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 Informační věda, stejně jako jiné vědy - a obecněji obory lidské činnosti -, se 

dnes bez kvantifikace neobejde. Toto tvrzení platí samozřejmě v rovině obecné, totiž 

ve faktu, že práce s informacemi se dnes odbývá z velké části prostřednictvím 

počítačů – tedy strojů, jejichž princip je povýtce numerický. Kvantifikováno je tak 

všechno, s čím se při pátrání po informaci setkáme. 

 Kromě toho se kvantifikace provádí i v situacích, kdy se nepracuje přímo 

s digitalizovaným dokumentem. Výkaz, statistika, přehled, to vše jsou dokumenty, 

s nimiž se setká člověk všude a které vyžadují převod dat na čísla, s nimiž se 

případně provádějí další operace.  

 Následující krátký přehled by měl nastínit, jaké operace se mohou používat při 

kvantifikaci dat v prostředí práce s informacemi. 

 Teorie množin může posloužit při práci například s rešeršními dotazy. Pokud 

zpřesňujeme dotaz, provádíme vlastně rozklad množiny. Dále se také provádí 

klasifikace prvků množin, když jsou entity – v daném případě dokumenty – tříděny do 

skupin podle podobnosti. Je také možné podrobit prvky množin procesu indexování, 

tedy přidělit jim znaky za účelem roztřídění. V tomto případě se jedná o aplikaci 

kvantifikačních metod v rámci důvěrně známého procesu, totiž katalogizace. Pokud 

jde o katalogizaci, typicky se provádí jednoduchá vícekriteriální, tedy taková, p ři níž 

je dokumentu přidělen popis v několika základních kategoriích, například „vědecké 

odvětví,“ „autor,“ „vydavatel,“ „jazyk díla“ či „typ publikace.“ 

Matematickou operací je ve své podstatě i klasifikace dokumentů – entit do 

shluků na základě podobnosti. Podobnost se totiž dá matematicky vyjádřit výskytem 

daného počtu vlastností, přičemž ke shlukování dochází na základě překonání 



daného prahu podobnosti. Koeficient podobnosti se vyjad řuje procenty. Při práci 

s dokumenty se nejčastěji pracuje s tzv. sémantickou podobností, která operuje 

s dokumenty jako entitami a termíny (klíčovými slovy, deskriptory) jako vlastnostmi. 

Termíny je poté možné organizovat do termínové matice, přičemž v jejím uspořádání 

do přímého souboru jsou jednotlivým dokumentům přiřazeny příslušné termíny, 

zatímco v souboru inverzním jsou naopak termínům přiřazeny dokumenty. 

Při zpracovávání dokumentů vychází zpracovatelé z předpokladu, že je možné 

zachytit obsah dokumentu několika slovy. Při své činnosti mohou vycházet z několika 

předpokladů, k nimž patří ten že část zvaná „obsah“ opravdu vyjadřuje obsah knihy, 

že slova, která se vyskytují častěji, jsou v textu nejdůležitější, a ten, že existují jisté 

skupiny slov, které jsou vhodné k vyjádření obsahu dokumentu. I při zpracovávání 

tohoto druhu je možné použít kvantifikační metody, které mohou určit, jaká je 

pravděpodobnost, že určitý dokument bude popsán určitým deskriptorem. 

Pokud jde o aplikaci praktické statistiky v informační vědě, na prvním místě je 

třeba jmenovat již výše zmíněné uspořádávání dat do přehledných útvarů. Může se 

přitom jednat o nejrůznější data, například o zachycení výskytu některých termínů, 

počtu textů s určitým tématem, počtu textů v určitém jazyce a podobně. Mezi 

způsoby zachycení dat patří kromě tabulek s absolutními či relativními četnostmi také 

grafy sloupcové, 100% sloupcové, skupinové sloupcové, řádkové nebo koláčové. 

Specifickým vyjádřením zjištěných dat je histogram, který zachycuje hodnotu 

proměnné při různých pozorováních a z něhož je možné odvodit polygon četnosti. 

Dalšími způsoby zobrazení získaných údajů jsou graf kumulativního rozložení, 

přímkový graf, plošný graf, 100% plošný graf nebo bodový graf.  

