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Bibliometrické služby akademických knižníc?

Počas predchádzajúcich niekoľkých rokov akademické knižnice v mnohých krajinách zriadili pozíciu „bibliome-
trician“ a etablovali relatívne širokú škálu služieb nazvaných „bibliometrické služby“. Akademické knižnice
na Slovensku spĺňajú predpoklady pre zavedenie bibliometrických služieb (a niektoré ich aj poskytujú), zatiaľ
však žiadna z nich takúto službu nedeklaruje. Jedným zo zásadných dôvodov je ich personálna poddimenzova-
nosť, resp. nie vždy vyhovujúce personálne zloženie. Negatívne môže vplývať aj postavenie akademických kniž-
níc na vysokých školách a nízke očakávania zo strany zriaďovateľov. Na druhej strane, súčasná legislatíva
a najmä existujúci systém evidencie publikačnej činnosti vytvára pre akademické knižnice v tejto oblasti mož-
nosti aj vďaka tomu, že vystupujú ako garanti hodnoverných informácií o publikačných aktivitách a ohlasoch
a tiež dôverne poznajú špecifická publikačného prostredia a systému vedeckej komunikácie na Slovensku.

Úvod
Spolu so zmenou informačného správania používateľov akademických knižníc sa mení záujem o jednotlivé knižničné služby.
Činnosti, ktoré bývali prioritné sa posúvajú do úzadia, iné vystupujú do popredia a je dôležitou výzvou pre knižnice rozšíriť
ponuku služieb tak, aby „vyplnili“ vznikajúce medzery a zároveň aktívne reagovali na príležitosti, ktoré akademické prostre-
die ponúka. Dokladujú to niektoré trendy v knižničných službách v zahraničí a vyjadrenia viacerých zahraničných odborníkov.
Podľa Åströma et al.1, keďže sa vyhľadávanie informácií stalo viac vecou jednotlivcov a oveľa menej vecou informačných špe-
cialistov o niektoré služby súvisiace s kľúčovými kompetenciami knihovníkov už nie je zo strany používateľov taký záujem.
Sabrina Petersohn2 zase uvádza, že meniace sa výskumné prostredie ovplyvňuje vysokoškolské inštitúcie a ich knižnice, mení
koncept služieb akademických knižníc, ktoré o. i. potrebujú demonštrovať svoju pridanú hodnotu.

Bibliometria a meranie vedy
ozvoj vedomostných rastúcich ekonomík vyspelých krajín mal na systémy hodnotenia výskumných činností niekoľko dôsled-
kov. Nástroje riadenia a financovania univerzít sa stali viac výkonovo orientované a zvýšila sa požiadavka internacionalizácie
najmä vedeckých systémov malých krajín3. V súvislosti s novým nazeraním na „výkonové hodnotenie“ vedy sa začali výraz-
nejšie presadzovať bibliometrické ukazovatele a metódy bibliometrického výskumu. V tomto kontexte prichádza aj k výraz-
nejšiemu rozmachu bibliometrie ako vednej disciplíny, ktorá na základe sledovania prostriedkov písomnej komunikácie
(tlačených a elektronických) mapuje a analyzuje vedecký výskum a jeho súčasti4.

Miesto bibliometrie pri meraní vedy určite netreba idealizovať či favorizovať. Jej pohľad na vedu je čiastkový a do istej miery
izolovaný, často býva kritizované (oprávnene) prílišné zdôrazňovanie významu kvantitatívnych bibliometrických ukazovateľov.
Treba poukázať na to, že bibliometria pri meraní vedy poskytuje iba jeden z pohľadov a je iba jednou z alternatív videnia vecí.
Nie je zázračná, ale ani zbytočná a, ak sa správne aplikuje, môže byť užitočná.

