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ONLINE OBSAH 

ZA KAŽDÝCH  

60s. 

http://blog.qmee.com/qmee-online-in-60-seconds/


Jaký dopad měl náš výzkum v posledních            

12 měsících? Evaluace projektu? 

Jak více pomoci vědcům v „boji“ o granty a 

finance pro svůj výzkum?  

Jsme schopni monitorovat i ne-STEM obory a 

publikace neperiodických dokumentů? 

Altmetrie cílí na nezodpovězené 

otázky 



Komplexní přístup k metrikám 

• citace 

• využití 

• záložkování 

• zmínky 

• sociální média 

Alternativní 

metriky 



Klasická metrika - citace mezi články 

Hodnocení vědy 

6 

Impact Factor 

časopisu 

3.161 



2-5 

let 

Myšlenka 

Příspěvek 

na blogu 

? 
let 

Grant 

Konference 

3-5 

let 

Video 

Citace 

Od myšlenky            

k dopadu výstupu 

Běžně trvá 2 – 5 let, než dojde k 

publikování myšlenky v článku  

recenzovaného časopisu 

Publikace 

Bez altmetrie Altmetriky 

Vzhledem k tempu publikování 

ve vědě může trvat dalších 3 – 5 

let od publikace díla do získání 

odpovídajícího počtu citací 

Od myšlenky do získání 

počtu citací může uběhnout 

5 - 10 let 

Metriky 

dostupné v 

reálném čase 

Počet citací 

zobrazení prezentace 

Sdílení 

Uložení citace 

Vytv. záložky 

Stažení PDF 

zobrazení 

Přehrání videa 

Stažení souboru 

Počet citací 

tweet 



Jak může knihovna vědcům pomoci 

získat finance na výzkum? 

• Přidáním více než jen seznamu publikací na 

jejich žádosti o grant 

– Využití metrik, které v reálném čase odráží obraz jejich 

dopadu 

• Pomoci určit, kde je vhodné publikovat 

– Poskytnutí údaje, která použitá média a které 

publikované dokumenty mají největší dopad 

• Zahrnutím více než jen článků z periodik 

– Sledujte rovněž monografie a další typy dokumentů 

 



• Amazon 

• Bit.ly 

• CrossRef 

• Delicious 

• Dryad 

• dSpace 

• EBSCO 

• ePrints 

• Facebook 

• figshare 

 

• Github 

• Goodreads 

• Google+ 

• Medwave 

• Mendeley 

• PLOS 

• PubMed Central 

• Reddit 

• Research 

Blogging 

• Scopus 

• SlideShare 

• SourceForge 

• Stack Overflow 

• Twitter 

• USPTO 

• Vimeo 

• Wikipedia 

• Worldcat (OCLC) 

• YouTube 

 

 

Příklady zdrojů metrik pro PlumX 



Sledování NEJEN článků… 

• Články 

• Blogové příspěvky 

• Kapitoly knih 

• Knihy 

• Případové studie 

• Klinické testy 

• Sborníky 

• Datové soubory 

• Výpočty 

• Granty 

• Rozhovory 

• Dopisy 

• Sdělovací 

prostředky 

• Patentová 

dokumentace 

• Postery 

• Prezentace 

• Reporty 

• Zdrojové kódy 

• Dizertace 

• Videa 

• Webové stránky 



Kategorie 

Metrik 

VYUŽITÍ 
(počet stažených fulltextů, zobrazení 

abstraktů, přehrání videí, holdingy 

ZÁLOŽKOVÁNÍ 
(oblíbené, bookmarks, code forks, 

readers, watchers) 

ZMÍNKY 
(blogy, komentáře, recenze, 

linky z Wikipedia) 

SOCIALNÍ MÉDIA 
(+1s, likes, shares, tweets) 

CITACE 
(PubMed Central, Scopus, 

patenty a) 



VYUŽÍVANOST 

• Čte někdo naši práci? 

• Viděl někdo naše publikovaná videa? 

• Využívanost je hlavní metrikou, kterou chce vědec 

znát po počtu citací 

clicks, downloads, 

views, library holdings, 

video plays 



• Záložky indikují, že se někdo hodlá k danému 

dokumentu vrátit 

• Předčasný indikátor budoucí citace 

 

 

bookmarks, favorites, 

readers, watchers 

ZÁLOŽKOVÁNÍ 



• Záložky indikují, že se někdo hodlá k danému 

dokumentu vrátit 

• Předčasný indikátor budoucí citace 

 

 

bookmarks, favorites, 

readers, watchers 

ZÁLOŽKOVÁNÍ 



• Tato kategorie poskytuje informace o lidech spojených 

s daným výzkumem 

• Automaticky odkrývá diskuzi kolem výzkumu 

• Pomáhá objevovat zpětnou vazbu, názory, aj. 

