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VYHLEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ  I.
UMÌNÍ  ÈI  VÌDA?

Richard Papík
Ústav informaèních studií a knihovnictví FF UK

Neexistuje nic  tak  samozøejmého,  aby to  mohlo být
pøijato bez  otázky.

R.  Parry

1. Digitální spoleènost, organizace vìdomostí
a jejich vytì�ování

Klíèem k úspìchu je dnes schopnost inovovat a neu-
stále zdokonalovat, pru�nì podnikat a vzdìlávat. Klasic-
ké byrokratické hierarchie se mìní. Pro organizace nové-
ho typu existuje nìkolik pojmenování. Peter DRUCKER
ji nazývá �sí�ová organizace�, Peter SENGE vytvoøil po-
jem �uèící se organizace�, jiní jako DAVIDOW  pøichá-
zí napøíklad s názvem �virtuální podnik�, Tom PETERS
�bláznivá organizace�, James Brian QUINN �inteligent-
ní podnik� [TAPSCOTT, 1998, rovnì� 1999]. Úspì�nost
a schopnost  obstát v konkurenci (která navíc mù�e pøijít
odkudkoliv díky digitalizovanému a sí�ovému prostøedí)
zále�í pøedev�ím na dobrém managementu organizací,
a to organizací a institucí v�ech typù.

J. B. HARRELD [1998, s. 60-76] pøisuzuje 3 dùle�ité
role managementu v  �digitalizované�  spoleènosti:

� øídit informaèní toky
� øídit inovace a tvorbu  intelektuálního vlastnictví
� øídit neustálé procesy uèení

V�echny tyto 3 role neplatí jen pro podnikové prostøe-
dí, ale je mo�no vidìt výrazné souvislosti s informaèními
institucemi a s moderními informaèními slu�bami. Re-
alizaèní prostor pro informaèní pracovníky je velmi �iro-
ký a byla by �koda, kdyby se této výzvy ze strany oboru
informaèní a knihovní vìda jak v teoretické, tak i v prak-
tické oblasti nevyu�ilo.

K tomu bude vyu�ita zákonitì celá øada technologic-
kých nástrojù a metod, a to pøedev�ím:

� vytì�ování médií (media mining)  � umìní informa-
ci nebo znalost  vyhledat a pou�ít

� zdroje, �studnice� znalostí (knowledge repositories)
� umìt informaci a znalost organizovat pro dal�í po-
u�ití, zejména se jedná o �organizaci� v elektronických
systémech � v bázích dat, digitálních knihovnách, ale
i v knihovnách jako takových, nebo� nezále�í na mé-
diu, ale na synergii médií a forem

� nástroje spolupráce a souèinnosti  (collaborative tools)

Ony nástroje jsou a budou spojeny s metodami vytvá-
øení nových databází, také ale právì proto i s novou ge-
nerací vyhledávacích prostøedkù  v prostøedích více

sofistikovaných (databázová centra, digitální knihovny,
�agregátoøi� dat, producenti informaèních zdrojù pro vìdu
a výzkum) a v prostøedích v souèasnosti �ménì sofistiko-
vaných� a ménì uspoøádaných (internet jako takový, zde
napø. sledujeme pøekvapující nové generace search engi-
nes, intelligent agents, robots, spiders, snahu o vytvoøení
úèinného svìta metadat a mnoho dal�ích aktivit, které
ovlivní internet v budoucích letech v oblasti jeho �obsa-
hové správy�).

Informaèní potøeby a následnì formulované infor-
maèní po�adavky u�ivatelù jsou více a relevantnìji na-
plòovány novými formami a zpùsoby vytì�ování zdro-
jù. Metody typu �text mining� se jeví jako velmi úèelné
a perspektivní, nebo� 80 % v�ech svìtových elektro-
nických dat je ulo�eno v textové podobì. �Bohatství
ka�dého slova� je zatím èasto nevyu�ito. Souèasné vy-
hledávací prostøedky tak neèiní s ohledem na budouc-
nost, ale právì v nových inteligentních vyhledávacích
a analyzujících prostøedcích pùjde o problematiku efek-
tivnìj�ího vytì�ení multimediálního svìta, který nám
poskytuje v posledních desetiletích neskuteèné mo�nos-
ti zpøístupnìní nejen souèasného �informaèního a kul-
turního bohatství�, ale pomáhá nám dostat se právì
i k bohatství minulému èi �velmi� minulému, historické-
mu. Pojmy jako text mining, data mining nebo web
mining nabývají na konkrétní pøedstavì a zabývají se
jimi i specializované odborné konference v oborech in-
formaèní a knihovní vìdy (napø.  konference Internet
Librarian, Online World, International Online Meeting,
U.S. National Online Meeting). Lze dokumentovat  na
následujícím pøíkladu, a to prùnikovì do jiných obo-
rù, �e problematika vytì�ování informací má charak-
ter konkurenèní výhody:

