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 ASEP - systém

 ASEP - databáze

 ASEP - repozitář plných textů

 ASEP - repozitář datový

 Využití - hodnocení AV / národní hodnocení ČR

 Bibliometrické indikátory v ASEP/RIV

 Analytika ASEP - grafické, statistické, bibliometrické přehledy

Program



54 ústavů

3 vědní oblasti (I. Oblast věd o neživé přírodě, II. Oblast věd o živé přírodě a 

chemických věd, III. Oblast humanitních a společenských věd)

KNAV pověřena sběrem a administrací záznamů o 

výsledcích, které vznikly v AV ČR (1993)

70 administrátorů pracovišť („zpracovatelů“)

Databáze ASEP
Počet záznamů více než 270 000

Roční přírůstek asi 11 500

Počet druhů dokumentů      asi 30

Systém ARL (Advanced Rapid Library)

Nadstavby Repozitář plných textů, datový repozitář, 

Analytika ASEP

Instituce AV ČR



Uživatelé

Vedení ústavů

• Hodnocení 

pracoviště, 

oddělení, 

autorů

Zpracovatelé

• Zpracování bibliografických 

záznamů, ukládání plných textů a dat 

• Správa oddělení

• Exporty dat do RIV

Autoři

• Ukládání 

záznamů, 

plných 

textů a dat

Ostatní 

uživatelé

• On-line 

katalog

KNAV

• administrace a vývoj systému

• data pro hodnocení v AV, národní 

hodnocení 

• bibliometrické výstupy AV

• semináře, školení

Vedení AV ČR

• Hodnocení ústavů, týmů

Poskytovatelé
• Hodnocení 

projektů

Rada vlády
• Hodnocení

pracovišť ČR



Systém ASEP 

Databáze ASEP

Bibliografické  záznamy

Repozitář

plných textů
Repozitář

datový

Analytika ASEP

Webová aplikace KNAV

ARL

OpenAIRE

NUŠL

API 

OAI

RIVXML



Databáze 
Druhy dokumentů

Databáze ASEP

Bibliografické  záznamy



Publikační                              Nepublikační 

Databáze 
Druhy dokumentů

Databáze ASEP

Bibliografické  záznamy

99%

1%

Publikační Nepublikační



 Bibliografické údaje
(autoři, název práce, zdroj, rok vydání, rozsah stran, ISBN, ISSN ….) 

 Jednoznačné identifikátory záznamů

(DOI, HANDLE, WOS ID a SCOPUS ID..)

 Autority (jednoznačné přiřazení ústav-autor-práce)

ústavů, autorů, periodik, sborníků, konferencí, projektů

 Oborové zařazení (RIV, FORD)

 Bibliometrické indikátory

(AIS, SJR, QAIS, QSJR)

Databáze 
Datová struktura

Databáze ASEP

Bibliografické  záznamy



Identifikace autorů slouží k propojení vědce s jeho pracemi, tj. k přiřazení 
všech výstupů k autorovi, nezávisle na afiliaci a formě jména.

Jednoznačná identifikace je důležitá pro autory, pracoviště, vydavatele i 

poskytovatele podpory. 

1.ORCID – univerzální identifikátor 

2.RID – WOS (Researcher ID)

3.SAI – SCOPUS Author Identintificator

RIV – Rejstřík informací o výsledcích RV

4.Vedidk - RIV - na základě rodného čísla

Identifikace ORCID, RID a SAI se předávají nepovinně do RIV. (2017)

Databáze 
Identifikace autorů

Databáze ASEP

Bibliografické  záznamy



RID (WOS), SAI (SCOPUS)

+ Uživatelský účet nabízí citační metriky autora (počet publikací, 

počet citací, průměr citací na článek, h-index) a informace o vědní 

oblasti a spolupráci.

- RID se neaktualizuje automaticky, záznamy se musí „ručně“ doplňovat

Identifikátor RID si většina autorů AV vytvořila v době hodnocení 2010-

2015. 

- Identifikátor SAI přiděluje SCOPUS automaticky, proto tam mohou být 

v případě shody jmen a oborů chyby, které lze nahlásit k opravě.

Informace k identifikátorům: 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/

Identifikace autorů – RID, SAI

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/identifikatory/


ORCID je univerzální identifikátor

Otevřený nekomerční systém.

Registr identifikátorů, registrováno více než 4,5 mil. uživatelských 

účtů (značné množství pokusů), umožňuje zdarma vytvoření 

uživatelského účtu autora, kde autor rozhoduje o zveřejnění informací 

(pracoviště, projekty, záznamy, odkazy na webové stránky.. 

