Výzva k opravě a doplnění údajů v RIV a WoS
Při tvorbě bibliometrických zpráv, při kontrole a propojování dat, byla shledána řada
nekonzistencí v datech uvedených v IS VaV (RIV) i v datech WoS, resp. SCOPUS. Je proto
třeba, aby byla ze strany výzkumných organizací provedena kontrola, konsolidace a opravy
evidovaných výsledků ve všech zpracovávaných databázích, aby bylo možné v dalších
kumulativních analýzách data doplnit a bibliometrické závěry dále zpřesňovat.
Z výše uvedených důvodů Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace žádá výzkumné
organizace, aby provedly opravu a doplnění údajů v databázích RIV a Web of Science.

WoS: Organization-Enhanced Names
Jakákoli analýza podle Web of Science je přímo závislá na přesnosti údaje OrganizationEnhanced. Údaj umožňuje vyhledávání podle konsolidovaného názvu instituce.
Clarivate Analytics vytváří Organization-Enhanced:



na základě vlastního algoritmu sdružujícího různé výskyty adres instituce v údaji
o afilacích autorů (např. varianty názvu fakult, korespondenční adresa atd);
na základě seznamu vytvořeného danou institucí.

Společnost Clarivate Analytics přislíbila do konce roku vytvořit Organization-Enhanced
pro ty výzkumné organizace, které vstupují do hodnocení na národní úrovni podle M17+
a dosud Organization-Enhanced nemají (viz příloha).
Pokud nemá VO ke svému Organization-Enhanced správně zařazené adresy, bude analýza
obsahovat set publikací, který neodpovídá skutečné produkci VO. Dle zkušeností tyto chyby
nastávají běžně a obousměrně: chybějící i nesprávně zařazené publikace. Vliv na indikátory
může být citelný, zejména pokud je systematicky chybně zařazena adresa s vysoce citovanými
publikacemi.
VO má možnost po dohodě s Clarivate seznam adres zkontrolovat a aktualizovat (např. vznik
nové fakulty, změna adresy, nebo pouze pravidelné čištění automatického algoritmu, výskyt
chyb). Existenci Org-Ehn lze pro jednotlivé VO ověřit v přiloženém excelu. Doporučujeme těm
VO, které své adresy sdružené do Organization-Enhanced pravidelně nekontrolují,
aby provedly kontrolu a vyčištění. Konkrétní postup poskytne přímo Clarivate.
Ústavy Akademie věd – některé ústavy mají nápadně málo publikací. Ačkoliv jsme
to neprověřovali důkladně, je zde velká pravděpodobnost, že mnoho adres není zařazeno
pod Organization-Enhanced a výstup tak může být u některých ústavů nevypovídající.
Nemocnice – přiřazování fakultních nemocnic je obecně velmi problematické; často nemají
i při správné afiliaci přiřazenou jako Org-Enh nemocnici, ale přidruženou univerzitu. Ideální
by bylo přiřazení obou institucí. Výstup z InCites v případě nemocnic dle našich zkušeností
velmi pravděpodobně neodpovídá skutečné produkci.

Rezortní VÚ – často nemají Org-Enh i přesto, že na WoS dle adresy či názvu mají relativně
vysoký počet výstupů. V případě, že mají Org-Enh, často nemají přiřazeny všechny publikace,
i když je lze dle adresy dohledat. Zejména v případě rezortních VÚ je dle našeho
kvalifikovaného odhadu výsledek vyhledávání v InCites obecně málo vypovídající.
Obecně lze formulovat doporučení k vyčištění údaje Organization-Enhanced ve WoS.
Univerzity to již nyní mají obecně lépe podchycené, než některé ústavy AV a rezortní
VÚ.
Dále je vhodné na VO doporučit nastavení vnitřních pravidel pro uvádění ujednocených
variant afilací do publikací.

NÁVOD viz příloha