Publikácie, ohlasy a vzťahy medzi nimi môžu poskytovať do veľkej miery pravdivý obraz vedných disciplín, pričom mnohé zá-
visí od účelu použitia získaných výsledkov. Dokladujú dynamiku vývoja, aktuálne trendy výskumu, väzby na iné vedné dis-
ciplíny na rôznych úrovniach, medzinárodnej, národnej aj inštitucionálnej. Preto sú publikácie a ohlasy základným východiskom
pre bibliometrické výskumy. Tie sa zameriavajú najmä na:

� skúmanie citačných väzieb dokumentov,
� citačnú analýzu vedeckých časopisov,
� analýzu publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov,
� mapovanie vedy (identifikáciu výskumných frontov, tvorbu atlasov vedy, medzinárodné porovnávanie aktivít

vo vede...),
� sledovanie zastarávania literatúry,
� spoluautorstvo, resp. medzinárodnú spoluprácu5.

1 ÅSTRÖM, F. et al. Bibliometrics and the Changing Role of the University Libraries [online]. [cit. 2014-09-10]. Dostupné na:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:461857/FULLTEXT01.pdf

2 PETERSOHN, S. Bibliometric Services in Research Evaluation: A New Task Area strengthening the Jurisdiction of Academic Li-
brarians [online]. In Proceedings of the IATUL Conference. IATUL, 2014 [cit. 2014-09-10]. Dostupné na: http://docs.lib.pur-
due.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2049&context=iatul

3 AALTOJÄRVI, I. et al. Scientific Productivity, Web Visibility and Citation Patterns in Sixteen Nordic Departments. In: Acta Socio-
logica, roč. 51, 2008, č. 1, s. 5-22.

4 BELLÉROVÁ, B. Bibliometrická analýza vo vedecko-komuniakčných štruktúrach: Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Ko-
menského, 2010. 164 s.

5 KRIŠTOFIČOVÁ, E. Prostriedky hodnotenia knižničných a vedeckoinformačných procesov. Bratislava: CVTI, 1997. 157 s. ISBN
80-85165-62-7.
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Pravdaže, s využívaním bibliometrie pre meranie a analýzy vedy súvisí množstvo problémov (metodologických aj systémo-
vých), čo ale neznižuje význam tejto vednej disciplíny a možnosti jej aplikovania. Zásadnou požiadavkou, ktorú treba reš-
pektovať je, že pre účely bibliometrických meraní vedy vždy musí ísť o použitie odborníkmi a o použitie na prípustnej úrovni
agregácie. Dostupnosť niektorých bibliometrických ukazovateľov (najmä vďaka dnes už ľahko prístupným scientometrickým
databázam) vytvára často dojem jednoduchého použitia a vedie k mechanickému preberaniu niektorých ukazovateľov vý-
konnosti výskumu nielen na národnej či inštitucionálnej úrovni, ale aj na úrovni jednotlivcov. Preto je porozumenie mecha-
nizmu vedeckej komunikácie a aplikácie bibliometrických ukazovateľov pre meranie vedy mimoriadne významné.

Bibliometria a knižnice
Počas predchádzajúcich niekoľkých rokov akademické knižnice vo Švédsku, Dánsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku a iných
krajinách začali ponúkať bibliometrické analýzy, aby poskytli východiskové materiály pre hodnotenie výkonnosti výskumu
a rozdelenie fondov či už na univerzitách alebo fakultách. Mnohé akademické knižnice zriadili pozíciu „bibliometrician“ a eta-
blovali relatívne širokú škálu služieb nazvaných „bibliometrické služby“.

Výskum angažovania knižníc vo Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a Írsku v bibliometrickej podpore6 ukázal, že viac ako
50 % knižníc v týchto krajinách ponúka bibliometrické školenia, citačné analýzy a pod. V Británii je podiel nižší, čo môže byť
spôsobené tým, že britský systém hodnotenia výskumu nepoužíva bibliometrické indikátory vo veľkom rozsahu.

V Nemecku je bibliometria relatívne nedávny fenomén, rovnako aj v Rakúsku, ale v akademických knižniciach (a nielen
v nich) sa postupne presadzuje. Napr. na Universiät Wien existuje v rámci akademickej knižnice bibliometrické oddelenie,
ktoré okrem základných školení v oblasti bibliometrie a práce s databázami Web of Science a Scopus ponúka bibliometrické
poradenstvo venované optimalizácii a personalizácii výstupov výskumu (ResearcherId a pod.), ako aj realizáciu bibliometric-
kých analýz a expertíz. Zaujímavé je, že súčasťou poradenských aktivít tohto oddelenia je problematika Open Access.
Vo Švédsku malo v roku 2011 zo 40 existujúcich akademických a výskumných inštitúcií 18 nejakú formu organizovanej bi-
bliometrickej aktivity, v mnohých prípadoch na úrovni akademickej knižnice (ale nie vždy iba knižnice)7.

