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HIRSHOV INDEX A jEHO zISťOVANIE

Scientometria je veda, zaoberajúca sa kvantitatívnymi rysmi a vlastnos-
ťami vedy a vedeckého výskumu pomocou matematicko-štatistických me-
tód. Scientometrické ukazovatele sú jedným z kritérií hodnotenia vedeckej 
práce. Medzi najsledovanejšie scientometrické ukazovatele patrí: citačný 
index, impakt faktor, h-index.

H-index je pomerne nový identifikátor, ktorý definoval v roku 2005 pro-
fesor fyziky Jorge E. Hirsch. Tento indikátor bol komunitou vedcov veľmi 
rýchlo prijatý a aj dnes je veľmi uznávaným ukazovateľom. Názov H-in-
dex bol pôvodne odvodený z priezviska Hirsch, dnes sa využívajú skôr jeho 
charakteristiky a používa sa pomenovanie Highly citated index. H-index je 
číslo, kde H udáva počet publikácií, ktoré boli aspoň h-krát citované. [1.] Ak 
má napríklad ôsmy najcitovanejší článok autora citačný index 15 a deviaty 
článok citačný index 7, tak pre daného autora je Hirschov index h=8. Inými 
slovami udáva koľko článkov daného autora má vyšší počet citácií ako je 
poradové číslo článku v poradí zoradenom podľa citácií. 

Hirschov index (H-index) je index slúžiaci ku kvalifikácií vedecko-vý-
skumného výkonu jednotlivca. Ide pritom o kvantitatívne hodnotenie kvality 
vedeckých článkov publikovaných vedeckým pracovníkom alebo inštitú-
ciou. Hirshov index jednotlivca je daný citačnými ohlasmi jeho jednotlivých 
vedeckých prác. Podobne ako impakt faktor ani h-index nerieši výkonnosti 
vedcov v rôznych odboroch vedy. Viaže sa iba na vedeckú disciplínu a vý-
sledky sú ťažko porovnateľné medzi odbormi. [2.] 

Výhody h-indexu 
Fakt, že bol Hirshov index prijatý odbornou komunitou svedčí o tom, že 

má množstvo výhod. Jeho význam je predovšetkým pre hodnotenie na mik-
roúrovni. Minimalizuje vplyv vedca s jednou citovanou publikáciou, ktorá 
však nemá iný prínos (typicky autor typu review). Hlavnou výhodou je tiež 
jednoduchosť a odvoditeľnosť z jednoduchého zoznamu. [1.] 
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Nevýhody h-indexu
To čo na jednej strane vnímame ako výhodu, môže byť z iného uhľa po-

hľadu brané ako nevýhoda. Index nerozlišuje kvalitných vedcov, ktorých 
je v populárnych disciplínach veľa. H-index je tiež považovaný za index 
priemernosti, pretože zvýhodňuje vedcov, ktorí dlhodobo pôsobia v odbore, 
v takomto prípade môžeme zadať časové rozpätie, a naopak umožňuje po-
rovnávanie vedcov rôzneho veku. Veľká jednoduchosť sa stáva terčom kri-
tiky, kde otázkou ostáva, či sa dá všetko merať jedným indexom a popritom 
redukovať viacstranný pohľad. H-index do dnešného dňa nie je overený vo 
všetkých vedných oblastiach, jeho funkčnosť je dokázaná iba v niektorých 
tvrdých disciplínach (biológia, fyzika, ekológia atď.) Takisto, čo sa týka ob-
medzenia, ako pri väčšine identifikátorov je pri h-indexe možnosť porovná-
vať iba vedcov pôsobiacich v jednej vednej oblasti, čo nerieši problém roz-
ličných charakteristík vedných odborov. Sám Hirsch konštatuje, že h-index 
neodstraňuje problém review, ktorý vždy získava viac citácií, ako článok 
s pôvodným výskumom. [1.] 

Manuálny výpočet Hirschovho indexu 
Manuálne si autor môže h-index vypočítať tak, že si zoradí svoje články 

od najcitovanejšieho po najmenej citovaný. Hirschov index porovnáva po-
radové číslo článku s počtom citácií daného článku. Tam kde je počet citácií 
článku menší ako poradové číslo článku, spraví autor hranicu. Hirschov in-
dex je potom hodnota poradového čísla článku nad touto hranicou. [4.]