Import záznamů z RID, SAI, CrossRef, PubMed Central …

Podporován velkými vydavateli (Elsevier), grantovými agenturami. 

Vývoj, propojení s dalšími databázemi.

Identifikace autorů - ORCID



ASEP

Příklad uživatelského účtu v ASEP, kde jsou všechny identifikace:

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/fzu-d/0100196

Identifikace autorů v ASEP
Příklad

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/fzu-d/0100196


Otevřený přístup (důležité např. pro evropské projekty H2020).

Využití v hodnocení AV 2015 – plné texty on-line pro hodnotitele k peer review 

Záznamy (periodika, knihy, kapitoly v knihách, příspěvky ve sbornících, patenty 

a výzkumné zprávy), které mají uložené plné texty se harvestují do OPENAIRE.

Repozitáře
Repozitář plných textů (2012)

Repozitář

plných textů

6200; 42%

485; 3%

8004; 55%

Počet uložených plných textů 
dle přístupu (6. 6. 2018)

Veřejně nepřístupný

Veřejně přístupný s
embargem

Veřejně přístupný

Internet; 
26624; 
33%

Intranet; 
52886; 
67%

Stažené plné texty
(6. 6. 2018)



DATOVÝ ZÁZNAM

Způsoby uložení datasetu

1. Dataset i jeho popis je uložen v ASEP

2. V ASEP je uložen datový záznam

s odkazem do úložiště, kde je dataset

uložen

Přístup k datasetu

v otevřeném režimu

s embargem

na vyžádání

Licence

Creative Commons

Jiná – pdf musí být přiloženo

Je možné provázat publikace (a jiné výsledky) a datové záznamy                            více…

Repozitáře
Datový repozitář (2017)

Repozitář

datový



Příklad propojení  datového záznamu v ASEP  (1)+ bibliografického záznamu v ASEP 

(2) s daty uloženými v ASEP (3)

Repozitáře
Příklad datového záznamu s datasety

(1)

(2)

(3)

Datový záznam

Datasety nebo

odkaz na 

datasety do 

jiného repozitáře

Bibl. záznam



Databáze
Příklad bibliografického záznamu s plným textem



 Každých 5 let

 Nezávislé na hodnocení národním

 Oborové panely hodnotí pracoviště a týmy pracovišť

 Hodnotitelé mají k peer review připojenu bibliometrii, nebo recenze a 

citace (u společensko-vědních oborů)

 V KNAV vzniklo oddělení bibliometrie a scientometrie (BaS) –

studium indikátorů, tvorba bibliometrických přehledů pracovišť a 

týmů, tvorba oborových zpráv AV

Data z ASEP

 2010 – data 2005-2009  (počty jednotlivých druhů dokumentů, IF – indikátor)

 2015 – data 2010-2014  (plné texty, data pro bibliometrii, WOS – indikátor AIS)

 2020 - data 2015-2019  (příprava)

Nadstavba Analytika ASEP – grafické a statistické přehledy, nově i 

přehledy bibliometrické.

Hodnocení v AV



 Projekt IPN metodika (2012-2015)

Cílem projektu bylo navrhnout a pilotně ověřit systém hodnocení výzkumných organizací formou 

informovaného peer-review dle oborových metodik hodnocení, který by nahradil stávající Metodiku 

hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní a oborové standardy 

kvality lépe orientovaným hodnocením.

 Metodika M17+

Bibliometrie aplikována na výsledky v RIV s datem vzniku 2016

 Bibliometrické zprávy za obory a oborové skupiny

http://hodnoceni17.rvvi.cz/www

 Bibliometrické zprávy pro ústavy (neveřejné)

Zpětná vazba od institucí, na základě níž mohou být bibliometrické

zprávy upraveny.

Národní hodnocení 2017

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-metodika-efektivni-system-hodnoceni-a-financovani
http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/
http://hodnoceni17.rvvi.cz/www


 Bibliometrie je doplněk k hodnocení, nenahrazuje peer review.

 Pro různé obory má bibliometrická analýza různou vypovídací 

hodnotu.

 Pro některé obory se nedá vůbec použít (společenské vědy).

 Důležitá je transparentnost bibliometrie.

 Výběr indikátorů (bibliometrických ukazatelů), aby byly stálé a 

vzájemně se doplňovaly.

 Důkladný popis bibliometrických přehledů a komentářů, která zasadí 

statistiky do příslušného kontextu – jak oborového (relevance 

bibliometrie pro daný obor), tak národního (úroveň oboru v ČR ve 

srovnání se světem). 

