
1 

Inforum 2013 – Sekce: Cesty a podpory hodnocení 
Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky 

Čas a místo: 21. 5., 14:00 - 15:40 Posluchárna D 

 

Nadstavbové služby portálu Medvik pro podporu evaluace vědy a výzkumu ve 
zdravotnictví 
Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna 

Spoluautoři: Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla 
Jarolímková (NLK), Petr Lesný (Karlova univerzita, 2. lékařská fakulta) 
 

Časopisy vydávané ústavy AV ČR ve světových citačních databázích 
Autor: Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i. 
Spoluautoři: Mgr. Hana Tomanová - Knihovna AV ČR, v.v.i., Oddělení elektronických 
informačních zdrojů 
 

 



2 

Inforum 2013 – Sekce: Cesty a podpory hodnocení 
Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky 

Čas a místo: 21. 5., 14:00 - 15:40 Posluchárna D 

 

Nadstavbové služby portálu Medvik pro podporu evaluace vědy a výzkumu ve 
zdravotnictví 
Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna 

Spoluautoři: Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla 
Jarolímková (NLK), Petr Lesný (Karlova univerzita, 2. lékařská fakulta) 
 

Časopisy vydávané ústavy AV ČR v e světových citačních databázích 
Autor: Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i. 
Spoluautoři: Mgr. Hana Tomanová - Knihovna AV ČR, v.v.i., Oddělení elektronických 
informačních zdrojů 
 

Trendy a vývoj vědeckého publikování 
Autor: Lucie Vavříková, Elsevier 
 

 



3 

Inforum 2013 – Sekce: Cesty a podpory hodnocení 
Koordinátor sekce: Ivana Laiblová Kadlecová, Knihovna Akademie věd České republiky 

Čas a místo: 21. 5., 14:00 - 15:40 Posluchárna D 

 

Nadstavbové služby portálu Medvik pro podporu evaluace vědy a výzkumu ve 
zdravotnictví 
Autor: Filip Kříž, Národní lékařská knihovna 

Spoluautoři: Lenka Maixnerová, Helena Bouzková, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Adéla 
Jarolímková (NLK), Petr Lesný (Karlova univerzita, 2. lékařská fakulta) 
 

Časopisy vydávané ústavy AV ČR v e světových citačních databázích 
Autor: Iva Burešová, Knihovna AV ČR, v. v. i. 
Spoluautoři: Mgr. Hana Tomanová - Knihovna AV ČR, v.v.i., Oddělení elektronických 
informačních zdrojů 
 

Trendy a vývoj vědeckého publikování 
Autor: Lucie Vavříková, Elsevier 
 

Citační kultura – Cesta od citačního rejstříku ke scientometrii 
Autor: Milan Špála, Karlova Univerzita a v Praze 

 



4 

1  Science Citation Index   
jeho základy, principy a jeho podíl  

na kvalitě výzkumu 

      1. vydání 1963 – letos 2013: 50 let výročí 

; 

První české odezvy na vydání  

Science Citation Index (1963) 

1963 
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Science Citation Index –  

jeho základy, principy a jeho podíl  

na kvalitě výzkumu 

      1. vydání 1963 – letos 2013: 50 let výročí 

Science & Technology 

      Information Technology 

      Information explosion 

      New trends in publication  (Open 

Access) 
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2  Genealogie citačních rejstříků 
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1955  E.Garfield : „Citation indexes for science: a new dimen- 

           sion in documentation through association of ideas“ 

           Science 1955 (122) :108-11. 

Ukazuje na vývoj citačního rejstříku ze systému informačního 

vyhledávání k nástroji na hodnocení výzkumu.      

1972 E.Garfield : „Citation analysis as a tool in journal evalua-

tion“. 

           Science 1972 (178) :471-479. 

Ukazuje na možnost citační analýzy k hodnocení sledovaného 

časopisu při využití počtu citací.       

1964  E.Garfield : „Science Citation Index: a new dimension in 

indexing“ . 

           Science 1964 (144) :649-54. 

