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Cíl práce 

Cílem práce je charakterizovat uživatele rešeršních služeb v Národní lékařské knihovně. 

Hodnocení práce 

Rešeršní služby jsou v posledních dvaceti letech spíše na ústupu, lékařské knihovny jsou jedny z mála 

knihoven, kde tato služba má stále svůj význam. Cílem této bakalářské práce bylo zaměřit se na 

nejvýznamnější lékařskou knihovnu u nás a pokusit se charakterizovat uživatele, kteří přicházejí právě 

s objednávkou rešerše. 

V úvodu autor vymezuje základní pojmy, tedy rešerše, rešeršní služby, snaží se i o nástin jejich 

historie, představuje typologii rešerší a další témata spojená s rešeršní činností. Dále je představena 

Národní lékařská knihovna, poněkud obsáhle vzhledem k tématu je pojednána historie knihovny, 

naopak období Státního ústavu pro zdravotnickou dokumentaci a knihovnickou službu a Ústavu 

vědeckých lékařských informací, kdy byl položen základ rešeršním službám, se zachytit příliš 

nepodařilo, i když na obranu autora je třeba říci, že podklady k tomuto období jsou téměř nedostupné a 

bylo by nutno čerpat informace spíše od pamětníků. Naopak současné rešeršní služby jsou popsány 

uceleně, včetně statistik a srovnání s vybranými lékařskými knihovnami.  

Pro výzkumnou část si autor vybral dotazníky doplněné rozhovory s uživateli, kteří byli k tomu 

ochotni. Popis metod mohl být stručnější, následný popis sběru dat je však adekvátní. Dotazníky byly 

dvojího druhu. “Vstupní”, kterých se autorovi podařilo získat 38, přičemž objednávek rešerší v 

odpovídajícím období bylo 234, podařilo se tedy podchytit cca 16% uživatelů přicházejících objednat 

si rešerši. Výběr respondentů ovšem nebyl náhodný. “Výstupním” dotazníkem se autor pokusil 

podchytit spokojenost uživatelů se službou, zde už nicméně nebyl tak úspěšný v získávání odpovědí. 

Výsledky dotazníku jsou prezentovány poměrně přehledně. Doplňkovou metodou byly rozhovory s 

některými uživateli, které poněkud osvětlily přístup a očekávání uživatelů a také důvody využití 

služby. V závěru se podařilo na elementární úrovni formulovat charakteristiku typického uživatele 

rešeršních služeb NLK, bohužel z této charakteristiky vypadlo slovo zaměření studia typického 

uživatele, totiž nelékařský obor. 

Práce byla průběžně konzultována, autor se snažil připomínky vedoucí zapracovat, i když ne vždy se 

to zcela podařilo.  

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 

hodnocení  

metodologie a věcné 

zpracování tématu  

Cíl práce, tedy charakterizovat uživatele 

rešeršních služeb NLK, byl splněn, autorovi 

se podařilo popsat typického žadatele o 

20 bodů  



rešerši, prokázala schopnost využít metody 

dotazníku a rozhovoru a interpretovat 

získaná data alespoň na elementární 

úrovni. Teoretické práci by prospělo 

zařazení alespoň jednoho zahraničního 

pramene, na kterém by bylo možné 

demonstrovat, že využívání profesionálních 

rešeršních služeb v medicíně není jen 

českým specifikem.      

přínos  Určitý přínos práce spatřuji ve výsledcích 

výzkumu, které ukazují, že rešeršní služby 

mají v lékařských a dalších zdravotnických 

oborech stále své místo a jsou využívané, i 

hlavní motivaci uživatelů k jejich využívání. 

Na druhou stranu je škoda, že se autorovi 

nepodařilo zasadit získané poznatky do 

širšího kontextu srovnáním s jinými 

knihovnami v ČR nebo s některými 

předchozími výzkumy informačního chování 

lékařů či jiných zdravotníků.  

10 bodů  

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů  

Autor cituje korektně, s výjimkou jedné 

opakující se chyby v odkazu na práci 

Fabiána, kde je v textu chybně uveden rok 

vydání jako 2017 místo 2012. Zahraniční 

prameny jsou citovány tři, ovšem ne k 

hlavnímu tématu, zde se nabízela alespoň 

poměrně nová práce Friesenové et al. 

z roku 2015, která poskytuje přehled o 

výzkumu tzv. librarian-mediated searches 

v lékařských knihovnách. 

11 bodů  

slohové zpracování  Rozsah práce je přijatelný. Práce je 

poměrně čtivá, ne vždy se však autorovi 

podařilo dodržet odborný styl.  

10 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je dobrá  5 bodů  
 

      

CELKEM  
 

56 bodů  

  

I přes výše uvedené výhrady práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře. 

 

V Praze dne 16.1.2019     Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 



 


