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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: 

 Předloženou diplomovou práci považuji za velmi aktuální a oceňuji její čtivost. Autor 

velmi tvůrčím způsobem kombinuje metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu.  

 V teoretické části jsou nejprve obecně definovány klasifikace a tezaury, následně jsou 

detailněji rozebrány MeSH a UMLS. Další kapitola obsahuje detailní rozbor vybraných portálů 

a jejich nástrojů. V této části je také rozebrán tezaurus AHT, který by bylo vhodnější zařadit do 

předchozí kapitoly věnující se tezaurům a klasifikacím. Teoretická část je velmi přehledně 

členěna a vhodně doplněna o obrázky s příklady. Zvolené klasifikace, tezaury a portály patří 

k nejvýznamnějším, nicméně vzhledem k cíli práce by jich mohlo být více. 

 V praktické části je využito metod dotazníkového šetření, pozorování a 

polostrukturovaných rozhovorů. Autor diplomové práce se snaží striktně rozdělit praktickou 

část na kvantitativní a kvalitativní část, nicméně jeho zkoumání vykazují prvky typické jak pro 

kvalitativní, tak pro kvantitativní výzkum. Kupříkladu hypotéza je naznačena pouze v kapitole 

Úvod vysloveným předpokladem, že „… laická veřejnost zdravotnické portály nevyužívá, mj. 

i proto, že neví o jejich existenci“, zároveň však autor sám zmiňuje, že dotazníkové šetření bylo 



provedeno pro získání obecné představy o informačním chování uživatelů. Dotazníkové šetření 

samo o sobě na žádnou hypotézu nepodává odpověď, pouze poskytuje vodítka pro další 

výzkum. Dotazníků bylo vybráno 210 a žádný nebyl vyřazen. Vzhledem k zaměření práce na 

laickou veřejnost je otázkou, proč nebyly vyřazeny dotazníky, kde bylo uvedeno, že motivací 

pro vyhledávání zdravotnických informací je profese (případně škola), kde i autor vyslovuje 

podezření, že šlo o lékařské profesionály. Je možné, že tato skupina mohla zkreslit i další 

otázky. 

 Kvalitativní část podobně vykazuje prvky kvalitativního i kvantitativního výzkumu. 

V podstatě se jedná o standardizované pozorování podle pevně stanoveného scénáře, kdy 

uživatelé vybraní podle vodítek z dotazníkového šetření dostanou tři rešeršní úkoly na třech 

různých portálech. Je zaznamenávána funkcionalita jednotlivých portálů a zároveň se jedná o 

pozorování, kdy jsou zaznamenávány dojmy a názory každého uživatele na jednotlivé portály, 

zejména před a po testování, stejně jako jeho schopnost vyhledávání a práce s danými portály. 

Následuje poučení o tezaurech a polostrukturovaný rozhovor. Všechna pozorování a rozhovory 

jsou velmi přehledně zpracovány formou případových studií. Zjištění jsou na konci porovnány. 

 Zajímavý je závěr práce, kdy za pomoci triangulace všech použitých metod v teoretické 

i praktické části je dosaženo výsledků a nevyslovené hypotézy jsou zpětně zasazeny do 

kontextu dotazníkového šetření. 

 Práce tedy splnila svůj cíl (především teoretickou částí a výsledky pozorování portálů), 

i když autor tematicky sklouzl ze zkoumání portálů (a jejich využití tezaurů a klasifikací) k 

výzkumu informačního chování uživatelů. Zajímavým přínosem práce nad rámec cíle je 

zobecňující pohled na současnou situaci za použití velmi komplexních metod. Závěr naznačuje 

pravděpodobný vliv již zakomponovaných tezaurů v jednoduchém vyhledávání na uživatele a 

úspěšnost hledání, neznalost tezaurů uživateli, nevoli k využití pokročilého vyhledávání či 

rozporuplné výsledky ohledně role vizuální stránky portálů. 

  



Aspekt kv. práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

Metodologie a věcné 

zpracování tématu 

I přes jisté odchýlení od 

tématu a zmatečnému 

používání metod autor 

nakonec vše elegantně spojil 

do celku, kde se jednotlivé 

části doplňují a ve výsledku 

dávají smysl. Práci by též 

prospělo zahrnutí širšího 

spektra různých tezaurů, 

klasifikací i portálů. 

30 bodů 

Přínos Práce je velmi originální a 

přináší zajímavý pohled na 

uživatele, ovšem ohledně 

portálů samotných je přínos 

výrazně nižší. 

15 bodů 

Citování, korektnost 

citování, využití inf. zdrojů 

Citování je vesměs korektní 

místy s drobnými chybami. 

Citace byly pravděpodobně 

doplňovány velmi narychlo 

až na závěr práce, neboť 

online zdroje mají datum 

citování vesměs do týdne 

před datem odevzdání. 

Teoretická základna mohla 

využívat více článků 

zabývajících se tématem. 

13 bodů 

Slohové zpracování Text je velmi čtivý a logicky 

strukturovaný. V několika 

případech jsou však 

informace zmíněny v jiných 

kapitolách, než by byly 

očekávány. 

14 bodů 



Gramatika textu I přes drobné chyby je 

gramatika na vysoké úrovni. 

5 bodů 

   

CELKEM  77 bodů 

 

 Předložená diplomová práce splňuje stanovené požadavky na tento typ práce a 

doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 

V Praze dne 13.1.2019        Mgr. Michal Novák 


