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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 

Uživatelé mění své zvyky rychleji než knihovny 



Co je žádoucí učit studenty? 

Mentální modely učení a vyhledávání informací 

• procesní 
 

• hierarchický 

 

• síťový 

 

 
 

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.  



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 



Federativní vyhledávání ukázalo cestu… 
Databáze 

DB1 

DB2 

DB3 

DB4 

Federativní vyhledávač 

DB5 
• Omezené množství vrácených výsledků 

• Relevanční řazení téměř vyloučeno 

• Pomalá odezva 

• Každá stránka vyžaduje nové vyhledávání 

Výsledky 
 

DB1 = 20 z 2 198 možných 
 
DB2 = 30 z 6 950 možných 
 
DB3 = 20 z 831 možných 
 
DB4 = 50 z 179 430 možných 
 
DB5 =  0 výsledků (špatný konektor) 
 

Katalog 



Jak chtějí uživatelé vyhledávat? 

• Jednoduše 

• Rychle 

• Snadno 



Vyhledávání v knihovně ala Google 
Najděte 5 rozdílů  

• Jednoduše 

• Rychle 

• Snadno 
 

 

Vše z jednoho místa: 

 Články  e-knihy  Databáze  Open Access zdroje  
Katalogy  Institucionální repozitáře  atd. 

 



Jak discovery služby vypadají? 



Vyzkoušejte sami 

Summon 

• Národní technická knihovna 

• Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

Primo Central 

• Univerzita Pardubice 

 

EDS 

• Národní knihovna ČR 
 

 

http://summon.techlib.cz/
http://summon.techlib.cz/
http://summon.techlib.cz/
http://ciks.vse.cz/
http://ciks.vse.cz/
http://ciks.vse.cz/
http://www.upce.cz/knihovna.html
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s4986598&groupid=main




Článek z  
e-časopisu 

Doporučené 
databáze 

Kniha z katalogu 

Elektronická 
kniha 

Výsledky 
seřazené podle 

relevance 



Fazety pro 
zpřesnění dotazu 





Online informace 
o dostupnosti a 
multiplikátech 



Rozšíření vyhledávání na 
úplný obsah indexu 



Zúžení vyhledávání pouze 
na odborné časopisy 



Náhledy obálek knih 
(také např. fotografií apod.) 

Nabídka souvisejících 
témat 



Zobrazení detailů 
záznamu 



Uložení záznamu 
do dočasné 

složky 



Zobrazení obsahu 
uložených 
záznamů 

Export Tisk, email 



Další možnosti discovery služeb 



Fulltextové vyhledávání v tištěných knihách! 

… již brzy další … 



Obohacení daty z dalších zdrojů 

Syndetics Solutions 

• Obálky 

• Stránky obsahu  
(TOC) 

• Shrnutí 

• Recenze 

• Části kapitol 

• atd. 

 
(volitelné rozšíření) 
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Obohacení daty z dalších zdrojů 

Syndetics Solutions 
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Umožňuje vytvořit 
uživatelské rozhraní podle 
požadavků Vaší instituce 

API – možnost individualizace 

Možnost použít opensource 
rozhraní – např. Vufind, Drupal 



API – možnost individualizace 

• University of Michigan (Drupal)  

• Statsbibliotheket & Aarhus Universitet (vlastní rozhraní) 

• Villanova University (VUfind) 

 

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/


Jaké jsou objektivní přínosy? 



Jak se discovery využívají? 

Vyhodnocení statistik na University of Huddersfield: 

• Tištěné zdroje naší knihovny tvoří jen 0,3% 
záznamů v jejich discovery, 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


Začátek beta provozu 

Ostrý provoz 

Dopady využívání discovery 

Celkový počet studentů využívajících e-zdroje 

(University of Huddersfield - FTE 20-22 000) 

 



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 discovery služby 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
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754


Jak vybírat a testovat 
discovery službu? 



Jak vybírat discovery? 

Doporučujeme vaší pozornosti 

• Pokrytí indexu – nejdůležitější kritérium! 

• Indexace metadat a plných textů – seznam ISSN a 
ISBN 

• u časopisů vč. časového rozsahu pokrytí indexem 

• Doplňkové pokrytí federativním vyhledávačem -  
diskutabilní 

• Možnosti integrace indexu se zdroji knihovny 

• Jednotná kategorizace všech záznamů dle oborů 

• Možnost plnohodnotné práce se systémem 
mimo IP adresy instituce bez přihlášení 

 



Jak testovat discovery? 

• Testovací implementace nabízí všichni poskytovatelé 

• Plnohodnotná implementace vyžaduje čas i ze strany zákazníka 

• Testování není jednoduchý úkol, nejsou obecně uznávané 
metodiky 

• Oblasti testování 

• pokrytí indexu 

• relevanční řazení 

• vlastnosti rozhraní 

• Při porovnávání indexů a relevance je kritické, aby byly ve 
všech systémech nastavené e-zdroje, které má zákazník 
dostupné – čím přesněji, tím lépe 



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
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754


  

Opravdová discovery služba 



Děkuji za pozornost 

Albertina icome Praha s.r.o. 

Štěpánská 16, 110 00 Praha 

www.aip.cz 

 

Albertina icome Bratislava s.r.o. 

Cukrová 14, 813 39 Bratislava 

www.aib.sk 

 

Ing. Vladimír Karen 
vladimir.karen@aip.cz 