Trend zavádzania bibliometrických služieb možno na základe publikovaných informácií sledovať tiež na vysokých školách v USA
či Austrálii.

Bibliometria je dnes dobre etablovanou súčasťou knižničnej a informačnej vedy a jej význam naďalej rastie. Jej využívanie
v knižniciach je tiež zabehnutou praxou, hoci aplikácia bibliometrických metód pre účely hodnotenia výskumu je skôr feno-
ménom posledných dvoch desaťročí. Práca so scientometrickými databázami a indikátormi ktoré poskytujú, sa stala rutinou,
knihovníkom však často chýba komplexnejší pohľad na bibliometrickú problematiku. Bibliometrická metodológia vyžaduje sle-
dovať nielen aspekt zhromažďovania bibliografických údajov a procesov vedeckej komunikácie, ale aj prvky matematiky
a štatistiky, či dokonca technických vied. Knihovníci väčšinou majú skúsenosti so spracovaním bibliografických údajov, z kto-
rých bibliometria vychádza, ale chýbajú im kompetencie z oblasti štatistiky a matematiky nevyhnutné pre realizáciu kom-
plexnejších bibliometrických analýz, niekedy tiež znalosť softvérových nástrojov určených na spracovanie veľkých objemov dát.
Pravdaže, tento problém nemusí byť neprekonateľný a dá sa do určitej miery eliminovať vytváraním odborne špecializovaných
kolektívov.

Viacerí autori 8,9,10 sa zhodujú, že knihovníci majú podstatné kompetencie pre poskytovanie bibliometrických služieb, dokonca
chápu bibliometriu ako ideálnu oblasť pre akademických knihovníkov na rozvoj a poskytovanie inovatívnych služieb tak
pre akademických, ako aj administratívnych zamestnancov univerzít. Pravdou je, že knihovníctvo a knihovníci majú bohatú
vedomostnú bázu, potrebnú pre bibliometrické služby a výskumy, založenú najmä na:

� poznaní procesov vedeckej komunikácie,
� práci s databázami,
� s vyhľadávaním informácií, s rešeršnou činnosťou a pod.,
� bibliografickej kontrole a práci s metadátami.

Rozšírenie tejto vedomostnej bázy je reálne, o čom svedčia príklady zo zahraničia, kde knihovníci vytvárajú špecializované od-
borné skupiny zamerané na problematiku bibliometrie, majú vytvorený systém vzdelávania, niekde na úrovni záujmových
skupín inde na národnej úrovni. Napríklad vo Švédsku sa kurzy o bibliometrických metódach a aplikácii pre knihovníkov or-
ganizujú na národnej aj lokálnej úrovni. Potreba zvyšovania kompetencií formou ďalšieho vzdelávania sa opäť potvrdzuje
v každej oblasti súčasnej knižničnej praxe.

6 CORRALL, S. et al. Bibliometrics and Research Data Management Services: Emerging Trends in Library Support for Research.
In Library Trends, vol. 61, no. , 2013, p. 634-674.

7 ÅSTRÖM, F. et al. Bibliometrics and the Changing Role of the University Libraries [online]. [cit. 2014-09-10]. Dostupné na:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:461857/FULLTEXT01.pdf

8 ÅSTRÖM, F. et al. Bibliometrics and the Changing Role of the University Libraries [online]. [cit. 2014-09-10]. Dostupné na:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:461857/FULLTEXT01.pdf

9 GUMPENBERGER, C. et al. Bibliometric practices and activities at the University of Vienna. In Library Management, vol. 33,
no.3, 2012, p.174-183.