 Velké autorské skupiny, frakcionace výstupů (ano/ne), 

korespondenční autor (další možný indikátor v některých oborech).

Bibliometrie
Obecně



Vědní oblasti AV ČR



U druhu výsledku článek v periodiku, kniha, kapitola v 

knize, článek ve sborníku je povinností uvádět kód 

UTWOS nebo EID (SCOPUS).

 Jimp – původní / přehledový článek v odborném periodiku, který je 

obsažen v databázi Web of Science (WoS) s příznakem „Article“, 

„Review“, nebo „Letter“; má přidělen kód UT WoS.

 JSC – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném 

periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem 

„Article“, „Review“, nebo „Letter“; má přidělen kód EID.

 Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném 

periodiku, který nespadá do žádné z výše uvedených skupin. 

Bibliometrie v ASEP/RIV
1. Identifikace výsledků



ASEP: Oborová struktura WoS Categories (WOS)

 V analýzách ASEP se používá oborová struktura JCR (WOS)

RIV: Oborová struktura FORD (od roku 2017)

 V analýzách RV se používá oborová struktura dle OECD - Fields of

Research and Development (FORD). 

Klasifikace oborů Web of Science (WoS Categories) jsou převedeny do 

struktury FORD na základě vytvořeného převodníku.

Klasifikace oborů Scopus (All Science Journal Classification - ASJC) má 

strukturu velmi odlišnou od členění OECD, proto byla ponechána struktura 

ASJC. 

U výsledků, kde je spolupráce pracovišť různých oborů, si každé pracoviště 

zařadí výsledek do svého oboru.

Bibliometrie v ASEP/RIV
2. Zařazení výsledků do oboru



IF  

+ jednoduchý výpočet -> srozumitelný 
IF(rok)= součet citací za předch. 2 roky/ součet článků za předch. 2 roky

- citace mají stejnou váhu

- snadnější manipulovatelnost (navyšování počtu citací vzájemnou citovaností                        

časopisů a autorů, snižování počtu recenzovaných statí)

AIS, SRJ

- složitější výpočet -> méně srozumitelný

+ citace nemají stejnou váhu (je rozlišen význam vědeckých časopisů, ze kterých  

citace přichází,  vysoce citované časopisy mají vyšší váhu)

+ méně citlivý na sebecitační praktiky časopisů

+ vyšší věrohodnost výpovědi o světovém vědeckém ohlasu 

časopisů 

+ delší citační období (5 resp. 3roky) (varianta 5YJIF, IF bez autocitací)

Bibliometrie a ASEP/RIV
3. IF a AIS, SRJ



AIS, SRJ

Indikátory jsou vytvářeny na základě průměrného počtu citací článku 

uveřejněného v daném časopise za posledních 5 let (AIS) resp. 3 roky (SJR) a 

na rozdíl od jiných ukazatelů (např. impakt faktor) berou v úvahu také kvalitu 

těchto citací.

Na základě výše AIS resp. SJR se časopisy dělí do kvalitativních pásem: 

Q1* - I. decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru), 

Q1.  - I. kvartil (25 % „nejlepších“) až Q4 - IV. kvartil (25 % „nejhorších“). 

Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť. 

AIS, SRJ nelze použít pro hodnocení kvality jednotlivých článků (citovanost 

konkrétního článku se může od průměrné citovanosti článků v daném časopise 

lišit). 

Bibliometrie a ASEP/RIV
4. Bibliometrické indikátory AIS, SRJ, QAIS, QSRJ



Přehled periodik, ve kterých publikuje ústav resp. oddělení ústavu ve 

vybraném období. 

Lze zvolit druh periodika dle databáze, obor periodika dle WOS (JCR),  

a indikátory.

Analytika ASEP
Přehled periodik - filtry



Analytika ASEP
Přehled periodik – příklad



Počty výsledků, ústavu resp. oddělení ústavu za vybrané období v QAIS

a QSRJ. Další limity: kolaborace nad 30 autorů, obor periodika dle WOS 

(JCR), výběr zobrazených indikátorů.

Analytika ASEP
Časopisecké indikátory - filtry



Analytika ASEP
Časopisecké indikátory – příklad 1



Analytika ASEP
Časopisecké indikátory – příklad 2



Webové stránky ASEP: 

https://lib.cas.cz/asep

Kontakt: Jana Doleželová

dolezelova@knav.cz

Děkuji za pozornost.

Shrnutí

https://www.lib.cas.cz/asep/
mailto:arl@lib.cas.cz

