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Altmetrics nebo Article-Level Metrics?

• Alt-metrics, alternativní metriky. Article-Level Metrics (ALM).

• ALM měří na úrovni jednotlivých publikací jejich dopad pomocí 
jejich využití, citovanosti a sociálních metrik.

• Altmetrics podle NISO: „… broad term that encapsulates the 
collection of multiple digital indicators related to scholarly work. 

• Alternativa k již používaným citačním metrikám.

• Zdroji dat jsou sociální sítě a další nástroje na internetu.

• Vždy odkazují na publikaci.

• Metriky předpovídající citovanost publikací.
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Altmetrics - historie

• Internet. Web 2.0. Elektronické publikování

• Od roku 2010. Altmetrics: A Manifesto. Jason Priem.

• Impact factor nedokáže přesně hodnotit dopad jednotlivých 
článků časopisů.

• Metriky sledující dopad mimo prostředí vědy a výzkumu. 
Reakce širší veřejnosti.

• Představeny první nástroje, které používaly data ze sociálních 
sítí.

• Příležitosti rychle využily komerční firmy (Altmetric.com, Plum
Analytics).
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http://altmetrics.org/manifesto


Research Impact a Social Impact

• Citace (a altmetrics) jsou významné, ale nedokonalé metriky, které odráží 
vědecký dopad (tzv. research impact) publikace.

• Altmetrics se zaměřují na sociální sítě a další nástroje webu 2.0.

• Metriky získané ze sociálních sítí mohou značit širší zájem veřejnosti o 
výzkum a vědeckou publikační činnost.

• Co není pokryto v tradičních (citačních) databázích:
− datasety,
− software,
− šedá literatura,
− postery a prezentace z konferencí,
− blogy a další komunikace,
− výukové materiály,
− atd.

• Neomezený přístup k informacím
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Důvody pro sdílení na sociálních sítích

• Eugene Garfield popsal důvody, proč vědci citují práce ostatních 
autorů (Garfield,E. Can Citation Indexing Be Automated? 1965). 

• Jaká je motivace uživatele sociálních sítí odkazovat na vědeckou 
práci?

− upozornění na práci,
− doporučení,
− podpora vlastního stanoviska,
− propagování vlastního výzkumu,
− kritika práce,
− atd.

• Kdo je tento uživatel? Jaká je jeho profese?
− Vědecký pracovník, profesionál nebo běžný uživatel.
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“Mr. X, an impossible idiot, has recently
published a paper on gobbledygook.The
conclusions reported in his paper are 
wrong as are the data on which the
conclusions are based. 
The recommendations made by Mr. X, on 
the basis of his conclusions, will be a 
calamity for mankind.”

Eugene Garfield
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Výhody

• Otevřenost a rychlost.

• Jednoduchá metrika.

• Přístup ihned po publikování.

• Variabilita použitých zdrojů dat (Twitter, Facebook, Mendeley), 
které jsou většinou volně přístupné.

• Ověřitelnost přímo ze zdroje.

• Nejen časopisy, knihy a konferenční sborníky.

• Metriky jsou „volně“ k dispozici.

• Doplněk k institucionálním repozitářům.

7



Nevýhody

• Kontroverzní metrika (generovaný počet, granularita).

• Nedostatečné standardy (NISO Alternative Assessment Metrics
Initiative).

• Technické bariéry - přístup k datům, programování, atd. Ne 
všichni vydavatelé poskytují přístup ke svým metadatům (přes 
API).

• Dokument musí mít DOI (persistentní URN).

• V nevýhodě národní časopisy a jejich vydavatelé. Jazykové 
hledisko.
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Zdroje informací pro ALM 

Využití

• Vydavatelé 
časopisů

• Plnotextové 
databáze

• COUNTER

• ….

Uložení

• CiteULike

• Delicious

• EndNote

• Mendeley

• Zotero

• Figshare

• Bitly

• …

Zmínění

• Blogy

• Reddit

• Diskusní fóra

• Wikipedie

• Noviny a 
zpravodajské 
portály

• …

Sociální sítě

• Facebook

• Google+

• Twitter

• ResearchGate

• Academia.edu

• LinkedIn

• …

Citovanost

• Web of Science

• Scopus

• Google Scholar

• CrossRef

• CiteSeerX

• PubMed

• …
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Jaké nástroje jsou dostupné?

• Altmetric.com (goo.gl/40he85)

− komerční,
− integrován v: Summon, Primo, Scopus, jednotliví vydavatelé, …
− Altmetric Attention Score a metriky soc. sítí.

• PlumX Analytics (goo.gl/A8RRn4)

− komerční (EBSCO),
− integrován v: EBSCO Discovery Service, jednotliví vydavatelé, …

• Public Library of Science (PLOS) (goo.gl/0y4JLx)
− vydavatel OA časopisů,
− metriky na úrovni jednotlivých článků a jednotlivé časopisy vydavatele.

• Impactstory (goo.gl/z0E7DT)

− volně dostupný (registrace),
− profil autora s metrikami hodnotícími jeho jednotlivé články,
− samostatný nástroj.
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Altmetric.com a DS Summon (NTK)

Vyzkoušejte na:https://summon.altmetric.com/details/486165 11

Vyhledávání na: http://summon.techlib.cz

https://summon.altmetric.com/details/486165
http://summon.techlib.cz/


PlumX a DS EBSCO (UKAŽ, Univerzita Karlova)

Vyzkoušejte na: https://plu.mx/karlova-cz/a?doi=10.1371%2Fjournal.pmed.1000097 12

Vyhledávání na: http://ukaz.cuni.cz

https://plu.mx/karlova-cz/a?doi=10.1371%2Fjournal.pmed.1000097
http://ukaz.cuni.cz/


PLOS Article-Level Metrics

13http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097Vyzkoušejte na:

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.0020190


Impactstory

14Vyzkoušejte na: http://v1.impactstory.org/CarlBoettiger

http://v1.impactstory.org/CarlBoettiger


Závěrem…

• Altmetrics nejsou relevantní při hodnocení na úrovni jednotlivých 
institucí nebo zemí. Pouze autoři a časopisy.

• Ne všichni vydavatelé poskytují přístup ke svým metadatům a dalším 
statistikám (přes API).

• Může pomoci knihovnám při rozhodování nákupu daného zdroje? 
Tištěný vs. elektronický fond.

• Může pomoci knihovnám a uživateli při hledání literatury? Ano, jako 
doporučení.

• Doplnění ke stávajícím metrikám nikoliv nástroj sloužící k hodnocení 
výzkumu.

• Vývoj sociálních sítí.
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Scopus Advanced Search: TITLE-ABS-KEY( "altmetrics" OR "altmetric*" OR "altmetric measurement" OR "altmetrics manifesto")
16



Děkuji Vám za pozornost!!!

Otázky????
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