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Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SAV
• od roku 1986 v CDC ISIS – databáza ASEP – lokálna, nezverejnená (1998: 24
tisíc záznamov)
• 2002 – Advanced Rapid Library – klient - server, tým sa vytvoril predpoklad
budovania centrálnej databázy
• centrálna databáza (súborný katalóg), ale zber vstupných údajov je
decentralizovaný, za údaje zodpovedá ústav
• de jure: Smernica P SAV č. 273/A/03/2007 o evidencii a kategorizácii
publikačnej činnosti a ohlasov v SAV, súčasne platná Smernica P SAV č.
303/A/2015
• de facto: ELVYS – elektronická výročná správa organizácie SAV (2010)
• ÚK SAV: outsoursuje ARL, školení spracovateľov, podporu ústavom,
odstraňuje systémové chyby, zabezpečuje sprístupnenie na internete,
komunikuje s dodávateľom o úpravách na mieru

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SAV –
zásadné benefity
• jeden vstup, opakované využitie výstupov (výročná
správa, evalvácie, akreditácia, personálna bibliografia,
grantové žiadosti, kariérne postupy...)
• kooperatívna katalogizácia (zdrojový dokument je
v databáze iba raz)
• rôzne druhy tlačových zostáv + štatistiky

• prenos údajov na websav – interoperabilita
(stránky ústavu, osobná stránka zamestnanca)

• automatické generovanie údajov a zoznamov
publikačných výstupov do výročnej správy ústavu
2.4. Publikačná činnosť (zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií

PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich
vydavateľstvách (AAB, ABB)
2. Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných
vydavateľstvách (AAA, ABA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané
v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB, CAB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané
v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA, CAA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich
vydavateľstvách (ABD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (ABC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach
a učebných textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach
a učebných textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(BBA, ACC)

Počet v r. 2017/ doplnky z
r. 2016
6/0
1/0
0/0
0/0
1/2
0/0

0/1

1/0

Tabuľka 2g Ohlasy

OHLASY

Citácie vo WOS (1.1, 2.1)

Počet v r. 2016/
doplnky z r. 2015
2600 / 0

Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)

24 / 1

Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10,
3.2, 4.2)

2/0

Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4, 3.1, 4.1)

19 / 1

Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)

0/0

• automatické generovanie údajov a zoznamov
publikačných výstupov do výročnej správy ústavu

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SAV –
zásadné benefity
• perspektívne: zdroj metadát pre budovanie full text repozitára
• zdroj informácií pre potreby hodnotenia vedy

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov v SAV
• v súčasnosti kladieme dôraz práve na interoperabilitu
• do záznamov o autoroch umožňujeme zapisovať identifikátory
(ResearchID, ScopusID, ORCID...)

• do záznamov o prácach doťahujeme ID z platformy WoS a Scopus,
rovnako DOI, čo umožňuje priame prelinkovanie do databáz

Čo VFin predchádzalo:
2010: ELVYS – elektronická výročná správa (štatistiky a
zoznamy sa generujú z databázy ARL), už predtým sme
importovali rok a IF + informáciu o tom, či zdrojový
dokument je indexovaný v CCC – ukazovalo sa to v
zoznamoch
riešili sme štatistiku publikácií dôsledne podľa zápisu
afiliácie, príznaky „vykazovať vo VS“ (keď afiliácia nie je) a
„vylúčiť z VS“ (napr. potlačiť celok alebo kapitolu); nijako to
nesúvisí s pracoviskom autora, pri zápise sa
pracovisko/afiliácia vyberá

Čo VFin predchádzalo:

Čo VFin predchádzalo:
ÚK SAV v roku 2016 importovala viacero metrík do databázy, vrátene BEST
QUARTIL (JCR, SJR). Keď je zdrojový dokument vo viacerých kategóriách, berie sa
najlepšia.
Do ELVYS sme zapracovali novú tabuľku:
Tabuľka 2f Štatistika vedeckých prác podľa kvartilu vedeckého časopisu
Kvartil vedeckého časopisu

Q1

Q2

Q3

Q4

Spolu

Podľa IF z r. 2016 (zdroj JCR)
Počet článkov / doplnky 2015

44 / 1

25 / 0

7/0

11 / 1

87 / 2

Podľa SJR z r. 2016 (zdroj Scimago)
Počet článkov / doplnky 2015

58 / 1

17 / 0

21 / 1

4/0

100 / 2

• z JCR, Scopus a Scimago importujeme do našej databázy metriky
(napr. Impact Factor, Scimago Jornal Rank, best quartil, CiteScore...).
Využívajú sa práve pre potreby hodnotenia.

