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Využití VŠKP jako významného informačního zdroje.

 Měření dopadu VŠKP na výzkum.

Jaké nástroje jsou dostupné v digitálních repozitářích pro tyto 
účely?

Úvod
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Metodologie

Hodnotící kritéria vybraná pro tuto studii :

Stahování položek

Zobrazení „top“ zemí

Počet položek v repozitáři

Nahrávání (upload) položek

Lokace návštěvníků

Zapojené jednotky

Zapojené fakulty
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Vývoj digitálních repozitářů v Alžírsku

Obrázek 1: Vývoj digitálních repozitářů v Alžírsku
(Data SOURCE - OpenDOAR, 2019) 
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Software užívaný v alžírských 
repozitářích

Obrázek 2: Software užívaný v alžírských repozitářích
(Data source - OPENDOAR,2019)5
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Obrázek 3: podíl VŠKP v celkovém objemu 
dokumentů v digitálních repozitářích v Alžírsku

ETDs working papers others reports conference papers

VŠKP v digitálních repozitářích

6



Obrázek 4: Užití statistik na úrovni jednotlivců
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Obrázek 5: Užití statistik na úrovni sbírek repozitáře UMBB
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Obrázek 6: UNIVERSITY of BUIRA - statistiky fakult a dalších útvarů
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Obrázek 7: příklad různých položek ve statistikách
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Užití metrik v alžírských digitálních 
repozitářích
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Figure 7 : Metrics in the algerian digital repositories
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 50% úložišť měří využití VŠKP pomocí údajů o počtu stažení
položek a lokaci návštěvníků.

 Mezi úložišti jsou významné rozdíly, pokud jde o statistiky
používané k měření dopadu VŠKP a dalšího obsahu obecně.

 Údaje o fakultách, zúčastněných jednotkách a počtu položek
jsou nejběžnějšími shromažďovanými údaji ve statistikách
alžírských digitálních repozitářů.

 Implementace nových služeb pro efektivní měření impaktu a
vytěžování dalších statistik, stejně jako pro přínos z metrik
generovaných standardními funkcemi softwaru pro repozitáře.

Výsledky
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 Prosazení užívání statistik v akademické komunitě

 Využití statistik při obhajobě financování

 Altmetrics jako služba s přidanou hodnotou

Doporučení a návrhy
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„Nemůžeme považovat digitální knihovnu či systém 
pro elektronické publikování za úspěšný, pokud 
nemůžeme měřit a interpretovat jejich využití.“

Bishop, 1998 

Závěr
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Děkuji za 
pozornost
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