiá. V ostatných médiách boli hodnoty zmienok nízke a v každom 

z nich sa vyskytovala zmienka len o menej ako štvrtine sledovaných článkov. Priemerný 

počet prečítaní jedného článku na Mendeley je 32 a približne rovnaký je priemerný počet 
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zmienok cez Twitter. Rozdielne sú maximálne hodnoty pre jednotlivé siete. Kým maximum 

zmienok na sieti Twitter bolo 32 722, maximálnou hodnotou v sieti Mendeley bolo 105 551 

prečítaní článku. (Pozn. Ide o článok z roku 1989 s názvom Whitesides&apos Group: Wri-

ting a Paper, ktorého témou je metodika vedenia výskumu a písania vedeckých článkov. Ako 

sme dodatočne zistili z údajov zo siete Mendeley, čitateľmi sú predovšetkým študenti.) 

 

 

Obr. 1 

Pomerné zastúpenie sociálnych médií 

Frekvenčná analýza časopisov 

Nakoľko sme obmedzili typy vedeckých výstupov na články, zaujímalo nás, články kto-

rých časopisov boli spomenuté prostredníctvom sociálnych médií. Vychádzali sme z atribútu 

Journal, ktorý však neobsahoval len názvy časopisov, ale aj názvy repozitárov, archívov 

alebo online knižníc, kam autori svoje články umiestnili. Altmetric kombinuje údaje o názve 

časopisu a iných webových úložísk do jedného poľa, keďže online archívy a repozitáre sú 

primárnymi zdrojmi, kde boli články publikované. Na jednej strane tento prístup obohacuje 

rozmanitosť článkov, na druhej strane komplikuje porovnávanie zdrojov. 

Celkovo sa v záznamoch vyskytovali články z 16 649 rôznych časopisov alebo iných 

webových repozitárov. Na obrázku 2 vidíme desať najfrekventovanejších časopisov a portá-

lov spolu s počtami článkov v našej množine dát v absolútnych číslach. Môžeme si všimnúť, 

že najviac článkov je z arXiv, čo je elektronický archív preprintov vedeckých prác. V našich 

dátach sa z tohto archívu nachádza až 12 325 článkov, čo predstavuje 6,41 %. Na druhom 

mieste sa umiestnil vedecký časopis PLoS ONE s počtom článkov 2672 (1,39 %) a na treťom 

mieste Open Access repozitár Social Science Research Network s 2563 článkami (1,33 %). 

Všetky časopisy/archívy zobrazené na grafe sú dostupné v režime Open Access okrem časo-

pisu Nature. Časopisy Science a Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America sprístupňujú články v režime Open Access s istým časovým one-

skorením po vydaní. Znamená to, že dostupnosť článkov hrá dôležitú úlohu pri ich smerova-

ní k širokému okruhu čitateľov prostredníctvom sociálnych médií. 

Výsledky frekvenčnej analýzy časopisov podľa celkového počtu zmienok/prečítaní na 

sociálnych médiách sú zobrazené na obrázku 3. Do čela sa dostal časopis Nature, ktorého 

články sa podľa analyzovaných dát vyskytli v sociálnych médiách až 697 255-krát, čo pred-

stavuje 5,06 % z celkového počtu. Ide o významný vedecký časopis, ktorý publikuje výsku-
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my z oblasti prírodných vied. Ako bolo spomenuté, časopis Nature nie je dostupný v režime 

Open Access, napriek tomu si jeho články vďaka kvalite našli svojich čitateľov. Na druhom 

mieste so 4,23 % sa nachádza arXiv, ktorý bol najpočetnejší v počte článkov. Tretím je časo-

pis Science, ktorý patrí medzi najlepšie svetové vedecké časopisy s recenzovanými článkami 

a získal 3,67 % výskytov zo všetkých článkov. 

 

Obr. 2 

Počty článkov z jednotlivých časopisov/portálov 

 

Obr. 3 

Počty zdieľaní/prečítaní jednotlivých časopisov/portálov 
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Používatelia 

Altmetria obohacuje údaje z tradičného hodnotenia o informácie o rôznych typoch pou-

žívateľov. Portál Altmetric preberá delenie používateľov zo siete Twitter, kde sú rozdelení na 

štyri rozdielne skupiny: 

 pub – laická verejnosť, 

 com – komunikátori vedy – novinári, blogeri, editori, 

 sci – vedci, 

 doc – ľudia z praxe, prevažne lekári. 