10 PETERSOHN, S. Bibliometric Services in Research Evaluation: A New Task Area strengthening the Jurisdiction of Academic Li-
brarians [online]. In Proceedings of the IATUL Conference. IATUL, 2014 [cit. 2014-09-10]. Dostupné na: http://docs.lib.pur-
due.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2049&context=iatul
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Bibliometrické služby na Slovensku
Akademické knižnice na Slovensku spĺňajú predpoklady pre zavedenie bibliometrických služieb. Zhromažďujú potrebný obsah
(publikácie), majú (väčšinou) prístup k licencovaným elektronickým informačným zdrojom, dobre poznajú prácu s nimi a zá-
roveň princípy ich tvorby. Napriek tomu je situácia v tejto oblasti zložitá. Jedným zo zásadných dôvodov je personálna pod-
dimenzovanosť väčšiny našich akademických knižníc, resp. nie vždy vyhovujúce personálne zloženie. Negatívne môže vplývať
aj postavenie akademických knižníc na vysokých školách, resp. nízke očakávania zo strany zriaďovateľov. Na druhej strane,
súčasná legislatíva a najmä existujúci systém evidencie publikačnej činnosti vytvára pre akademické knižnice v tejto oblasti
možnosti aj vďaka tomu, že vystupujú ako garanti hodnoverných informácií o publikačných aktivitách a ohlasoch a tiež dô-
verne poznajú špecifická publikačného prostredie a systému vedeckej komunikácie na Slovensku.

Bibliometria je na Slovensku pomerne málo rozšírená vedná disciplína. Okrem základných teoretických publikácií 11, 12, 13 tak-
mer neexistuje slovenská odborná literatúra venovaná problematike, nehovoriac už o chýbajúcich bibliometrických štúdiách
z akademického a výskumného prostredia. Publikovanie domácich autorov v tejto oblasti je skôr ojedinelé a najčastejšie sú-
visí so štúdiom na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiFUK, pretože problematika vedeckej komunkácie a bibliometrie bola
predmetom niekoľkých dizertačných a rigoróznych prác14, 15.

Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že slovenské akademické knižnice poskytujú základné bibliometrické služby, najmä po-
radenstvo v oblasti biliometrických ukazovateľov a databáz, na bibliometrické analýzy či štúdie im chýbajú personálne ka-
pacity a zrejme tiež „zadania“ od ich zriaďovateľov. Objektívna potreba dôkladných bibliometrických štúdií pre potreby
akademických inštitúcií veľmi pravdepodobne v slovenských podmienkach existuje. Chýba snáď odvaha (v širšom meradle)
sa do nich pustiť (keďže výsledky nemusia potvrdiť očakávania) a vôľa dôkladne zadefinovať požiadavky a ciele. Problémom
môže byť na jednej strane preceňovanie náročnosti takýchto výskumov a špecifických požiadaviek, ktoré kladú na odbornosť
spracovateľov, na druhej strane ich podceňovanie. Jednou z ciest k lepšiemu pochopeniu zo strany manažmentov univerzít je
šírenie poznatkov (knihovníkmi) o bibliometrických výskumoch a ich možnostiach v akademickom prostredí.

Záver
Ťažko sa dá v našich podmienka predpokladať plošné zavedenie bibliometrických služieb. Ich budúcnosť závisí od toho, aký
bude ďalší postoj riadiacich štruktúr k scientometrickým a bibliometrickým ukazovateľom, aká bude pozícia hodnotenia ve-
deckých výstupov na základe publikácií a citácií, ako sa bude vyvíjať financovanie vysokých škôl a zároveň financovanie ich
akademických knižníc a ako sa vzniknutej príležitosti akademické knižnice dokážu chopiť. V zahraničí sú príklady, keď biblio-
metrické služby zabezpečujú nielen knižnice, ale aj iné inštitúcie. Možno sa vývoj na Slovensku poberie týmto smerom.

Bibliometrické služby, či už v ich základnej forme, alebo vo forme služieb s pridanou hodnotou, ktorými bibliometrické ana-
lýzy a štúdie jednoznačne sú, predstavujú iba jednu z alternatív pre akademických knihovníkov, ako si vytvoriť relatívne za-
ujímavú a prínosnú pozíciu, pracovať na rozšírení svojich profesionálnych úloh a možno tiež zabezpečiť aktívnu účasť knižníc
v rozvoji nových stratégií a podpore inovácií.
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Heuristická analýza desktopových nástrojů
pro tvorbu myšlenkových map

Článek se věnuje desktopovým nástrojům vhodných
pro tvorbu myšlenkových map. Všechny nástroje prošly
heuristickou analýzou. Byla vytvořena přehledná ta-
bulka popisující nástroje podle daných kritérií. Na ta-
bulku navazuje popis jednotlivých aplikací a návrh
nástrojů vybraným cílových skupinám.