IBM pracuje ve Francii s jednou firmou zabývající se
mìøením a zkoumáním veøejného mínìní v oblasti auto-
mobilù na elektrický pohon a vizí dopravy budoucnosti.
Firma analyzuje tisíce zpráv vìt�ího i men�ího významu
ze sí�ového prostøedí a aplikuje technologie �text minin-
gu� na tøídìní témat, vytipování nosných témat a trendù
v názorech.

Efektivní vyhledávání informací a jeho  aplikování
�ve správnou dobu správnými (pouèenými a informaènì
pøipravenými) lidmi� je sice jen jedním, ale strategickým
aspektem uspìní v novodobém prostøedí. Jsme ji� nyní
souèástí  spoleènosti znalostí, ve které schopnost vy-
hledat relevantní informace patøí mezi konkurenèní
výhody, a nezále�í, v jakém pracujeme oboru. Je po-
chopitelné a nikoli rozporné, �e exaktní obory, kde �stár-
nutí� informací probíhá rychleji, musí být více a dùsled-
nìji obeznámeny s informaèním svìtem, nebo� jinak to
znamená propadat se do ni��ích pater výzkumu a vývoje a
následnì ztrácet hospodáøsky. Ve spoleèenskovìdních dis-
ciplínách, kde èas plyne pøíznivìji z hlediska stárnutí in-
formací, se naopak objevují neskuteèné mo�nosti kombi-
nace nových pohledù, které jsou umo�nìny díky
pokroèilým metodám vyhledávání a vytì�ování infor-
maèních a znalostních zdrojù.
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2. Cesty k elektronickým médiím

Souèasné elektronické informaèní zdroje mù�eme
z hlediska cesty k nim v�eobecnì rozèlenit na:

� pøístupné pøes profesionální dialogové (synonymic-
ky: interaktivní, on-line, online, spøa�ené) systémy, a
to nezávisle na internetu, ale i prostøednictvím inter-
netu;

� pøístupné výhradnì volnì na internetu;
� pøístupné neinteraktivnì, tj. off-line (napø. v podni-

cích, výzkumných institucích, ale ani v samotných da-
tabázových centrech off-line �íøení informací nezanik-
lo, ale do�lo k vymezení specifických rolí a v nìkterých
pøípadech to zasluhuje podrobný rozbor);

� pøístupné na optických médiích (nejèastìj�í je dnes
vyu�íván optický disk typu CD-ROM);

� pøístupné v kombinacích právì uvedených zpù-
sobù

3. Pøístup k dialogovým systémùm obecnì

Není v tuto chvíli nutné více komentovat následující
schéma [PAPÍK, 2000], ale jedním ze souèasných (mo�ná
v�ak èasovì krat�ích a pøechodných) výrazných trendù je
mobilní komunikace se systémy � zdroji informací (�stud-
nicemi�) v prostøedí WAP technologie.  V ka�dém pøípadì
mobilní komunikace je zále�itostí budoucnosti a informaè-
ní slu�by jimi budou více zasahovány a budou se jí pøi-
zpùsobovat nejen metodami vyhledávání, ale i formáty
dat. Jestli�e se v poslední dobì knihovny (viz pøíspìvky
v elektronické konferenci �Knihovna� ze zaèátku roku 2001)
zabývají vyu�itím WAP technologie, kterou v�ak osobnì
nepøeceòuji, je to správný postoj, by� by mìlo jít o expe-
riment. V ka�dém pøípadì pùjde øada vìcí vèetnì napøí-
klad zkoumání u�ivatelského chování otestovat. Taková
reakce ze strany knihoven je nesrovnatelná se situací pøed
nìkolika lety a jasnì dokumentuje, �e �konkurenèní výho-
da� je reálnou zále�itostí i pro informaèní instituce a knihov-
ny. Nereagovat na nové u�ivatelské prostøedí by znamenalo
zaostávat a nebýt v blízké budoucnosti partnerem lidí, co
informace a znalosti potøebují velmi rychle.

