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Hodnocení vědeckých výsledků:

- kvalitativní (úzce spojeno s citováním publikací)

- kvantitativní 

Bibliometrie:

- zkoumá publikace kvantitativně

- analyzuje na různých úrovních

Mj. pomáhá autorům v určení vhodného zdroje pro 
publikování výsledků jejich práce

Scientometrie: 

- kvantitativní měření vědy – pomocí matematických 
a statistických analýz



Autor

… hodnocení podle počtu vydaných publikací         
a počtu citací, které autorovy publikace získaly

Článek 

… kolikrát a kde byly tyto publikace citovány 

Časopis 

… kolikrát a kde jsou citovány články, porovnávání 
časopisů mezi sebou

Organizace / instituce 

… hodnocení institucí nebo jejích součástí               
v porovnání s jinými institucemi

Národní / mezinárodní hodnocení

ANALÝZA - HODNOCENÍ

WOS JCR

Scopus

WOS JCR

Scopus



Metodika 2017+

- národní hodnocení vědy a výzkumných organizací 

WEB OF SCIENCE  (WOS) - Core Collection

Journal Citation Reports (JCR) 

- databáze citačních bibliografických údajů 

- od společnosti Clarivate Analytics

https://www.webofscience.com

http://metodikahodnoceni.blogspot.com/2019/02/prehnana-ocekavani-iv-dil.html?view=sidebar
https://www.webofscience.com/


https://www.webofscience.com

JCR

https://www.webofscience.com/


Citační index – WOS - Core Collection

Citační analýza

- celkové množství citací  

- lze eliminovat autocitace, t.j. citace jiné publikace téhož 
autora,   jíž je citující autor spoluautorem

Hirschův index (h-index) 

- jaký je citační dopad publikací určitého autora

- hodnota se rovná počtu publikací, které mají stejné číslo 
nebo více citačních ohlasů (proložení přímkou pod úhlem 
45°)  

Pozn.: Počet citací i h-index se liší v databázích Web of Science a Scopus

AUTOR - WOS 
Počet publikací a následný počet citací



Časopisy jsou hodnoceny podle oborů na základě 
citovanosti svých článků.

Klíčové metriky pro bibliometrickou analýzu, prováděnou 
Radou pro vědu výzkum a inovace (RVVI), jsou

Journal Impact Factor (JIF)

Article Influence Score (AIS)

Stanovovány jsou i další metriky, 

např. Eigenfactor Score (ES)

ČASOPIS  - JCR



Hodnoty metrik u jednotlivých časopisů jsou nalezení jsou 
ve WOS – v modulu Journal Citation Report (JCR)

ČASOPIS - JCR



Journal Impact Factor (JIF)

Hodnocení pouze podle IF skončilo zhruba v roce 2018. 

Důvod: srovnávání mezi obory vědy jen podle číselné výše 
JIF často nevypovídalo o skutečnosti dopadu

JIF je definován jako poměr počtu citací k celkovému počtu 
publikovaných článků  v uplynulém tříletém období

tj. kolikrát byly články publikované v průběhu předchozích 
dvou let (např. 2019 a 2018) zkoumaného časopisu 
citovány za příslušný ukončený rok (např. 2020) 

ČASOPIS - JCR



Poslední vyhledatelný JIF ve WOS je za rok 2020

Předpoklad uveřejnění JIF 2021 – léto 2022

Hodnota JIF pro konkrétní časopis musí být uváděna 
vždy k určitému roku, ve kterém byl časopis vydán!

- v JCR je nutno si u konkrétního časopisu nastavit 

„All years“ pro zobrazení jednotlivých roků výpočtu JIF

ČASOPIS - JCR



Pro článek, vydaný v časopise v roce 2021 nebo 2022, 
tj. v době, kdy není možné nalézt v JCR stanovenou 
výši JIF k aktuálnímu roku, je možné použít hodnotu 
průměrného JIF

JIF dle roků

ČASOPIS - JCR



Article Influence Score (AIS) 

- citační index časopisu, který má složitý výpočet

- udává průměrný počet citací na článek za 5 let 
(případnou alternativou může být pětiletý JIF)

- vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního 
časopisu)

Hodnota AIS (větší než 1 nebo menší než 1)

- článek v časopise má nadprůměrný / podprůměrný vliv

POZOR! 

