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Co se dozvíte 

• Ve kterých oborech se u nás publikuje v předních 

časopisech na běžné mezinárodní úrovni. 

• Které obory v ČR nahrazují kvalitu kvantitou. 

• Ve kterých oborech koreluje kvalita a RIV body. 

• Která česká pracoviště vedou v kvalitě a v bodech. 

• Jak si vede AV ČR v rámci ČR. 

Data: WoS 2010-14 a RIV 2008-12. 

 

 



Publikační výkon (ve WoS) 

• Jeden ze vstupů do hodnocení. Výkon≠produktivita. 

• Srovnávat ho lze jen uvnitř oborů.  

• Ukazujeme kvantitu všech i jen kvalitních publikací. 

• Kvalitu měříme citačními indexy časopisů. Proč ne 
citacemi konkrétních výstupů? RIV=IF, WoS 2010-
14. Bereme recenzní řízení jako peer-review. Je 
třeba odlišit domácí IF časopisy a citační mafie. 

• Pokrytí? Humanitní a společenskovědní obory, 
informatika, aplikovaný výzkum, atd. Proč by se 
pokrytí mělo pro daný obor lišit mezi zeměmi?  

 



Oborová srovnání publikačního výkonu 

Mezinárodní srovnání oborů Národní srovnání pracovišť 

Období 2010-2014 Období 2008-2012 

‘Articles’ Web of Science (WoS) ‘Articles’, ‘Reviews’, ‘Letters’ vs. 
RIV body 

Bez započtení spoluautorství Spoluautorství podle Metodiky 

Článek započten oborům časopisu Výstup v přihlášeném RIV oboru  

Zohlednění velikosti země -- 

1. decil a kvartil dle AIS časopisu 1. decil a tercil IF dle Metodiky 





Mezinárodní oborové 
srovnání publikačního 

výkonu  
(WoS) 
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WoS závěr 

• Nad mezinárodním průměrem kvality i kvantity 
jsou u nás chemie, jaderná fyzika, spektroskopie, 
krystalografie i některé technické obory. 

• Obor s malým výkonem může mít málo zdrojů. 
Odklon od 45-stupňové osy je zajímavý (viz. místní 
IF časopisy s velkými rozdíly v citacích z ČR/SR).  

• České společenské a lékařské vědy mají v 
mezinárodním srovnání netypicky nízký podíl na 
celkovém a obzvláště na excelentním publikačním 
výkonu, přestože mají běžně vysoký podíl studentů. 







Národní oborové 
srovnání publikačního 

výkonu  
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Organická chemie je v ČR na mezinárodním průměru 
kvality, proto přední pracoviště podle RIVu jsou 
pravděpodobně špičková v mezinárodním srovnání. 
Podobná úměra nefunguje u slabých oborů.  

Korelace 0.98 v elem. částicích, 0.9 v optice, fyzice 
pevných látek, ..., nízká v elektronice, informatice,… 



RIV závěr 

• Rozdíly v koncentraci špičkového výzkumu: V oboru 
elementární částice mají první 3 pracoviště 90% 
publikačních RIV bodů oboru, 60% RIV bodů z Top.    
V oboru teoretická fyzika mají první 3 pracoviště jen 
50% bodů, jen 30% z Top. V genetice a molekulární 
biologii má prvních 13 pracovišť 66% bodů oboru… 

• Oborově neobvyklé bodovací praktiky: Un. Tomáše 
Bati - Informatika, Mendelova U - Lesnická fakulta. 
VUT - Fakulta elektrotechniky v oboru elektronika: 
nejvyšší podíl na RIV bodech, ale nemá Top články, 
má nízký podíl z IF a má vlastní Jrec i IF.  





AE Řízení, správa a administrativa 

DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 

KA Vojenství 

AM Pedagogika a školství 

AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 

JT Pohon, motory a paliva 

IN Informatika 

JQ Strojní zařízení a nástroje 

JP Průmyslové procesy a zpracování 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374 
 

Efekty kafemlejnku: žádná změna trendu IF, inflace 
mimo WoS (i uvnitř). Hodnocení 2014: OVHP: 12 tisíc 
výstupů v SHV, polovina buď 0 nebo nejnižší známka.   

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374


V kolika oborech je AV ČR na špici? 

AV ČR nemá lékařské a zemědělské obory:  

ve sloupci * nejsou zahrnuty. 

Počet oborů, kde AV ČR  a VŠ vykazují nejvyšší publikační výkon ve špičkových časopisech 

AV ČR VŠ  VŠ* 

V horních 10 % časopisů dle IF 27 21 8 

V horních 33 % časopisů dle IF 27 24 14 

Pracoviště AV ČR se dle publikačního výkonu ve 
špičkových časopisech nachází na první pozici ve 

2x - 3x větším počtu oborů než pracoviště VŠ 



Jaký je podíl AV ČR na špičkových publikacích? 

Jak velkou část všech publikací autorů ČR ve špičkových 
časopisech bez rozlišení oborů publikovaly ústavy AV? 

Podíl pracovišť AV ČR  na celkovém publikačním výkonu ve špičkových časopisech 

Všechny obory Omezené obory * 

V horních 10 % časopisů dle IF 37 % 44 % 

V horních 33 % časopisů dle IF 37 % 43 % 

V oborech, kde AV ČR působí, ústavy AV ČR 
dosahují téměř stejného celkového publikačního 

výkonu ve špičkových časopisech jako zbytek 
výzkumných organizací (tj. především fakulty VŠ) 



Závěr 

Čím více máme bibliometrických podkladů,  

tím více je jasné, že potřebujeme peer review, 
tím užitečnější peer review bude. 

 


