Posudek oponenta diplomové práce
ŠLOSAR, David Jiří. Aplikace Benfordova zákona ve scientometrii [=Application of Benford's
law in scientometrics]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních
studií a knihovnictví, 2020. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.

Práce zkoumá platnost Benfordova zákona pro bibliometrický ukazatel počet citací článku na
relativně velké množině článků z databáze Web of Science.

K obsahu práce
V prvé kapitole autor uvádí Benfordův zákon v jeho obecném kontextu, včetně jeho
motivace, historie a některých jeho novějších zobecnění a adaptací. Tato kapitola je
důležitou expozicí do problematiky celé práce a lze ji považovat za zdařilou.
Druhá kapitola uvádí tři hlavní zákony z oblasti infometrie, v čemž sleduje výklad učebnice
autorů Bawdena a Robinsonové. Do kontextu Benfordova zákona jsou tyto zákony vloženy
jen letmo, porovnáním tvarů křivek. Pro zbytek práce nejsou tyto infometrické zákony nijak
směrodatné. Autor při výkladu Zipfova zákona zůstává v jeho původní aplikaci na četnost
slov v textu v přirozeném jazyce a opomíjí jeho aplikaci na počet citací článku, přestože toto
je pro bibliometrický kontext významné a tato veličina je pro celou práci stěžejní.
Třetí kapitola je relativně rozsáhlá a sestává z několika témat.
Autor popisuje vlastní databázi Web of Science (v dostatečném rozsahu) a způsob získání
dat. Podrobně popisuje obtíže, se kterými se při získávání dat z této databáze setkal.
Oponent na základě své zkušenosti potvrzuje, že jde o popis reálného stavu. Stažení řádově
deseti milionů záznamů přes nepříliš přívětivé API je rozhodně třeba považovat za
obdivuhodný výkon. Autor zmiňuje, že vyvinul skript STEAK v jazyku Python. Kdyby tento
skript byl uvolněn pod některou volnou licencí, šlo by o významný příspěvek k Open
Science. (Byť, jak autor správně konstatuje, licenční podmínky provozovatele systému Web
of Science neumožňují sdílení datových sad z něj pocházejících.)
Autor dále popisuje, jak bude zkoumat, do jaké míry údaj počet citací článku vyhovuje
Benfordovu zákonu. Také uvádí (poněkud nelogicky v další, čtvrté kapitole) různé agregující
funkce, které mohou být použity pro posuzování míry shody dat s Benfordovým zákonem.
Na základě literatury vylučuje použití statistiky chí-kvadrát a Z-testu. Na základě pozorování
údajně příliš malého rozdílu v hodnotě Pearsonova korelačního koeficientu na různých
případech ze své datové sady vylučuje použití i této statistiky a přiklání se k nejjednodušší
míře, k průměrné absolutní odchylce. Pro tento přístup hovoří i to, že je v souladu s hlavní
metodickou oporou celé práce, monografií Nigriniho z r. 2012, a autor tak může aplikovat její
přístup včetně stanovených intervalů pro různé stupně shody. Je třeba kladně hodnotit, že
autor popsal a v rámci možností posoudil alternativy ke své volbě, kterou tak odůvodnil.
V páté kapitole již autor prezentuje výsledky svých analýz. Z celkových osmi možných
kombinací agregace podle tří os (typy dokumentů, obory, roky) prezentuje šest, zbývající
dvě kombinace jsou oprávněně vynechány pro svou menší míru zajímavosti. Prezentace
pomocí grafů je názorná, tabulky by pro svůj rozsah bylo vhodnější umístit do příloh (ta
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největší z nich skutečně v příloze práce je). V šesté kapitole autor prezentuje výsledky
analýzy dvou vybraných podmnožin publikací z WoS, které charakterizují českou vědu.
Závěr práce shrnuje omezení, se kterými je třeba při interpretaci výsledků počítat (tuto část
by možná bývalo bylo vhodnější umístit k prezentaci výsledků analýz), a také celkově
posuzuje nalezenou míru shody. S autorem lze rozhodně souhlasit v tom, že hlavním
přínosem této práce je výzkum na relativně rozsáhlém vzorku dat. Na druhé straně diskuse
možného využití výsledků své práce pro hodnocení vědecké činnosti dle mého názoru
působí poněkud nepřesvědčivě – viz dodatečné otázky k diskusi. Možná by bylo třeba je
lépe popsat.

