
Vyjádření školitele k doktorandce a jejímu doktorandskému studiu a dizertační práci

Mgr. Adéla Jarolímková: Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů

Mgr. Adéla Jarolímková (dříve Baková) odevzdává kvalitní dizertační práci, která je výsledkem 
její odborné činnosti v oblasti medicínských informačních systémů, vědeckých lékařských 
informací a dalších průniků informační vědy s medicínskými obory. Doktorandka je aktivní ve 
sféře informační přípravy zdravotnických profesionálů.

Adéla Jarolímková má poměrně bohatou publikační činnost a účastnila se několika projektů. 
Bohatá je její účast na mezinárodních i tuzemských konferencích, a to i s vlastními příspěvky 
autorskými či spoluautorskými. 

Spolu s několika dalšími kolegy je nepřehlédnutelnou současnou postavou sféry vědeckých 
lékařských informací v České republice a uznávanou členkou řešitelských týmů. Má bohaté 
pracovní zkušenosti, které jejímu dizertačnímu projektu dávají podloženost nejen teoretické 
přípravy, ale i vlastního odzkoušení v praxi. Její pohled na řadu problematik, např. na tématiku 
podpory rozhodování medicínského experta EBM (evidence-based medicine) je velmi cenný.  

Dizertace neměla jednoduchou genezi ne ani z důvodu  obsahu, ale vyjádření toho správného
názvu, ale jsem přesvědčen, že nejvíce vystihující a zastřešující pro danou problematiku je 
nakonec název Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů. V této práci jsou 
nejen výsledky průzkumů v dané oblasti, ale i značného, i když ne kompletního zpracovaného 
přehledu českého prostředí vědeckých lékařských informací. Je to poměrně komplexní pohled na 
současný stav v této oblasti v ČR.

Několik bodů pro komisi obhajob, které ukazují na odborné a vzdělanostní zázemí 
doktorandky:

1993-1998 Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK – magisterské studium

2001 - Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK – doktorské studium

Odborná praxe

1998-1999 Institut klinické a experimentální medicíny, Vědecká lékařská knihovna –
rešerše, tvorba www stránek VLK, uživatelská dokumentace k systému Ovid Web 
Gateway

2000-2004 Institut klinické a experimentální medicíny – vedoucí Vědecké lékařské 
knihovny ( od 2004 – rodičovská dovolená)



Účast na projektech

2000 – 2004 MEDVIK (Medicínská virtuální knihovna) – integrace informačních zdrojů 
a služeb lékařských knihoven

2005 - Projekt MediGrid – dokumentování lékařských algoritmů

Specializace

o rešerše v lékařských databázích 
o rozhraní rešeršních systémů z hlediska koncového uživatele 
o informační chování lékařů a jiných zdravotníků 
o informační gramotnost koncových uživatelů 
o vliv Evidence Based Medicine (EBM) na služby lékařských knihoven a 

informačních středisek, EBM z pohledu informačních pracovníků 

Členství v odborných společnostech

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací 

European Association of Health Information Libraries

Věřím, že Adéla Jarolímková úspěšně obhájí dizertční práci, která je završením jejího 
doktorandského studia na ÚISK FF UK.

Praha, leden 2009 Richard Papík, v.r.