4. Vyhledávání informací koncovým u�ivatelem
versus vyhledání informací zprostøedkovatelem �
informaèním specialistou

Zprostøedkovaná i pøímá informaèní obsluha se po-
souvá kvalitativnì a kvantitativnì do jiných rovin. Exis-
tuje souèasná (konkurenèní) orientace výrobcù systémù a
producentù dat a �iøitelù dat (napø. databázová centra) na
koncového u�ivatele pøes pøátelská rozhraní (user-friend-
ly interface, human-centered interface). Informaèní pro-
støedník (information broker) a jeho role se posouvá do
nových smìrù [RUGGE � GLOSSBRENNER, 1994].

V sí�ové struktuøe dne�ních systémù jsou bì�nì uplat-
nitelné hypertextovì orientované struktury, které novì
ovlivnily vyhledávací metody a rovnì� chování u�ivate-
lù pøi vyhledávání informací (napø. �browsing� vs.
�analytické� zpùsoby vyhledávání). V budoucnu se dá
pøedvídat �ir�í uplatnìní i dal�ích technologií, jako jsou
napø. neuronové sítì aplikované do informaèních sítí a
prostøedkù vyhledávání. To umo�ní koncovému u�iva-
teli pracovat  s informaèními systémy je�tì více samostat-
nìji a cílenìji. Role informaèního specialisty, napø. re�er-
�éra, se posouvá dále [O�LEARY, 1993, s.10-11], svým
zpùsobem by to mohlo být i smìrem k nové profesi typu
�knowledge worker�. Mù�e to být ale i role v oblasti
systémové analýzy a projektování, informaèní pøípra-
vy a uvádìní nových produktù na informaèní trh, do in-
stitucí, firem, uplatní se role informaèních konzultantù.

Zánik mezièlánkù a jeho vysvìtlení mù�e být odvo-
ditelné od nìkterých novodobých komunikaèních cest,
napø. zrodu digitálního dokumentu publikovaného ve
webovském prostoru ji� na stranì jeho producenta, niko-
liv zveøejnìného u vystavovatele (napø. u databázových
center). Pøesto mezièlánek � prostøedník se dostane do
popøedí, a to z dùvodu jakési navigace ve svìtì informací
a znalostí.

Koncový u�ivatel, èlovìk v komunikaci s informaèním
systémem èi informaèní slu�bou pøímou èi zprostøedko-
vanou informaèní institucí nebo informaèním specialistou,
je støedem celého problému, kolem kterého se odehrá-
vají procesy vyhledávání informací. Není v�ak nutné

výhradnì toto chápat jen jako dùsledek �hu-
manizace� pøiblí�ení výpoèetní techniky a
informaèních systémù èlovìku, ale je to ze-
jména dùsledek silného konkurenèního pro-
støedí [napø. KESSELMAN � WATSTEIN,
1988] v oblasti vývoje a provozování poèíta-
èových a informaèních systémù a snahy oslo-
vit zákazníka a produkt/slu�bu mu prodat.
Pøes humanistické poslání øady informaèních
systémù (nejen ve vìdì, �kolství, medicínských
oborech, v kultuøe) uplatnit se v lidské spoleè-
nosti a v její pospìch, pota�mo ve prospìch
èlovìka, který si rozumí s �poèítaèem� i bez
vìt�ích technických a technologických doved-
ností, tu dominuje ekonomický diktát.  Cí-
lem je vyvinout nové (intelektuální kapitál),
inovovat, a aspoò po krátkou dobu být na trhu
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�bezkonkurenèní� èi �konkurencí neohro�en�, a umìní a
schopnost prodat.

