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Izvleček
Informacijska znanost se ukvarja s proučevanjem vseh vidikov informacij od nastanka do uporabe ter z načrtovanjem procesov in storitev za učinkovit pretok informacij. Pri tem gre za prenos
znanja, kar je ključno epistemološko vprašanje informacijske znanosti. V sodobnem času je to
zelo pomembna tema, saj sodobna profesionalna družba temelji na ekspertnem znanju, katerega osnova je znanstveno raziskovanje. Krog znanstvenega informiranja je sklenjen, ko so povezane vse faze informacijskega pretoka. Sklenjen informacijski krog zagotavlja trajnostno znanje,
znanstveno nadgradnjo in razvoj znanosti. Tako so tudi vložena sredstva in napori v znanstvenoraziskovalno delo upravičeni. Znanstveno informiranje danes še vedno temelji na objavi
znanstvenih prispevkov. Objavljeni rezultati raziskovalnega dela so osnova tudi za ocenjevanje
kakovosti raziskovalnega dela. Kakovost in odzivnost znanstvenega raziskovanja se danes vrednotita z bibliometrijskimi metodami ter na osnovi ekspertnega ocenjevanja. Ekspertno ocenjevanje ima odločilen vpliv na več ravni raziskovalne in publicistične znanstvene dejavnosti. Pri
tem je pomembno doseči čim večjo objektivnost – nepristranskost ekspertnega ocenjevanja. V
prispevku so predstavljena izhodišča raziskovanja sistemov ekspertnega ocenjevanja in pregled
relevantnih del na tem področju.
Ključne besede: informacijska znanost, prenos znanja, informacijski krog, ocenjevanje raziskovalnega dela, ekspertno ocenjevanje
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Abstract
Information science is dealing with the study of all aspects of information, from its generation
to its use, together with the planning processes and services for an efficient flow of information.
This involves the transfer of knowledge, which is the crucial epistemological question of information science. In modern times, this is a very important issue because modern professional
society is based on expert knowledge, which is founded on scientific research. The circle of scientific information is completed when all phases of information flow are connected. A completed information circle provides sustainable knowledge, scientific upgrading and development of
science. In this way, the inputs and efforts in scientific research projects are confirmed. Scientific
information today is still based on the publication of scientific papers. Published research results
are the basis for assessing the quality of research work. Quality and responsiveness of scientific
research are determined by using bibliometric methods and on the base of expert evaluation.
Expert evaluation has a decisive influence on several levels of scientific research and publishing
activities. It is important to maximize the objectivity - impartiality of expert evaluation. This article presents the baseline survey of the expert evaluation systems and the review of relevant
work in this area.
Keywords: information science, transfer of knowledge, information circle, assessing the quality of
research work, expert evaluation

1

Uvod

V znanstveni produkciji veliko odločitev sloni na ekspertnem ocenjevanju, zato je
le-to podvrženo stalnim kritikam, s širjenjem obsega raziskovalne dejavnosti pa se
postavljajo tudi zahteve po racionalizaciji in posodabljanju postopkov. Pri snovanju
posameznega sistema ekspertnega ocenjevanja je treba upoštevati osnovna merila
za njegovo vrednotenje. Ustrezni sistem ekspertnega ocenjevanja mora biti učinkovit,
zmogljiv, odgovoren, odziven, suveren, racionalen, pošten, tehten in zanesljiv (Chubin
in Hackett, 1990, str. 43). Vsega tega seveda ni preprosto izmeriti, vendar mora imeti
vsak sistem ekspertnega ocenjevanja vzpostavljen tudi mehanizem vrednotenja. To je
osnova za njegovo izboljševanje in razvijanje (Towne, Fletcher in Wise, 2004).
Pri pregledu literature na to temo se najde veliko prispevkov, ki so nastali drugod po
svetu in so teoretična osnova raziskovanja tega področja. Vendar že sami avtorji teh
prispevkov (Frankel in Cave, 1997, str. 7) opozarjajo, da mora ocenjevanje v znanosti
vedno potekati v skladu s političnim in gospodarskim kontekstom, v katerem poteka bazično in aplikativno raziskovanje. Znanstveno raziskovanje namreč odraža tudi
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k ulturo, zgodovino, tradicijo, razpoložljive vire idr. države in institucij, v katerih raziskovanje poteka.
Izhodišča oblikovanja sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti na osnovi pregleda obstoječe literature in lastnih izkušenj sodelovanja v procesih ocenjevanja znanstvenega dela so obravnavana tema tega prispevka. V sklopu študija smeri razvoja informacijske znanosti je bilo prikazano tudi, kako je proces ekspertnega ocenjevanja z
različnimi funkcijami vpet v krog znanstvenega informiranja.

