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\/ uvoju prace jako vstupní témo otevrena problematika informační exploze. 
JSOu vědeéti pracovnic~ na straně zahlceni inforrnacem1 a na 

straně a hodr1otnb · ziskat se vyrazně 
projevuje v ot)lasti biomedicíny. ,t.\utorka naznačuje kate·gorízad 

se oteviraJř s nových a 
kapitole vyzdvihuj[ důkladnou a komplexní klasifikaci biometrických · 

informačních zdmju. která doplněna nazomý·mi přik!ady a která nemá 
podle mého názoru v porlobné šfři a kvalitě nerná v dostupné iiteratufe obdoby. 
Ve třetí k.apitore jsou popsány a rozebrány souéasné tTrožnost1 vyhledáni 
medicinsk~rch informací které doplněné ve!rni z.a.jimavýrni pfipadov9mi úlohami, 
mezi kterym1 ocenit obzvláště přikfady vyhledáni klinicky relevantnich 
dokurnentu pomoci systemu Pubr\{atrix. 
Ctvrtá kapitola, zaměfená na možnosti komunikac.e a sdileni vědeckých infonnad 
rezonuje s mým zájmem o problematiku webu 2.0. Tato kapitola pfináši pozoruhodný 
a uceleny popis současného zpúsobu vědecké komunikace. V této souvislosti si 
kladu otázktJ o fimitách, které soc1álni sitě do této komunikace přinaši v souvislosti 
s odhady, které predikuji pokles využiváni těchto .apHkad k.omunitou vědeckých 
pracovnik(t 
Pátá kapitola začřná odbočkou k pojmu paradigma a těma se pak obioukem vraci a 
dáva do souvisfostf tento pojem s Evidence based medine. přičemž autorka dokláda, 
že EBM nepředstavuje změnu medicínského paradigmatu ve smyslu jak o ni mluv! 
Kuhn, ale že představuje splse určité obohaceni a rozsírenl současného pohledu na 
medicínskou védu. 



Závěrem autorka přehledně a systematicky shmuje .iednotlivé časti práce, 
Celkový' přínos předložené práce vidim v unikátní klasifikací biomedicínských 
informačnlch zdroju, d!Je v sestaveni vertikálního vyhledávače pro lékařská 
doporučeni a v neposledni radě v dobře zpracovaných připadových ulohách. Velký 
kus práce se také skrývá v databázi Cfinews, která byla v rámci disertačniho projektu 
vytvořena, 

Volba informačních zdrojú: 
Autorka voli informační zdroje správně. dtace jsou zpracovány podle normy ČSN 
lSO 690. 

Stylistická a formcHni úroveň práce: 
Sty!ist1ckou uroveň práci hodnotlrn jako vynikající, nemnoho kvalifikačních praci je 
psáno tak čtivým a přehledným zpúsobem. Formalni úprava práce je velml dobrá, 
několik málo překlepu nenl v tomto kontextu významné, V některých případech jsem 
u obrázku postrádal informaci o zdmjL 

Doplňujici dotazy: 
Zaujala mě data.baze Clinews. rád bych se zeptal na podrobnější informace o spravě 
obsahu. přip.adn)'ch spo:lupracovnich a návštěvnosti tohoto webu. 
Do jaké míry mohou podle Vás naplnit kfinické dukazy cil EBM a kde jsou jejich 
lim1ty? Jak v tomto smysh.1 mohou pomoci procesy spadajici do oboru informační 
vědy? 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

Martín Souček 


