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Vyjádření vypracováno na žádost Výkonného výboru AKVŠ, vznesena 16. 1. 2014. 

Obsah Zprávy 
Dokument „International Comparative Performance of the Czech Republic Research Base 2012“ (dále 

jen Zpráva) byl vypracován firmou Elsevier na zakázku pro Národní technickou knihovnu.1 Zpráva je 

dostupná v repozitáři Národní technické knihovny.2 

Dokument je zpracován v rámci analytických služeb společnosti Elsevier (SciVal Analytics), které se 

zaměřují na zpracování studií a analýz na zakázku, včetně podkladových dat. Jako další příklad může 

být uvedena např. zpráva „International Comparative Performance of the UK Research Base – 2013“, 

která byla vypracována pro UK Department of Business, Innovation and Skills (BIS).3 

Zpráva, která má délku přes 40 stran, stojí hlavně na využití bibliografických a citačních dat 

z databáze Scopus pomocí nejmodernějších metrik, které jsou dostupné v analytickém nástroji SciVal.  

Jako doplněk jsou využita i statistická data čtenosti článků na platformě ScienceDirect. Základní prvky 

metodiky jsou uvedeny na str. 40-41 Zprávy. Hlavní část zprávy se soustřeďuje na srovnání 

výkonnosti České republiky s ostatním světem. Pouze minoritní část (2 strany) je věnována srovnání 

institucí v rámci ČR. 

Zhodnocení výsledků prezentovaných ve Zprávě 
Proti výsledkům Zprávy nelze v zásadě nic namítat, s jedinou výjimkou. Pochybení nastalo v sekci 

„Top Czech Institutions“, str. 37-39 Zprávy. Autoři zprávy byli nuceni určit a identifikovat instituce 

z ČR a pokud možno sloučit různé afilace jedné instituce. Zároveň provedli agregaci ústavů AV ČR pod 

jednu položku, stejně tak fakulty větších univerzit byly sloučeny pod jednu univerzitní afilaci. Přitom 

došlo k následujícím přehmatům (údaje v tab. 4.1, sloupce pro r. 2011): 

1. V seznamu Top Ten institucí chybí VŠCHT Praha. Předpokládám, že to bylo způsobeno 

matoucím oficiálním anglickým názvem VŠCHT Praha, který je „Institute of Chemical 

Technology, Prague“. 

2. Nesprávné umístění a hodnoty u institucí „University Ostrava“ a „Technical University in 

Ostrava“. Autoři zřejmě u záznamů, které neměly jednoznačné afilace, provedli přiřazení 

k nesprávné instituci, podobnost názvů je příliš vysoká. 

Návrh opravy 
Provedením dotazu v databázi Scopus: 

AFFILCOUNTRY(czech*) AND PUBYEAR = 2011 AND DOCTYPE(ar OR re OR cp) 

a zběžnou analýzou podle afilace dojdeme k zhruba následujícímu pořadí: 

1. AV ČR 

2. UK 
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3. ČVUT 

4. MU 

5. VUT 

6. VŠB-TUO 

7. UPOL 

8. VŠCHT Praha 

9. ZČU 

10. UTB 

Výše zmíněné chyby mohly být způsobeny těmito fakty: 

1. Zpráva byla vypracována na klíč experty firmy Elsevier (viz str. 42 Zprávy), při kontrole došlo 

k přehlédnutí (trojitá kontrola). 

2. Vypracování bylo provedeno ještě před čištěním a sjednocováním afilací institucí se sídlem v 

ČR v databázi Scopus, které prováděla NTK ve spolupráci s firmou Elsevier. Tato činnost 

probíhala v největší míře během r. 2013. 

Není možné reprodukovat postup autorů zcela na 100 %, díky čištění afilací ČR institucí mohou být 

výsledná čísla mírně odlišná. 

Možný konflikt zájmů: autor působí i jako Elsevier Freelance Trainer (databáze Reaxys, Scopus, 

ScienceDirect ad. pro ČR, SR) 

 

 

Dne 16. 4. 2014 Praha       Jiří Jirát 
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