blog posts, 

comments, reviews, 

Wikipedia links 
ZMÍNKY 



• Sociální média poskytují pohled na to, jak efektivně 

vědci propagují svoji práci 

• Důležitý aspekt práce především pro začínající vědce 

• Sledování komunikace a pozornosti kolem výstupu 

vědecké práce 

+1s, likes, shares, 

tweets 

SOCIALNÍ MÉDIA 



• Citace stále představují standard dlouhodobého 

dopadu 

• Zahrnutím citací lze docílit komplexní analýzy dopadu 

při porovnání s dalšími kategoriemi metrik 

PubMed Central, 

Scopus, patents 
CITACE 



5 kategorií metrik v praxi – 

Příklad článku 



• Zahrnuje všech 5 

kategorií metrik 

• Dynamické změny 

widgetu podle dopadu 

v jednotlivých 

kategoriích metrik 

Vizualizace dopadu:  

Plum Print 
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Každý Plum Print 

vypadá odlišně v 

závislosti na 

konkrétních 

metrikách 

Rychlý pohled na 

konkrétní metriky a 

jejich vzájemný 

poměr 

Možnost zahrnout 

Plum Prints do 

repozitáře 



Případové studie 

  University of Pittsburgh 

  Pacifica Graduate Institute 

1 

2 



1 

University of 

Pittsburgh 

Případová studie 
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  Metrics Dashboards 
Místo pro vědce: 

University of  

Pittsburgh využívá  

PlumX jako podporu 

svých vědců 

Přesnější pohled: 

Univerzita také kategorizuje  

dokumenty do do digitálních  

kolekcí – 26 časopisů, které 

vydávají. Dále pak pro každý 

ústav, institut či  

výzkumný ústav 

Tabulka různých 

artefaktů: 

PlumX shromažďuje 

metriky z více než 20  

typů publikovaných  

dokumentů 
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PlumX data: 

Zpoždění citací 
Výstup  

vědeckého 

bádání v letech 

2013 a 2014 

má menší počet  

citací 
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Další metriky zaplňují          

„slepé“ místo Pohled 

na dopad  

v poslecních  

12 – 24  

měsících 



Článek v repozitáři 

univerzity (IR). 

 

Aby podpořila účast 

vědců na vydávání a 

propagaci svého obsahu 

zahrnuje univerzita do 

nástroje zpětnou vazbu 

prostřednictvím metrik na 

úrovni jednotlivých článků 

Objevte tweety od potentionálních 

investorů do Vašeho výzkumu z 

celého světa 

5 kategorií metrik 

poskytuje vhled do 

VŠECH verzí 

publikovaného dokumentu 

 

• repozitář 

• portál vydavatele 

• open access repozitáře 



2 

Pacifica Graduate 

Institute 

Případová studie 



• Magisterský stupeň v oboru psychologie 

• Polovina vyučujících je aktivně zapojená ve 

výzkumu 

• Knihy jsou hlavním výstupem vědeckého bádání 

• Za cíl má poskytnouv komplexní pohled na 

výstup své vědecké publikace 



Knihy/monografie jsou 

důležitým typem publikace 

• Počítání citací není spravedlivé vůči 

knihám 

– Nikdy nebylo a nikdy nebude 

– Je nutné zavést nové metriky zohledňující 

monografie 

• Důležité pro humanitní obory 

– Knihy jsou obvykle základem pro studium a 

výzkum v těchto oborech 



PlumX – Metriky zohledňující monografie 

Kolik  knihoven vlastní tuto knihu ve sbírce? 

Kolik článků na wikipedii cituje tuto knihu? 

Jaké jsou recenze titulu na Amazonu? 

Jaká je jeho průměrná známka zde? 

Kolik lidí si přidalo knihu do své knihovny? Jaké 

recenze na ni byly napsány? Jaké je její hodnocení? 

Kolikrát někdo nahlédl do abstraktu, plného textu 

nebo stáhl eKnihu? 



Knihy  
jsou hlavním výstupem  

jejich vědecké 

publikace 
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Susan Rowland, Ph.D. 

Chair of Engaged Humanities & the Creative Life 

Pacifica Graduate Institute 

Ačkoliv tato kniha nemusí 

nikdy získat jedinou citaci, 

stále jsme schopni vidět, jaká 

je její využívanost a zpětná 

vazba na její obsah 
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Přímý odkaz do recenzí a 

hodnocení na Amazonu 
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PlumX odkazuje přímo 

do Goodreads 

• Pohled na recenze a 

hodnocení 

• Sledování, kdo četl 

titul, nebo se jej číst 

chystá 
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Odkrývání konverzace, o 

které autor nemusel mít ani 

ponětí 
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Objevování, kolik knihoven 

vlastní tuto knihu ve své 

sbírce 

Back to Case Studies » 





Přínos altmetrie 

KATEGORIZACE KOMPLEXITA ANALÝZA 

• Dle typů metrik 

• Dle typu dokumentu 

• Dle kategorií           

(např. ústav, grant, 

projekt) 

• Grafické souhrnné 

analýzy 

• Evaluace grantu / 

investice 

• Podpora v grantových 

soutěžích 

• Úspešnost/ další 

směřování instituce 

 

 

• 5 metrik vs. pouze 

citace 

• Měření v reálném 

čase 

 



Děkujeme za pozornost 
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