
Citačná analýza vo Web of Science 

Manuál k citačnej analýze prostredníctvom Web of Science 

Aby bola citačná analýza z Web of Science 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 (informácie o citáciách vo Web of Science nájdeme na viacerých miestach 

databázy) 

• 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  

Postup pri vytváraní citačnej analýzy z WoS na konkrétneho autora 

Prvým krokom k vykonaniu citačnej analýzy prostredníctvom databázy Web of Science je 

vyhľadávanie v databáze.  

Vyhľadávať autora je možné prostredníctvom: 

-Basic Search = jednoduché vyhľadávanie 

-Advanced Search = pokročilé vyhľadávanie 

-Author Search = vyhľadávanie prostredníctvom Author Search 

Citácie je možné vyhľadávať prostredníctvom: 

-Cited Reference Search 

 

Citačná analýza vo WoS sa dá vytvoriť pomocou troch základných spôsobov, pričom každý sa 

vyznačuje inou úrovňou náročnosti, ale aj presnosti: 

1. citačná analýza prostredníctvom Basic Search – STREDNÁ NÁROČNOSŤ – umožňuje vylúčiť práce 

menovcov a autocitácie vyhľadávaného autora; neumožňuje získať počet citácií bez autocitácií 

ostatných spoluautorov 

2. citačná analýza prostredníctvom Cited Reference Search – VYSOKÁ NÁROČNOSŤ – umožňuje 

vylúčiť práce menovcov a autocitácie vyhľadávaného autora; umožňuje získať počet citácií bez 

autocitácií ostatných spoluautorov 

3.  citačná analýza prostredníctvom Author Search – NÍZKA NÁROČNOSŤ – závisí od miery „poriadku“ 

na autorovom profile, ktorý je prepojený s Publons; umožňuje vylúčiť autocitácie vyhľadávaného 



autora; neumožňuje manuálne vylúčiť práce menovcov; neumožňuje získať počet citácií bez 

autocitácií ostatných spoluautorov 

 

1. Citačná analýza prostredníctvom Basic Search 

Prostredníctvom Basic Search je vyhľadávanie jednoduché. Pri tomto type vyhľadávania je potrebné 

mať vybranú databázu Web of Science Core Collection a nastaviť možnosť Author. Pri zadávaní mena 

autora využívame inverznú formu mena (prvé zadáme PRIEZVISKO a následne krstné meno) 

vyhľadávanie vyzerá nasledovne: 

 

*Častokrát sa však stáva, že niektoré práce autora nie sú v databáze vedené pod jeho celým menom. 

Preto je lepšie pri jednoduchom vyhľadávaní použiť variant priezvisko + iniciála krstného mena. Teda 

formu: „Saracevic T.“  

Po vyplnení vyhľadávacieho okna  už len stačí kliknuť na tlačidlo „Search“ a zobrazia sa požadované 

výsledky: 



 

*Po zobrazení výsledkov treba pamätať na to, že nie všetky sú správne. Vo výsledkoch sa môžu 

objavovať menovci autora, a preto je potrebné filtrovať výsledky vyhľadávania pomocou faziet 

nachádzajúcich sa naľavo od výsledkov.   

Výsledky vyhľadávania tak následne obmedzíme pomocou filtrovacích prvkov, ktoré sami uznáme za 

vhodné. Pre tento účel najlepšie poslúžia možnosti filtrovania podľa kategórie (resp. vedného 

odboru) a inštitúcie. Pomocou vybraných filtrov a tlačidla „Refine“ si vieme upravovať výsledky 

vyhľadávania podľa potreby. Pri obmedzení výsledkov podľa inštitúcie si musíme uvedomiť, že nie 

každá práca musí niesť afiliáciu pracoviska, najmä v minulosti časopisy tento údaj neuvádzali.  



 

 

Keď sa presvedčíme, že naozaj všetky ponúkané výsledky sú prácami daného autora, môžeme kliknúť 

na tlačidlo „Create Citation Report“, ktoré sa nachádza vpravo hore. 

 



 

Zobrazí sa nám výsledok, ktorý zahŕňa citačnú analýzu prác daného autora, ktoré sú indexované vo 

WoS Core Collection. Môžeme vidieť počet prác, počet získaných citácii na práce, H-index a ďalšie 

doplňujúce metriky a údaje:  

 

 

Takýmto spôsobom sa dá zistiť H-index autora a aj počet citácií bez jeho autocitácií (nie sú vylúčené 

autocitácie ostatných spoluautorov). Výsledné čísla sa však vzťahujú len k prácam autora, ktoré 

indexuje Web of Science Core Collection. Vo WoS však nájdeme aj citácie k tým prácam, ktoré nie sú 

indexované. V tomto prípade však je potrebné citácie vyhľadávať iným spôsobom, konkrétne cez 

Cited Reference Search. 

 

2. Citačná analýza prostredníctvom Cited Reference Search 

Do vyhľadávacieho okna, pri ktorom je prednastavená možnosť Cited Author napíšeme priezvisko 

autora a iniciálu jeho krstného mena. Potvrdíme tlačidlom „Search“: 



 

Zobrazí sa nám tabuľka, kde nájdeme citované práce + počet citácii: 

 
 

 

 



Následne si vieme túto tabuľku aj stiahnuť ako excelový súbor do svojho počítača, a to za pomoci 

tlačidla Export table: 

 

Vo výsledku sa nám zobrazia všetky údaje, ktoré boli aj v online tabuľke, zároveň bude možné 

vykonať jednoduchý súčet všetkých citácii za pomoci excelovskej funkcie Automatický súčet. 

