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„„Tento příspěvek pojednává o užívání a zneužívání Tento příspěvek pojednává o užívání a zneužívání 
na  citačních údajích založených indikátorech při na  citačních údajích založených indikátorech při 
evaluaci vědeckého výkonu ať jednotlivců, tak evaluaci vědeckého výkonu ať jednotlivců, tak 
institucí, z nichž nejrozšířenější je IFinstitucí, z nichž nejrozšířenější je IF  z z  databáze  databáze 
WoS společnosti Thomson Reuters. V dnešní době WoS společnosti Thomson Reuters. V dnešní době 
vzrůstají tendence založené na myšlence, že vzrůstají tendence založené na myšlence, že 
evaluace musí být prováděna „jednoduše a evaluace musí být prováděna „jednoduše a 
objektivně“. Metody „jednoduše a objektivně“ jsou objektivně“. Metody „jednoduše a objektivně“ jsou 
široce pojímany jakoširoce pojímany jako  bibliometrie bibliometrie, tedy citační , tedy citační 
údaje a z nich odvozené indikátory. Takovéto údaje a z nich odvozené indikátory. Takovéto 
indikátory jsou dnes považovány za daleko indikátory jsou dnes považovány za daleko 
přesnější, protože zaměňují prostá čísla za složité přesnější, protože zaměňují prostá čísla za složité 
posudky a tak překonávají možnou a přirozenou posudky a tak překonávají možnou a přirozenou 
subjektivitu peer review procesu posuzování. subjektivitu peer review procesu posuzování. Tato Tato 
víra je však naprosto nepodložená a mylná.“víra je však naprosto nepodložená a mylná.“  
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Tak začíná zajímavý dokument „Citation 
Statistics, a report from the International 
Mathematical union in cooperation with the 
International Council of Industrial and 
Applied Mathematics (ICIAM) and the 
Institute of Mathematical Statistics“ autorů 
Roberta Adlera, Johna Ewinga a Petera 
Taylora, kteří na příkladech ukazují, že 
indikátory typu IF jsou daleko více fetiši 
moderní doby, než  skutečnými indikátory 
vědecké kvality, pokud jsou nesprávně 
chápany, vykládány a používány či doslova 
zneužívány. 
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Význam Význam  věd vědy ay a výzkumu výzkumu je  je   
nespornnesporný: je to nejmocnější ý: je to nejmocnější 

nástroj lidské civilizace a také nástroj lidské civilizace a také 
strategicky nejvýhodnější strategicky nejvýhodnější 

investiční oblastinvestiční oblast
vlády a příslušné instituce podporují vlády a příslušné instituce podporují 
vědu a přirozeně chtějí znát, zda vědu a přirozeně chtějí znát, zda 
jsou peníze investovány správně, jsou peníze investovány správně, 
chtějí znát kvalitu výzkumu, za chtějí znát kvalitu výzkumu, za 
který platí a podle toho dělat který platí a podle toho dělat 
rozhodnutí k dalším investicímrozhodnutí k dalším investicím
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IF – průměrný počet citací na jeden článek IF – průměrný počet citací na jeden článek 
vydaný v předchozích dvou letechvydaný v předchozích dvou letech

Index bezprostředního vlivu – průměrný Index bezprostředního vlivu – průměrný 
počet citací na jeden článek v aktuálním rocepočet citací na jeden článek v aktuálním roce

Poločas citovanosti – po kolika letech se Poločas citovanosti – po kolika letech se 
objeví 50 % všech citacíobjeví 50 % všech citací

Tyto indikátory (a další, nově vytvářené, Tyto indikátory (a další, nově vytvářené, 
jako H index, C index, pětiletý IF) slouží jako H index, C index, pětiletý IF) slouží 
k vytváření nejrůznějších statistik, analýz a k vytváření nejrůznějších statistik, analýz a 
mapování vědy a vědních oborů. mapování vědy a vědních oborů. 
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Dobrá službaDobrá služba  bibliometrických statistikbibliometrických statistik

Předpoklad:Předpoklad:
                                                                    

        *  v*  velké soubory zdrojových dat elké soubory zdrojových dat 
        *  *  nezávislá a objektivní nezávislá a objektivní iinterpretace nterpretace 
                výsledkůvýsledků
        *  *  porovnávání stejných vědníchporovnávání stejných vědních
                oborůoborů
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Mylné využívání indikátorůMylné využívání indikátorů –  – 

  * * IF je statistický průměr, srovnávat IF je statistický průměr, srovnávat         
ččasopisy asopisy jenjen podle IF je podobné,                      podle IF je podobné,                     
jako porovnávat lidi podle váhyjako porovnávat lidi podle váhy

  * * IF časopisu není IF článkuIF časopisu není IF článku

  * * IF je indikátor pro periodikumIF je indikátor pro periodikum,, porovnání  porovnání 
součtu IF u jednotlivců není porovnávání součtu IF u jednotlivců není porovnávání 
počtu citacípočtu citací