Sociálna sieť Twitter zaraďuje používateľov do týchto skupín podľa kľúčových slov 

z profilu používateľa, podľa typu časopisov, na ktoré používateľ odkazuje, podľa histórie 

zasielaných správ a podľa zoznamu používateľov, ktorí daného používateľa sledujú (Altmet-

ric 2017). Limitujúcim faktorom takéhoto delenia je jeho presnosť a v našej množine dát aj 

obmedzenie na údaje zo siete Twitter. Prečítania a zmienky z iných sietí nie sú rozdeľované 

podľa používateľov. Napriek tomu sú údaje relevantné, pretože zmienky na sieti Twitter 

tvoria takmer polovicu všetkých údajov. 

 

Obr. 4 

Pomerné zastúpenie počtu zmienok podľa typu používateľov 

Ak porovnávame kvantitatívne aspekty používateľov, tak na obrázku 4 je možné vidieť, 

že tri štvrtiny zmienok vytvorila laická verejnosť, 16 % vedci, 8 % ľudia z praxe a 3 % ko-

munikátori vedy. Tieto údaje poukazujú na skutočnosť, že sieť Twitter predstavuje dôležitú 

platformu pri popularizácii vedy. Predpokladom je jej využívanie, ktoré je na Slovensku 

slabšie. 

Preferencie používateľov z hľadiska tém článkov 

Údaje o typoch používateľov nám umožnili sledovať témy, ktoré sú pre jednotlivé pou-

žívateľské skupiny zaujímavé. 

Pre každú skupinu sme vyselektovali 1000 najpopulárnejších článkov s najvyšším poč-

tom výskytov (zmienok, zdieľaní, prečítaní). Celkovo bolo týmto spôsobom vyselektovaných 

2302 rôznych článkov. Pri ich porovnávaní v jednotlivých skupinách sme zistili, že približne 

pätina článkov je vo všetkých skupinách rovnaká. Znamená to, že 210 článkov zaujalo všet-

ky skupiny používateľov. Počty populárnych článkov spoločných pre jednotlivé skupiny sú 

v tabuľke 1. Najviac spoločných článkov (628) mali skupiny laickej verejnosti a komunikáto-

rov vedy. Najmenej spoločných článkov s inými skupinami používateľov mali ľudia z praxe. 
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Tabuľka 1 

Počty spoločných populárnych článkov 

 laická verejnosť komunikátori vedy vedci ľudia z praxe 

laická verejnosť x  628 468 365 

komunikátori vedy 628 x  524 379 

vedci 468 524 x  289 

ľudia z praxe 365 379 289 x  

     

Pri tematickom mapovaní článkov sme využili co-word analýzu. Metóda využíva frek-

venčnú analýzu textu a skúma spoločný výskyt najfrekventovanejších termínov (Ondrišová 

2011). Zdrojom dát pre takúto analýzu môžu byť názvy článkov, abstrakty alebo kľúčové 

slová definované autormi. My sme zvolili kľúčové slová z článkov, pretože najlepšie charak-

terizujú ich tematický obsah. Kľúčové slová neboli súčasťou dátovej sady, ale boli k člán-

kom doplnené z databázy Scopus. Analýzu a vizualizáciu sme realizovali aplikáciou VOS-

viewer. Na jednotlivých obrázkoch sú vyobrazené najfrekventovanejšie kľúčové slová 

z 1000 najpopulárnejších článkov pre vybranú skupinu používateľov. Zhlukovou analýzou 

boli slová aplikáciou zaradené do zhlukov podľa toho, ako často sa spolu vyskytovali. Veľ-

kosť bodu je úmerná počtu výskytov slova a blízkosť bodov je úmerná frekvencii spoločného 

výskytu slov. Takýmto spôsobom sa vyprofilovali témy, o ktoré sa jednotlivé skupiny použí-

vateľov zaujímajú. 

 

Obr. 5 

Mapa populárnych tém pre ľudí z praxe 
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Skupina populárnych článkov pre ľudí z praxe bola najšpecifickejšia a najmenej sa pre-

krývala s inými skupinami. Pravdepodobne preto, že ľudia z praxe boli prevažne lekári, boli 

témy zamerané hlavne na medicínu a išli viac do hĺbky ako články v ostatných skupinách. 

