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Informa�ní zdroje na internetu p�edstavují obrovský potenciál a jsou nejen pro 
individuální využití, ale i pro výzkumné kolektivy prakticky nevy�erpatelné. Tato 
nevy�erpatelnost se násobí navíc tím, že se internetové zdroje neustále dynamicky 
rozši�ují i o zdroje v jazycích, které jsou pro v�tšinu lidí v euro-americké západní 
civilizaci z d�vodu jazykové bariéry nedostupné, protože jsou v �ínštin�, japonštin�, 
korejštin�, indonéštin�, arabštin�, ale t�eba i v ruštin�. Zatímco v p�edinternetové dob� 
bylo nutno shromaž�ovat data prost�ednictvím �asov� náro�ného studia knih a �asopis�, 
násobeného �ekáním na dodání publikace p�es meziknihovní výp�j�ní službu,  
cestováním do studoven vybavených vzácnými publikacemi, které nemohly být mimo 
budovu p�íslušné knihovny zap�j�eny, internet nám dop�ává komfort hledání 
v databázích nejen knihoven, ale i nejr�zn�jších organizací, získávat informace 
z internetových novin a �íst p�ísp�vky „kohokoliv odkudkoliv o �emkoliv“, p�i�emž 
odhadnout validitu takových informací musí každý uživatel v zásad� sám. A to 
samoz�ejm� není v�bec jednoduché. 

V exaktních v�dách p�írodov�dných, medicínských �i veterinárních je situace v zásad� 
�ešitelná tím, že lze vyselektovat v�decky ov��ené zdroje, které i v internetové dob� 
pokra�ují v tradicích publikování recenzovaných p�ísp�vk�, rozdíl oproti d�ív�jší praxi je 
pouze v tom, že je lze získat (bezúplatn� �i úplatn�) p�es internetovou sí�. Samoz�ejm� i 
v exaktních v�dách lze objevit �adu internetových zdroj�, které mohou obsahovat kvalitní 
p�ísp�vky, které se do impaktovaných �asopis� nedostaly. Z nejr�zn�jších d�vod� lidé 
publikují výsledky práce, které renomované servery odmítly (autor je nap�. mladý a 
neznámý, negativní recenzi provedli názoroví oponenti, obsah p�ísp�vku vybo�uje 
z dosavadního zp�sobu poznání, p�i�emž budoucnost m�že ukázat, že se jednalo 
o progresivní názor vedoucí k novým objev�m apod.). Internet  umož�uje publikovat 
skute�n� komukoliv i výsledky a názory naprosto pochybné nebo dokonce v�dom� lživé, 
�asto i pod hlavi�kou n�jaké organizace �i instituce s v�decky se tvá�ícím názvem, která 
m�že ve skute�nosti být reprezentována práv� jen publikujícím. Exaktní v�dy se takovým 
praktikám dokážou pom�rn� ú�inn� bránit vytvá�ením skute�n� v�deckých, v�tšinou 
mezinárodních portál�, na nichž lze najít i kritiku neseriózních informací prezentovaných 
na internetu a varování p�ed pochybnými portály. 

Ur�it� nikoho nep�ekvapí, že nejv�tší pozornost validit� informa�ních internetových 
zdroj� se v�nují v oblasti medicíny. Je to celkem logické - chybné a zavád�jící informace 
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lehce dostupn� široké ve�ejnosti mohou mít i krajn� negativní d�sledky pro lidské životy. 
Velice výstižn� kvalitu informa�ních zdroj� posoudil léka� Ji�í Menoušek ve svém 
p�ísp�vku Medicínské informace na internetu, když píše: „Miliony internetových stránek 
se zdravotnickou tematikou jsou k dispozici komukoli. I když ale pot�ebnou informaci 
pomocí n�jaké metodiky (udice) sami ulovíme, nemáme zdaleka jistotu, že bude k použití 
(požití). Bu� už je poznatek zastaralý (leklá ryba smrdí), nebo jde o neobjevné, tzv. šedé 
informace (plevelné, kostnaté �i nechutné ryby). V síti m�žeme nalézt i informace doslova 
nebezpe�né (smrteln� jedovatou fugu).“  