2

Izhodišča v informacijski znanosti

Informacijska znanost proučuje informacije kot družbene konstrukte. Te informacije
vsebujejo odgovore na pomembna vprašanja, povezana z določeno dejavnostjo, pri
čemer gre za prenos znanja, kar je ključno epistemološko vprašanje informacijske znanosti. V sodobnem času je to zelo pomembna tema, saj sodobna profesionalna družba
temelji na ekspertnem znanju, katerega osnova je znanstveno raziskovanje (Hjørland,
1998; Mali, 2002).
Raziskave na področju informacijske znanosti potekajo z namenom izboljšati učinkovitost in zagotavljati ustreznost informacijskega pretoka. Ker se na tem področju
razmere izredno hitro spreminjajo, je raziskovalno delo v informacijski znanosti zelo
pomembno. Raziskovanje pomaga opredeliti probleme in tudi ponudi rešitve zanje
(Pickard, 2007, str. XIII).
Informacijska znanost raziskuje lastnosti in obnašanje informacij, pretok informacij in
metode procesiranja informacij. Ukvarja se z izvorom, sistematičnim razširjanjem, zbiranjem, organizacijo, shranjevanjem, poizvedovanjem, posredovanjem in uporabo informacij ob uporabi informacijske tehnologije. Obsega raziskovanje informacij na vseh
področjih človekovega udejstvovanja.
Velika pozornost je v raziskavah informacijske znanosti posvečena pretoku znanstvenih informacij. To so informacije, ki so produkt znanstvenega dela. Znanstveno delo
načeloma poteka na abstraktni ravni. Pri tem se išče še neznane odnose med pojavi, vzročne povezave, postavlja hipoteze, preverja obstoječe teorije, predlaga njihove
modifikacije ali celo nove teorije. Znanstveno delo vključuje kritično razmišljanje, dokazno sklepanje in strokovno presojo. Znanstveniki nenehno uporabljajo obstoječe
informacije in jih uporabljajo kot podporo pri svojem delu. Z načrtnim znanstvenoraziskovalnim delom pa sistematično zbirajo, predelujejo in interpretirajo nove informacije ter jih vgrajujejo v sistem znanstvenega informiranja (Kališnik et al., 2003, str. 9).
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2.1 Proces znanstvenega informiranja
Krog znanstvenega informiranja je sklenjen, ko so povezane vse faze informacijskega
pretoka. Sklenjen informacijski krog zagotavlja nadgradnjo znanja in razvoj znanosti.
Tako so tudi sredstva, vložena v raziskovalne projekte, in napori upravičeni. To je odzivnost znanstvenega dela, ki ga merimo z razvitimi metodami informacijske znanosti,
med njimi bibliometrije, ki vsebuje kvantitativno analizo in statistiko publiciranih raziskovalnih rezultatov (Južnič, 2005).
Znanstveno informiranje danes namreč (še vedno) temelji na objavi znanstvenih prispevkov, ki pomenijo glavni formalni način komunikacije med raziskovalci. Člani neke
znanstvene skupnosti uporabljajo v velikem deležu enako literaturo, zato citiranje istih
ali podobnih znanstvenih objav omogoča identifikacijo specialistične skupnosti (Vickery in Vickery, 2004; Mali, 2002, str. 139).
Proces znanstvenega informiranja se lahko ponazori v obliki informacijskega ciklusa
(angl. information cycle), včasih imenovanega tudi informacijski krog ali informacijska
veriga. Dejansko pa poteka proces informiranja v obliki spirale, pri čemer predstavlja
predhodno pridobljeno znanje v obliki znanstvenih informacij osnovo za nadaljnje
znanstveno delo in njegovo nadgradnjo.
Informacijski krog je sklenjen, ko je informacija, ki je rezultat nekega spoznanja pri
raziskovanju, strokovnem in znanstvenem delu, posredovana naprej v taki obliki, da
jo je možno dokumentirati, ustrezno shraniti in jo spet poiskati za nadaljnjo uporabo
pri delu, raziskovanju, načrtovanju itd. (Slika 1). Če je kateri od členov prekinjen, informacijski krog ni sklenjen in informacija je izgubljena. Iz tega izhaja, da je publiciranje
znanstvenih rezultatov bistveni del znanstvenega dela.
Informacijski ciklus tradicionalno sestavljajo institucije in posamezniki, ki so vključeni
v proces, v katerem se informacije ustvarjajo, razširjajo in uporabljajo v družbi (Rubin,
2004, str. 3).
V tem procesu imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju ustreznosti znanstvenih informacij sistemi ekspertnega ocenjevanja.
Smeri razvoja informacijske znanosti potekajo vzporedno z razvojem medijev prenosa
informacij, orodij za iskanje, razvojem indeksiranja in arhiviranja podatkov, in seveda z
razvojem znanosti in družbe.
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Slika 1: Informacijski ciklus