Úvod
Myšlenkové mapy nabývají na významu v mnoha oblastech
života člověka. Svoji popularitu tak nacházejí mezi osobami
v běžném životě i např. mezi žáky, o čemž svědčí mj. nově vy-
cházející literatura.1 Pomáhají k zápisu myšlenek a informací
různým skupinám obyvatel od studentů přes zaměstnance, až
po podnikatele. Své praktické využití mají při zápisu na kla-
sický papír pomocí tužky a dalších psacích potřeb. Papír je
vhodným nástrojem zejména v případě, pokud je potřebné
ponechat volný tok myšlenek, rychle je zapisovat a podpořit
kreativní a kritické myšlení. Volba papíru je vhodná i pro
osoby, které se s mapami teprve seznamují. V neposlední
řadě jej pak volí ti, kteří potřebují zapisovat kdykoliv a kde-
koliv, a ti, kteří nemají vstřícný vztah k technologiím.

Své místo však zaujímají i různé desktopové nástroje, které
tvorbu myšlenkových map mohou určitým osobám usnadňo-
vat. Některé z nástrojů cílí na určitou skupinu osob (např. ná-
stroje určené manažerům), jiné svoji cílovou skupinu nemají.
Uživatelé mají možnost pomocí těchto nástrojů tvořit mapy
rychleji, využívat symbolů a obrázků z nabídky, vkládat svá
digitální data, mapu sdílet s dalšími uživateli či pomocí mapy
prezentovat téma. Následující analýza nástrojů se snaží po-
stihnout vybrané skupiny osob (persony) a navrhnout jim dva
vhodné nástroje pro jejich práci s myšlenkami a informacemi.

Metodologie heuristické analýzy
Testování aplikací pro tvorbu myšlenkových map na desktopu
vycházelo z konceptu heuristické analýzy, především pak
z pojetí Nilsena Normana.2 Pro výzkum bylo třeba odpovědět
na několik základních otázek:

1. Jaké aplikace vybrat?
2. Podle jakých parametrů je testovat?
3. Jaký zvolit způsob vyhodnocení testování.

Pokud jde o výběr aplikací, pak byl proveden smíšenou me-
todou. V případě Linuxových aplikací šlo o nástroje přístupné
zdarma z Centra softwaru Ubunt,3 což je základní správce re-
pozitářů v nejrozšířenější Linuxové distribuci. Byl zde tak
uplatněn princip snadné dostupnosti a současně alespoň mi-
nimální garance funkčnosti a dostatečného vývojového stádia
produktu s ohledem na podmínky pro zařazení repozitáře do
centra.

Aplikace pro Windows byly volené s ohledem na nejčastěji
uváděné žebříčky nejlepších nebo nejpoužívanějších aplikací
tohoto druhu, tedy na základě mediální analýzy.4 Důraz byl
opět kladen na cenu tak, aby byly tyto nástroje v co možná
největší míře zdarma. Mimo tyto dva základní zdroje byly do
testování zařazeny aplikace na tvorbu diagramů (yEd Graph
Editor a Visio) s ohledem na reflexi cílových skupin a rozšíře-
nosti podobných nástrojů. Cílem výběru zde nebyla úplnost
(pro velké množství nástrojů v článku nerealizovatelná), ale
snaha o pokrytí nástrojů, které budou dostupné pro osoby,
které budou v rámci person uvažovány.

Stejně jako u článku Heuristická analýza aplikací na tvorbu
myšlenkových map v tabletu,5 jsme použili smíšenou heuris-

1 Např. BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy pro děti. Brno: Bizbooks, 2013.
2 NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design.
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5 ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Heuristická analýza aplikací na tvorbu myšlenkových map v tabletu.

ProInflow [online]. 31.10.2013 [cit. 21.01.2014]. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/heuristicka-analyza-aplikaci-na-tvorbu-
myslenkovych-map-v-tabletu. ISSN 1804-2406.