Při hodnocení dat je také třeba mít na paměti, zda pracujeme s údaji 

kvalitativními, danými logickou definicí, nebo kvantitativními, tedy číselnými, které 

mohou mít povahu diskrétní či spojitou. 

Matematické operace, kterým údaje podrobujeme, mohou pracovat s různými 

charakteristikami vybraného souboru a proměnných, jež se v něm vyskytují. Patří 

k nim například modus (nejčastěji pozorovaná hodnota), medián (střední hodnota), 

průměr (součet hodnot dělený počtem pozorování). Ještě s dalšími, složitějšími 

charakteristikami se operuje při hodnocení relevance získaných dat, respektive 

závěrů, které z jejich rozdílů či podobností odvozujeme. Jedná se o rysy jako jsou 

hodnota kvartilů, decilové nebo celkové rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, 

přesnost, interval spolehlivosti a podobně. Matematické operace, jimiž jsou tyto 



charakteristiky kvantifikovány, ovšem dnes pro běžného uživatele ztrácejí na 

významu a spíše jen usnadňují porozumění mechanismu kvantifikace, protože 

standardní, uživatelsky přívětivé počítačové programy (např. SPSS) zhodnotí 

významnost zjištění jediným kliknutím tlačítka myši. Důležité je v tomto kontextu znát 

především proměnnou „hladina významnosti,“ která může být pěti- nebo 

jednoprocentní a vyjadřuje to, do jaké míry jsou získané výsledky intenzivní.  

Hodnocení je možné provádět pomocí různých testů, mezi něž patří χ2-test, Z-

test, F-test nebo t-test. Ty se aplikují na rozličné typy dat a vypovídají o jejich různých 

rysech. Je možné také zjišťovat korelace, tedy souvislost mezi výskytem některých 

charakteristik. Ty se zjišťují výpočtem koeficientu korelace r či ρ. 

Při kvantifikaci v informační vědě je možné pracovat také s postupy, 

operujícími s vektory a maticemi. Matice například mohou vyjadřovat vztahy mezi 

dokumenty a deskriptory, respektive mezi předměty a jejich vlastnostmi. Podobně je 

možné tzv. transformačními maticemi zachycovat například intenzitu toku zdrojů, 

tedy kroky, které se s jednotlivými dokumenty v různých fázích zpracování provádějí. 

Tyto matice mohou být různě složité. Jedná se o nástroj, který umožňuje velmi 

účinně sledovat procesy, probíhající v dané organizaci. 

 V souvislost s kvantifikací a informacemi bychom zde rádi nastínili také 

procesy, které souvisí s teorií informace jako číselného, matematického jevu. Ta 

vychází z dalších matematických postupů, totiž kombinatoriky a pravděpodobnosti. 

Z hodnocení tohoto druhu vychází hodnota entropie, kterou vyjadřujeme jako míru 

neuspořádanosti znaků v daném souboru, což vyjadřuje hodnotu informace, již znak 

nese. Tato proměnná se odvozuje od pravděpodobnosti výskytu daného znaku. 

Součtem entropie všech znaků textu můžeme vyčíslit informační obsah textu, 

rozdílem maximální entropie zprávy a informačního obsahu pak získáme redundanci. 

Tato teorie je pochopitelně zjednodušující, neboť odhlíží od toho, jaký je sémantický 

obsah zprávy, a neuvažuje ani to, v jaké posloupnosti se znaky vyskytují. To 

pochopitelně omezuje možnost praktické aplikace této teorie. 

 Jedním z oborů, kde se matematická teorie informace uplatňuje, je například 

informační estetika. Ta vychází z empiricky získaných údajů a na jejich základě 

stanovuje kritérium srozumitelnosti díla, které odpovídá míře informace, kterou je 

mozek schopen v prezenčním čase pojmout. Dále operuje s proměnnými, jako jsou 

hodnota překvapení či nápadnost. Jejich spojením je možné do jisté míry vypovídat o 

estetické hodnotě díla, k níž pochopitelně přistupuje estetická hodnota sémantická. 