2.2 Vrednotenje kakovosti znanstvene produkcije
Za znanost je med drugim značilno, da je to družbeno zelo aktivna dejavnost, ki zahteva veliko znanja in ima stalno potrebo po informacijah. Znanost je med informacijsko
najbolj intenzivnimi dejavnostmi. Zato je zelo pomembna zagotovitev kakovosti znanstvene produkcije.
To je postalo zelo pomembno, ko se je z znanstveno-tehnološkim razvojem povečala
tudi produkcija znanstvenih del in tekmovalnost v znanosti ter pomembnost ustrezne
delitve javnih finančnih sredstev za raziskovanje in razvoj (Bornmann, 2011).
Konstrukcija kazalnikov ocenjevanja kakovosti v znanosti vključuje večje število medsebojno povezanih metodologij in tehnik. V osnovi pa obstajata dva načina ocenjevanja znanstvenega raziskovanja, ki sta v korelaciji (Južnič et al., 2010). Sistemi in metode vrednotenja na osnovi kvantitativnih bibliometrijskih analiz so danes že temeljito
avtomatizirani, preverljivi in relativno zanesljivi. Veliko pozornosti pa je namenjeno
vprašanjem kvalitativnega ekspertnega ocenjevanja v znanosti (angl. peer-review), ki
temelji na človeškem dejavniku.
Glede pravilnega izbora načina merjenja znanstvene uspešnosti sta Werner in Souder
(1997) postavila osnovne postavke, ki jih citirajo številni avtorji, ki so kasneje obravnavali ta problem (Geisler, 2000). Izbira ustreznega načina merjenja znanstvene uspešnosti je odvisna od »potreb uporabnikov po izčrpnosti merjenja«, od vrste znanstvene
vede, od dostopnih podatkov in od »napora«, ki so ga uporabniki pripravljeni vložiti.
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Avtorja pa ugotavljata, da je najboljši pristop uporaba »integrirane metrike«, ki vključuje različne objektivne in subjektivne merske metode.
Iz vsega naštetega izhaja, da je nemogoče standardizirati neko obliko merjenja znanstvene uspešnosti, ki bi bila primerna za vsak primer in v vsakem okolju. Možno je
pripraviti le izbor metod, ki so pri tem uporabne, od posamezne potrebe pa je odvisno,
katera kombinacija meritev bo izbrana izmed osnovnih treh kategorij: kvantitativnih,
kvalitativnih in integriranih metod.
Po Zimanovem mnenju (2000, str. 246) današnja znanost sloni na ekspertnem ocenjevanju. To je organizirana metoda za evalvacijo znanstvenega dela, ki jo medsebojno
uporabljajo znanstveniki za potrjevanje pravilnosti raziskovalnih postopkov, potrditev
verjetnosti rezultatov, razporeditev razpoložljivih virov (prostor za znanstvene objave
v revijah, javna finančna sredstva, namenjena za raziskave, akademska priznanja) idr.
(Chubin in Hackett, 1990, str. 2; Bence in Oppenheim, 2004; Smith, 2006; Bornmann,
2011; Lee et al., 2013). Kot tako ima ekspertno ocenjevanje zelo velik vpliv na potek in
posledice znanstvenega dela.