Ke zpracování práce
Práce je psána odborným stylem a využívá relevantní literaturu. Autor cituje článek Karla
Pearsona z roku 1900, který zavádí veličinu chí-kvadrát, ovšem s vročením 2012. To
neodpovídá ani elektronické edici, která pochází z roku 2009.
Autor často uvádí počty výskytů různých případů v závislosti na parametru (například roku)
přímo v textu. Jejich uvedení v tabulce by do prezentace těchto informací vneslo více
přehlednosti.

Otázky k diskusi v rámci obhajoby
1. Pozorovaná data (počty citací jednotlivých článků) se zdají významně častěji
vychýlená směrem k vyššímu zastoupení nejvýznamnější číslice 1, než jaké
předpovídá Benfordův zákon. Může toto být způsobeno tím, že data jsou kladná celá
čísla, a tudíž mají jasnou spodní mez velikosti? Jaké je poměrné zastoupení článků
s právě jednou citací? Koreluje toto zastoupení s průměrnou absolutní odchylkou
oproti Benfordovu zákonu?
2. V kap. 6 v práci se hovoří o publikacích veřejných vysokých škol na jedné straně a
o publikacích Akademie věd České republiky na straně druhé. Nicméně
nezanedbatelná část publikací spadá do obou těchto množin. Je možné tento průnik
charakterizovat co do velikosti, počtu citací a míry, z jaké počet citací na něm splňuje
Benfordův zákon?
3. Autor v závěru práce uvažuje o tom, že Benfordův zákon by, po případné adaptaci
pomocí korekčních členů, mohl být zařazen mezi bibliometrické zákony. Jaký by to
však mělo smysl? Benfordův zákon je výrazně obecnější a pokrývá významnou část
datových sad vznikajících v téměř všech oborech lidské činnosti, čehož dosahuje tím,
že abstrahuje ode vší sémantiky zkoumaných dat. Na druhé straně, jaký by pro
bibliometrii a pro její aplikaci např. při hodnocení vědecké činnosti mělo smysl
uvažovat o relativním podílu článků s jednou, 10–19, 100–199 a 1000–1999 citacemi
dohromady? Zákon Mandelbrot-Zipfův přece vyjadřuje vztah mezi počtem citací a
počtem článků daleko přesněji, když předpovídá počet citací a nikoli jen jeho
nejvýznamnější číslici, která je beze vztahu k řádu tohoto čísla?
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Celkové zhodnocení
Práci celkově hodnotím jako zdařilou a v případě uspokojivého zodpovězení uvedených
otázek navrhuji známku výborně. Stručný výtah výsledků práce by si zasloužil publikaci
v mezinárodním odborném časopise.

______________________________________
Jan Dvořák
ÚISK FF UK
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Hodnocení diplomové práce
Aspekt
kvalifikační
práce

Vysvětlení

Možné
Hodnocení
hodnocení oponentem
práce

metodologie a
věcné zpracování
tématu

Práce spadá do oblasti kvantitativního
výzkumu, který provádí metodicky
správně. Byla získána a zpracována
nebývale velká množina dat. Některá
odůvodnění některých voleb by však
mohla být přesnější.

0-40 bodů

36 bodů

přínos a novost
práce

Téma práce je nové, práce je přínosná
i v mezinárodním měřítku a její výsledky
by si.

0-20 bodů

20 bodů

citování,
korektnost
citování, využití
inf. zdrojů

Citování je korektní, práce využívá
relevantní zdroje.

0-20 bodů

18 bodů

slohové
zpracování

Práce je psána odborným stylem.
V některých případech by se daly nalézt
vhodnější formulace.

0-15 bodů

12 bodů

gramatika textu

Gramatické chyby se téměř nevyskytují.

0-5 bodů

4 body

0-100
bodů

90 bodů

CELKEM
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