
Web of Knowledge: Ewaluacja pracowników naukowych na podstawie ich dorobku 
naukowego

W erze cyfrowej i przy tak dynamicznym wzroście ilości publikacji naukowych nie ma innej 
możliwości oceny wartości naukowej pracy i autorów, niż posługując się wskaźnikami 
numerycznymi. Zarzuty, jakoby te współczynniki były bezdusznymi liczbami, które nie są  w stanie 
oddać realnej wagi dorobku naukowego są poniekąd słuszne, ale póki co nikt nie znalazł lepszego 
sposobu, a pomysł, by ocena peer-review opierała się na czymś podobnym do facebookowego 
„lajkowania” jest niedorzeczna.

Jesteśmy więc skazani na „h-index” i „impact factor”.

Cóż to takiego?

H-index, czyli indeks Hirscha, określa wypadkową ilości publikacji autora i ilości ich cytowań. 
Dla przykładu pan Mieciu ma 100 publikacji, ale tylko 2 z nich mają jakiekolwiek cytowania.  
Pierwsza praca ma 1 cytowanie, druga ma tylko 1 cytowanie. H-index ma więc wartość 1, bo pan 
Mieciu spełnia warunek: ma 1 pracę o ilości cytowań co najmniej 1. Ale już wartości 2 h-indeks 
pana Miecia nie osiąga, bo nie posiada on 2 prac o co najmniej 2 cytowaniach (ma tylko 1 taką  
pracę!). 
Indeks który ilustruje ideę współczynnika Hirscha zamieszczam poniżej.

 

Rzcina na licencji GNU bez ograniczeń, polska wikipedia.



Jakie są zalety h-indexu? Świetnie wyławia z morza przeciętności naprawdę utalentowane i 
poważane autorytety. Jeżeli ktoś ma hirsza powyżej 10, ogólnie warto go czytać, cytować i z nim 
współpracować.
Jednakże ma on też poważne wady. Przede wszystkim młodzi debiutanci nie mają szans na 
zauważenie przez pryzmat hirsza. Dlatego że mają mało prac, nawet jeśli są one cytowane. A nawet 
jeśli mają prace, to cytowania nie pojawiają się nagle, ale ich ilość jest po części funkcją czasu.
Jest jeszcze przypadek „bohatera jednej publikacji”. Są ludzie którzy publikują mało, ale gdy już 
coś opublikują, to jest to bomba, która rewolucjonizuje podejście do danego tematu. Doskonałym 
przykładem jest tu prof. Chomczyński, Polak o jednej z najwyższych cytowań pojedynczej pracy na 
świecie. Jego metoda izolacji RNA (znana wszystkim jako ekstrakcja 
Trizolem/TriReagentem/RNAzolem) była sprawcą istnego przełomu w transkryptomice. Była 
cytowana w bazie 225 razy (!). 2 kolejne wysoko punktowane prace profesora mają 195 i 142 
cytowania.
A jednak jego hirsz to „zaledwie” 20! A to dlatego, że nie był „zbyt produktywny”.

Drugi wskaźnik, często wykorzystywany w ewaluacji pracowników naukowych to Impact 
Factor. Pomysłodawca tego wskaźnika (z ang. „współczynnik oddziaływania”) zarzeka się, że nie 
został on stworzony do ewaluacji autorów, a jedynie czasopism. IF ma szereg poważnych wad, 
najważniejsza to uleganie modom. Np. badania nad roślinami włókienniczymi na pewno będą 
gorzej oceniane i rzadziej cytowane niż badania nad rakiem piersi, mimo że kwestia stworzenia 
superwytrzymałego lnu do kompozytów może mieć większe „oddziaływanie” w nauce i przemyśle 
(posługując się tematyką IF) niż kolejna praca sygnalizująca nowy polimorfizm, którego obecność 
wydłuża czas przeżycia pacjenta o 2 dni w stosunku do grupy kontrolnej.
Ten sam zarzut można oczywiście kierować w stronę h-indexu, ale nie ma na to rady.
Poza tym IF liczony jest z 2 ostatnich lat. Wydawcy manipulują za jego pomocą autorami,  a rząd 
USA całym światem (takie zarzuty tez się zdarzają!).
Nie dając się jednak zwariować, IF daje pewien wgląd w poczytność autora. Pocieszajace dla 
niszowych nauk jest to, że jest też mało czasopism które wiodą prym w tych naukach, więc dostanie 
się do takiego czasopisma od razu przekłada się na realtywnie duża liczbę cytowań.

Czym jest IF autora? 
Rozumiany poprawnie jest to  liczba cytowań prac autora (bez samocytowań) podzielona przez 
liczbę cytowanych prac autora. Czyli jest to średnia liczba cytowań publikacji, które posiadaja 
jakiekolwiek cytowania.
Np. Jeżeli autor miał 4 prace, był one cytowane odpowiednio: 8, 5, 0 i 2 razy, to wyliczony IF:  
(8+5+2)/3=5. Podkreślam że nie liczą się prace bez cytowań, po prostu je wyrzucamy z puli.

Czasami raportuje się nie tyle tak rozumiany IF, co sumę IF prac, w jakich ukazały się prace autora.

Kończąc ten przydługi wstęp, przechodzimy do właściwego tematu: 
jak, korzystając z bazy Web of Knowledge zbadać czyjś IF i h-index?

1. Korzystając z uprawnionego komputera (np. na uczelni) wpisujemy adres: 
http://wokinfo.com/

2. W zakładce na samym środku strony „I am looking for...Click Here” wybieramy „Access to 
Web of Knowledge”

3. Przenosimy się do raczej ascetycznej wyszukiwarki. Klikamy zakładkę „Web of Science” 
(patrz zrzuta ekranu poniżej)



4. Klikamy na „author finder”

5. Wpisujemy nazwisko (bez polskich znaków!) i inicjał (co najmniej jeden!) autora. W 
naszym przykładzie posługuję się się  nazwiskiem świętej pamięci profesora Szczeklika.



6. Pojawi się lista rekordów, w której musimy przejrzeć i zweryfiować personalia naszego 
autora. Patrzymy na afiliacje i na tematykę artykułów i „odhaczamy” te rekordy, które 
dotyczą akurat tego badacza, którego poszukujemy. Klikamy następnie na „view records”

7.  Pojawiła się szczegółowa lista publikacji. Jedyne co nam pozostaje, to kliknąć w prawym 
górnym rogu mała ikonkę  „Create citation report”



8. Voila! Teraz możemy sprawdzić, jaka jest średnia ilość cytowań autora (IF), jego hirsz i jaką 
„produktywnością naukową” cechował się on na przestrzeni lat.

Copyrights: http://molekularnie.wordpress.com 2012