3

Oblikovanje sistemov ekspertnega ocenjevanja v znanosti

Po definiciji je ekspertno ocenjevanje proces, v katerem se izbrano žirijo ekspertov
(strokovnjakov) na nekem znanstvenem področju prosi, naj ocenijo (evalvirajo) predlog znanstvene aktivnosti ali njene produkcije (npr. raziskave, projekti ali znanstvene
publikacije). Taka skupina ekspertov se lahko posvetuje kot skupina ali posamezniki
brez potrebe po osebnem stiku med ocenjevalci. Ekspertno ocenjevanje je metoda
ocenjevanja, ki izhaja iz predpostavke, da lahko znanstveno delo ocenjujejo le znanstveniki sami. Znanost se je namreč tako specializirala, da jo lahko presojajo le eksperti, ki se tudi sami ukvarjajo s področjem, ki ga ocenjujejo in jim je dobro poznano.
Ocenjevanje naj bi opravljali visoko profesionalni posamezniki, ki so zmožni zagotoviti
objektivna mnenja v želji doseči napredovanje stanja znanosti in izločiti »slabo« ali
»šibko« znanost (Geisler, 2000, str. 217–243; Biagioli, 2002).
Izraz »ekspertno ocenjevanje« je prevod angleškega izraza »peer review«. V slovenščini
se uporablja tudi termin »recenziranje«, ki je velikokrat uporabljen tudi kot sinonim
za ekspertno ocenjevanje. Nekateri avtorji tudi v slovenskih besedilih uporabljajo angleški izraz, v našem primeru pa smo se odločili za prevod, ki nedvoumno označuje
dejavnost, pri kateri eksperti ocenjujejo delo, za katerega so kompetentni.
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3.1 Razvoj sistemov ekspertnega ocenjevanja
Ekspertno ocenjevanje je ena najstarejših metod ocenjevanja dela znanstvenikov.
Razvijalo se je z nastankom univerz in formaliziranjem znanstvenega raziskovanja, kot
standard za ocenjevanje znanstvene vrednosti pa se je uveljavilo po drugi svetovni
vojni (Spier, 2002; Bollen, 2014).
Skozi zgodovino se je vedno skušalo izmeriti vpliv, ki ga imajo dosežki znanosti na
družbo, gospodarstvo in s tem na »razvoj človeštva«. Študije, ki so merile vpliv znanosti v tem smislu, so med drugim pokazale na bogastvo, ki ga prenaša znanje, pa tudi
dejstva o znanstvenikih, njihovih podpornikih in uporabi znanstvenih dosežkov. S tem
so pripomogle k razumevanju procesov povezovanja (integracije) znanosti, gospodarstva in družbe. Raziskati so skušali tudi stopnjo, do katere je družba sprejela znanost
in tehnologijo, jo pri njenih prizadevanjih podpirala in koliko so uporabili rezultate
znanstvenih dosežkov.
Partnerstvo med družbenimi, političnimi institucijami in znanstveno-tehnološkimi prizadevanji ima začetke že v daljni preteklosti. Razvoj znanosti je v začetku pomembno
vplival na razvoj tehnologije na področju transporta in gradnje, kjer je imela seveda velik interes tudi vojska. Drugi pomemben razlog, ki je spodbujal javno podporo
znanosti, je bil nacionalni ponos v tekmi za trgovino in proizvodnjo. V tem smislu so
bile tudi številne inovacije v toku industrijske revolucije podprte z javnimi sredstvi.
V 17. stoletje segajo tudi začetki recenziranja (ekspertnega ocenjevanja) znanstvenih
rokopisov pri izboru ustreznih besedil za tisk (Abramo, 2011). V sklopu državne podpore raziskovanju so v 18. stoletju začeli ustanavljati javne knjižnice in tako zagotavljati
prost pretok znanja. Z omogočanjem dostopa do znanstvenih publikacij so hoteli tudi
preprečiti podvajanje raziskav, in s tem podvajanje stroškov za raziskave. S takimi prizadevanji so pripomogli k spoznanju, da sta politika in znanost komplementarni in da
javna podpora znanosti koristi obema. Čeprav so bili ti začetki le v okviru posameznih
iniciativ, je bila to osnova za današnjo javno podporo znanosti.
Vse to je pripeljalo do poskusov zagotovitve moči državnega gospodarstva skozi poenotenje in formalizacijo vzdrževanja znanja in njegove distribucije. Po drugi strani pa
so se tudi znanstveniki začeli združevati v strokovne organizacije, s pomočjo katerih
so združeno delovali v sistemu državne podpore znanosti. Posledica tega dogajanja
v začetku 20. stoletja in ob dveh svetovnih vojnah je bila, da je znanost in tehnologija
postala del politične in družbene pomembnosti, čeprav takrat še ni bilo mehanizmov
za celovito oceno in izmero njenega vpliva. Za to je bilo nujno ustanoviti ustrezne
kompetentne institucije, ki so zasnovale učinkovito vrednotenje znanstvenega dela
(Geisler, 2000).
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3.2 Zasnova ekspertnega ocenjevanja
Ekspertno ocenjevanje je osnovna metoda za nadzor kakovosti v večini znanstvenih
disciplin (Bornmann, 2011), na kateri sloni veliko odločitev v znanstveni produkciji.
Zasnova sistema ekspertnega ocenjevanja se lahko deli v dva sklopa: administrativni
del, ki mora zagotavljati poenostavitev postopkov, in vsebinski del, ki pa mora zagotavljati maksimalno objektivnost ocenjevanja. Posebej je pomemben sistem optimalnega izbora ekspertnih ocenjevalcev (recenzentov) v administrativnem in vsebinskem
smislu. Študije ustreznosti ekspertnega ocenjevanja poudarjajo pomembnost intelektualne seznanjenosti recenzentov, njihove osebne in poklicne nepovezanosti, sorazmerne zastopanosti (po spolu, regionalno, po stopnji ekspertnosti itd.) in nujnost
jasno določenih meril ocenjevanja (Cole, Cole in Simon, 1981; Peer, 1994; Wessely,
1998; Bornmann, 2011; Lee et al., 2013). Za ustreznost zasnove posameznega sistema
ekspertnega ocenjevanja v znanosti so pomembna stališča vseh treh glavnih vključenih subjektov: tistih, ki so ocenjevani, tistih, ki ocenjujejo, in tistih, ki so akterji dodeljevanja resursov za znanstveno produkcijo. Posebnost v tem postopku je, da se (lahko)
znanstveniki pojavljajo v vseh treh vlogah (Ziman, 2000, str. 43). Aktivnosti, ki so za
raziskovalce značilne, kot so kritično mišljenje, dokazno sklepanje in strokovno presojanje, so potrebne v vseh teh treh zadolžitvah.
Za zasnovo postopka ekspertnega ocenjevanja morajo biti izpolnjene nekatere osnovne zahteve, ki so povzete iz strokovne literature (Geisler, 2000, str. 221):
1. Proces mora imeti podporo višje stopnje upravljanja.
2. Proces mora biti relativno neodvisen pri vodenju ocenjevanja in pri doseganju sklepov.
3. Izbrani ocenjevalci morajo biti verodostojni. Svojo ekspertizo morajo biti pripravljeni zagotoviti nepristransko in kar se da objektivno.
4. Proces bi moral dovoljevati primerjavo z drugimi metodami ocenjevanja znanosti.
5. Ekspertni ocenjevalci bi morali v utemeljitvi navesti več odločilnih posebnosti, ki so
vplivale na njihovo oceno. To bi omogočilo presojo njihove ocene, posledično pa
tudi rezultatov in vplivov njihovih odločitev.
6. Vsak sestavni del ocene mora biti metodološko usklajen in verodostojen.
Navaja se sedem ključnih atributov, ki zagotavljajo uspešno visoko kakovostno ekspertno ocenjevanje:
1. Proces mora biti formaliziran (ustaljen, z določeno obliko) z jasno opredeljenimi koraki in namenom ocenjevanja ter poznan vsem udeleženim.
2. Proces mora biti racionalen in razumljiv. Merila morajo biti v naprej pripravljena in
sprejemljiva za vse udeležence.
3. Proces mora imeti visoko stopnjo poštenosti in upoštevati njegova merila in faze.
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4. Proces mora biti pravočasen. Dlje ko postopek traja, manj je zagotovil, da bodo ugotovitve koristne za raziskovalce in znanstveno skupnost.
5. Proces mora biti cenovno učinkovit.
6. Proces mora posameznikom ali organizacijam, ki so ocenjevani, zagotavljati pravočasne, popolne in natančne povratne informacije.
7. Vzdrževati (oziroma presoditi) je treba anonimnost med ocenjevalci in o
 cenjevanimi.
Vprašanja anonimnosti (obojestranske ali enostranske) ni mogoče posplošiti. V določenih primerih je nujno poznati identiteto raziskovalcev, saj se ocenjuje njihova znanstvena aktivnost v celoti, skozi daljše časovno obdobje, pri tem pa je treba upoštevati
tudi morebitne predhodne rezultate in njihovo odzivnost oziroma vpliv. Načeloma pa
je z anonimnostjo laže doseči objektivnost ekspertnega ocenjevanja.
Navedeni atributi zagotavljajo objektiven, pošten in transparenten proces ekspertnega ocenjevanja z jasno opredeljenimi in objavljenimi cilji in merili. To je osnova za
zasnovo nekega sistema ekspertnega ocenjevanja, sicer pa se podrobnejša določila
razlikujejo glede na posamezne primere njegove uporabe (Bornmann, 2011).

