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Web of science
Platforma Web of Science

Regionální databáze

Specializovaný obsah

Oborové databáze

Current Contents Connect

WOS Core Collection

Journal Citation Reports a Essential Science Indicators

InCites Benchmarking & Analytics



• Produktivita a citovanost autora?

– Kolik publikací autor publikoval?

– Jak je autor citován?

• Jaká je autorova nejcitovanější publikace?

• S kým autor nejčastěji spolupracuje?

– Jak je práce citována?

• Ve kterém časopise autor publikuje nejčastěji?

– Hodnocení časopisu

• Autorovy výsledky z pohledu pokročilých metrik.

– Přehledová data

– Jaký je vliv autora na vědeckou komunitu?

Co nás čeká?
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Web of 
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InCites B&A

základní 
metriky

časopisecké 
metriky

pokročilé 
metriky



Large text

Produktivita a citovanost autora
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Modul:
Basic search

Vyhledávací pole:
Author identifiers

Časové období:
podle vašeho 
předplatného



Produktivita a citovanost autora
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Create Citation Report
• citační report až do 

počtu 10 000 publikací

• Přehled pro autora, 
instituci nebo součást 
instituce, publikaci, atp.



Produktivita a citovanost autora
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H-Index
základní ukazatel, n 

publikací, které obdržely 
alespoň n citací

Produktivita 
autora

Obecné 
metriky

Přehled citací Citující články



Produktivita a citovanost autora
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Kumulativní citovanost 
pro posuzované publikace



Produktivita a citovanost autora
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Přehled citovanosti 
jednotlivých publikací.

Znázornění H-indexu
fialový oddělovač mezi 

publikacemi, 
H-index = n publikací, které 

mají alespoň n citací

Tabulku můžeme 
exportovat



Jaké jsou limity základních 
bibliografických ukazatelů?
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Produktivita a citovanost autora
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Jaké jsou limity základních 
bibliografických ukazatelů?

• Ovlivněné řadou faktorů

– Oborem autora

– Přírodní vědy vs. Sociálně vědní 
obory vs. humanitní

– Typem publikace

– články vs. reviews vs. konferenční 
sborníky

– Délkou publikační aktivity

– starší vědci vs. začínající vědci
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S kým autor nejčastěji spolupracuje?
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Analyzujte vyhledané 
výsledky
• analýzy až do počtu 

50 000 publikací

• Frekvenční analýza z 
evidovaných dat



představení analýz

S kým autor nejčastěji spolupracuje?
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Vizualizované nebo přehledové 
výstupy na základě dat 
evidovaných ve Web of Science

Web of Science kategorie ve 
které autor nejčastěji publikuje.



představení analýz

S kým autor nejčastěji spolupracuje?
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Souhrnné tabulkové 
zobrazení

V dolní části obrazovky. 
Získejte a stáhněte 
přehled všech 
spolupracujících institucí.



Journal Citation Reports
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představení analýz

Ve kterém časopise autor nejčastěji publikuje?
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Pomocí analýz výsledků 
získejte přehled o zdrojích
Source Titles, ve kterých 
autor doposud publikoval 
nejčastěji.

Konkrétní publikace 
otevřete pomocí tlačítka 
View Records



Human Gene Therapy

Hodnocení časopisu v uplynulých 10 letech.
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JCR indikátory ve Web of Science

získejte základní představu o výsledcích 
vybraného časopisu

Journal Impact Factor
Rank
JIF Quartile

Údaje o vydavateli

Kompletní informace jsou k 
dispozici v

Journal Citation Reports



představení JCR

Hodnocení časopisu v uplynulých 10 letech.
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jcr.clarivate.com

InCites Journal Citation Report
nástroj pro hodnocení časopisů 
na základě dat z Web of Science

• Hodnoceny jsou časopisy z 
Web of Science Core

• SCIE – (1997- )
• SSCI – (1997- )

• vydáván 1 ročně

• Časopisecké citační 
metriky

https://jcr.clarivate.com/


Human Gene Therapy – citovanost za rok 2018

Hodnocení časopisu v uplynulých 10 letech.
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Profil časopisu

Získejte představu o citovanosti 
jednotlivých časopisů.

