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EDITORIAL
Milé čtenářky a vážení čtenáři on-line časopisu „ProInflow“,
jeho druhé číslo je věnováno dvěma tématům, na první pohled spolu
nesouvisejícím, a to tématu Competitive Intelligence a tématu pojmu informace
a odborného názvosloví. Ve svém editorialu bych chtěl ukázat opak, tedy souvislost
mezi oběma tématy.
Články autorů Ing. Miroslava Nečase, Ph.D. a Mgr. Petra Šmejkala se věnují
relativně mladému pojmu Competitive Intelligence jednak z pohledu jeho
vymezení vůči již zavedenému pojmu Business Intelligence a zabezpečení
informačními technologiemi, tak i jeho základním postupům a charakteristikám
a zejména pak roli informačního specialisty.
Informační specialista je nezastupitelný ve zpravodajském procesu CI. Musí umět
porozumět informačním potřebám manažerů v kontextu strategie organizace. Jeho
znalosti a dovednosti jsou určující pro efektivnost identifikace relevantních
informačních zdrojů i pro vlastní sběr dat pro potřebu následné analýzy. Ve fázi
analýzy je důležitým partnerem analytiků, kteří znají daný obor podnikání, protože
při analýze se často ukáže, že vytěžená data nedostatečně korespondují
z hypotézami a že je třeba určitá zpětnovazební smyčka k dodatečnému sběru dat.
A konečně ve fázi distribuce musí uplatnit své komunikační schopnosti a být
úspěšným mediátorem výsledných poznatků.
Článek s názvem Anatomické názvosloví – historie a aktuální problémy
je výsledkem práce širokého týmu šesti odborníků z různých institucí (Střediska
vědeckých informací UK, Filozofické fakulty UK, Lékařské fakulty UK a Fakulty
biomedicínského inženýrství ČVUT) a zabývá se problematikou anatomického
názvosloví. Toto názvosloví vznikalo živelně a po dlouhou dobu a čerpalo z celé
řady jazykových oblastí. Proto zde existuje velké množství synonym a jazykových
mutací. To může významně ovlivnit formulování tzv. Key Information Questions
resp. Key Intelligence Topics, a tím i efektivnost vyhledávání v informačních
zdrojích, což je nezbytné pro realizaci zpravodajského cyklu CI.
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Z článku Mgr. Stodoly Analýza pojmu informace a jeho klasifikace vyplývá,
že v případě informační vědy, jakožto průniku věd o poznání a systémech, se jedná
o vědu, která je základem lidského poznání a lidské komunikace. Nazýváme-li CI
multidisciplinární lidskou činností, pak CI profesionál musí disponovat
jak dovednostmi v komunikaci, tak i vytrvalou potřebou poznávání systému,
tj. entit, kterými je zkoumaný systém tvořen, vztahů mezi nimi a akcemi, které se
nad těmito entitami a vztahy v systému odehrávají.
Přeji Vám, milé čtenářky a čtenáři, aby Vám toto číslo časopisu „ProInflow“
přineslo řadu nových poznatků, abyste se při jeho čtení nenudili a abyste se
na další číslo našeho, ale i Vašeho časopisu těšili.

Prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc.
člen redakční rady

3