3.3 Vrste ekspertnega ocenjevanja
V procesu znanstvenega informiranja se sistemi ekspertnega ocenjevanja vključujejo
v več fazah (Slika 2). Pred začetkom znanstvenega raziskovanja poteka ocenjevanje
prijavljenih projektov pri razdeljevanju (javnih) sredstev za raziskovanje. V fazi raziskovanja in ugotavljanja rezultatov znanstveno delo (velikokrat) predložijo v kolegialno
ekspertno presojo, ki načeloma ni namenjena določanju stopnje kakovosti znanstvenega dela, temveč predvsem podajanju strokovnega mnenja o ustreznosti dela sodelavcev. Naslednja, verjetno najbolj razširjena oblika ekspertnega ocenjevanja poteka
pri presojanju ustreznosti znanstvenih prispevkov za objavo v znanstvenih revijah in
knjigah, za predstavitve na znanstvenih konferencah ipd. Poleg tega ekspertno ocenjevanje velikokrat uporabljajo pri kariernem ocenjevanju, znanstvenem štipendiranju, akademskem promoviranju, nagrajevanju znanstvenih del ipd.
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Slika 2: Ekspertno ocenjevanje v procesu znanstvenega informiranja

Ekspertno ocenjevanje je metoda, ki (lahko) zagotavlja nadzor kakovosti znanstvenega dela že pred izvajanjem raziskave (npr. pri dodeljevanju sredstev za znanstvene
raziskave), pa tudi metoda za postevalvacijo znanstvenoraziskovalnih aktivnosti in njihovih izvajalcev na katerikoli stopnji združevanja (od individualnega do institucionalnega in nacionalnega).
V osnovi sta tako dve vrsti ekspertnih ocenjevanj; tista, ki ocenjuje dosežke že opravljenega znanstvenega dela, in tista, ki ocenjuje potenciale predvidenega znanstvenega
dela. Pa tudi v pri vsaki od teh dveh osnovnih vrst obstajajo različne potrebe, na osnovi
katerih se oblikuje posamezni sistem ekspertnega ocenjevanja.
A. Evalvacija potencialne uspešnosti znanstvenega dela
V tem primeru skuša ekspertno ocenjevanje predvideti bodoče znanstvene dosežke.
Od ocenjevanja se pričakuje, da bodo ocenjevalci po svojih zmožnostih najbolje presodili, kako bo npr. prijavljeni znanstveni projekt uspešen v prihodnosti, tako sam kot
tudi v primerjavi z drugimi projekti. Seveda pa se v to presojo običajno vključuje tudi
kontinuirane dosežke iz preteklosti, ki lahko nakazujejo možnost nadaljnjega uspešnega raziskovanja. Na tak način pogosto merijo znanstveno uspešnost agencije za
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raziskovalno dejavnost ali proizvodna podjetja pri izbiri in razvrstitvi finančnih virov za
raziskave. V tem primeru proces običajno vključuje tudi posvetovanje strokovnjakov
(ekspertov) – panel, saj sicer sistem ekspertnega ocenjevanja sloni pretežno na subjektivni strokovni presoji (Geisler, 2000, str. 220).
B. Evalvacija dosežkov že opravljenega znanstvenega dela
Najbolj pogosta oblika tovrstnega ekspertnega ocenjevanja je proces uredniškega recenziranja (angl. editorial review process) pri publiciranju znanstvenih prispevkov v
znanstvenih revijah, znanstvenih knjigah, pa tudi za predstavitve na konferencah ipd.
Za tovrstno ocenjevanje uredništva pozivajo recenzente na tri načine. Prvi se pozivajo
glede na posamezni prispeli prispevek, drugi so stalni recenzenti, ki tvorijo uredniški
odbor, tretja možnost pa je kombinacija obeh vrst ocenjevalcev (Geisler, 2000, str. 229).
Ekspertno ocenjevanje v okviru uredništev mora poleg splošnih načel ocenjevanja
znanstvene kakovosti presojati prispevke tudi glede na svojo uredniško politiko, obliko besedila za objavo, razpoložljivega prostora itd.
Načini ekspertnega ocenjevanja se na osnovi tega, ali se ocenjuje perspektivno ali
retrospektivno, bistveno razlikujejo, v obeh primerih pa je treba predhodno pripraviti merila, po katerih se bo ocenjevala kakovost znanstvenega dela, njen prispevek
(potencialen ali aktualen) in njegovo relativno znanstveno pozicijo v trenutni situaciji.