Jak jsou časopisy citovány

Jakou mají publikační strategii

Kdo a jak cituje

• časopis

• jednotlivé články

Kdo do časopisu přispívá?

Strukturované informace
• vydavatel
• obory podle JCR/WOS
• periodicita
• Open Access: ANO/NE

Citovanost časopisu
• JIF
• JIF percentily

Citovanost článků publikovaných 
v  posledním roce

Journal Impact Factor
• podrobný výpočet
• Citace (za rok 2018)
• Citované položky ( publikace 

vydané 2016, 2017)



Human Gene Therapy – citovanost v dlouhodobém měřítku

Hodnocení časopisu v uplynulých 10 letech.
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Profil časopisu (2018 – 1997)

Prohlédněte si výsledky 
časopisu v delším časovém 
okně. Výsledky jsou k 
dispozici až do roku 1997.

• Jak je časopis citován v 
horizontu posledních 10 
let

• Roste citovanost?

• Klesá?

• Jaký je vliv auto citací 
časopisu?

Dostupné ukazatele:
• Jorunal Impakt Faktor
• Journal Impakt Faktor bez 

auto citací
• 5 letý Journal Impakt 

Faktor
• Immediacy Index
• Eigenfactor Score
• Article Influence Score



InCites B&A
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Web of 
Science

Journal Citation Reports
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základní 
metriky

časopisecké 
metriky

pokročilé 
metriky



Od základních metrik k pokročilým

Produktivita a citovanost autora
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Zajímavé ukazatele

Highly Cited (ESI)
• publikace z top 1% 

nejcitovanějších ve 
svém oboru. Publikace 
vyšly v uplynulých 10 
letech

Hot Papers (ESI)
• publikace z top 0,1 % 

nejcitovanějších ve 
svém oboru. Publikace 
nejsou starší jak 2 roky

Open Access



Přehledová data
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incites.clarivate.com

InCites B&A
analytický nástroj, který pracuje 
s daty z Web of Science

• Kompletní databáze Web of 
Science Core Collection
1980-

• 6 analytických modulů
• systémové reporty
• doplňkový modul pro 

analýzy na nižších 
organizačních úrovních

• aktualizován 1 měsíčně

• Pokročilé citační metriky

https://incites.clarivate.com/


Získejte přehledná data o autorovi pomocí Research
Reportu

Research Report předkládá publikace evidované na 
základě WOS ResearcherID nebo ORCID.

• Počet a citovanost publikací
• Přehled publikovaných vs. citovaných
• Hlavní obory autora podle počtu publikací a 

citovanosti
• Nejvýznamnější časopisy ve kterých autor 

publikuje

Citovanost autora

Přehledová data
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Proč potřebujeme pokročilé metriky?
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•20 citací
• Dobré nebo špatné?



InCites Benchmark & Analytics
Normalizace

dobré nebo špatné?

0

25
20

Dobré

0

1000

Špatné

KONTEXT NÁM ŘEKNE VŠE

INDIKÁTORY MUSÍ BÝT ZAŘAZENY DO KONTEXTU, ABY BYLY POUŽITELNÉ:
KATEGORIE, ČASOPIS, OKOLÍ, GLOBÁLNĚ

‣ NORMALIZOVANÉ INDIKÁTORY — pro porovnání relativního výkonu
‣ PERCENTILY — kam patříme v určitém okruhu výsledků?
‣ HODNOCENÍ — jakým způsobem si vedeme ve srovnání s okolím?



InCites Benchmark & Analytics
pojetí normalizace

využitelný pro INSTITUCE, ZEMĚ, OBORY, 
AUTORY

PŘEDPOKLÁDANÉ CITACÍ*

PŘEDPOKLÁDANÁ (PRŮMĚRNÁ) 
CITOVANOST PRO STEJNÝ OBOR, TYP 
PUBLIKACÍ A ROK VYDÁNÍ

20

2 32

5

0

189 2

1

celkový počet citací

*vztažený na obor/časopis, rok vydání a typ dokumentu

9.9 citační předpoklad

1.14 Normalized

12

=

Počet citací

NORMALIZOVANÝ INDIKÁTOR
MÍRA CITOVANOSTI/PŘEDPOKLAD

9 počet článků

9.9 předpoklad

89

=

Celkem

12
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Normalizace

Obor

míra citovanosti se může 

lišit v závislosti na oboru

Čas

Citovanost se může lišit v 

závislosti na stáří článku

Typ dokumentu

Citovanost se liší v 

závislosti na typu publikace

Pro přesné a spravedlivé hodnoceni vědy bychom měli využívat normalizované ukazatele podle oboru, roku a druhu 

publikace, které nám umožňuje srovnání různých typů hodnocených subjektů, nezávisle na velikosti, oboru, atp. 