Jinými slovy Menoušek �íká, že „medicínské informace nesta�í jenom najít, musíme je 
um�t i kvalifikovan� zhodnotit a posoudit jejich platnost (validitu)“. Ve stejném 
p�ísp�vku potom poukazuje na p�ípad šet�ení správnosti informací týkajících se 
banálního p�ípadu, co d�lat v p�ípad� zvýšené teploty malého dít�te. Výsledek byl tak�ka 
neuv��itelný – ze 40 sledovaných medicínských server� pouhé 4 uvedly správné, úplné a 
p�esné informace! P�itom i n�které tzv. renomované servery poskytly vysloven� 
nesprávné a zdraví ohrožující informace. V jednom p�ípad� server dokonce doporu�oval 
užití velmi nebezpe�ného léku (s možnými vedlejšími ú�inky). K tomu je nutno 
p�ipo�ítat tisíce server� tzv. alternativní medicíny, doporu�ující „spolehlivé a zaru�ené“ 
léky na lé�bu rakoviny, AIDS a podobn�. 

Ší�ení lživých a pochybných informací vedlo k tomu, že se v medicínské oblasti 
zformovaly informa�ní portály, na nichž participují renomovaní odborníci z celého sv�ta, 
a které mají vytvo�enou samostatnou metodiku evaluace vystavovaných informací a 
jejich zdroj�. Recenze posuzují obsahovou i formální stránku dokumentu a jsou tak 
d�kladné, že bývají i dvakrát rozsáhlejší než sám komentovaný dokument. Do této 
špi�kové kategorie pat�í i �lánky od renomovaných autor� (lze usoudit podle jejich 
postavení v cita�ní indexu), nebo �lánky p�evzaté (se zajišt�ním autorských a 
vydavatelských práv) z renomovaných �asopis� (ty jsou identifikovatelné podle jejich 
impakt faktoru).  

Do druhé kategorie jsou �azeny �lánky a dokumenty, které lze najít na stránkách 
desítek renomovaných medicínských portál�, které používají také vlastní metodiku 
evaluace a shromaž�ování a organizování publikaci vlastních i p�evzatých (jakož i 
odkazovaných materiál�) se v�nují kvalifikované týmy odborník�. Vzhledem k tomu, že 
jde �asto o portály s velmi širokým záb�rem, kde se vyskytují dokumenty r�znorodých 
žánr�, p�i�emž se tyto servery zam��ují (mimo jiné i z reklamních d�vod�) na široké 
spektrum recipient� (nejsou tedy ur�eny pouze odborné zdravotnické ve�ejnosti), stává 
se, že publikují i materiály horší kvality, které by v renomovaných impaktovaných 
�asopisech prostor nedostaly. 

T�etí kategorii potom tvo�í všechny dokumenty, které lze stahovat p�ímo z internetové 
sít�, v�tšinou prost�ednictvím velkých fulltextových nebo adresá�ových vyhledávacích 
server�. V této kategorii nastávají zásadní problémy se zjiš�ováním jejich validity. Jistým 
pomocníkem m�že být softwarová úrove� serverem používané fuzzy logiky, která 
umož�uje nep�ímo hodnotit a �adit nalezené dokumenty. Ani metoda, kdy vyhledáváme 
�lánek podle fráze (tou bývá nap�. název �lánku), kterou zjistíme z renomované 
bibliografie, nemusí být zárukou, že získáme p�esnou kopii. �lánek totiž m�že být 
sekundárním anonymním vystavovatelem krácen a jinak upravován, což bez srovnání 
s originálem nezjistíme.  
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Domnívám se, že uvedenou kategorizaci internetových zdroj� lze aplikovat do všech 
v�dních disciplín, v�etn� v�d spole�enských, do nichž �áste�n� pat�í i geografie. I 
v jejich rámci lze nalézt v�decky dlouhodob� osv�d�ené zdroje, které pokra�ují 
v publikování na internetu. Problémem spole�enských v�d však je, že jsou v zásad� 
postaveny na konfrontaci názor� s vysokou mírou subjektivity. Pro jejich prezentaci je 
internet ideální platformou, stejn� jako pro vzájemnou kritiku. Pro okruh v�dních 
disciplín studujících politické aspekty spole�nosti jsou však pro výzkum nezbytné také 
„nev�decké“ informace o událostech, jednáních, uzav�ených dohodách a o celé �ad� 
dalších aktivit, jakož i analýzy a hodnocení historických událostí, �asto z období dávno 
minulých. To platí i pro politickou geografii a geopolitiku.  