3.4 Merila ekspertnega ocenjevanja
Ne glede na to, ali se ekspertno ocenjevanje uporablja za oceno načrtovanega ali že
zaključenega znanstvenega dela, je minimalni pogoj sprejemljivosti nekega znanstvenega dela izpolnjevanje dveh komplementarnih nalog: (1) znanstveno prizadevanje je
ali bo izpeljano v skladu z neko znanstveno metodo in (2) raziskava je tehtna in jo je
možno generalizirati.
V teoretičnih analizah sodobne znanosti velikokrat referirano delo z naslovom »Real
Science : What It Is and What It Means« (Prava znanost: Kaj je in kaj pomeni) opredeljuje izvirnost posamezne raziskave kot osnovno merilo pri ekspertnem ocenjevanju
(Ziman, 2000, str. 43). To je nedvomno ključno merilo pri določanju izvirnosti znanstvenega dela, vendar dandanes ni več tako poudarjeno, saj je s povečevanjem široke
dostopnosti znanstvenih objav veliko laže preverljivo oziroma je zaradi dobre informiranosti veliko manjša možnost podvajanja raziskav, kot v preteklosti. Stanje raziskav je
dostopno širokemu krogu zainteresiranih, ne le ozko specializiranim posameznikom
(ekspertom) na nekem raziskovalnem področju.
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Poleg zagotavljanja izvirnosti je pri vrednotenju znanstvenega dela ekspertno ocenjevanje potrebno tudi zaradi odkrivanja napak, pomanjkljivosti, neustreznih sklepanj
in drugih strokovnih netočnosti. Od ekspertnih ocenjevalcev se pričakuje, da ocenijo
znanstven prispevek v smislu splošne verodostojnosti in ožjega znanstvenega pomena podanih ugotovitev.
Pri vsakem formaliziranem procesu (z ustaljeno, določeno obliko) dobijo ekspertni
ocenjevalci v naprej pripravljena merila, po katerih ocenjujejo. Prosijo jih, naj se poleg svojega osebnega strokovnega mnenja držijo pripravljenih meril. Namen uporabe
enotnih meril je doseči neko standardizacijo ali vsaj podobnost v najpomembnejših
elementih ocenjevanja (tudi) zaradi možnosti primerjav in analiz po področjih. Poleg
tega pa je namen uporabe skupnih meril usmeriti presojo ocenjevalcev v bolj organizirano obliko izražanja mnenja.
Vendar da bi se izognili pretiranemu pritisku na ocenjevalce, zelo natančna in posebna
merila pri ekspertnem ocenjevanju uporabljajo s preudarkom. Tako se običajno del
ocenjevanja, ki nastane kot odgovor na postavljena merila, uporablja v povezavi z delom ocenjevanja, ki vključuje prosto besedilo neodvisnega mnenja ocenjevalca, izraženega z njegovimi lastnimi besedami v izbranem formatu.
Za določitev meril ekspertnega ocenjevanja, Geisler (2000, str. 223) opredeljuje dve
osnovni kategoriji meril, ki jih je zasnovala NSF (U.S. National Science Foundation –
nacionalna znanstvena ustanova ZDA) (Peer Review Guidelines, 2013). V prvi kategoriji
se sprašujejo, kakšna je »intelektualna zasluga« (intellectual merit), v drugi pa, kakšni
so »širši vplivi« (broader impacts) predlagane aktivnosti. V vsaki kategoriji so sugerirana podvprašanja, ki dajejo odgovor na glavni dve merili. Zastavljena merila ekspertnega ocenjevanja so odvisna od posameznega namena ocenjevanja, razmer in možnosti
v neki situaciji (Chubin in Hackett, 1990, str. 43).