Merateľné ukazovatele pre Vfin:
• výsledky akreditácie 43% („spoločenský impakt“)
• podiel zahraničných grantov 5%
• podiel domácich grantov od subjektov verejnej správy
5%
• podiel iných zdrojov príjmov (hospodárske zmluvy,
objednávky 2%
• priemerný počet doktorandov v dennej forme po
dizertačnej skúške 5%
spolu 60% + 40% publikačná činnosť a ohlasy

Suma finančných prostriedkov určená na hodnotenie (1,3 mil.
EUR + 5% mzdového fondu ústavov) sa prerozdelí medzi OV
podľa pomerov veľkostí mzdových fondov OV nasledovne:
• 1. OV 809 540 €
• 2. OV 1 018 538 €
• 3. OV 518 814 €
Celková suma 2 346 892 €

V rámci toho za publikačnú činnosti 40% zo sumy pre

OV.
prostriedky na bonifikáciu publikačnej činnosti a ohlasov sa
delia v pomere 3/4 za práce + 1/4 za ohlasy, teda 30% práce,
10% ohlasy

Výkonové financovanie 2018 (časť
publikačná činnosť a ohlasy)
• vedecké publikácie vo vybraných kategóriách – roky
vykazovania 2016 a 2017, ohlasy 2015 a 2016 (+ doplnky)
• podklady spracováva Ústredná knižnica SAV; generujeme
výstupy cez ELVYS, ale po úpravách v databáze ARL
(odstraňovanie chýb), teda nemusí ísť o údaje totožné s
výročnými správami 2016 a 2017
• výkonové parametre a ich váhy sú odlišné pre každé
oddelenie vied

Váhovanie „kvartilových“ publikácií
ADCA, ADCB, ADDA, ADDB (práce vyhľadateľné v CCC)
ADMA, ADMB, ADCA, ADCB (práce vyhľadateľné vo WOS Core alebo v Scopus)

Publikácie s definovaným kvartilom - kvartil podľa hodnoty
metriky/indikátora s názvom SJR (Scimago Journal Rank).
III.OV
II.OV
váha
váha
Kvartil 1
2,5
6
Kvartil 2
2
4
Kvartil 3
1,5
1
Kvartil 4
1
0,5
Pozn: Kolaboračné práce (ATLAS, ALICE, STAR) 1/15 = 0,067

I.OV
váha
9
4
1
0,5

Ak časopis nemá SJR best kvartil, ale práca je
indexovaná v CCC, WoSCC alebo Scopus
(ADC,ADD,ADM,ADN):
Dve možnosti:
1. Časopis je v Scimago a má SJR, ale zatiaľ nemá kvartil (napr. krátko
indexovaný časopis alebo ide o proceedings, book series).
ÚK SAV dohľadá, v akých je kategóriách a do ktorého SJR best Q by spadal,
keby bol kvartil rátaný.
 Tento „určený/vymyslený“ kvartil ÚK SAV zapíše do ARL tak, aby ho
nebolo v zobrazovacom formáte vidieť, ale cez ELVYS sa do kvartilovskej
tabuľky štatisticky ráta. Pri CSV výstupe z databázy je označený hviezdičkou.
2. Časopis nie je v Scimago – pre potreby Vfin dostáva SJR best Q 4.
Tento „určený/vymyslený“ kvartil ÚK SAV zapíše do ARL tak, aby ho nebolo
v zobrazovacom formáte vidieť, ale cez ELVYS sa do kvartilovskej tabuľky
štatisticky ráta. Pri CSV výstupe z databázy je označený hviezdičkou.

I. oddelenie vied
Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie.
Podiel 5% z celkovej sumy vyčlenenej na publikácie a
95% na články a ostatné publikácie
AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD
• Nadštandardná monografia váha 3
• Štandardná monografia váha 1
• Kapitola v nadštandardnej monografii váha 0,3
• Kapitola v štandardnej monografii váha 0,1
• Ostatné publikácie ADEA, ADEB, ADFA, ADFB, AECA,
AECB – váha 0,5

II. oddelenie vied (všetky peniace v jednom balíku)
Monografie a kapitoly budú zaradené do kategórií (rozhodnutím ad
hoc pracovnej skupiny zostavenej podpredsedom SAV pre II OV):
• Monografia kategórie 1 váha 12
• Monografia kategórie 2 váha 6
• Monografia kategórie 3 váha 4
• Monografia kategórie 4 váha 1

III. oddelenie vied
• organizácie rozdelené do 2 skupín:
a) humanitné ústavy
monografie a kapitoly 50%, publikácie s kvartilom 30%,
ostatné časopisecké články 10%, príspevky v zborníkoch a
konferenčné príspevky 10%
b) spoločenskovedné ústavy
 monografie a kapitoly 40%, publikácie s kvartilom 40%,
ostatné časopisecké články 10%, príspevky v zborníkoch a
konferenčné príspevky 10%

