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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Abych dostála pojmenování tohoto vydání ProInflow, Jarní vydání 2013 vychází ve vskutku jarním
čase, který se letos dostavil poněkud později, než tomu bývá jindy zvykem.
Do rukou se Vám tedy dostává první číslo roku 2013, které je opět nabito zajímavými články, které
Vaše jarní rozjímání určitě zpestří a pro nastávající vlahé večery bude příjemnou náplní.
Toto číslo Vás může zaujmout zejména velkou koncentrací příspěvků zabývajících se teoretickými
východisky informační vědy, věnují se jim hned několik textů, a to z různých pohledů.
Fundamentální ontologii Barryho Smithe představí Daniel D. Novotný v příspěvku SNAP/SPAN in
Basic Formal Ontology: An Aristotelian Suggestion. Analýzou pojmu informace se zabývá Jiří
Stodola, který ve svém příspěvku předkládá rozbor pojmu informace a 23 definic, které vznikly
v rámci informační vědy a příbuzných oborů.
Na základě jednoho z článků z minulého čísla vznikly dvě polemické reakce, Jiří Stodola v rubrice
zajímavosti oboru rozpoutává debatu k článku a ptá se: Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii
informace? Autor článku Michal Černý odpovídá ve svém příspěvku a věnuje se problematice
vztahu univerzálních a speciálních věd a de Chardinově pozici v této diskusi.
Skupinu příspěvků rozebírajících teoretické přístupy k informační vědě uzavírá recenze knihy
Erwina Schrödingera Co je život?, která se věnuje struktuře DNA a přenosu informací
z biologického hlediska.
V rubrice původních recenzovaných statí Vám přinášíme i několik příspěvků shrnujících výzkum
v dané oblasti. Prvotní výstupy výzkumu vzájemného vztahu využitelnosti webových sídel a
pozornosti jejich uživatelů představuje Júlia Špačková. Závěry dotazníkového šetření zájmu
studentů FF MU o e-learningový kurz Metody kritického myšlení shrnuje skupina magisterských
studentů Informačních studií a knihovnictví FF MU. Autorky Lenka Němečková a Lucie Vavříková
se ve svém příspěvku věnují bibliometrickému mapování oboru knihovnictví a informační vědy
v České republice.
Kolektiv autorů – studentů vypracoval návrh standardu minimální úrovně počítačové gramotnosti
studenta MU, který je také předložen v rubrice původní recenzované statě. Bohatou škálu témat
doplňuje článek Michala Černého věnující se technické a didaktické realizaci webinářů
v akademickém prostředí.
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V tomto čísle můžete také najít překlad kapitoly z knihy Digital Footprint autora Tonyho Fishe,
která se věnuje stopám, které po sobě zanecháváme v digitálním prostředí, zaměřuje se na jejich
zachycení, uchování a analýzu.
Věříme, že každý najde v tomto čísle to, co ho zaujme a stráví s ProInflow pár příjemných a
inspirujících chvil.
Za redakci časopisu
Kateřina Hošková
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