
Citačná analýza v Scopuse 

Manuál k citačnej analýze prostredníctvom Scopusu 

Aby bola citačná analýza zo Scopusu čo najspoľahlivejšia a najúplnejšia, je potrebné poznať 

nasledujúce skutočnosti: 

• Predmetom skúmania citačnej analýzy sú CITÁCIE resp. BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY 

• Dôležité je, ČO alebo KTO je objektom citačnej analýzy (najčastejšie sa stretávame s potrebou 

realizovať citačnú analýzu na konkrétneho autora; citačná analýza sa však môže vzťahovať aj 

k časopisu, inštitúcii, krajine, vednej oblasti) 

• Existuje viacero alternatívnych spôsobov ako sa dostať k potrebným informáciám v citačných 

databázach  

• Autocitácie musia  byť vždy vylúčené z citačnej analýzy (pričom za autocitácie pokladáme 

zakaždým inú množinu v závislosti od objektu citačnej analýzy; za autocitácie v prípade 

citačnej analýzy autora považujeme citácie vtedy, ak daný dokument cituje ktorýkoľvek 

z autorov dokumentu) 

• Vypracovanie citačnej analýzy nie je mechanická činnosť, vyžaduje si zapojenie kognitívnych 

schopností a procesov  

*Je si treba uvedomiť, že citačná analýza vykonaná za pomoci vyhľadávania v Scopuse, nie je vždy 

presná. Scopus odlišuje jednotlivých autorov na základe priradeného Author ID, ktoré vedec získava 

automaticky, po zaindexovaní jeho prác v databáze Scopus. Rovnako platí tiež to, že práce, ktoré nie 

sú v Scopuse indexované, môžu mať citácie evidované v databáze. 

Postup pri vytváraní citačnej analýzy zo Scopusu na konkrétneho autora 

V prvok kroku si vyhľadáme autora zadaním jeho mena do vyhľadávača. Vyhľadávanie musíme mať 

nastavené na Authors a zadávame vedcove priezvisko a krstné meno do dvoch oddelených okien. Pre 

upresnenie môžeme doplniť inštitúciu, kde autor pôsobí, respektíve autora môžeme nájsť aj na 

základe jeho ORCID ID. Vyhľadávanie spustíme tlačidlom Search: 

 

 



Následne sa zobrazí náhľad výsledkov vyhľadávania. Klikneme na meno nášho vybraného autora, pre 

ktorého chceme vytvoriť citačnú analýzu: 

 

 

Kliknutím na meno autora sa zobrazí profil, ktorý obsahuje autorove publikácie zaindexované 

v Scopuse, a tiež informáciu o počte citácií. Nachádza sa tu aj H-index. 

 



Po kliknutí na Citation overview  sa zobrazí citačná analýza, kde sa dajú napr. vyfiltrovať autocitácie 

pomocou Exclude self citations of all authors. 

Následne sa zobrazí celkový počet citácií na autorove diela s vylúčením autocitácií všetkých 

spoluautorov. Oprosti predchádzajúcemu výsledku tak bude konečný počet citácií o niečo nižší, ako 

v predchádzajúcom náhľade. Takisto aj H-index môže zmeniť svoju hodnotu.  

 

*Rovnako, ako aj WoS, i Scopus obsahuje taktiež citácie na práce, ktoré nie sú zaindexované. 

V rozhraní Scopusu sa však nedá vyhľadávať v týchto citáciách, jediný spôsob, ako nájsť citácie na 

práce, ktoré databáza neindexuje, je prostredníctvom základného vyhľadávania – Document search. 

Nastaví sa tam možnosť Documents a vyberie sa References. Tam sa dá vyhľadávať za pomoci názvu 

práce, ktorá je citovaná alebo mena citovaného autora. V prípade, že sa do vyhľadávania zadá meno 

autora, sú však výsledky veľmi nepresné – ak zadáme celé meno a priezvisko, ponúkne zväčša len 

málo výsledkov.  Naopak, pri zadaní iniciály mena je výsledkov až príliš veľa (vďaka menovcom). 

Zároveň platí, že týmto spôsobom sa nevyhľadávajú samotné citácie, ale iba práce, ktoré majú meno 

autora spomenuté v referenciách. Preto je lepšie vyhľadávať podľa názvu práce, ktorá má byť 

citovaná. Problém je však v tom, že na to, aby sme takto citáciu našli, musíme vedieť o jej existencii – 

inak nám neostáva nič iné len náhodne skúšať niektoré názvy prác.  



 

Po stlačení tlačidla Search sa zobrazia výsledky vyhľadávania obsahujúce dokumenty, ktoré citujú 

nami zvolenú prácu:  

 

Ak klikneme na jeden z výsledkov, zobrazí sa nám záznam o citujúcej práci. V jej referenciách 

následne vieme nájsť citovanú prácu a tiež informáciu o jej počte citácií.  

 

 