Pøíklad:

Je mo�no dokumentovat prostøednickou roli ji� star-
�ím experimentem, který se konal v CAS � Chemical Abs-
tracts Service v roce 1988. Týkal se sledování chování
u�ivatelù [WARR � JACKSON, 1988, s. 68-72]. Po nefor-
málních diskusích, které zapoèaly mezi korporacemi CAS
a ICI v roce 1984 a v nich� ICI zastávala  stanovisko, �e
chemici jsou nejvhodnìj�ími finálními u�ivateli, kteøí mají
být zacvièeni jako u�ivatelé dialogových bází dat, proto�e
ji� mají zku�enosti z pou�ívání interaktivního systému,
zacvièil bìhem dal�ích dvou let �táb CAS 88 chemikù z ICI
k vyu�ívání databáze CAS ONLINE. Cílem spoleèného
experimentu CAS a ICI bylo získat informace o potøebách
chemikù � finálních u�ivatelù (final user) CAS ONLINE a
o vyu�ívání této databáze. Výsledky poslou�ily také roz-
voji CAS. V experimentu se jednalo o:

1. urèení efektivity zacvièení pro pou�ívání CAS
ONLINE pro finálního u�ivatele a pro informaèní pra-
covníky, kteøí jim byli nápomocni, a zhodnocení vhod-
nosti pøíruèek a dokumentace

2. zji�tìní problémù, s nimi� se finální u�ivatelé setkali
3. urèení poètu a druhu re�er�í, které je schopen dennì

udìlat finální u�ivatel
4. prostudování efektivity vyhledávání finálního u�iva-

tele
5. urèení druhu problémù pøi vyhledávání, které zpùso-

bily, �e musí finální u�ivatel vyhledat pomoc informaè-
ního pracovníka

6. studování reakce informaèních pracovníkù na vyhle-
dávání finálních u�ivatelù

7. prostudování reakce øídících pracovníkù ICI vèetnì
názorù chemikù i informaèních pracovníkù na efekti-
vitu nákladù na vyhledávání finálních u�ivatelù

8. zji�tìní toho,  jak by mohla CAS lépe slou�it potøe-
bám vìdcù � finálních u�ivatelù

Experiment trval 24 mìsícù (od prosince 1984 do pro-
since 1986). Zájem chemikù o experiment byl znaèný.
Nejdøíve jim vyhledávání informací zabíralo více èasu,
ne� kdyby vyu�ívali jako prostøedníka informaèního pra-
covníka. Chemici v�ak chtìli databázi vyu�ívat sami bez
cizí pomoci.

Závìr k tomuto pøípadu: pokud koncový u�ivatel
v nìkterých oborech (chemie je toho názorným pøíkladem)
objeví schopnosti vyhledávat informace samostatnì a má
k dispozici pøíznivou èasovou strukturu, existuje tu i zá-
jem si re�er�e realizovat sám. Obvykle je také lépe prová-
dí, nebo� obor detailnìji zná a navíc zvládá úskalí infor-
maèních zdrojù a komunikace s nimi.

Koncovým u�ivatelem dialogového systému je mo�-
no oznaèit u�ivatele, který se systémem komunikuje sa-
mostatnì, bez pomoci zprostøedkovatele a pravdìpodob-
nì bude informace samostatnì získané interaktivním
re�imem z informaèního systému i dále zpracovávat a apli-

kovat do svých výzkumù èi jiných èinností. Za jistých okol-
ností mù�eme pova�ovat za koncového u�ivatele také  in-
formaèního pracovníka (napøíklad re�er�éra, �online re-
trieval specialist�, �online searching specialist� apod.),
který je u�ivatelem systému za úèelem informaèní ob-
sluhy �koneèného� (finálního) u�ivatele a získané in-
formaèní výstupy mu pøedává. Informaèní specialista �
zprostøedkovatel (information broker) se tak stává part-
nerem experta, pro kterého je výstup urèen.

V tomto pøípadì �koneèný u�ivatel� nemusí být za-
tì�ován problematikou informaèního systému a vedením
dialogu s ním, ale staèí mu pouze zformulovat informaèní
po�adavek vyplývající z jeho informaèních potøeb. Infor-
maèní po�adavek zpracuje pak v realizaci informaèní pra-
covník, a to samostatnì, nebo za pøítomnosti koneèné-
ho u�ivatele. R. VLASÁK cituje [1999, s.155-157] experta
Carlose CUADRU, který doporuèuje, aby koneèný u�i-
vatel byl u zpracování pøítomen. Pro naplnìní relevant-
ního výstupu ve smyslu pertinence (obsahové relevance)
je to v�dy �ádoucí.