Uživatelé SCI zaujati indexováním řízenými klíčovými slovy tj. 

Permuterm Subject Index a KeyWords Plus     
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1977   E.Garfield : „Citation indexing for studying science.“  

           Nature 1977 (227) :669-671. 

 První seznam 50 nejcitovanějších autorů z SCI. 1/3 z nich odpo-  

vídala Nobelistům a téměř všichni měli vysoký impakt, který při-         

pouštěl, že by se jimi mohli stát (tzv. Nobel class). 

1964 E.Garfield, Sher IH, Torpie RJ: „The Use of Citation Data 

in Writing History“. 

           ISI, 1964.  

Idea mapování vědy, založená na propojovacích vlastnostech ci- 

tací realizovaná na historiografii DNA pomocí softwaru HistCite. 
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Ref 1 
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Ref 1 
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3 Citační indexování – Jeho teorie 

a aplikace v přírodních vědách, v tech- 

nologii a vědách humanitních. 

Eugene Garfield & spolupracovníci 

R. K. Merton 

Derek J. de Solla Price 

P. F. Wouters 

1979 

1983 
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1979   E.Garfield : „Citation indexing: Its theory and application in  

1983   science, technology and humanities“, 

           J. Wiley, N.Y., 1979; Philadelphia ISI, 1983; 

                                                                            Foreword by R.K.Merton 

I 

Toto Garfiedovo dílo je ukázkou, jak lze, a jak je třeba, vědecky 

pracovat v oblasti biblio-, resp. sciento- metrie. Po 16 letech od 

vydání prvního svazku Sci. Cit. Indexu (1963), jež vyplnil syste-

matickými a exaktními studiemi, prokázal (1979) jeho výhody, 

nedostatky i chyby. Současnost v nové generaci citačních 

rejstříků (Web of Science) mu dává plně za pravdu, i díky rozvoji 

informační technologie (viz Scopus).  
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     Bez citační analýzy bychom dnes neměly popsány resp. 

     prokázány, mimo jiné následující pojmy (část 1):   

Invisible college popsaný pomocí kocitační analýzy (p.144);  

Objasnění úspěšnosti metodologických prací jako O. H. 

Lowryho metoda (1951) v letech 1961-1975 50.000 citací 

(p.246); 

Vliv mnohoautorství na publikační produktivitu (p.243); 

Prognózování Nobelových cen (p. 64); 

Fenomén zapomínání  (noncitedness) p.247); 

Předčasné objevy ve vědě (p.246); 

Citační analýza a udělování definitivy (p.71, 240); 
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Přínos knihy „Citation Indexing“ ke kvalitě výzkumu (část 

1): 

 

•  SCI používán jako součást (!) hodnotícího  procesu; 

•  umožňuje kontrolu legitimity použitých referencí; 

•  usnadňuje cíleně vyhledávat i v pramenech z jiných oborů; 

•  napomáhá zavádět principy z SCI do SSCI a  hlavně do 

 A&HCI; 

•  potvrdil počet citačních ohlasů jako legitimní indikátor  

    signifikace výzkumu; 

•    postupné zavádění SCI (resp. Web of Knowledge) jako  

      celonárodní nástroj; 

 

                                                                                (pokračování) 
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                                                                                                        (dokončení) 

•   vzestup společenského uplatnění citační analýzy ji dělá přija-   

     telnou  jako obecnou teorii  „kumulace  výhod“ (1)  resp. principu,  

     že „úspěch rodí  úspěch“ (2) . 

[1]  Price D. J. D (1976) A General theory of bibliometric and other cummulative 

advantage processes.  

J Amer Soc Inf Sci 27 :292-306.  