3.5 Raziskovanje sistemov ekspertnega ocenjevanja
Razvoj evalvacijskih sistemov temelji na analizah predhodnih stanj, upoštevanju dobrih zgledov in prirejanju za lastne (posebne) razmere (Frankel in Cave, 1997, str. 25).
Ugotavljanje in raziskovanje pomanjkljivosti in slabosti ekspertnega ocenjevanja se
pogosteje pojavlja zadnjih trideset let, z začetno objavo »Chance and Consensus in
Peer Review« (Priložnost in soglasje v ekspertnem ocenjevanju) (Cole, Cole in Simon,
1981). Največ kritik so sistemi ekspertnega ocenjevanja deležni zaradi zamudnih postopkov in domnevne pristranskosti ocenjevalcev, kar izkazuje nesoglasje med recenzenti pri ocenjevanju posameznega prispevka. V zadnjem času se v svetu opravlja več
študij sistemov ekspertnih ocenjevanj, katerih cilj je analizirati in najti čim ustreznejše
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rešitve postopkov odločanja (Bornmann, 2011; Lee et al., 2013). Tudi pri nas je delovanje sistema ekspertnega ocenjevanja v znanosti pod drobnogledom (Organisational,
2011), vendar objav o takih raziskavah ni veliko.
Ker je ekspertno ocenjevanje tako pomembno pri odločanju, kateri znanstveni projekti bodo podprti, financirani in objavljeni, je nujno, da je izvedeno dobro in profesionalno. Izčrpen pregled preteklih raziskav sistemov ekspertnega ocenjevanja je pripravil
Bornmann (2011). Bornmann ugotavlja, da se raziskave sistemov ekspertnega ocenjevanja v zadnjem času najbolj osredotočajo na ocenjevanje kot recenziranje v znanstvenih revijah in nekoliko manj na ekspertno ocenjevanje pri dodeljevanju sredstev
za raziskave. Med slednjimi je zelo odmeven prispevek Demichelija in Di Pietrantonja
(2007), ki sta naredila obsežnejšo študijo različnih metod raziskovanja sistemov ekspertnega ocenjevanja pri razpisih za dodeljevanje sredstev za raziskave. Zbrane so
bile vse objavljene študije ekspertnih ocenjevanj s tega področja, klasificirane in sistematizirane glede na njihovo zasnovo in značilnosti, ter narejene primerjave. Med temi
študijami so presojali različne načine selekcioniranja prijav projektov, primerjali so
»odprto« ekspertno ocenjevanje (angl. open peer review) z anonimnim (angl. blinded
peer review), analizirali učinke različnih postopkov sprejemanja odločitev pri ekspertnem ocenjevanju. Kar nekaj študij je preučevalo stopnjo soglasja med več ocenjevalci
posameznega znanstvenega projekta in ujemanje rezultatov ekspertnega ocenjevanja z drugimi načini ocenjevanja prijavljenih projektov. V analiziranih študijah avtorja
pogrešata celovitost presoje nekega sistema ekspertnega ocenjevanja, saj se veliko
študij preveč omejuje le na posamezne segmente tega postopka. Ugotavljata, da kritike procesa ekspertnega ocenjevanja največkrat nastajajo na osnovi osebne prizadetosti in ne dejanskih objektivnih meril. Opozarjata tudi na pomanjkanje študij, ki bi
analizirale neposredni vpliv ekspertnega ocenjevanja na kakovost in uspešnost izbranih projektov in poudarjata nujnost stalnih analiz in predlogov za izboljšave sistemov
ekspertnega ocenjevanja.
Sistem ekspertnega ocenjevanja je še posebno odločilen postopek v javnih agencijah
za raziskovalno dejavnost, ki kot demokratični proces razdeljevanja finančnih sredstev
za raziskave, zagotavlja tudi kakovost znanstvenih spoznanj z razlikovanjem med
»dobro« in »slabo« znanostjo, varuje strokovno avtonomijo znanosti in poveča legitimnost javnih raziskovalnih agencij. Kljub temu je ta sistem deležen tudi veliko kritik. V
podporo ali za zavrnitev takih kritik je bilo izvedenih že več empiričnih študij. Nedavno
je bil objavljen prispevek (Cechlarova, Fleiner in Potpinkova, 2014), ki se posveča problemu ekspertnega ocenjevanja pri dodeljevanju javnih sredstev za raziskave, predvsem temu, kako dodeliti ustrezne recenzente (ekspertne ocenjevalce) prijavljenim za
sredstva za raziskovalne projekte. Avtorji prispevka so se oprli na nekaj predhodnih
študij, s katerimi so raziskali delovne postopke javnih agencij za raziskovalno dejav93
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nost pri dodeljevanju sredstev za raziskave ter ukrepe, ki jih uporabljajo za preprečevanje neželenih »stranskih učinkov« recenzijskega ocenjevanja: Reinhart (2009) v Švici,
Bond, Jayasinghe in Marsch (2006, 2008) v Avstraliji, Fedderke (2013) v Južni Afriki, Lee
et al. (1999) v Koreji, Abramo and D’Angelo (2011) v Italiji, Sandstrom in Hallsten (2008)
na Švedskem. Kot trdi tudi Reinhart (2009) je pomanjkljivost tovrstnih študij večkrat
ta, da običajno obravnavajo le posamezni segment procesa ekspertnega ocenjevanja
ali pa se omejijo na posamezno raziskovalno področje. Tako je zato, ker so podatki
seveda zaupni in niso vsi (javno) dostopni. Rezultati ekspertnega ocenjevanja pa so
odvisni od številnih parametrov in faz, ki so vsi povezani. Zato je treba vsak posamezni vidik procesa vedno obravnavati z upoštevanjem tudi drugih vidikov. Samo kompleksen pregled poteka nekega sistema ekspertnega ocenjevanja lahko poda prave
odgovore o ustreznosti njegovega delovanja. Ena prvih in najbolj referiranih celovitih
študij ekspertnega ocenjevanja je bila objavljena leta 1978 (Cole, Rubin in Cole, 1978)
in obravnava postopke dodeljevanja sredstev v NSF (National Science Foundation). Od
takrat je bilo objavljenih še nekaj študij, ki kompleksno obravnavajo problem ekspertnega ocenjevanja v javnih agencijah za raziskovalno dejavnost. Med njimi: Neidhardt
in Hartmann (1990), ki sta analizirala nemško raziskovalno fundacijo ter Daniel in Bornmann (Daniel, 1993; Bornmann in Daniel, 2005).
Pri raziskovanju sistemov ekspertnega ocenjevanja lahko opazimo dva značilna pristopa, ki izhajata z dveh nasprotnih pozicij. Prvi pristop izhaja s pozicije podpore in
iskanja izboljšav uveljavljenih sistemov. Drugi pristop pa deluje s pozicije zavračanja
in ugotavljanja nepremostljivih ovir tega izbirnega mehanizma. Oba pristopa se nanašata predvsem na vpliv »človeškega dejavnika« pri ocenjevanju znanstvenih del ter
učinkovitosti postopkov ekspertnega ocenjevanja.
Ekspertni sistem kot izbirni mehanizem v znanosti je seveda težko evalvirati v smislu
njegove učinkovitosti (Thurner in Hanel, 2011), zato raziskovalci tega sistema uporabljajo najrazličnejše prijeme.
Raziskave, ki izhajajo s pozicije podpore, običajno raziskujejo obstoječe procese in primerjajo rezultate ocenjevanja po različnih parametrih, največkrat z bibliometrijskimi
dejavniki (Abramo, 2011; Ma et al., 2013; Bollen et al., 2014; Cechlarova et al.; 2014,
Fedderke, 2014 idr.).
Druge vrste raziskave pa uporabljajo tudi metode simulacije, pri katerih ugotavljajo
hipotetične posledice nihanj zaradi možnih pomanjkljivosti recenzentov in drugih postopkov v sistemu ekspertnega ocenjevanja (Thurner in Hanel, 2011; Paolucci in Grimaldo, 2014 idr.). Oba pristopa nam lahko dasta uporabne izkušnje za raziskovanje
lastnih sistemov ekspertnega ocenjevanja in njihovega izboljšanja.
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4