III. OV - váhovanie
• AAA, ABA Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
• AAB, ABB Vedecké monografie a monografické štúdie vydané v domácich
vydavateľstvách
• ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
• ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách

slovenský jazyk / cudzojazyčné
• Monografie, monogr. štúdie váha 1
váha 1,5
• Kapitola v monografii
váha 0,2
váha 0,3

III. OV - váhovanie
ADEA, ADFA, vedecké práce v ostatných impaktovaných
časopisoch (zahraničné i domáce)
ADEB, ADFB, vedecké práce v ostatných neimpaktovaných
časopisoch (zahraničné i domáce)
váhovanie podľa miesta vydávania
Domáce časopisy
Zahraničné časopisy

váha 1
váha 1,5

III. OV – váhovanie
AECA, AEDA, vedecké práce v recenzovaných zborníkoch nekonferenčných
(zahraničné i domáce)
Váhovanie podľa jazyka
slovenský jazyk
váha 1
cudzojazyčné
váha 1,5
AFA, AFB, publikované pozvané príspevky na domácich a zahraničných
konferenciách
AFC, AFD, publikované príspevky na domácich a zahraničných konferenciách
Váhovanie podľa miesta konania konferencie
domáce vedecké konferencie
váha 1
zahraničné vedecké konferencie
váha 1,5

Citácie
Do súčtu citácií vedeckej organizácie SAV sa započítavajú všetky citácie za
roky 2015 a 2016
I. OV: v citačných databázach WOS, SCOPUS a iných citačných indexoch a
databázach. Nezapočítavajú sa citácie v publikáciách neregistrovaných v
citačných indexoch a recenzie na práce autorov z organizácie.
II. OV a III. OV: v citačných databázach WOS, SCOPUS a iných citačných
indexoch a databázach, ako aj citácie v publikáciách neregistrovaných v
citačných indexoch. Nezapočítavajú sa recenzie na práce autorov z
organizácie.
Celková suma citácií pre danú vedeckú organizáciu sa normalizuje na
priemerný počet citácií vo vednom odbore organizácie, resp. na váhovaný
priemer vo vedných odboroch, v ktorých organizácia vykonáva výskum pre
rok 2017. (Humanitné ústavy ako matematika.)

Platforma WoS a VFin – ESI Esential Science
Indicators
• nájdeme na hornej liste platformy WoS
• 3 časti:
Indicators
Field Baselines
Citation Tresholds
• V Indicators na prvej strane je pre 22 výskumných oblastí uvedený
priemerný počet citácií na prácu. Ide o premenný indikátor, preto sa
údaj z metodiky pre Vfin už nezhoduje s aktuálnym stavom.

Čo VFin predchádzalo:
2015: Analýza výstupov výskumnej
činnosti SAV 2010 – 2014 (uznesenie P SAV)
Príklady zo zadania:
• počet publikácií CC (vedeckých, odborných, aj abstrakty... ?)
• počet publikácií WoS/Scopus mimo CC (nemali sme kategóriu, teda ako to zistiť?)
• iné recenzované publikácie a zborníky (počet) – (mali sme iné kategórie, zborníky ako
celok alebo práce v nich? )
• ostatné (počet) (všetky alebo len vedecké ? ...)
• počet monografií vydaných v renomovaných vydavateľstvách (zoznam podľa
akreditačnej komisie SR) ???? – nič také neexistuje
• počet kapitol v monografiách vydaných v renomovaných vydavateľstvách (zoznam podľa
akreditačnej komisie SR) ???? – nič také neexistuje
• ...... Ukážka 1
Pre každú kategóriu určiť počet na tvorivého pracovníka pre každú organizáciu. Nikdy sa
nerealizovalo, ale nasledovala na požiadanie predsedu SAV iná analýza (viď ďalej).

Čo VFin predchádzalo:
2015: Analýza výstupov výskumnej činnosti SAV
2010 – 2014 (uznesenie P SAV)
Zanalyzovať za obdobie 2010 – 2014 pre jednotlivé organizácie
publikovanie v CCC a WoS-Scopus časopisoch (zvoliť alternatívu):
• počet použitých CCC /WOS, SCOPUS časopisov
• počet použiteľných časopisov (% využitých časopisov)
Kto určí, ktoré časopisy sú potenciálne využiteľné pre ústav?
(ukážka výstupu 2)
od roku 2015 nová Smernica (kategórie), začali sem zapisovať do ARL
ID z databáz, začali sme využívať CSV výstup (excell)

Čo VFin predchádzalo:
2016: Analýza publikačnej činnosti osôb

v SAV (zadanie predsedu SAV). Sami sme si definovali, že ideme
pracovať podľa zoznamov „vedeckých“ pracovníkov, ktoré sú prílohou výročnej
správy organizácie SAV.
ukážka výstupu 3