[2]  Merton R K (1973): The Matthew effect in science. In: Storer N W (ed): The 

Sociology of science, Chicago Univ Press, :439-459. 
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Robert King Merton 
July 4, 1910, Philadelphia 

Febr 23, 2003, New York City 

Temple University, 

Advancements in Sociology 

 

Derek J. de Solla Price 
January 22, 1922, Leyon UK 

September 3, 1983, Princeton USA 

Univ. of London, Univ. of Cambridge, Yale 

University, Univ of Singapore 1948 

Antitkythera mechanism-analog computer 

Exponetial growth of science-Price‘s Law 

„father of scientometrics“ 
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i 
Poprvé tento efekt v bibliometrii uvedl Merton [1]. Matoušův 

efekt se může např. projevit i v knihovnách při objednávání 

nových časopisů nebo kumulací budoucích výpůjček u knihy, 

která byla již dříve často půjčována (Bensman [2]). Matoušův 

efekt se může označovat také jako halo efekt a D. J. D. Price 

na něm vytvořil teorii dějů kumulační výhody [3]. Stručně to 

lze vyjádřit jako „úspěch rodí úspěch“ (success breeds 

success). To je případ knihy autora, jehož knihy se dobře 

prodávají, takže i jeho nová kniha má naději se stát 

bestsellerem, protože stále více čtenářů autora zná a on se 

tak stává dominantním mezi ostatními spisovateli [4].  

 
[1]  MERTON RK: The Matthew effect in science. Science, 159 :56-63, 1968. 

[2]  BENSMAN SJ: Journal collection management as a cumulative advantage process.        

       College & Research Libraries, 46 :37-54, 1985. 

[3]  PRICE DJ DE S: A general theory of bibliometric and another cumulative advantage   

       processes. J. Amer. Soc. Inform. Science, 27 :292-306, 1976. 

[4]  NOVÝ ZÁKON, Evangelium dle sv. Matouše, 25, 14 - 30. Ekumenický překlad, Ústřední      

      církevní nakladatelství, Praha, 1979. 
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[4]  Merton RK: The Matthew effect in science. Science, 159 :56-63, 1968. 

[5]  Bensman SJ: Journal collection management as a cumulative advantage process. College & Research Libraries, 46 :37-54, 1985. 

[6]  Price DJ de S: A general theory of bibliometric and another cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Science, 27  

:292-306, 1976. 

[4]  Merton RK: The Matthew effect in science. Science, 159 :56-63, 1968. 

[5]  Bensman SJ: Journal collection management as a cumulative advantage process. College & Research Libraries, 46 :37-54, 1985. 

[6]  Price DJ de S: A general theory of bibliometric and another cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Science, 27  

:292-306, 1976. 

[4]  Merton RK: The Matthew effect in science. Science, 159 :56-63, 1968. 

[5]  Bensman SJ: Journal collection management as a cumulative advantage process. College & Research Libraries, 46 :37-54, 1985. 

[6]  Price DJ de S: A general theory of bibliometric and another cumulative advantage processes. J. Amer. Soc. Inform. Science, 27  

:292-306, 1976. 

[1]  Nový zákon, Evangelium dle sv. Matouše, 25, 14 - 30. Ekumenický překlad,  Ústřední církevní nakladatelství, Praha, 1979. 
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Ref 19:  Price Derek J de Solla: Networks of Scientific Papers: 

The pattern of bibliographic references indicates the nature of 

the scientific research front. Science, 149(3683) :510-515, 1965. 

  

V současné době máme zpracované citační 

studie  vytvořené na počítači na základě velké a 

reprezentativní literatury. Umožňují citační 

analýzu zcela jiným způsobem než až dosud 

bylo dosavadní indexací možné, a to pomocí 

„výzkumných front“.    
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Eugene “Gene“ Garfield 
September 16, 1925, NY City 

PhD, Univ. of Pennsylvania 

Information scientist 

Institute of Scientific Information, 

Philadelphia, 

 „Science Citation Index“ 

 