Informa�ním zdrojem, u kterého m�žeme p�edpokládat vysokou míru spolehlivosti 
nabízeného obsahu na internetu, jsou webové stránky mezinárodních organizací, institucí 
státní správy a samosprávy. A to z jednoduchého d�vodu: jsou placeny z ve�ejných 
prost�edk�, a bu� mají udržování ve�ejn� p�ístupných databází v popisu práce, nebo se u 
nich p�edpokládá, že o své �innosti budou ve�ejnost pravideln� informovat, �ímž se 
dostávají pod ve�ejnou kontrolu. Nicmén�, co se zahrani�ní politiky týká, mohou být i 
takové stránky nástrojem státní politiky a mohou obsahovat informace výrazn� 
modifikující skute�nost, zejména v historickém kontextu. Typickým p�íkladem jsou 
prezidentské �i vládní stránky Ázerbájdžánu a Arménie, kde lze nalézt velmi rozdílné 
interpretace spole�né historie. 

Obvykle jako vysoce hodnov�rné bývají považovány placené internetové zdroje 
informací, mezi které pat�í r�zné tiskové a informa�ní agentury, a dále všeobecné i 
oborov� zam��ené placené databáze, u nichž se p�edpokládá, že za úplatu dodávají p�esné 
a ov��ené informace a data. Obez�etnost je však na míst� u takových zdroj�, které 
podobné informace poskytují zdarma. Je t�eba vzít do úvahy možnost, že ten, kdo umístí 
n�jaký informa�ní zdroj na internet voln� k použití, což vyžaduje �as, energii a peníze, 
sleduje n�jaký ú�el. Tento ú�el nemusí být vždy informa�n� neutrální. To znamená, že 
informace zdarma mohou být nabízeny jako sou�ást jistého propaga�ního nebo 
p�esv�d�ovacího procesu. Je proto namíst� pátrání, kdo je z�izovatelem takových stránek 
– je to mnohdy velmi obtížné, ale zejména v p�ípad� pochybností o hodnov�rnosti zdroje 
je nutné se o to aspo� pokusit. 

I když mohou existovat p�ípady, kdy nelze vylou�it, že zdroj p�esných, ov��ených a 
významov� hodnotných informací je poskytován nezávislou osobou z altruistického 
d�vodu konání ve�ejného dobra a ve�ejné služby (p�íkladem m�že být projekt 
Wikipedie), vždy musíme po�ítat s tím, že poskytování informací zdarma s velkou 
pravd�podobností sleduje ú�el, který následn� ovliv�uje výb�r a interpretaci nabízených 
dat a fakt�. Z tohoto d�vodu je t�eba d�v�ryhodnost, validitu a objektivnost informací na 
internetu vždy vyhodnocovat ve vztahu k jejich p�vodc�m, tj. k autorovi nebo institucím, 
jež tyto informace poskytují.  

