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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

 

dostává se k Vám další číslo časopisu ProInflow, první číslo roku 2015. V předchozím 

editorialu jsem psal o dvou důležitých věcech. Tou první bylo, že se chystáme zažádat 

o zařazení našeho časopisu do databází SCOPUS a ERIH. Na začátku března se tomu tak 

stalo a časopis čeká na posouzení ze strany obou odborných databází. Druhou věcí, o které 

jsem psal, bylo oznámení o vydání některých příspěvků z mezinárodní konference 

BOBCATSSS, která se pod záštitou Masarykovy univerzity a KISKu konala v lednu v Brně - 

dva takové články najdete v tomto čísle. Podívejme se ale blíže, co vše Vás čeká. 

 

První příspěvek vzešel z podzimního výzkumného semináře. Studenti KISKu Jakub Fryš, 

Petr Kalíšek a Alena Chodounská pod vedením Martina Krčála představují v článku s názvem 

Přehled systémů a nástrojů pro analýzu a srovnávání dat o výkonnosti akademických 

knihoven výsledky vlastního výzkumu zaměřeného na benchmarking knihoven. 

Tým Adély Jarolímkové a Evy Lesenkové v druhém článku tohoto čísla shrnuje vývoj řešení 

systému osobních archivů na národní úrovni v oblasti zdravotnictví. Konkrétně jde o případ 

Národní lékařské knihovny, jejího portálu Medvik a databází Bibliographia medica 

Čechoslovaca a Digitální knihovna NLK. 

Třetí článek a současně první z článků z konference BOBCATSSS je příspěvek Hany Marčetić 

z univerzity v Osijeku v Chorvatsku. V příspěvku Exploring the methods and practises of 

personal digital information archiving among the student population upozorňuje na 

důležitost informačního managementu v informační společnosti a uvádí výsledky vlastního 

výzkumu provedeného na studentech informačních studií a knihovnictví třech různých 

univerzit v Chorvatsku. 

Poslední příspěvek nese název Evaluation of medical information quality. Autoři článku Jan 

Hrabal a Tomáš Pruša v něm představují konkrétní indikátory pro hodnocení kvality 

medicínských informací na internetu. Metodiku následně zasazují do kontextu českého 

online prostředí zaměřeného na zdraví a lékařskou péči. 

 

Přeji Vám příjemné počtení. Snad Vás uvedené články posunou dále v profesním, studijním 

či osobním životě, 

 

 

za redakci 

  Roman Novotný 
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