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Cíl práce 

Cílem práce je vlastní zpracování sémantického mapování věcného pořádání v již existujících 
systémech organizace znalostí používaných ve vybraných odborných lékařských databázích 
se zaměřením na terminologii fyzioterapeutických technik. 

Hodnocení práce 

Autor si zvolil zajímavé téma, které je současně velmi aktuální vzhledem k tomu, že 

fyzioterapie je dynamicky se rozvíjející nelékařský obor s vysokou potřebou informačního 

zabezpečení. V předložené práci se zaměřil na mapování pojmů z oblasti fyzioterapeutických 

technik napříč systémy organizace znalostí v nejvýznamnějších oborových databázích. 

Výsledky mapování a porovnání jednotlivých systémů, ke kterým dospěl, by mohly být 

využitelné i v praxi při volbě rešeršní strategie jak pro informační profesionály, tak pro 

fyzioterapeuty samotné. 

V první části jsou nastíněna východiska pro vlastní analýzu, definovány základní použité 

pojmy a představeny databáze, jejichž systémy organizace znalostí jsou v praktické části 

analyzovány. Výběr databází vychází ze dvou zahraničních studií pokrytí oboru fyzioterapie 

v databázích, které mají převážně širší tematický záběr. 

Praktická část obsahuje rozbor systémů organizace znalostí v jednotlivých databázích a jejich 

zařazení dle sémantické síly a komplexnosti, což je samo o sobě velmi přínosné. Samostatná 

kapitola je pak věnována mapování jednotlivých termínů v rámci vybraných systémů 

s využitím modelů Selective mapping a Hub structure, kdy jako primární systém byl zvolen 

MeSH. Závěrem pak autor hodnotí výsledky porovnání systémů i mapování. 

K předložené práci nemám zásadní připomínky, naopak mohu konstatovat, že se jedná o 

velmi kvalitní práci, která splňuje vytčený cíl. 

 

  



 

Aspekt kv. práce  Vysvětlení  Možné bodové 
hodnocení  

metodologie a věcné 
zpracování tématu  

Práce je logicky členěna, teoretická i 
praktická část se vhodně doplňují a tvoří 
vyvážený celek. Použité pojmy a metody 
jsou dobře popsány. Práce splňuje vytyčený 
cíl.  

38 bodů  

přínos  Aktuální téma, práce obsahuje značný 
vlastní vklad autora. 

20 bodů  

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
zdrojů  

Autor využívá množství pramenů včetně 
zahraničních, které korektně cituje.  

20  bodů  

slohové zpracování  Práce je psaná čtivě, odpovídajícím 
odborným stylem. 

12 bodů  

gramatika textu  Gramatická úroveň práce je dobrá, počet 
chyb a překlepů minimální. 

5 bodů  

       

CELKEM   95 bodů  

 
Předložená práce odpovídá zadání a splňuje požadavky FF UK na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm výborně. 
 

 

V Praze,16.8.2016      Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 

 