 

*Výsledok, ako môžeme vidieť, je vyšší ako pri jednoduchom vyhľadávaní Basic Search. Týmto 

spôsobom sa nám totiž podarilo zahrnúť do výsledkov aj citované práce, ktoré WoS neindexuje. Počet 

ktorý však takto získame, nie je presný. V závislosti od zadaného autora je tiež potrebné vyradiť 

citované práce, ktoré napísali jeho menovci; a taktiež vyradiť autocitácie. Kontrola môže v tomto 

prípade prebiehať jedine postupným otváraním jednotlivých citácií v pôvodnej WoS tabuľke 

a manuálnym prezeraním zoznamov referencií. 



Kontrolu citácií a prác vykonáme tak, že klikneme na prvú hodnotu v stĺpci Citing Articles. 

 

Následne treba kliknúť na konkrétny článok a skontrolovať, či sa v referenciách Cited references 

nachádza práca od vyhľadávaného autora + či to nie je autocitácia. Ako autocitáciu to môžeme vylúčiť 

porovnaním mien autorov citujúceho článku a citovaného článku (teda toho, ktorý sa nachádza v 

„Cited references“). 

 



 

Postupne takto prejdeme všetky citácie, ktoré sa nachádzali v prvom riadku tabuľky. Následne 

pokračujeme ďalšími riadkami, až kým neprejdeme všetky výsledky: 

 



*Je potrebné si priebežne zapisovať počet citácií, ktoré neboli na prácu vybraného autora + počet 

autocitácií. Po prezretí všetkých citácií je od čísla, ktoré sme získali z excelu, potrebné odpočítať 

zistený počet „nesprávnych“ citácií. Následne by sme tak mali získať skutočný počet citácií autora, 

vrátane prác, ktoré WoS neindexuje.  

Spísaný postup je ten najsprávnejší možný, výsledok získaný postupným spočítavaním citácií na 

indexované i neindexované články je takýmto spôsobom najpresnejší. Zväčša sa však možnosť Cited 

Reference Search využíva len pre potreby zápisu citácií v rámci evidencie publikačnej činnosti 

respektíve pri požiadavkách na detailnú citačnú analýzu – najmä pre potreby vedcov sociálnych 

a humanitných smerov, pri ktorých sa častejšie vyskytuje situácia, že WoS neindexuje citovanú prácu. 

 

3. citačná analýza prostredníctvom Author Search 

Pre rýchle zistenie počtu citácií v databáze WoS, môžeme použiť variant Author Search: 

 

Po vyhľadaní autora sa nám zobrazí autorov profil, ktorý je v prípade, že má vedec založený svoj 

Publons profil, prepojený na Publons prostredníctvom Researcher ID. V profile preto vidíme základné 

informácie o pôsobení vedca – jeho afiliácie; variantné formy mena; počet publikácií; H-index i počet 

citácií. Pre podrobnejšie prezretie citácií, klikneme na View full Citation Report: 



 

Po zobrazení citačného reportu môžeme vidieť celkový počet citácií bez autocitácií (nášho autora): 

 



Citačná analýza vo WoS – ak je treba získať zoznam prác autora s ich citáciami  

Okrem samotného čísla – počtu citácií, je však častokrát potrebné v rámci citačnej analýzy získať aj 

zoznam prác s jednotlivými citáciami. V tomto prípade je nutné pristupovať k analýze tak, že budeme 

postupne pracovať s každým jedným záznamom práce vybraného autora zvlášť.  

A preto je potrebné najmä z celej množiny citujúcich prác vylúčiť autocitácie ktoré sa vzťahujú na 

našu vybranú prácu. V takom prípade postupujeme nasledovne: 

Vyhľadáme citovanú prácu, ktorú chceme kontrolovať cez Basic Search a pri väčšom množstve 

spoluautorov si skopírujeme mená všetkých autorov práce (napr. do pomocného dokumentu word). 

 

 

Vo WoS klikneme na číslo, ktoré indikuje počet citácií: 

 



Využijeme fazety na ľavej strane, kde pri Authors klikneme na more options/values... 

 

*Tu treba však myslieť na to, že systém zobrazí len prvých 100 najčastejších autorov. Ak je počet 

autorov nižší ako 100, zaškrtneme autorov, ktorých máme poznačených v pomocnom wordovom 

dokumente a pomocou Exclude ich práce vylúčime z celkového zoznamu. 

 

 



Následne si zoznam citácií môžeme vyexportovať cez Export - Other File Formats. 

 

A klikneme na možnosť Plain text (ak je záznamov menej ako 500; v prípade ak ich je viac než 500, 

tak si ich musíme postupne označovať a exportovať len vybrané časti alebo si vieme všetko uložiť do 

Marked List - cez Add to Marked List, a potom záznamy exportovať odtiaľ).  

 
*V prípade, ak má celková množina citujúcich prác viac ako 100 autorov, tak je potrebné si 

vyexportovať citujúce práce do textového dokumentu a následne porovnávať s wordovým 

dokumentom, ktorý sme si pripravili na začiatku. Citujúce práce autorov, ktorý sa budú zhodovať 

s autormi citovanej práce následne vymažeme, a tým získame citácie bez všetkých autocitácií. 

 

 