Autor má napríklad päť článkov zoradených podľa citovanosti (viď ta-
buľka). Až štvrtý článok v poradí je citovaný menej ako hodnota poradia, 
teda len dvakrát. Hirschov index je potom 3, pretože tretí článok v poradí 
dosiahol aspoň taký počet citácií, ako je poradové číslo článku. Autor má 
tri články, ktoré boli citované aspoň trikrát (v skutočnosti šesťkrát). Ak by 
štvrtý článok mal aspoň 4 citácie, tak by bol Hirschov index 4. [4.]

Hirschov index je možné vypočítať aj ako stranu najväčšieho celočíselné-
ho štvorca, ktorý možno vpísať pod graf počtu citácií jednotlivých publikácií 
zotriedený podľa počtu citácií od najviac citovanej po najmenej citovanú 
publikáciu. [4.]
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Tabuľka – Výpočet h-indexu

 Poradové číslo článku Počet citácií článku Porovnanie počtu citácií 
a poradového čísla článku 

1. 105 > 
2. 25 > 
3. 6 > 
4. 2 < 
5. 1 < 

zisťovanie H-indexu 

1. Web of Science (WOS)
H-index z Web of Science zistíme tak, že: 

1)  po otvorení webovej stránky1 si zvolíme databázu Web of Science Core 
Collection a vyberieme vyhľadávanie podľa autora. Po zadaní mena klik-
neme na slovo „Search“.

 Ak chceme vyhľadať iba tie záznamy autora, ktoré publikoval v určitej 
inštitúcii, je potrebné zaškrknúť v poli „Organization –Enhanced“ danú 
inštitúciu (u nás napr. Slovak Academy of Sciences) a kliknúť na Refine. 

1  http://isiknowledge.com/
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2)  na stránke s vyhľadanými výsledkami vyberieme odkaz „ Create Citation 
Report“;

3) vypočítaný h-index sa nám zobrazí v rámčeku nad grafom. V„Citation 
Report“ – (tabuľka pod grafom), môžeme vidieť hranicu, z ktorej je         
h-index odvodený (viď. vyššie - manuálny výpočet Hirshovho indexu).
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2. Scopus 
H-index z Scopusu zistíme tak, že: 

1) po otvorení webovej stránky2 si do vyhľadávacieho okna zadáme meno 
autora, ktorému potrebujeme zistiť h-index. Vyberieme: vyhľadávať pod-
ľa autorov – Authors a dáme Search. Zobrazia sa nám publikácie daného 
autora. Ak chceme publikácie len s určitou afiliáciou, použijeme limit 
Affiliation v ľavom stĺpci.

2) Kliknutím na meno autora si zobrazíme tzv. detail o autorovi. Zobrazia sa 
nám rôzne štatistické ukazovatele a informácie o autorovi a jeho publiko-
vaní. 

3) V okienku vpravo sa na prvom mieste ukáže h-index autora.

4) Pre bližšiu analýzu je potrebné kliknúť na view h-graph, kde je h-index 
graficky znázornený.

2 http://www.scopus.com/
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Na záver: 

• Je potrebné si dávať pozor na zhodu mien alebo viaceré varianty mien.
• Chyby v databázach môžu spôsobiť chybný výpočet h-indexu.
• H-index sa môže líšiť, preto je potrebné uvádzať zdroj alebo metódu sta-

novenia h-indexu.
• Podľa h-indexu nie je možné porovnávať výkonnosť vedcov v rámci rôz-

nych odborov.
• Treba si uvedomiť, že h-index sa mení v čase - v súvislosti so zmenami 

čestnosti citácií pri jednotlivých článkoch.
• Pri vedcovi pôsobiacom dlhšie v danom odbore ako pri mladšom kolego-

vi, je možné predpokladať vyšší h-index.
• WoS a Scopus majú rôznu hĺbku citačných registrov a neexistujú rovnaké 

zdroje [3.].
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