Centrálnymi kľúčovými slovami sú úmrtnosť a fyzická aktivita. Samostatnú tému tvorí ter-

mín „evidence-based medicine“ – medicína založená na dôkazoch, ktorá predstavuje systema-

tický prístup k riešeniu klinických problémov na základe integrácie najlepšieho vedeckého 

dôkazu s klinickou skúsenosťou a hodnotami pacienta (Sackett et al. 2000). Medzi článkami 

sa vyskytli témy z rôznych oblastí medicíny zamerané na spôsoby liečby najzávažnejších 

chorôb, ich prevenciu a medicínske vzdelávanie. 

 

Obr. 6 

Mapa populárnych tém pre komunikátorov vedy 

Komunikátori vedy, teda ľudia, ktorí sprostredkovávajú vedecké výsledky širokej verej-

nosti, sa zaujímajú o spoločenské problémy, preto sa medzi témami objavuje ekonómia (eco-

nomics) a politika (politics). Centrálnymi kľúčovými slovami sú sociálne médiá a diverzita. 

Sociálne médiá v spojení so strojovým učením (machine learning) a termínom digitálne 

spoločenské vedy (computational social science), ktorý predstavuje uplatnenie počítačov 

v spoločenských vedách, tvoria najvýznamnejšiu tému. Sociálne siete sú zdrojom veľkého 

množstva dát využiteľných pri skúmaní rôznych spoločenských javov, čo je atraktívne pre 

veľkú skupinu používateľov. Ďalšiu tému predstavuje diverzita, ktorá je spojená s probléma-

mi rodovej rovnosti, vzdelávania a vedy. Populárnou oblasťou je pre komunikátorov vedy 

verejné zdravie spojené s fyzickou aktivitou a epidemiológiou. 

Témy, ktoré zaujímajú vedcov, sú podobné ako témy komunikátorov vedy. Ide o diver-

zitu v súvislosti s vedou, vzdelávaním, pracovným prostredím a pod. Veľkou témou sú opäť 

sociálne médiá, analýza dát, strojové učenie a ich využitie v spoločenských vedách a v bio-

informatike. Téma, ktorá odlišuje túto skupinu používateľov od ostatných, súvisí s metodo-

lógiou výskumov, štatistickými metódami, opakovateľnosťou, plánovaním a overovaním 

výsledkov výskumov. 
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Obr. 7 

Mapa populárnych tém pre vedcov 

 

Obr. 8 

Mapa populárnych tém pre laickú verejnosť 

Spektrum tém článkov populárnych u laickej verejnosti je širšie ako u iných skupín. 

Opakuje sa téma sociálnych médií, otvorených a veľkých dát, téma rodovej rovnosti a po-

merne často sa vyskytuje termín mozog v súvislosti s učením sa a emóciami. Tieto témy sú 
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spojené v kontexte rizikových faktorov. Ďalšia veľká skupina tém súvisí so zdravím, najčas-

tejšími chorobami (diabetes, nádorové ochorenia, infarkt, depresia), ich liečením a preven-

ciou, napríklad vo forme fyzickej aktivity a stravovania. Sú to teda témy, ktoré ľudí nejakým 

spôsobom ohrozujú, a tým vyvolávajú potrebu získavania odborných informácií z vedeckých 

článkov. 

Podobnosť tém medzi vybranými skupinami sme analyzovali na základe vizualizácie 

použitím Sankeyovho diagramu. Používa sa na zobrazenie dynamiky siete, v našom prípade 

na zobrazenie zmien v prepojení kľúčových slov článkov pre jednotlivé skupiny používate-

ľov. Kľúčové slová sú rovnaké ako na predchádzajúcich obrázkoch. Zhluky kľúčových slov 

sú reprezentované blokmi, ktoré sú nazvané podľa témy, najčastejšie podľa najvýznamnej-

šieho kľúčového slova v zhluku na základe počtu prepojení s ostatným slovami v zhluku. 

Šírka toku z bloku je úmerná počtu rovnakých kľúčových slov v prepojených blokoch (té-

mach). Niektoré kľúčové slová sa pri inej skupine používateľov vyskytujú v inom kontexte, 

čo je znázornené tokom medzi témami. Porovnávali sme skupiny, ktoré mali najviac spoloč-

ných článkov – vedcov s komunikátormi vedy a laickú verejnosť s komunikátormi vedy. 