Zaključek

Ekspertno ocenjevanje je nepogrešljivo za zagotovitev kakovosti znanstvenega dela,
a kljub temu poleg prednosti prinaša v znanstveni proces tudi nekatere slabosti. Prednosti ekspertnega ocenjevanja lahko razvrstimo v dve kategoriji. Prva je vključitev
kompetentnih, strokovnih in cenjenih članov znanstvene skupnosti kot presojevalcev
znanstvenih aktivnosti in njihove produkcije. To zagotavlja nadzor kakovosti, znanstvene odgovornosti in ohranjanje načela znanstvene celovitosti. Druga kategorija
prednosti ekspertnega ocenjevanja se nanaša na sam proces ekspertnega ocenjevanja, ki spodbuja izmenjavo idej, komentarjev in povratnih informacij med kolegi z istega znanstvenega področja. Take izmenjave olajšujejo napredovanje v znanosti, saj se
vsi učijo drug od drugega in tako vzdržujejo odprte komunikacijske poti. Prav tako se
lahko tudi slabosti ekspertnega ocenjevanja razvrstijo v dve kategoriji. V prvi so težave
ekspertnega ocenjevanja zaradi pomanjkljivosti in pristranskosti, ki so lastne človekovi
naravi.
Druga kategorija pa vključuje lastnosti procesa samega. Zaradi pretirane moči, ki je
dana ekspertnim ocenjevalcem, in diskretnosti procesa so njihove ocene velikokrat
nezanesljive (Geisler, 2000, str. 232 in 234).
Kljub pomanjkljivostim je ekspertno ocenjevanje nezamenljivo pri ločevanju »slabe«
in »dobre« znanosti saj lahko o tem presojajo le znanstveniki sami. Mnogi menijo, da je
ekspertno ocenjevanje nezamenljiva metoda merjenja znanosti. Kot tako je tudi jedro
podpore napredovanja znanosti. Kljub stalnemu reguliranju postopkov ekspertnega
ocenjevanja pa je še veliko možnosti za odpravljanje pomanjkljivosti, predvsem pri
zmanjševanju učinkov »človeškega dejavnika« (Geisler, 2000; Biagioli, 2002; Demicheli
in Di Pietrantonj, 2007; Bornmann, 2011 idr.). Ekspertno ocenjevanje ostaja v kombinaciji z drugimi kvantitativnimi metodami ocenjevanja, ki so danes na razpolago, nepogrešljiv način merjenja znanosti.
Ekspertno ocenjevanje je nedvomno pomemben izbirni mehanizem v znanosti, pri
tem pa je nujen dobro zasnovan proces ekspertnega ocenjevanja, ki je prilagojen
konkretnim okoliščinam. Predvsem so pomembni ustrezni postopki izbire recenzentov (ekspertnih ocenjevalcev) in vpeljani mehanizmi primerjav pridobljenih ocen.
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