Paul Wouters 
Centre for Science and Technology 

Studies,  Leiden University 

Citation analysis – bibliometrics 

Scientometrics – virtual knowledge 

e-science 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://acscinf.org/docs/publications/Interviews/Garfield/2006/1_Garfieldthomson.JPG&imgrefurl=http://acscinf.org/docs/publications/Interviews/Garfield/2006/&h=3008&w=1960&sz=700&hl=en&start=1&sig2=DDDamh2aSHkRT-x0TNvnuQ&tbnid=WMR3oj0VQQ9SfM:&tbnh=150&tbnw=98&ei=TQc-SMX9KZ2e-QKP5tz9Cg&prev=/images%3Fq%3DEugene%2BGarfield%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26safe%3Dactive%26sa%3DN
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Garfield E.: 

Fast Science vs. Slow Science, Or Slow and  

Steady Wins the Race 

The Scientist, 4 (8): 14-14, 17 Sept 1990 

-------------------------------------------------------------- 

 „Neočekávaný objev, je velmi vzácná výjimka; většina 

pokroku ve vědě závisí na dlouhodobém, neustálém, 

metodologickém výzkumu. Nejde o to opatřit si náměty 

jako pro televizní headliny nebo dokudramata, ale ve 

většině případů se věda ubírá touto obtížnou a 

pomalou  cestou“.  
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4  Citační rejstříky 

   rozširování 

   vyhledávání 

   hodnocení 

vědeckých a výzkumných informací v 

 závislosti na rozvoji technologie 

 

     Current Contents 

     This week’s Citations Classics 

                     http://citationclassics.org/ 
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5  Reference a/nebo citace 
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5/1 Reference a citace  

5/2 Intelektuální transakce  

5/3 Články citované a citující  

5/4 Multidisciplinarita citačných indexů  

5/5 Široký obsah databází –  

5/6 Retrospektivní a prospektivní vyhle- 

      dávání.  

5/7 Autoritativní způsob práce  

5/8 Citace jako indexační specializace  
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5/9 Citation Comments  

Due diligence”  

Prior art  
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6  Na závěr o snu Gena Garfielda 

Wouters P: Garfield as Alchemist.  

In: Cronin B., Barsky Atkin H. (Eds.): The Web of 

Knowledge.  A Festschrift in Honor of Eugene 

Gaerfield. pp. 65-71. 
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Rád bych uzavřel svůj pohled na Gena Garfielda. 

Jeho snaha po inovacích byla nejen kombinace 

konceptu, počítače a literatury. Ale kromě těchto tří 

věcí k tomu patří i velký sen. Tato směs vytvořila 

zcela nový symbolický vesmír, založený na význa-

mu  citace. Garfield přeměnil olovo (reference) v 

zlato (citace) při svém hledání kamene filosofů. 

Nejlépe je ho charakterizovat ne jako chemika změ-

něného na dokumentalistu, ani ne na informačního 

vědce nebo IT-vynálezce, ale jako představitele 

bohaté a tvořivé tradice  při nejmenším tak staré jaké 

je samo citační indexování. Garfielad je alchemista. 
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….. of many of his studies. Many of the CWTS staff have known 

him personally.  

Last September (2009) he still participated in our Leiden 

"Science and Technology Indicators Conference".  

We deeply regret the loss of this unique person. 
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The ceremony was made all the more mean-

ingful by the presence of my son Joshua, as 

well as Jan Vlachy, the Czech physicist who 

helped pioneer the development of sciento-

metrics both regionally and internationally. 
And for their generous hospitality, I am indebted to my 

hosts, Frantisek Choc and Milan R. Spala of the 

Institute of Scientific Information, First Medical School 

at Charles University. 

 

The Sweet And Bittersweet Experience Of Receiving  An Honorary Degree  

 Author: EUGENE GARFIELD 

 The Scientist, Vol:9, #13, pg.11, June 26, 1995. 
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Děkuji za pozornost! 
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                      Kontakt: 

                      Doc. MUDr. Milan  Š p á l a,  CSc.  

            Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta   
 

        Doubravínova 216/7,  163 00  P r a h a   6. 

        732 145 471 

@-mail      spala.m@seznam.cz 

www     http://info.sks.cz/users/sp/ 
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Ω 


