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Uživatelé mění své zvyky rychleji než knihovny 
Vědci i studenti se snaží každý po svém 

Kde začínají s vyhledáváním studenti? Kde začínají s vyhledáváním vědci a učitelé? 

Konkrétní EIZ 
 
 
 

Obecný vyhledávač 
 
 
 

Katalog knihovny 

Vyhledávač 
 

Wikipedia 
 

Sociální síť 
 

Email 
 

Email feed 
 

Online databáze 
 

Ptejte se odborníka 

Budova knihovny 
Web knihovny 



Co je žádoucí učit studenty? 

Mentální modely učení a vyhledávání informací 

• procesní 
 

• hierarchický 

 

• síťový 
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Co je žádoucí učit studenty? 

„Pokud dnešní studenti neuvažují lineárně a učí se (a 
vyhledávají) formou objevování, nemají být tedy vývoj 
databází a výuka informační gramotnosti směřovány 
více na efektivní strategie pro zpřesňování výsledků 
nežli na sestavování téměř perfektního vyhledávacího 
dotazu?“ 

 

 
HOLMAN, Lucy. Millennial Students' Mental Models of Search: Implications for Academic Librarians 

and Database Developers . The Journal of Academic Librarianship. 2011, vol. 37, no. 1, s. 19 DOI. 
ISSN 00991333.  



Smysl discovery služby 

NE nahradit specializované databáze 

 

ANO 

• snížit bariéry pro uživatele, zejména pro nastupující 
generace 

• přivést uživatele zpět ke knihovním zdrojům 

• umožnit rychlou orientaci v problematice 

• zvýšit návratnost investic do licencovaných zdrojů 

• usnadnit práci s neelektronickými sbírkami knihoven 



Jak chtějí uživatelé vyhledávat? 

• Jednoduše 

• Rychle 

• Snadno 



Vyhledávání v knihovně ala Google 
Najděte 5 rozdílů  

• Jednoduše 

• Rychle 

• Snadno 
 



  

 

Jsou přínosy discovery 

služby objektivně 

měřitelné? 

 

 

 



Jak je „discovery“ využíváno? 

Vyhodnocení statistik na University of Huddersfield: 

• Tištěné zdroje naší knihovny tvoří jen 0,3% záznamů v 
Summonu, ale tvoří 10,3% všech  kliknutí na výsledky 

• 87,8% kliknutí na první stránce 

• Jen 2% kliknutí na čtvrté nebo další stránce 

• 50.5% kliknutí bylo na první 4 výsledky na první 
stránce 

• 72.3% vyhledávání obsahovalo 3 nebo méně slov 
 

PATTERN, Dave. Relevancy Rules. Dave Pattern's blog, 06.05.2012, 2012. Dostupný z WWW: 
<http://www.daveyp.com/blog/archives/1754>.  

http://www.flickr.com/photos/davepattern/7172152102/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/davepattern/7152060337/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/davepattern/7181850820/in/photostream/
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754


Celkový počet studentů využívajících e-zdroje 
(University of Huddersfield - FTE 20-22 000) 

Začátek beta provozu 

Ostrý provoz 

Dopady využívání discovery 



Dopady využívání discovery 

• Úspěšnost nalezení odborného materiálu na www stránkách 
knihovny stoupla ze 60% na 100% 

 
O'HARA, Lisa. Collection Usage Pre- and Post-Summon Implementation at the University of Manitoba 

Libraries . Evidence Based Library and Information Practice. 2012.  

 

• Od spuštění Summonu se využití plných textů (dle COUNTER) 
zvýšilo o 300 až 1000% 

 

PATTERN, Dave. Relevancy Rules. Dave Pattern's blog, 06.05.2012, 2012. Dostupný z WWW: 
<http://www.daveyp.com/blog/archives/1754>.  

http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
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Opravdová discovery služba 



• Postaven „na zelené louce“ na moderních 
technologiích  

• Navržen k práci s velkými objemy dat a k rychlému 
zobrazování výsledků 

• Centrální index předzpracovaných záznamů 

• Žádná omezení vyplývající z federativního vyhledávání 

• Plně funkční API 

• Software-as-a-Service 



Summon využívá… 

 

 

…více než 570 knihoven 

ve 49 zemích 



Růst indexu Summon 

Více než 1,2 miliardy deduplikovaných položek  
s více než 90 různými typy dokumentů 

 

 



Match & Merge - špičkové zpracování metadat 

Spolupracujeme 
přímo s 

producenty -> 
nejlepší 

metadata 

Spojujeme prvky 
metadat  

z různých zdrojů 

Indexace plných 
textů zkvalitňuje 

vyhledávání 

Indexace 
předmětových 
hesel ze všech 

taxonomií 

Doplnění 
autoritních dat 

časopisů, příznak 
recenzovaných 
titulů z Ulrich’s, 

citovanost z WoS 

• Summon obsahuje nejbohatší možná 
metadata optimalizovaná pro discovery 
službu 

= 

Obohacené 
záznamy 
Summon 



   

Ukázka 

 

 

 

http://cvut.summon.serialssolutions.com/


Summon zvyšuje využití tištěných knih 

• Indexujeme váš OPAC a umožníme v něm vyhledávat 
zároveň se všemi dalšími zdroji 

• Zobrazíme informaci o dostupnosti titulu v reálném 
čase s odkazem na možnost rezervace 

• Můžeme obohatit OPAC o obálky, TOC, recenze 
(Syndetics Solutions a další)  

• Rozšíříme OPAC o plnotextové vyhledávání pomocí 
pokročilé technologie Match & Merge  



Fulltextové vyhledávání v tištěných 
knihách! 