 

Obr. 9 

Diagram podobnosti tém vedcov a komunikátorov vedy 

Podobnosť populárnych tém pre vedcov a komunikátorov vedy je zobrazená na obrázku 

9. Na diagrame vľavo sú témy populárne u vedcov a vpravo témy populárne u komunikáto-

rov vedy. Najsilnejšími témami sú v oboch skupinách digitálne spoločenské vedy, ktoré 

vychádzajú z údajov zo sociálnych médií. Tieto témy sú prepojené širokým tokom, čo zna-

mená, že tému reprezentujú takmer rovnaké kľúčové slová. Tenký tok z tejto témy u komu-

nikátorov vychádza do témy štatistika u vedcov, pretože sa tu samostatne vyprofilovala téma 

zameraná na štatistiku. Pre obe skupiny je rovnako atraktívna téma diverzity v rôznych kon-

textoch, ako bolo zrejmé z obrázkov 6 a 7, a téma predsudkov. V tejto oblasti vedcov zaují-

ma téma rodovej rovnosti, preto tvorí samostatný blok. Oblasť metodológie výskumu súvi-

siaca so spoľahlivosťou a opakovateľnosťou testov je zaujímavá len pre skupinu vedcov. 

Naopak, verejné zdravie, osobnosť a kognitívne schopnosti sú atraktívne predovšetkým pre 

komunikátorov vedy. 
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Obr. 10 

Diagram podobnosti tém laickej verejnosti a komunikátorov vedy 

Z obrázku 10 je zrejmé, že témy skupiny laickej verejnosti a komunikátorov vedy sú 

menej podobné ako v predchádzajúcom porovnaní. Téma sociálnych médií a digitálnych 

sociálnych vied je znova spoločná pre obe skupiny a má najvýznamnejšie postavenie (na 

základe výšky bloku), ale pre komunikátorov vedy je podstatnejšia. Kľúčové slová patriace 

do tejto témy (sociálne médiá, digitálne spoločenské vedy, strojové učenie, big data a pod.) 

sa v článkoch atraktívnych pre komunikátorov vedy vyskytujú častejšie, majú väčšiu váhu 

a na diagrame sú preto zobrazené širším tokom z bloku. Kľúčové slová reprezentujúce túto 

tému sa u laickej verejnosti trochu líšia. Sociálne médiá sú v tejto skupine dané do kontextu 

s rizikovými faktormi a emóciami. Ďalšou spoločnou témou je verejné zdravie a prepojené 

sú aj témy cvičenie a kognície, ktoré majú spoločné kľúčové slová – starnutie, cvičenie 

a kognitívne schopnosti. Ako vidieť z diagramu, u laickej verejnosti viac prevažujú témy 

zamerané na zdravie, prevenciu, konkrétne diagnózy, z ktorých sa samostatne vyčlenila de-

presia a ochorenia v súvislosti s mozgom. 

Záver 

Altmetria je mladou disciplínou a zatiaľ sa len skúmajú možnosti a význam dát získa-

ných zo sociálnych médií. Základným predpokladom všetkých analýz sú kvalitné a dostupné 

údaje. Napriek deklaráciám o voľnej dostupnosti altmetrických dát, získať komplexné dáta 

nie je jednoduché. V dátach sa objavuje chybovosť a neúplnosť, ktorú je nutné v procese ich 

čistenia skorigovať. Pre hlbšie analýzy je potrebná integrácia dát s inými zdrojmi, čo je však 

bez znalosti programovacích jazykov časovo náročný proces. 

Z hľadiska evaluácie vedcov na základe vedeckých výstupov tvoria altmetrické indiká-

tory zaujímavý doplnok k tradičnému bibliometrickému hodnoteniu. Výhodou nie je len 

okamžitá možnosť získania spätnej väzby, ale aj preukázanie vplyvu a dopadu publikácií 

v širších súvislostiach. Otvorenosť je hlavný atribút pri šírení a hodnotení vedeckých produk-

tov v altmetrii. Ako vyplynulo z analýzy, zdroje sprístupňujúce články v režime Open Ac-

cess majú väčší potenciál osloviť vedecké aj nevedecké publikum. Najpoužívanejšími plat-
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formami na šírenie zmienok o vedeckých publikáciách sú sociálne médiá Twitter a Mende-

ley. Zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii princípov otvorenej vedy. V tomto kontexte je 

pozitívnym zistením vysoký záujem laickej verejnosti o vedecké publikácie. Propagácia vedy 

má potenciál premostiť bariéru medzi vedcami a verejnosťou. Overené výsledky výskumov 

majú nenahraditeľné miesto pri množstve poloprávd a dezinformácií prezentovaných pro-

stredníctvom internetu. Ako vyplynulo z textovej analýzy, laická verejnosť sa zaujíma o celý 

rad tém súvisiacich s každodennými problémami. Veda nemôže byť izolovaná od verejnosti, 

je nutné komunikovať vedecké poznatky v zrozumiteľnej forme. Problémom popularizácie 

vedy je však jej nedostatočné ohodnotenie pre vedcov, ktorí sa jej venujú. Možno práve 

v tomto ohľade by mohli pomôcť altmetrické indikátory. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné 

správanie sa človeka v digitálnom priestore. Vznikol tiež vďaka podpore v rámci OP Výskum 

a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského 

v Bratislave, ITMS 26240220086, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. 

