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Přehled ztrát osobního času zbytečnou komunikací (Waddington, 1997): 

 

  ztráta času – 38% u managerů nutností vyhledávat informace, 

 odkládání rozhodování – 43% nový čas ztracený při konečném rozhodnutí, 

 rušení z pracovního rytmu – 47% vytržení telefonány 

 stress – vedoucí k napětí s kolegy, ztráta zadostiučinění z dobře vykonané  

   práce, pocit nemoci (42%), omezení společenské aktivity (61%) a  

   únava (60%)  

Dobrá rada pro samotné informatiky (Waddington, 1997): 

 

Udržujte sám sebe v dobrém informačním chování. 

Rozdělujte ifnormace selektivně, ne abyste rozděloval masově seznamy, jež budou 

ostatní zdržovat. 

Umožňujte lidem přístup k informacím, než abyste jim  je vnucoval . 

 



Jednoduchá rada, a to nejen pro informatiky ve 

zdravotnictví (Wilson TD, 2001): 
 

         abyste překonali v  řízení organizační neduhy,  

        potřebujete organizovat léčebné postupy.  







Information and communications technology expenditure in 2005 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/2005ICT.PNG (120304) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/2005ICT.PNG
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Web of Deceit: Misinformation and Manipulation in the 

Age of Social Media  

edited by Anne P. Mintz  
For all its amazing benefits, the worldwide social media phenomenon—epitomized 

by such sites as Facebook, Myspace, eBay, Twitter, and craigslist—has provided 

manipulative people and organizations with the tools (and human targets) that allow 

hoaxes and con games to be perpetrated on a vast scale. 

In this eye-opening follow-up to her popular 2002 book, Web of Deception, Anne P. 

Mintz brings together a team of expert researchers, journalists, and subject experts 

to explain how misinformation is intentionally spread and to illuminate the dangers 

in a range of critical areas. 

 





Tři předchozí revoluce  během evoluce lidské 

komunikace a poznání:  jazyk, písmo a tisk 

 

před 100.000 lety: vznik jazyka mezi hominidy, 

  směňování znalostí mezi sebou ve větách 

 skutečnosti se skutečnou hodnotou , základ 

 kultury a orálního sdělování, 

před 10.000 lety: vznik písma, umožňuje 

 kodifikovat řeč,  zachovat řeč  bez mluvícího či 

 naslouchajícího, 

v právě uplynulém miléniu: tisk, pohyblivé typy 

 písmen a tiskařský lis, konec ručního přepiso-  

 vání manuskriptů, více výtisků z jedné sazby,  

 

 



Augustin Merta (30. 11. 1914 - 22. 6. 

2006)  
Od roku 1968 vedl odbor výzkumu v UVTEI. Od 

roku 1953 externí učitel na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy na katedře knihovnictví a 

vědeckých informací, od roku 1970 vědeckým 

pracovníkem katedry (sociální informatika, 

teorie a praxe rešerší). Koncipoval moderní 

pojetí informační vědy, svými vědomostmi a 

požadavky ovlivnil několik generací českých 

informačních pracovníků a knihovníků. Publi-

koval přes 150 prací doma i v zahraničí. Člen 

mezinárodní redakční rady časopisu Information 

Processing and Management (1960-1992), člen 

komise Informační teorie FID, expert informač-

ního odboru UNESCO, člen vědecké rady 

Mezinárodního institutu vědeckých informací.  
i 

Merta A.: Myšlenkové směry v oblasti vědeckých informací. 

Metodika a technika informací. 1967 (8/9) :1-2.  



Franz Joseph Ingelfinger (August 

20, 1910 – March 27, 1980)  

was a German-American 

physician. He served as Chief of 

Gastroenterology at Evans 

Memorial Department of Clinical 

Research, part of Boston 

University School of Medicine. He 

also served as Editor of the New 

England Journal of Medicine 

(NEJM) from 1967 to 1976.[1] His 

work was influential in the field of 

science journalism.I 
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