S problémem validity v�deckých informací se klasické tišt�né zdroje dokázaly 
v pr�b�hu vývoje vyrovnat, nevídaný rozsah, jakož i relativní anonymita internetového 
prost�edí vyvolala kvalitativn� zcela novou pot�ebu – nejen zhodnotit míru validity každé 
informace, ale najít i zp�sob, jakým reagovat v��i v�decky pochybným informacím, 
p�ípadn� v�dom� lživým informacím. Zatímco u knižních a �asopiseckých zdroj� jsme si 
zvykli na možnosti recenzí a negativních reakcí, v informa�n� fakticky nekone�ném 
internetovém prost�edí se tato možnost v zásad� ztrácí jako pov�stná kapka vody v mo�i.  
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Srovnáme-li klasické tišt�né zdroje se zdroji internetovými, jist� se shodneme na tom, 
že ty tišt�né mají obecn� vyšší míru validity i vyšší míru uspo�ádanosti, sou�asn� však 
vykazují v souvislosti s dynamickým vývojem spole�nosti i negativa – v první �ad� 
ve výrazn� nižší aktuálnosti (od napsání p�ísp�vku do otišt�ní ub�hnou �asto dlouhé 
m�síce, n�kdy je prodleva i delší než rok, když k tomu p�ipo�teme i �as na otišt�ní 
recenze, tak se aktuálnost v dnešní dynamické dob� skute�n� stává neúnosnou), a za 
druhé také v podstatn� nižší mí�e dostupnosti (op�t �ádov� týdny až m�síce 
v meziknihovní vým�n� nebo ztráta �asu cestováním do klasické knihovny). Práv� rychlá 
dostupnost a velmi vysoká míra aktuálnosti jsou hlavní p�edností internetových zdroj�, 
p�i�emž nižší míru validity i nižší stupe� uspo�ádanosti v tomto kontextu m�žeme chápat 
jako jistou da� t�chto dvou velmi d�ležitých p�edností. 

Když bychom se cht�li p�ece jen dobrat k n�jakým hodnotícím kritériím, m��ítkem 
validity by nám m�ly být otázky správnosti, aktuálnosti, objektivnosti a serióznosti 
zdroje. U nalezeného dokumentu se musíme pokusit sami sob� zodpov�d�t �adu otázek 
týkající se:  

− autora,  
− serveru, 
− citovaných zdroj�,  
− formální stránky p�ísp�vku,  
− provázaností na jiné servery, 
− existencí recenzí a komentá��.  

 
Nejsnazší se jeví otázky týkající se samotného autora. Vyjasnit otázku „kdo to vlastn� 

je“ není tak t�žké. Sta�í si položit dv� otázky:  
� Je uvedena adresa jeho pracovišt�?  
� Je uvedena jeho firemní nebo aspo� osobní e-mailová adresa?  

 
Chybí-li tyto základní údaje, nabízí se dv� odpov�di – jedná se s vysokou mírou 

pravd�podobnosti o laika, který se uvedenému tématu v�nuje jako hobby (což zcela 
neznevažuje hodnotu jeho p�ísp�vku), nebo se jedná o autora, který sice pracuje na 
v�deckém pracovišti, ale z jemu známých d�vod� se svoje jméno nesnaží s touto institucí 
spojit). U takových „anonymních“ autor� je na míst� ov��ování jména p�es vyhledáva�e 
– zjistíme-li, že doty�ný mimo své vlastní stránky v internetové síti neexistuje a je vlastn� 
zcela anonymní, pak je na míst� se zamyslet, zda takový zdroj je dostate�n� hodnov�rný 
pro další použití. 

Podobn� je nutno prov��it server, na n�mž je p�ísp�vek publikován. Sta�í si odpov�d�t 
na otázky:  

� Jsou uvedeny jeho identifika�ní údaje?  
� Lze se s n�kým kontaktovat?  
� Je server n�kým sponzorován?  

 
I v p�ípad�, že jsou takové údaje k dispozici, nezaškodí další lustrace p�es 

vyhledáva�e. I seriózn� nazvaný portál m�že být dílem zneuznaného autora, a jestliže na 
uvedený server najdeme jen minimum odkaz�, je op�t nutno zvažovat jeho serióznost. 
Ov��ování se vyplatí i z jiného d�vodu – m�že se stát, že najdeme negativní hodnocení 
o ov��ovaném serveru (totéž platí i o samotném autorovi). 
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Zdroje uvád�né v nalezeném p�ísp�vku, také mohou mnohé napov�d�t, pokud se 
pokusíme zodpov�d�t otázky:  

� Jak významné jsou autorovy zdroje?  
� Jsou uvedeny p�ímé internetové odkazy na citované zdroje?  
� Kde byly citované práce publikovány?  

