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Matematika citačných indexov
Motivácia a ciele:
Športovci (napr. na ZOH) sa umiestňujú podl’a istých pravidiel: čas, za
ktorý dobehnú do ciel’a; ako d’aleko doletia; aké náročné a ako precízne
jednotlivé prvky predvedú; kol’ko gólov/kameňov dajú, atd’.
Problém: Podl’a čoho sa má porovnávat’ „úspešnost’” jednotlivých
vedcov/kolektívov? Podl’a akých pravidiel sa majú rozdávat’ peniaze
na výskum?
– publikácie/citácie/???
Akým spôsobom sa majú agregovat’ (t.j. pretavit’ do jednej číselnej
hodnoty) relevantné dáta?
ciel’ I: preniknút’ do problematiky merania scientometrických
ukazovatel’ov, uviest’ prehl’ad najdôležitejších indexov, kritické
porovnanie ich silných a slabých stránok a možností kompenzácie;
ciel’ II: naštudovat’ potrebný aparát teórie agregačných funkcií a
diskrétnych neaditívnych integrálov;
Ondrej Hutník (ÚMV PF UPJŠ)
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hodnoty) relevantné dáta?
ciel’ I: preniknút’ do problematiky merania scientometrických
ukazovatel’ov, uviest’ prehl’ad najdôležitejších indexov, kritické
porovnanie ich silných a slabých stránok a možností kompenzácie;
ciel’ II: naštudovat’ potrebný aparát teórie agregačných funkcií a
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Motivácia a ciele:
Športovci (napr. na ZOH) sa umiestňujú podl’a istých pravidiel: čas, za
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Problém: Podl’a čoho sa má porovnávat’ „úspešnost’” jednotlivých
vedcov/kolektívov? Podl’a akých pravidiel sa majú rozdávat’ peniaze
na výskum?
– publikácie/citácie/???
Akým spôsobom sa majú agregovat’ (t.j. pretavit’ do jednej číselnej
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