Zoznam bibliografických odkazov 

Altmetric, 2017. How are Twitter demographics determined? [online]. [cit. 2018-08-21]. 

Dostupné na: https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060978-how-are-

twitter-demographics-determined- 

Altmetric, 2018. How is the Altmetric Attention Score calculated? [online]. [cit. 2018-08-

22]. Dostupné na: https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-

is-the-altmetric-attention-score-calculated- 

BORNMANN, L., 2014. Do altmetrics point to the broader impact of research? An overview 

of benefits and disadvantages of altmetrics. In: Journal of Informetrics. Vol. 8, issue 4, s. 

895-903. 

DUBOVÁ, M., 2018. Dátová analýza a jej využitie v altmetrii (Diplomová práca). Bratisla-

va: Filozofická fakulta Univerzity Komenského. 

LEVITT, J.M. a M. THELWALL, 2014. From webometrics to altmetrics: one and a half 

decades of digital research at Wolverhampton. In: Libraries in the Digital Age (LIDA) 

Proceedings. Vol. 13. 

ONDRIŠOVÁ, M., 2011. Bibliometria [online]. Bratislava: Stimul. 134 s. [cit. 2018-08-31]. 

ISBN 978-80-8127-035-2. Dostupné na: 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Granty_a _projekty/Inwent/bi

bliometria_ondrisova.pdf 

ONDRIŠOVÁ, M., 2014. Alternatívne hodnotenia dopadu vedeckých výstupov vo webovom 

prostredí. In: Knižničná a informačná veda. Bratislava: Univerzita Komenského. 

PRIEM, J., 2014. Altmetrics. In: CRONIN, B. a C. R. SUGIMOTO, eds. Beyond bibliomet-

rics: harnessing multi-dimensional indicators of performance. London: The MIT Press, s. 

263-287. 

PRIEM, J. et al., 2010. Altmetrics: a manifesto [online]. [cit. 2018-08-30]. Dostupné na: 

http://altmetrics.org/manifesto/ 

SACKETT D. L. et al., 2000. Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM. 

London: Churchill-Livingstone. 



50 

Resumé 

ALTMETRIA – INÝ POHĽAD NA HODNOTENIE VEDECKÝCH PUBLIKÁCIÍ 

Mir iam Ondrišová ,  Mária Dubová  

Altmetrické indikátory tvorené na základe dát zo sociálnych médií predstavujú zaujímavý doplnok 

k tradičnému bibliometrickému hodnoteniu vedcov. V príspevku prezentujeme výsledky dátovej analý-

zy vybranej vzorky altmetrických dát. Analýza ukázala, že zdroje sprístupňujúce články v režime Open 

Access majú väčší potenciál osloviť vedecké aj nevedecké publikum. Najpoužívanejšími platformami 

na šírenie zmienok o vedeckých publikáciách sú sociálne médiá Twitter a Mendeley Pozitívnym ziste-

ním bol vysoký záujem laickej verejnosti o vedecké publikácie. Komparatívna analýza populárnych 

tém pre laickú verejnosť, ľudí z praxe, vedcov a komunikátorov vedy ukázala isté rozdiely v preferova-

ných témach a naznačila témy pútavé pre všetky skupiny používateľov. 

Summary 

ALTMETRICS – DIFFERENT VIEW OF THE EVALUATION OF SCIENTIFIC 

PUBLICATIONS 

Mir iam Ondrišová ,  Mária Dubová  

Altmetric indicators based on social media data represent an interesting complement to traditional 

bibliometric assessment of scientists. In the paper we present the results of the data analysis of the 

selected sample of the altmetric data. The analysis has shown that Open Access resources have more 

potential to reach out to both scientific and public audiences. The most widely used platforms for dis-

seminating mentions to scientific publications are the social media Twitter and Mendeley. In the con-

text of open science, the public’s interest in scientific publications was a positive finding. A compara-

tive analysis of popular themes for members of the public, practitioners, research scientists and science 

communicators has shown some differences in preferred topics and has highlighted topics which are 

interesting for all user groups. 
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