
Citačné stromy 

Čo je to citačný strom 
Citačný strom je grafová reprezentácia prepojení publikovaných vedeckých článkov 

pomocou zoznamu citácií. Táto grafová štruktúra je vlastne orientovaný graf. Jeho vrcholmi sú 

jednotlivé články, hranami rozumieme prepojenia článkov pomocou citačných odkazov na ďalšie 

články. 

Citačný index 
Citačný index alebo citačný register je index obsahujúci mená autorov a názvy ich diel 

citovaných inými autormi s príslušnými bibliografickými odkazmi. Má obyčajne dve až tri 

zvláštne, avšak spolu súvisiace časti: zoznam citovanej literatúry, kde sú pri každej jednotlivej 

publikácii postupne zaznamenávané najstručnejšie bibliografické údaje o literatúre, v ktorej je 

citovaná, zoznam citujúcej literatúry, v ktorej sa uvádzajú bibliografické záznamy, ktorých 

citácie sa sledujú a prípadne permutovaný predmetový register zaznamenávajúci pri každom 

permutovanom páre predmetových termínov všetkých autorov, ktorí sú do citačného indexu 

zahrnutí a ktorí použili uvedené dvojice termínov v názve svojho diela. 

  



Ciele 

Získanie dát 
Existujú rôzne databázy vedeckých článkov /Web of science, PubMed, ../ obsahujúce 

referencie na citácie. Problém týchto databáz spočíva v tom, že síce sú do istej miery prístupné, 

no nieje možné sa dostať ku väčšiemu objemu dát. Existujú aj voľné databázy /Študovňa Google, 

.../.  Takže prvým cieľom je získanie prístupu ku niektorej z databáz. Uvažoval som aj využitie 

starších, voľných, databáz na skúšobné účely. Výber databázy aktuálne realizujem. 

Spracovanie 
Ďalším krokom bude vytvorenie databázovej štruktúry, ktorá by plne pokrývala potreby 

daného projektu. Následne prejdeme ku vytvoreniu efektívneho a univerzálneho parsera 

získaných dát a uloženie ich do našich štruktúr. Ako programovací jazyk uvažujem použít C, 

C++, no možno aj Phyton, nakoľko je to silny nástroj na prácu s textom. 

Ohodnocovanie 
Pri ohodnocovaní kvality vedeckých článkov sa aktuálne používa napríklad tzv. H-index 

/Hirschov index/. 

H-index udávam koľko článkov daného autora dosahuje citovanosti vyššiu, než je 

poradové číslo článku podľa počtu citací. Oproti jednoduchému citačnému obsahu ide u H-

indexu o istý hromadný ukazovateľ citovanosti. Autor s vyššou hodnotou H-indexu je ten, ktorý 

ma väčší počet článkov s vyššou citovanosťou. No má svoje obmedzenia. Nepostihuje množstvo 

citačných artefaktov, ako napríklad časté publikovanie prác s viacerými spoluautormi, prípadne 

diametrálne citačné rozdiely medzi odbormi, atď. 



  

Mojim cieľom je preskúmanie fungovania H-indexu, prípadne odhalenie slabých miest a 

pokus o riešenie týchto slabín. Takisto by som chcel odtestovať myšlienky algoritmov Google 

PagRank a HITS nad citačnými stromami. Zistiť, či myšlienky jednotlivých algoritmov sú 

aplikovateľné na prblematiku Scientometrie a riešenie problémov aktuálnych hodnotiacich 

algoritmov. 

Scientometrie je vědecká nauka, jež studuje evoluci vědy pomocí kvantitativních 

indikátorů vědecké informace, jakými jsou například počet publikací v časopisech určitého 

druhu, počet citací jednotlivých článků či autorů, atp. V kontroverzním, zúženém a nevědeckém 

smyslu je scientometrie chápaná jako nástroj pro "objektivnější" hodnocení vědecké výkonnosti 

jednotlivců či hodnocení "kvality" vědeckého výzkumu jako celku.  

  



Aplikácia 
Existuje viacero možností aplikácie. Ja sa zamerám na jednu problematiku, no ešte nieje 

rozhodnuté, ktorým smerom sa vidám. Tento projekt bude teda otvorený pre ďalšie pokračovania 

diplomových prác. Tu je jeden príklad aplikácie: 

Jednoznačná identifikácia autora. Ide o problém presnej identifikácie osôb s podobnými 

menami. Často sa stáva, že niektorému vedeckému pracovníkový je v citačných databázach 

pridelené dielo, ktoré nieje jeho, ale jeho menovca.  

Ukážka BPM spôsobu získavania a spracovania dát  

 


