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Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, zda portály se zdravotnickými informacemi zaměřené na laickou 

veřejnost využívají při vyhledávání medicínské tezaury a klasifikace.  

Hodnocení práce 

Autor se ve své práci zaměřuje na využívání medicínských portálů určených pro laickou 

veřejnost a zkoumá roli tezaurů, kterou v tomto využití mají nebo by mohly mít. Téma je 

uchopeno především z pohledu potenciálního uživatele portálů, což je podepřeno zejména 

zvolenou kvalitativní metodou pozorování s polostrukturovanými rozhovory, a zapadá do 

mimo jiné i do kontextu debaty o zdravotní gramotnosti obyvatel ČR. 

V úvodní části se autor věnuje vysvětlení pojmů tezaurus a klasifikace a přibližuje 

nejpoužívanější medicínský tezaurus MeSH, který je k dispozici i v češtině a který je díky své 

dostupnosti často využíván i v rámci medicínských portálů, a dále UMLS, systém propojující 

různé medicínské tezaury a klasifikace. Pouze stručná zmínka je věnována klasifikacím ICD-

10 a SNOMED, které jsou sice široce využívané v lékařských informačních systémech, ale 

jen málo v internetových portálech pro veřejnost. Z teoretického základu byla zcela pominuta 

role tezaurů při vyhledávání obecně. 

Další část je věnována vybraným portálům, do výběru byly zařazeny portály MedlinePlus, 

HON a HealthDirect, což není vyčerpávající množina, ale jedná se o dostatečně 

reprezentativní výběr z volně dostupných portálů pro laickou veřejnost, důvody volby právě 

těchto portálů však uvedeny nejsou. Zmínka je také věnována nově vznikajícímu českému 

portálu MedLike, který buduje Národní lékařská knihovna. Portály jsou popsány podrobně s 

hlavním zaměřením na možnosti vyhledávání, je zde zmíněna také funkce tezaurů při 

vyhledávání.  

Pro výzkumnou část práce zvolil diplomant metodu dotazníkového šetření, které je zaměřeno 

obecně na informační chování laických uživatelů při vyhledávání informací o zdraví či 

nemoci, a pozorování doplněné polostrukturovanými rozhovory, které bylo zaměřeno na práci 

uživatelů s vybranými portály. U kvantitativního šetření se nejednalo o reprezentativní vzorek 

obyvatelstva, nicméně výsledky přinášejí první ucelenější (v českém prostředí) pohled na to, 

jak laičtí uživatelé vyhledávají a hodnotí zdravotnické informace, využití tezaurů se tato část 

nevěnuje. Pro kvalitativní část zvolil autor několik praktických úkolů s tématikou vhodnou 

pro laické uživatele a pečlivě zaznamenal postup respondentů i odpovědi na případné 



doplňující otázky, včetně otázek týkajících se případného využití tezaurů. Výsledky výzkumu 

jsou bezesporu zajímavé, jak již bylo naznačeno, rozsáhlejší výzkum tohoto druhu v ČR zatím 

nebyl publikován. Problematika tezaurů v něm sice nestojí v popředí, jak by téma práce 

naznačovalo, nicméně soudě dle výsledků je její zpracování adekvátní reálné situaci. 

Uživatelé o tezaurech nevědí a jejich implementace v rámci portálů má význam pouze jako 

podpůrný prostředek optimalizace nebo korekce dotazu, případně pro třídění výsledků. 

Autor pracoval samostatně, dílčí konzultace proběhly, ale práci jako celek měla vedoucí 

možnost vidět až po odevzdání. 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Cíl práce byl splněn, autorovi se podařilo 

popsat, které tezaury jsou na portálech pro 

laickou veřejnost používány, jaká je jejich 

předpokládaná funkce při vyhledávání a 

jakým způsobem jsou používány skutečnými 

uživateli. Práci by prospělo lepší teoretické 

ukotvení, neboť problematika se dotýká 

nejen tezaurů a klasifikací jako takových, 

ale také jejich využití při vyhledávání např. 

pro rozšíření dotazu uživatele, což 

v teoretické části chybí, zmínku najdeme 

pouze v části výzkumné. Naproti tomu 

výzkumná část práce je rozsáhlá, byly 

využity kvantitativní i kvalitativní metody, 

výsledky a závěry jsou podány přehledně. 

33 bodů  

přínos  Práce přináší zajímavý přehled nejen 

využití tezaurů, ale získávání a hodnocení 

informací o zdraví a nemoci laickými 

uživateli obecně, včetně postupů, které 

uživatelé při řešení reálných úloh používají.   

15 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Vzhledem k tématu čerpal autor převážně z 

online zdrojů, v teoretické části však mohl 

využít i některé články zabývající se přímo 

využitím MeSH pro laické portály, případně 

více teoretické literatury z oblasti 

vyhledávání informací. Také při definování 

základních pojmů bylo možné využít i 

novější literaturu (Kučerová) nejen TDKIV. 

14  bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná odborným stylem, ale 

zároveň je velmi čtivá, je vhodně 

strukturovaná.  

15 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň textu je výborná, počet 

chyb a překlepů minimální.  

5 bodů  



 
      

CELKEM  
 

82 bodů  

  

Práci považuji za zdařilou, splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji i přes 

drobné výhrady doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 

 

V Praze dne 10.1.2019     Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