… již brzy další … 



Obohacení daty Syndetics Solutions 

• Obálky 

• Stránky obsahu  
(TOC) 

• Shrnutí 

• Recenze 

• Části kapitol 

• atd. 

 
(volitelné rozšíření) 

38 



Obohacení daty Syndetics Solutions 

• Obálky 

• Stránky obsahu  
(TOC) 

• Shrnutí 

• Recenze 

• Části kapitol 

• atd. 

 
(volitelné rozšíření) 
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Summon na mobilních zařízeních 

Vyzkoušejte: 

http://tiny.cc/summon 

Verze Summon pro mobilní telefony a 
tablety mají všechny funkce 
standardního Summonu 



   

Aktuální novinky 

 

 

 



Podobná vyhledávání 

• Očekávání uživatelů Google 

• Uživatelé jen výjimečně hledají na dalších stránkách 
výsledků -> nový dotaz 



Doporučování databází 

•Doporučování na základě hledaných výrazů 

•Možnost upravit pro jednotlivé databáze 



„Best Bets“ 

•Přidejte si vlastní fráze do Summonu! 

 

 



   

Shrnutí Summon 

 

 

 

aneb 

znovuvynalézání Summonu 



Summon 2.0 

• nové uživatelské rozhraní 

• nové vlastnosti a možnosti 

• řada z nich založena na crowdsourcingu (chování 
uživatelů Summon) 

• vyvíjen ve spolupráci 
• Arizona State University 

• Chalmers University of Technology 

• Duke University 

• Grand Valley State University 

• James Cook University 

• University of Huddersfield 

 



   

Shrnutí Summon 

 

 

 

Pohled pod pokličku 



Nové rozhraní a vlastnosti 

Topic Explorer: 
reference  

z volně 
dostupných i 

předplácených
zdrojů 



Nové rozhraní a vlastnosti 

knihovna a 
knihovníci 

budou více vidět 



Nové rozhraní a vlastnosti 

3,1 mil. 
vědců 

z ProQuest 
Scholar 

Universe 



Nové rozhraní a vlastnosti 



Nové rozhraní a vlastnosti 

Automatické 
rozšiřování 

dotazu 



Nové rozhraní a vlastnosti 

Inline zobrazení 
detailů záznamu 

včetně funkcí 
pro OPAC a 

export 



Stávající vylepšení ještě lépe 

• Filtrace podle oborů – 59 disciplín unifikovaných ve všech 
položkách 

• Live chat s knihovníkem 

• „Best Bets“ 

• Spotlighting – vylepšování obsahu obrázky, spojování informací 
ze stejných zdrojů (např. novinové články, referenční materiál 
apod.) 

• Vše dostupné i via API 
 

• To nejlepší nakonec: Summon 2.0 pro všechny předplatitele 
zdarma! 



   

Shrnutí 
 

 

 



Srovnání s konkurencí 

✔Rozdílný přístup a strategie 

✔Minimum bariér pro uživatele 

✔Bezkonkurenční kvalita zpracování dat, Match & Merge 

✔Nejrozsáhlejší centrální index 

✔Žádné kompromisy – žádná kombinace vyhledávání  
   v indexu s federativním vyhledáváním! 

✔API pro integraci s libovolným uživatelským rozhraním 

✔SaaS – žádné další náklady 

✔Neustálý agilní vývoj 

✔Neutrální přístup k obsahu z různých zdrojů 

 



 
 

• Národní technická knihovna 

• České vysoké učení technické v Praze (před spuštěním) 

• Vysoká škola ekonomická v Praze (před spuštěním)  

 

• Erasmus University Rotterdam 

• University of Michigan (API - Drupal)  

• Statsbibliotheket & Aarhus Universitet (API – vlastní app) 

• Villanova University (API - VUfind) 

Přesvědčte se sami 

http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
https://library.villanova.edu/Find/
https://library.villanova.edu/Find/
https://library.villanova.edu/Find/


Jak testovat discovery? 

… nedejte se unést tím kolik možností nabízí pokročilé 
vyhledávání a jak systém zvládá komplikované booleovské 
dotazy… 

 

… ve skutečnosti – a neberte to zle – nejste 
pravděpodobně vy tím nejlepším, kdo by měl systém 
hodnotit… 

 

 

PATTERN, Dave. Relevancy Rules. Dave Pattern's blog, 06.05.2012, 2012. Dostupný z WWW: 
<http://www.daveyp.com/blog/archives/1754>. 

http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
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Děkuji za pozornost! 
 
Vaše otázky? 

Kontaktujte nás: 

 

Vladimír Karen, Tomáš Soukup 

www.aip.cz 

vladimir.karen@aip.cz        tomas.soukup@aip.cz 

http://www.aip.cz/

