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Encyklopedie  
laboratorní medicíny 
pro klinickou praxi 
– webová verze

J. Sedláková

Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou 
praxi (7. verze) byla koncem ledna 2008 zpřístup-
něna na webové adrese http://www.eqa.cz/ency-
klopedie. Dostupná je také ze stránek www.sekk.
cz. Příprava k tomuto kroku započala již začátkem 
roku 2007. Hlavním cílem bylo CD s hypertextem 
Encyklopedie zpřístupnit přímo na Internetu 
v podobě plně funkční webové stránky s funkčním 
systémem vyhledávání. Vypracování analýzy projek-
tu, vytvoření testovací verze webu s daty šesté verze 
Encyklopedie, přechod do finální verze a otevření 
webu pro veřejnost s aktuálními daty sedmé verze 
Encyklopedie v lednu 2008 tak od prvních plánů po 
realizaci trvalo jeden rok. 
Přístupová práva pro práci s webovou Encyklopedií 
obdrželi na rok 2008 zdarma všichni aktivní uživa-
telé SLP (s předplaceným upgrade na rok 2008) 
a laboratoře zapojené do EHK (s objednanými cykly 
na rok 2008). Ti všichni mohou při práci s webovou 
verzí posoudit, zda byly dodrženy hlavní podmínky 
celého projektu: 
1) obsah dat webové aplikace je shodný s obsahem 

CD – na internetu je dostupná nejen vlastní Ency-
klopedie, ale i Národní číselník laboratorních 
položek, Preanalytická fáze a Referenční meze

2) webová aplikace nezasahuje do obsahu doku-
mentů  - uspořádání kapitol Encyklopedie, odka-
zy v textech, Rejstřík – vše je shodné s daty na CD

3) je zajištěn autorizovaný přístup k obsahu 
Encyklopedie – přístup je tvořen přístupovým 
jménem (kód pracoviště v EHK - nelze ho 
měnit) a heslem (lze si v rozhraní webu změnit 
za lépe zapamatovatelné). 

4) je zajištěno fulltextové vyhledávání v celém 
obsahu Encyklopedie – postupně s rostoucím 
množstvím dokumentů v Encyklopedii stále 
více chyběla na CD možnost vyhledávání, nyní 
lze požadovanou informaci ve webové verzi 
Encyklopedie vyhledat jednoduchým způso-
bem (řádek nad textem „vyhledávání“) nebo 
podrobněji (formou „rozšířené vyhledávání“). 
Vyhledané odkazy lze procházet. Tato funkce 
bude ještě dále upravována a rozšiřována. 

5) je možné sledovat počty přístupů jednotlivých 
uživatelů – četnost přístupů bude průběžně 
vyhodnocována, stejně tak jako navštěvované 
oblasti webu.  V závěru roku bude na základě 
analýzy dat rozhodnuto o další strategii a vývoji 
Encyklopedie.

Věříme, že zpřístupnění Encyklopedie na Internetu 
bylo v životě tohoto projektu významným krokem. 
Nicméně údržba webu, správa databází a technická 
podpora administrativního systému nejsou jed-
noduché a levné záležitosti, byť se jedná o projekt 
edukační a ve své podstatě nekomerční. Na tomto 
místě bychom proto rádi poděkovali ing. Smitkovi 
a dr. Smitkové (firma MEDIMA) za významnou spo-
lupráci při realizaci webové verze, firmě ABBOTT 
Diagnostics za významnou finanční podporu při 
tvorbě Encyklopedie a členům autorskému kolektivu 
za podporu pracovní a odbornou.
Závěrem ještě připojujeme prosbu: počet dokumen-
tů v hypertextu Encyklopedie se již blíží 5000, k nim 
je třeba přičíst několik tisíc dokumentů a tabulek 
Národního číselníku laboratorních položek, preana-
lytické fáze a referenčních mezí. Kontrola takového 
počtu textů již nemůže být v silách několika jedinců. 
Proto vy všichni, kteří objevíte chyby (nefunkční 
odkazy, rozbité grafy, nefunkční obrázky či sché-
mata), oznamte laskavě tuto skutečnost na adrese  
slp@sekk.cz, abychom mohli obratem zajistit 
opravu v datech. Budete-li Encyklopedii na webu 
navštěvovat, používat a zasílat nám své připomínky, 
naleznete zde v příštím roce lepší verzi zhodnocenou 
vaším zájmem a vašimi potřebami.  