Validita statistických ukazatelů, jako IF a H Validita statistických ukazatelů, jako IF a H 
index nebývá dobře pochopena a správně index nebývá dobře pochopena a správně 
využívána, ale leckdy zneužitá pro snadnou využívána, ale leckdy zneužitá pro snadnou 
dostupnostdostupnost jako náhrada za peer-review jako náhrada za peer-review
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IF není jediný indikátor …..IF není jediný indikátor …..
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Proměnlivost IFProměnlivost IF
• Rozptyl hodnot – základní a „čisté“ vědní obory mají 

vyšší než specializované a aplikované
• Rozptyl hodnot – průměrný počet autorů ovlivňuje výši 

IF, existuje významná pozitivní korelace
• Rozptyl podle typu časopisu a článku – krátká sdělení 

vs. standardní studie, první ovlivní výši IF, druhý bude 
mít delší poločas citovanosti (bude mít větší impakt než 
číselnou hodnotu IF odvozenou od prvého typu sdělení)

• Rozptyl podle velikosti časopisu – časopis s 35 články 
ročně má rozptyl až +-40%, časopis se 150 články +-15 
(čili pořadí v TR clustrech musí být bráno s rezervou)

• Problém čitatele a jmenovatele – poměr citace/počet 
článků, co je vlastně článek? Co je vlastně citace?
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Špatná služba Špatná služba bibliometrických statistikbibliometrických statistik

  * Porovnání napříč obory* Porovnání napříč obory
  * Další (zavádějící) matematické * Další (zavádějící) matematické 
úkonyúkony
        se statistickými ukazateli se statistickými ukazateli 
  * převedení výstupů takových úkonů * převedení výstupů takových úkonů 
        na finanční prostředkyna finanční prostředky

TOHLE si Eugen Garfield nezasloužíTOHLE si Eugen Garfield nezaslouží
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Přesnost – nezávislost – efektivnostPřesnost – nezávislost – efektivnost ? ?

Přesnost Přesnost jeje iluzorní –  iluzorní – indikátory jsou proměnné indikátory jsou proměnné 
v čase a jsou závislé na různorodém obsahu v čase a jsou závislé na různorodém obsahu 
zdrojových časopisů zdrojových časopisů 
  
Nezávislost a efektivnost - zdánlivě se vychází Nezávislost a efektivnost - zdánlivě se vychází 
ze statistických čísel, ve skutečnosti ze statistických čísel, ve skutečnosti 
lze předem nastavit požadovaná kritéria lze předem nastavit požadovaná kritéria 
výstupůvýstupů

Evaluace vědeckých výstupů
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IF = 
16,214

IF= 5,947
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23.5.2009  
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Jedno z východisek:

Respekt k oborům, k způsobu 
(obvyklému celosvětově)
zveřejňování výsledků práce
v oboru, v clusterech

Příklad z AV :
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Graf 1A Skladba hlavních typů publikací za r. 2003 - 2007  dle vědích oblastí  (v procentech)
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Graf 1C Podíl impaktovaných  a ostatních článků za r. 2003 - 2007 v I. VO (v procentech)
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Graf 1F Podíl impaktovaných a ostatních článků za r. 2003 - 2007 ve II. VO (v 
procentech)  procentech 
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Graf 2A Skladba hlavních typů publikací za r. 2003 - 2007  dle sekcí  (v procentech)
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Graf 4A Spektrum hlavních typů publikací v AV ČR 2003 - 2007 v procentech 
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Impakt – tentokrát ne factor, 

ale dopad vědy na společnost, která vědu 
financuje 

Jednou z cest je podchycení zájmu 
společnosti o výsledky vědy a výzkumu

Společenská objednávka? V současnosti 
ubohé povědomí o tom, co vlastně věda je.
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Povědomí části  společnosti o vědě

Informace (třeba – z webu) = znalost = pravda

Informace z webu – většinou je zadarmo, tudíž 
      nač se namáhavě dobírat informací odjinud

Proč vydávat finance na vědu z veřejné podpory, 
      když na webu je „k mání“ skoro vše zadarmo

Proč by vědci nemohli bádat za málo peněz,
      když stejně nic nevynalezli
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Co je třeba: 

Informovat a informovat laickou veřejnost
jak a proč je věda potřebná 

– srozumitelně přiblížit výsledky, aby bylo 
znát, kam tečou peníze daňových poplatníků 

- na druhé straně zabránit vzniku domněnky, 
že věda je hračka, že výsledek se dostaví za 
chvíli 
-Doporučená četba:
Amin, M., Mabe, M.,2000: Impact Factor: Use and Abuse.
(česky Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 2004, 49: 
282-288.)
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Děkujeme Vám za pozornost….Děkujeme Vám za pozornost….
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