Ne každý časopis má nyní stanoven AIS, podmínkou je 
5leté období zařazení časopisu do výpočtu metrik

ČASOPIS - JCR



Hodnota AIS dělí časopisy do kvalitativních pásem

KATEGORIE časopisů dle oborů

…. kvartily, decily, percentily 

I.decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru)      Q10

I.kvartil (25 % „nejlepších“ v kategorii) Q1

II.kvartil Q2

III.kvartil Q3

IV.kvartil (25 % „nejhorších“ v kategorii časopisů) Q4

Dalším ukazatelem je medián udávající střední hodnotu AIS 
časopisu v daném oboru.

ČASOPIS - JCR



Časopis může být zařazen do různých kategorií časopisů   
= různé hodnoty metrik!

ČASOPIS - JCR



ČASOPIS - JCR



Eigenfactor Score (ES)

- vyjadřuje celkovou důležitost časopisu v oboru

- založen na počtu citací článků daného časopisu 
v JCR publikovaných v posledních 5 letech ve 
vztahu k celkovému počtu článků v časopisech 
v JCR za uplynulých 5 let

- citovanost časopisu bez ohledu na počet 
publikovaných článků a bez autocitací

Eigenfactor Score je základem pro vypočítávání AIS 

ČASOPIS - JCR



Další metriky -

ČASOPIS - JCR



Metriky existují také v databázi SCOPUS:

SCImago Journal Ranking (SJR)    ... OBD

CiteScore

SNIP – Source Normalized Impact per Paper

- hodnoty metrik jsou uvedeny přímo u detailu časopisu

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


SCImago Journal Ranking (SJR)

- kolikrát byl časopis citován jinými časopisy a jakou váhu tyto jednotlivé 
citace mají

- informace o prestiži konkrétního časopisu na základě vzájemně 
provázaných informací o citovanosti všech časopisů ve Scopusu

- srovnává časopisy i ze zcela odlišných vědních oborů

CiteScore

- počet citací je dělen počtem článků vydaných v předchozích 3 letech 
(u JIF dvou jsou to 2 roky)

Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

- poměr průměrného počtu citací na článek daného časopisu a citačního          
potenciálu oboru

https://www.scopus.com



Praktická část

a shrnutí vyhledávání metrik

AUTOR: 

WOS, Scopus - Citační analýza a h-index 

ČASOPIS: 

WOS - Journal Citation Reports (JCR) - JIF, AIS  

Scopus (SJR)



https://ezdroje.upol.cz

WOS a SCOPUS

Licencované databáze

https://ezdroje.upol.cz/




https://www.webofscience.com

https://www.webofscience.com/


Vyhledávání dle jména autora



Vyhledávání dle jména autora



Vyhledávání dle jména autora







OBD

Vyhledávání metrik:

Aktuální Impact Factor – JIF z JCR

Aktuální SCImago Journal Ranking – SJR ze Scopusu

Aktuální Article Influence Score - AIS z JCR



JCR



JCR



JCR



Všeobecné informace o časopisu



Časopis LANCET
JIF 2020

JCR



Stanovení JIF 
pro publikace 
v časopisech dle 
jednotlivých roků 



Aktuální AIS

JCR



JCR

Vyhledávání kvartilů, decilů, percentilů



Scopus

https://www.scopus.com

https://www.scopus.com/


Scopus

https://www.scopus.com

Citační analýza – vyhledávání dle autora

https://www.scopus.com/


Scopus

https://www.scopus.com

Citační analýza – vyhledávání dle autora

https://www.scopus.com/


Scopus

https://www.scopus.com

Vyhledání časopisu – Sources
- podle názvu nebo podle ISSN

https://www.scopus.com/


Scopus

https://www.scopus.com

podle ISSN

podle názvu 

https://www.scopus.com/


Scopus

Aktuální SCImago Journal Ranking – SJR 

https://www.scopus.com



Děkuji za pozornost!

Dotazy nebo připomínky:

dana.subova@upol.cz

mailto:dana.subova@upol.cz

