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Konference se zabývala prostředky, které institucím zajistí transparentnost financí a úrovně 
vědeckých výsledků. Jednalo se o tyto přednášky: 
 
Strategické řízení výzkumu na národní úrovni / Franci Demšar (ARRS) 

Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce / Daniel Münich (CERGE 

EI) 
Národní licence pro měřicí nástroj[e]??? / Martin Svoboda (NTK) 

Thomson-Reuters – InCites: strategické možnosti využití + zahraniční zkušenosti 
(William Nixon, University of Glasgow, GBR; Evangelia A.E.C. Lipitakis, Thomson Reuters, 

GBR) 

Elsevier – SciVal: strategické možnosti využití + zahraniční zkušenosti (Kate Robinson, 

University of Bath, GBR; Krzysztof Szymanski, Elsevier, NLD) 
 
V případě čerpání peněz se Francimu Demšarovi osvědčilo využívat podrobného systému 
financování, zveřejňování požadavků a vyúčtování od nejnižší úrovně.  Tím se předešlo 
korupci a zneužívání prostředků.  
Vědeckých výsledků se dají změřit a porovnávat podle bibliometrických ukazatelů. Aby se 
předešlo střetu zájmů, je doporučeno využívat nestranné zahraniční hodnotitele.  
Představen byl bibliometrický systém Cobiss, Sincris, dLib.si, Videolectures, Science Atlas. 
 
Daniel Münich započal svou přednášku tvrzením: Bibliometrie je dobrý sluha, ale špatný pán. 
Tím narážel na možnou subjektivitu výsledků z důvodů sebecitovanosti, megakolaboracím 
vědeckých týmů, vedlejší role spoluautorů, či nedostatečnou pokrytost malých oborů 
v databázích jako je WoS či Scopus.  
Dále se věnoval bibliometrii, kterou instituce vytváří pro zhodnocení své vnitřní činnosti. 
Mezi zásady vyjmenoval sledování profilů (ne průměrů), vypovídací hodnoty (věrohodnosti, 
transparentnosti), výkonu a vstupů (materiál, počet zaměstnanců).  Nikoliv pouze citovanost, 
kvantitu, mezioborovost či zahraniční spolupráci. 
 
Martin Svoboda mluvil o tom, že NTK pracuje na analýze potřeb měřícího nástroje, by který 
pomáhal vědeckým institucím. V jeho vedení by stálo konsorcium, složené buď ze všech 
zástupců vědeckých institucí (45), široké (23), nebo z top 12 institucí. Centrální pracoviště by 
mělo vyčistit data a zavést permanentní indikátory hodnocení, rozpracovat výstupy a umět 
interpretovat výsledek. Dále zhodnotil nabídku služeb od Thomson Reuters a Elsevieru. 
Zájemci o další informace mají psát na e-mail: lenka.hvezdova@techlib.cz 
 
V posledních dvou přednáškách prezentovali zástupci Elsevier a Thomson Reuters své 
produkty.  