Čo VFin predchádzalo:
2016: Akreditácia vedeckých ústavov SAV za roky 2012 –
2015
• Boli sme pri tvorbe akreditačného dotazníka.
• Keďže išlo o zahraničný panel, dali sme preložiť z angličtiny kategórie publikačnej
činnosti a ohlasov, nasadené do anglickej verzie websav, pričom v rámci
generovania automatických výstupov za ústav sme zabezpečili možnosť nastaviť
časové hľadisko akreditovaného obdobia. Ústavy začali uvádzať preklady názvov
vedeckých prác do angličtiny.
• Presvedčili sme AK, že nemožno použiť metódu matematického sčítania
štatistických výstupov za jednotlivé roky podľa výročných správ, ale pripravili sme
osobitné výstupy za každý ústav, v ktorých sme hľadali a snažili sa opraviť aspoň
zásadné chyby v kategorizácii, ale aj v duplicitnom vykazovaní (monografia ako
celok, ale súčasne rozpísaná na kapitoly...).
• ÚK SAV dodala štatistiky do tela dotazníka pre ústav a sama bola oprávnená vložiť
zoznamy publikácií a ohlasov do akreditačného spisu
• P SAV pochopilo, že bez verifikácie údajov v databáze sa SAV nezaobíde.

Čo VFin predchádzalo:
2017: Oceňovanie špičkových prác (článok, monografia) a
najcitovanejšieho autora
V prípade vedeckých monografií išlo o expertný výber, pričom
sme prekontrolovali zoznamy monografií v prílohách výročných
správa organizácií, ale snažili sme sa každú jednu vidieť a:
• poukázať na to, ktorá publikácia nespĺňa základné formálne
predpoklady toho, aby vôbec mohla byť vykázaná v kategórií
vedecká monografia
• skontrolovať uvedenie afiliácie ústavu
• skontrolovať, či správne by nemala byť vykázaná iba kapitola
v monografii („kolektívne monografie“), čo sa nezamieňa rola
autora a editora (zostavovateľa)
• skontrolovať, či a v akom rozsahu monografiu vykazuje v CREPČ
niektorá VŠ.

V prípade časopiseckých článkov nastali vo vedení SAV diskusie o tom,
aké kritérium má byť nosné pri posudzovaní. Tu nastúpili zásadným
spôsobom do popredia metriky, aj keď dookola upozorňujeme na to, že
metrika časopisu nehovorí nič o kvalite publikovaného článku.
kto z autorov zo SAV publikoval v roku 2016 prácu v časopise, ktorý
patrí v rámci svojej oblasti (areas) medzi 1% časopisov s najvyšším
SJR
(P SAV dostalo excelovské výstupy článkov za celú akadémiu, kde mali
v stĺpcoch aj iné metriky zdrojového dokumentu.)
Najcitovanejšiu prácu navrhovali na ocenenie ústavy, pričom táto
práca musela byť nielen najviac citovaná v rokoch 2013-2015, ale
zároveň musela spĺňať počet citácií podľa roku vydania a oblasti ako
„highly citated“ ESI (WoS). Pre rok 2016 sa hľadalo vo všetkých
prácach (aj starých). I. a II. OV bralo do úvahy len citácie z WOSCC
a Scopus, v III. OV mohlo ísť aj o iné citácie (recenzie a kritiky nie).

Za rok 2017 zadanie pre články zostalo rovnaké, ale
najcitovanejšia práca za roky 2014 – 2016 nemôže byť
staršia ako publikovaná po roku 2008 vrátane, pričom
podklady dodávala P SAV ÚK SAV (výpisy ohlasov za roky
2014 – 2016 na práce vydané v rokoch 2008 – 2016
a potom sme manuálne hľadali, ktorá práca má najviac
citácií). Norma highly citated sa už nepoužila, ale pokiaľ viem
normovali počet citácií priemerným počtom citácií podľa ESI
oblastí.
Zadávateľ (podpredseda SAV pre vedu) bol prekvapený
tým, že sa s databázou ARL nedá pracovať ako s WoS, teda,
že si jedným klikom mením ľubovoľne limity a kombinujem
kritériá a online vidím, čo potrebujem. To by bola veľmi
príjemná predstava, keby sme mali taký národný citačný
register...

Záver:
• so zadávateľom hodnotenia je potrebné
komunikovať vopred
• bez úplných a pravdivých údajov to nejde
• kritériá hodnotenia by mali byť známe vopred (?);
nie je dobré meniť ich „za pochodu“
• kde vziať skutočných expertov na scientometriu v
SR?

Ďakujem za pozornosť!
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