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SCIENTOMETRIA A jEj VÝzNAM pRE VEDCOV

Čo je bibliometria a scientometria? 
Bibliometria, scientometria, informetria a webometria sú vedné disciplí-

ny, 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 (1). Na 
obrázku 1 vidíme graficky znázornený prienik spomínaných pojmov a ich 
vzájomné vzťahy. 

Na obrázku 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 infor-
máciami a použitými metódami (1). Bibliometria je obmedzená na zazna-
menané informácie a ich bibliografie, zatiaľ čo scientometria je vymedzená 
v sociálnych aspektoch vedy, skúma iba publikácie, resp. vedecké výstupy 
vo vedeckej komunite. Scientometria využíva vo svojom skúmaní hlavne 
bibliometrické metódy (2). 

Obrázok 1 prienik vedných disciplín
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Význam bibliometrie a scientometrie pre vedu 
Práve skúmanie vedeckých informácií je príčinou širokého uplatnenia 

bibliometrických metód vo všetkých oblastiach vedy. Existuje množstvo 
spôsobov, ako vo vede merať kvalitu a kvantitu. Scientometria je veda, ktorá 
sa týmto meraním zaoberá. Pomocou scientometrie je možné identifikovať 
charakteristiky autorov a dokumentov, prepojiť informácie o inštitúciách na 
úrovni výskumných skupín s vývojom na úrovni jednotlivých disciplín a od-
borov. Jedným z najdôležitejších cieľov scientometrie je skúmanie kvanti-
tatívnych vzťahov produkcie, rozptylu a impaktu vedeckých informácií (3). 

Najčastejšie je bibliometria, prípadne scientometria, spájaná s hodnote-
ním vedy na rôznych úrovniach. Zvyšovanie finančnej náročnosti vedeckých 
výskumov v súvislosti s rozdeľovaním finančných prostriedkov si 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.

Znalosti z bibliometrie a informetrie sa stali súčasťou nielen rozhodova-
cích procesov pri hodnotení výskumu, ale môžu byť užitočné i pre samot-
ných vedcov pri vlastnej výskumnej činnosti (3).

Ako posúdiť kvalitu vo vede sa rieši už od 17. storočia (4). V súčasnosti 
slúži na hodnotenie vedy systém scientometrických ukazovateľov – citačný 
index, Impact factor a Hirschov index. Využívajú sa na meranie výkonu 
vedca či vedeckého tímu, organizácie, konkrétneho ústavu alebo aj celého 
štátu (4).

Citačný index je nástrojom citačnej analýzy, ktorý slúži na mapovanie 
vedy, prestíže autorov, časopisov, odborov, vedeckých organizácii a ich ústa-
vov. Dnes už chápeme pojem citačný index v širšom ponímaní, ide o infor-
mačný zdroj, ktorý disponuje údajmi o prepojení dokumentov pomocou citá-
cií (2). Taktiež by sa dalo povedať, že citačné indexy sú súčasťou citačných 
databáz ako sú Web of Science alebo Scopus. 

Impact factor je indikátorom hodnotenia kvality, vplyvu vedeckého ča-
sopisu, predstavuje v scientometrii pomer počtu citácií, ktoré boli zazname-
nané v hodnotenom roku na všetky články v ňom publikované za predchá-
dzajúce dva roky, k celkovému počtu všetkých týchto článkov. 
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Impact factor sa primárne aplikuje na vedecké časopisy, neslúži na hod-
notenie autorov alebo článkov. Je prideľovaný časopisom, ktoré sa nachá-
dzajú v databáze JCR (Journal Citation Reports) (2). 

Impact factor určitého časopisu ráta producent databázy JCR za rok 2017 
sa dá vypočítať nasledovne: 

A = množstvo citácií všetkých článkov publikovaných vo vedeckom ča-
sopise za roky 2015 a 2016, ktoré boli citované indexovanými časopismi 
v priebehu roku 2017;

B = celkové množstvo citovateľných článkov v danom vedeckom časopi-
se za roky 2016 a 2017.

IF (2017) = A/B

Impact factor je možné vypočítať až nasledujúci rok, aby boli všetky ci-
tácie zahrnuté do analýzy. Dané výpočty nájdeme v citačnej databáze JCR, 
ktorá poskytuje štatistické údaje na hodnotenie a kvalitatívne porovnávanie 
časopisov – kalkuláciu tzv. Impact Factoru časopisu (IF).

Hirschov index alebo aj h-index je kvantitatívne hodnotenie kvality 
článkov vedeckých pracovníkov (jednotlivcom, prípadne skupinou) (4). Hir-
schov index sa dá definovať ako počet h publikácií daného autora, ktoré sú 

Obrázok 2 zobrazenie Impact factoru v citačnej databáze jCR.
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citované prinajmenšom h-krát, pričom všetky ostatné publikácie autora sú 
citované menej ako h-krát. Inak možno povedať, že udáva koľko článkov 
daného autora má vyšší počet citácií, než je poradové číslo článku v poradí 
zoradenom podľa počtu citácií (5).

 Rozdiel medzi impact factorom a h-indexom je v tom, že pri použití im-
pakt faktora hodnotíme kvalitu časopisu/časopisov a H-index neberie ohľad 
na to, kde boli práce publikované, hodnotí vedca podľa počtu citácií, ktoré 
jeho práce získali (5). Hirschov index sa dá jednoducho zistiť v oboch citač-
ných databázach WOS i Scopus. 
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