 
Op�t platí, že alespo� výb�rové ov��ení použitých zdroj� m�že hodn� napov�d�t 

o kvalit� p�ísp�vku. Je pravdou, že tady už �asto nevysta�íme s internetovým 
vyhledáváním – zdroj nap�. existuje jen v tišt�né podob� a ov��ení citované informace se 
tak stává �asov� p�íliš náro�né. Ale i tak m�žeme nalézt odkazy na lustrované zdroje 
u jiných autor�, což je zase známka toho, že se m�že jednat o solidní zdroj. 

  
Formální stránka p�ísp�vku m�že také hodn� napov�d�t o jeho celkové úrovni:  

� Má solidn� zpracovanou strukturu a klí�ová slova?  
� Je snadno �itelný a srozumitelný?  
� Existují cita�ní odkazy na vysv�tlivky a definice?  
� Nabízí p�ísp�vek také odkazy na p�íbuzné stránky?  
� Je materiál prezentován logicky a srozumiteln�?  

 
To jsou op�t atributy, díky nimž zkušený uživatel m�že posoudit kvalitu p�ísp�vku i 

autora. 
Recenze a komentá�e jsou jednozna�n� vítaným zdrojem pro oce�ování úrovn� 

p�ísp�vku:  
� Existuje možnost reakce formou recenze �i komentá�e?  
� Pokud ano, nejsou jen výrazn� kladné?  

 
I když je málo pravd�podobné, že by si n�kdo na soukromém portále nechal zve�ejnit 

kritické recenze na sv�j p�ísp�vek �i osobu, je dobré ješt� i v tomto p�ípad� prolustrovat 
vyhledáva�em sledovaný p�ísp�vek a hledat p�ípadné odezvy na jiných portálech. Pokud 
není nalezena žádná reakce, je to také známka jisté úrovn�.  

Pokud na v�tšinu výše položených otázek nalezneme negativní odpov�di, jde 
s vysokou mírou pravd�podobnosti o dokumenty nevalné kvality, k jejichž obsahu je 
t�eba zaujmout kritický postoj. 

Ješt� jednou se vrátím k medicínským metodám evaluace validity internetových 
zdroj�. Protože praxe ukázala, že nejen obsah, ale i kvalita celkové audiovizuální 
prezentace na internetu je v zásad� p�ímo úm�rná kvalit� obsahu, byla vypracována 
metodika pro posuzování technické prezenta�ní úrovn� medicínských elektronických 
dokument� (vypracoval je tým odborník� z Ústavu léka�ské informatiky ve Freiburgu – 
odsud i termín freiburská kritéria) a doporu�ena k hodnocení validity. Mezi n� pat�í:  
  
• Základní parametry: standardní typografie, údaje o autorovi a rozsahu, data revizí 

dokumentu.  
• P�ehlednost: jasná hierarchická struktura, schémata, minimum rolování stránkami, 

strukturované i fulltextové vyhledávání.  
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• Obrazy a zvuk: existence náhled� velkých obrázk�, údaje o dob� p�ehrávání 
multimediálních záznam�, ovládací prvky standardního vzhledu, zvukový záznam by 
m�l být dopln�n pokud možno i textovým zápisem.  

• Ergonomie: st�ídavá barevnost uživatelského rozhraní, intuitivní ovládání nejen myší, 
ale i pomocí kláves; ovládací prvky na stejném míst� a stejného vzhledu. 

 
Vzhledem k princip�m, na kterých je internet založen, je velmi t�žké nevalidní nebo 

dokonce vysloven� zám�rn� lživé zdroje n�jakým zp�sobem cenzurovat a postihovat. 
Jednou z možností, jak takto orientované portály znemožnit, resp. varovat p�ed jejich 
pochybným obsahem jsou výstražná upozorn�ní na spolehlivých a ov��ených serverech.  

Z dosavadní praxe vyplývá, že validita není na internetu nikde stoprocentn� zaru�ena, 
m�žeme se k ní jen ve v�tší �i menší mí�e blížit. Nepostradatelná je vlastní zkušenost a 
individuální „šestý smysl“ pro orientaci v síti, který se dá rozvíjet pouze neustálým, 
kritickým a skeptickým vyhledáváním a využíváním nalezených referencí na stažené 
informace a samoz�ejm� i na jejich autory. Surfování za ú�elem ov��ování zabere sice 
hodn� �asu, ur�it� se však vyplatí. 
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