Normalizovaný citační ohlas je ideální indikátor pro hodnocení na všech organizačních úrovních (autor, instituce, 

region atp.). 

InCites Benchmark & Analytics



Category Normalized Citation Impact (CNCI) publikace je vypočítán jako podíl celkového počtu citací a 
předpokládaným počtem citací pro konkrétní typ publikace vydané v konkrétním oboru a roce. V případě, 
že je publikace zařazena do více jak jednoho oboru, předpoklad citovanosti zohledňuje všechny dílčí obory. 
CNCI pro množinu dokumentů je průměrem CNCI jednotlivých publikací. 
CNCI je užitečný a nestranný indikátor, který stanový vliv publikace bez ohledu na její stáří, obor a typ 
publikace. CNCI rovna 1 indikuje očekávaný citační ohlas. Výsledek nad 1 převyšuje očekávaný citační ohlas, 
hodnota CNCI nižší jak 1 znamená nižší citační ohlas oproti obecnému citačnímu předpokladu.

Category Normalized 
Citation Impact

Average Percentile

Impact Relative to 
World

Journal Normalized 
Citation Impact

Citační ohlas (citations per paper) normalizovaný pro konkrétní časopis, 
rok vydání a typ dokumentu.

Percentil publikace se stanovuje na základě citovanosti všech publikací stejného oboru, roku vydání a typu 
dokumentu (seřazení publikací sestupně podle počtu citací). Na základě tohoto přehledu se definují 
jednotlivé hladiny percentilu  na základě citovanosti. Máme-li publikaci s citačním percentilem 1, pak platí 
že pro daný obor, rok vydání a typ dokumentu dosáhlo 99% publikací nižšího citačního ohlasu než námi 
posuzovaná publikace.

Indikátor Impact Relative to World je poměrem Citation Impaktu pro danou sadu publikací děleného 
světovým Citačním Impaktem pro dané časové období.

InCites Benchmark & Analytics
Hlavní normalizované indikátory
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Journal Citation Reports

InCites B&A

základní 
metriky

časopisecké 
metriky

pokročilé 
metriky



Pomocí CNCI můžeme: 
• definovat vliv autorových publikací
• porovnat více autorů (výsledky jsou vždy 

vztaženy k jejich konkrétnímu oboru)
• srovnat autora s národním/globálním 

průměrem

• veškeré výsledky lze ověřit na zdrojových 
publikacích 

Využití CNCI na posouzení vlivu spolupráce

S kým autor nejčastěji spolupracuje – vliv spolupráce
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Doplňte autorův citační profil o 
pokročilé/normalizované metriky



Pomocí CNCI můžeme definovat vliv spolupráce.
Jakým způsobem publikace ze spolupracující 
instituce naplňují citační předpoklad.

Zobrazený graf definuje 10 spolupracujících 
institucí se kterými autor spolupracuje a 
průměrnou hodnotu CNCI pro tyto publikace.

Průměrná publikace, které vznikly ve spolupráci s 
1. uvedenou institucí takřka 3,8 krát převyšuje 
očekávaný citační ohlas. 

Využití CNCI na posouzení vlivu spolupráce

S kým autor nejčastěji spolupracuje – vliv spolupráce
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Doplňte výsledky z WOS a definujte vliv publikace.
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Užitečné odkazy

LibGuides

Clarivate Analytics Essays Page

Nadcházející webináře a materiály k uplynulým

Prosíme o zpětnou vazbu, vyplňte dotazník po skončení 
dnešního webináře.

http://clarivate.libguides.com/home
https://clarivate.com/essays/
https://clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/button-1/


Děkuji
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