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Téma dizertačního projektu / struktura práce / obsahové záležitosti / přednosti práce ve 
vztahu k osobnosti doktoranda a k hodnocení celého jeho doktorandského studia: 

‐ Hlavním cílem práce bylo upozornit na některé závažné lingvistické a terminologické 
problémy, se kterými se v současné době setkávají rešeršní pracovníci v různých 
oblastech vědy.  Vzhledem k profesnímu zaměření doktoranda (rešeršní a 
scientometrická činnost na 3. lékařské fakultě UK v Praze) byla za hlavní oblast 
výzkumné činnosti zvolena medicínská, resp. anatomická terminologie, a ve vztahu 
k odbornému profilu školitele pak především problematika nomenklatury a 
terminologie pohybového a cévního systému.  

‐ Struktura dizertační práce odpovídá obsahově i chronologicky postupu provedeného 
výzkumu: nejprve bylo nutné osvojit si teoretické základy (informační věda, 
lingvistika a základní přehled latinské gramatiky), a teprve pak následoval vlastní 
výzkum, soustředěný na analýzu anatomické terminologie. Jak ukazují získané 
výsledky, tento výzkum byl orientován na jazykové i věcné kvality anatomického 
názvosloví včetně jeho historického vývoje a v kontextu latiny, angličtiny i češtiny.  

‐ Dizertační práce je proto velmi přehledně rozčleněna do obvyklých kapitol (hypotézy 
a cíle práce, materiál a metodika, teoretická část, výzkumná část, ověření hypotéz, 
závěry a literární citace). Celkový rozsah práce je přes 160 stran, včetně obrázků a 
tabulek. 

‐ Jak vyplývá ze struktury dizertace a z přehledu vlastních publikací, doktorand 
spolupracoval po celou dobu svého studia se školitelem, s kolegy z oblasti lingvistiky 
a s týmy anatomů ze své fakulty. Mohl si proto ověřovat záměry svého studia na zcela 
konkrétních příkladech a tématech. Jako zkušený rešeršní pracovník byl velmi 
platným členem těchto kolektivů a jeho vlastní vědecký přínos je proto 
nezpochybnitelný.  

 

Výběr informačních pramenů: 

‐ Kvalita a množství použitých literárních pramenů, s nimiž bylo při výzkumu 
pracováno, svědčí o šíři záběru a o zvládnutí jak jazykových, tak i odborných stránek, 
jakož i o zaujetí doktoranda: od Vesaliovy Fabriky (1543) provedl rešerše základních 
anatomických učebnic z 16. - 19. století a stejně zpracoval i recentní literaturu – vše 
v latině, angličtině, francouzštině a v němčině. 

‐ O hodnotě výsledků provedeného studia svědčí, kromě jiného, i množství přednášek a 
publikací doktoranda, stejně jako citační ohlasy – zejména lingvisticky a 
terminologicky zaměřených (detaily viz níže).  

‐ Lze proto konstatovat, že použitý materiál i způsob a kvalita jeho zpracování dokazují 
vysokou profesionalitu a perfektní orientovanost doktoranda v jeho oboru. 

 

Stylistická a gramatická úroveň práce: 

Práce je napsaná velmi dobrou češtinou, stylisticky a gramaticky je čtivá a bezchybná. 
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Formální a grafické nároky na práci: 

Tyto aspekty byly při tvorbě dizertace velmi náročné, jak při tvorbě vlastního textu, tak i ve 
tvorbě tabulek a obrázků. Výsledkem je přehledná a správně strukturovaná práce, poskytující 
velmi dobrý a fundovaný soubor všech potřebných informací. 

 

 

ODBORNÝ PROFIL PhDr. Vladimíra Musila 

 

VZDĚLÁNÍ: 

Doktorand absolvoval magisterské studium na Filozofické fakultě UK (2006) a získal titul 
PhDr. (2007). 
V roce 2007 zahájil své Ph.D. studium na Ústavu informačních studií Filozofické fakulty UK 
v Praze, úspěšně splnil všechny předepsané povinnosti (kurzy, zkoušky) a po celou dobu se 
systematicky věnoval výzkumné práci na zvoleném tématu. Získané výsledky průběžně 
přednášel a publikoval – viz přílohy. 

 

PROFESIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ: 

Svoji profesní činnost zahájil doktorand v roce 1994 Středisku vědeckých informací 
3. lékařské fakulty UK v Praze, kde pracuje dosud. Po celou tuto dobu se intenzivně věnuje 
rešeršní činnosti v oblasti všech lékařských disciplín, scientometrii a analýze vědeckých 
publikací pracovišť 3. LF UK. Je uznávaným fakultním odborníkem ve všech těchto oborech i 
jako konzultant. 

