
Vážení kolegové, 
v roce 2017 byl schválen nový způsob hodnocení vědeckého výkonu nejen univerzit ale 
všech, kdo v ČR „dělají“ vědu. Sice tedy hovoříme o Metodice 17+ (M17+), ve skutečnosti ale 
nový systém nabíhá velmi postupně a hodnocení všech parametrů (Moduly 1-5) nového 
systému je poprvé hodnoceno až v letošním roce.  
Jedna z důležitých změn se týká hodnocení publikační aktivity v Modulu 2 metodiky. Minulý 
systém hodnocení bibliometrických parametrů byl založen především na hodnocení impakt 
faktoru časopisu. Tento způsob byl však nyní opuštěn a nově je hlavním hodnoceným 
parametrem tzv. Article Influence Score (AIS). 
Zatímco impakt faktor časopisu byl stanovován jako podíl počtu citací na články zveřejněných 
v minulých dvou letech, AIS je vypočítáván jednak za pětileté období a jednak na základě tzv. 
Eigenfaktoru, který představuje míru důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu. Důležitou 
odlišností dále je, že Eigefaktor zohledňuje jednak velikost časopisu (časopisy s méně články 
mají menší váhu) a navíc nezapočítává autocitace. 
AIS tak vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho 
publikování na vědeckou komunitu, a proto je v M17+ považován za více vypovídající ve 
vztahu ke kvalitě daného časopisu a tím více vypovídající o kvalitě výzkumu autora. 
 
Tak, jako jsme si v minulosti navykli řadit časopisy dle hodnoty IF do kvartilů, podobně lze 
řadit do kvartilů i časopisy podle velikosti AIS v rámci jednotlivých vědních oborů. V M17+ 
vlastně již ani tak moc nezáleží na konkrétní hodnotě AIS, ale na kvartilu časopisu od ní 
odvozeného. Problém ale je, že zatímco IF a odpovídající kvartil časopisu lze velmi snadno 
zjistit např. z databáze WOS rozkliknutím příslušného časopisu, v případ AIS kvartilů to takto 
přímočaře učinit nelze. 
 
Chtěl bych Vám proto představit postup, kterým si AIS kvartily můžete ve WOS najít sami. 
 

1) Přihlaste se do databáze WOS. 
2) Přejděte do záložky Journal Citation Reports a přihlaste se školním účtem. 
3) Vyberte Browse by Category. 
4) Vyberte Categories by Rank. 
5) V seznamu najděte příslušný obor (např. Veterinary Sciences je č. 39) a klikněte na 

„počet časopisů“ (NE na samotný vědní obor!). 
6) Zatrhněte všechny časopisy, o jejichž kvartil máte zájem. 
7) Rozklikněte „Customize indicators“ a uložte zatržení položky „Artice influence Score“ 

(toto se uloží a příště už tento krok můžete vynechat). 
8) Klikněte na „Compare selected journals“. 
9) V nabídnutých metrikách zaškrtněte opět AIS a potvrďte „Submit“. 

 
Takto nalezený kvartil Vám pak usnadní rozhodování, v kterém časopise publikovat 
s ohledem na bibliometrické hodnocení univerzity. 
 
 
V následujíc části naleznete grafickou nápovědu, jak se kvartil dle AIS dá zjistit. 
 
 
 



 
 
http://apps.webofknowledge.com/ 

 
 
 
Přejděte do záložky Journal Citation Reports (https://jcr.clarivate.com)a přihlaste se školním 
účtem, vyberte Browse by Category Journal. 
 
 

 
 
 
 
Vyberte Categories by Rank. 

http://apps.webofknowledge.com/
https://jcr.clarivate.com/


 
 
 
V seznamu najděte příslušný obor (např. Veterinary Sciences je č. 39) a klikněte na „počet 
časopisů“ (NE na samotný vědní obor!). 

 
 

1.  Zatrhněte všechny časopisy, o jejichž kvartil máte zájem (maximum je 25 položek). 
2.  Rozklikněte „Customize indicators“ a uložte zatržení položky „Artice influence Score“ 

(toto se uloží a příště už tento krok můžete vynechat). 
 



 
 

 
 
Klikněte na „Compare selected journals“. 



 
 
V nabídnutých metrikách zaškrtněte opět AIS a potvrďte „Submit“. 

 

 
 
 
 
 