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST: 

Od školního roku 2012/2013 se systematicky podílí na výuce bakalářských oborů na 3. LF 
UK, věnuje se zejména tématům „Práce s databázemi“ a „Citace a citování literatury“. Kromě 
toho učil ve školním roce 2013/2014 na Filozofické fakultě UK v Praze volitelný předmět 
„Anatomická terminologie – historie, lingvistické aspekty a informační věda“. Ve 
studentských evaluacích je jeho způsob výuky hodnocen velmi dobře. 

 

DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST: 

Dr. Musil je členem České informační společnosti a redakční rady časopisu „Nukleární 
medicína“. Dále je činný jako oponent v Interní grantové agentuře Ministerstva zdravotnictví 
ČR a jako člen celouniverzitní „Pracovní skupiny pro kritéria kvalitní vydavatelské činnosti 
na Univerzitě Karlově v Praze“ (představitel a zástupce 3. LF UK). 
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PROJEKTY: 

Doktorand je od roku 2012 za 3. LF UK spolupracovníkem na projektu P 38: „Biologické 
aspekty zkoumání lidského pohybu“ a v předchozích létech byl spoluřešitelem čtyř projektů 
MŠMT (171/8b/CH/2007, 134/3b/H/2008, 134/3b/H2/2008 a 14/24/1/H/2009), orientovaných 
na expertní informační systémy ve vědě a výzkumu. 

 

PŘEDNÁŠKY NA KONFERENCÍCH A SJEZDECH: 

Od roku 2007 do současnosti byl dr. Musil spoluautorem celkem 72 sdělení na českých a 
mezinárodních sjezdech a konferencích. Z toho bylo 46 přednášek věnováno jeho 
výzkumnému zaměření, tedy informační vědě a problematice anatomické terminologie a 
nomenklatury, celkem byl 8x prvním autorem. 
Dále je nutné zmínit i skutečnost, že v rámci těchto aktivit byl členem kolektivu, který získal 
1. cenu za přednášku na 14th International Medical Sciences Student Congress (Istanbul, 
2014) a 1. místo v posterové sekci XXXVI. Společného sjezdu českých a slovenských 
chirurgů (Praha, 2008). 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 

Publikační činnost dr. Musila je rovněž velmi významná – od roku 2007 až do letošního roku 
představuje celkem 39 položek. Do tohoto počtu je zahrnuto 14 článků v časopise s IF (3x 
jako první autor) a dvě vědecké monografie (jedna z nich získala tři nominace – na Hlávkovu 
cenu za vědeckou literaturu /ČR/, na Cenu prof. Weickmanna /Univerzita v Lipsku/ a na Cenu 
rektora UK v Praze. Dále je třeba uvést dva učební texty, 17 článků v zahraničních a českých 
časopisech (3x první autor), tři statě ve sbornících a jedno editorství sborníku. Ve většině 
těchto publikací se dr. Musil podílel především na zpracování jejich lingvistických a 
terminologických aspektů. 

Citační ohlasy bez autocitací: WOS = 65, H-index = 4; SCOPUS = 100, H-index = 6. Za 
významnou zde považuji skutečnost, že většinu citací získaly především ty Musilovy práce, 
které jsou věnovány jeho výzkumnému tématu, tedy lingvistické a terminologické 
problematice v oblasti anatomie cévního a pohybového systému.  
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Závěr: 

Závěrem je možno konstatovat, že kolega PhDr. Vladimír Musil završil svoje postgraduální 
studium na Univerzitě Karlově v Praze úspěšně, neboť: 

‐ svoji výzkumnou práci zdařile provedl na vhodně zvoleném a přesně vymezeném 
objektu, získané výsledky průběžně přednášel a publikoval; 

‐ sepsal velmi dobrou dizertační práci, která na příkladech řady kvalitně zpracovaných 
příkladů ukazuje na nejzávažnější úskalí současné rešeršní činnosti v oblasti 
medicínské, resp. anatomické terminologie, včetně lingvistických aspektů; 

‐ úspěšné vyřešení stanovených hypotéz a cílů dizertace může být východiskem a 
základem pro zlepšení dosud používaných způsobů rešerší a zásad správného 
používání odborného jazyka v současné vědě. 

 

Jsem proto přesvědčen, že kvalita dizertační práce i bohaté prezentační a publikační výsledky 
dosvědčují, že PhDr. Vladimír Musil vyrostl ve zkušeného pracovníka, schopného samostatné 
vědecké práce i součinnosti v multidisciplinárním výzkumném kolektivu a že splnil všechny 
předepsané požadavky, kladené na úspěšné postgraduální studium na Univerzitě Karlově 
v Praze. 

Z těchto důvodů proto doporučuji vstřícné přijetí jeho dizertace, její kladné ohodnocení a 
následně i udělení titulu 

 

Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Praha, 25. 3. 2015      Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., v.r. 
                        školitel 

 

 

 