R. VLASÁK [1999] rozebírá celkem 3 zpùsoby, jak
u�ivatel (vìdecký pracovník, pedagog, mana�er aj.) par-
ticipuje na dialogovém zpracování re�er�e a jak mù�e
zasahovat do procesu vyhledávání informací a být sou-
èástí interakce:

� U�ivatel zadá po�adavek pouze verbálnì, komunikuje
pøi zadání se zpracovatelem a realizátorem (firma, in-
formaèní instituce, informaèní kanceláø, knihovna) jeho
po�adavku písemnì nebo osobnì, pøípadnì telefonic-
ky, faxem, dnes i elektronickou po�tou, ale není u vlast-
ního zpracování po�adavku

� Koneèný u�ivatel je pøítomen s re�er�ním specialistou
u terminálu a re�er�ní dotazy mù�e usmìròovat
v prùbìhu vyhledávacího dialogu, aby realizovaná re-
�er�e byla pøedev�ím obsahovì relevantní (pertinent-
ní). Technologii komunikace provádí v�ak informaèní
specialista a u�ivatel jí nemusí být zatì�ován

� U�ivatel si po�adavek zpracovává samostatnì bez asis-
tence informaèního experta, co� mu dnes v pøípadì
neznalosti dotazovacího jazyka umo�òují systémy øí-
zených menu, anebo graficky orientovaná rozhraní,
èasto dnes na bázi hypertextu, s prvky intuitivního ovlá-
dání apod.

Zavedení pojmu  �koneèný u�ivatel� a �koncový u�i-
vatel� se jeví pro výklad z pozice informaèní a knihovní
vìdy jako celkem dùle�ité, nebo�  se v komunikaci obje-
vuje mezi u�ivatelem a systémem dal�í prvek èi dokonce
více prvkù v podobì informaèních prostøedníkù.
Z praktického hlediska tato terminologická zále�itost není
a� tak podstatná.

Informaèní brokering mù�e být typovì rozli�ován,
napø. dle druhù dokumentù (napø. DDS broker), oboro-
vého zamìøení, dle technologií (napø. online specialista �
re�er�ér), které jsou vyu�ívány, dle právní formy subjek-
tù (firma, databázové centrum, knihovna, informaèní støe-
disko) i jinak. Tématem informaèního zprostøedkování se
zabývá ve svìtì øada strukturnì zpracovaných publikací a
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vychází i specializované èasopisy, napø. Information Ser-
vices and Use. V podstatì jde o jeden z klíèových apli-
kaèních výstupù oboru informaèní a knihovní vìda.
Za v�echny prameny zabývající se informaèním broke-
ringem ve svìtovém kontextu je mo�no uvést
napø. publikaci autorky S. RUGGEOVÉ [1995] sepsa-
nou spolu s A. GLOSSBRENNEREM.

Jednou ze souèasných slu�eb spojených se schopnost-
mi vyhledávání informací je právì pøíprava (vzdìlává-
ní) u�ivatelù dialogových a s nimi provázaných slu�eb.
Tento fakt zdùrazòuji a podporuji tezi o dùle�itosti pøí-
pravy u�ivatelù. Je to i v duchu pøemìny role informaè-
ních pracovníkù v urèité poradce a �kolitele, kdy infor-
maèní poradenství v éøe øízení znalostí bude intelektuálnì
nároènou a uznávanou profesí, která doplní stále se zlep-
�ující u�ivatelská rozhraní a navigaèní prostøedky u�iva-
telù v pøemíøe informaèních zdrojù.

Aktuální je také brokering malých informaèních pod-
nikatelských subjektù [O�LEARY, 1988, s. 24-30, tak-
té� 1993]. A.S. WARNER [1988, s. 20-24] pova�uje in-
formaèní poradenství za zajímavý podnikatelský obor.
Konzultanti a malé konzultaèní firmy se stali souèástí ob-
chodního podnikání v informaèním prùmyslu. Smyslem
takového podnikání jako informaèního poradce je zpro-
støedkovat efektivní vyu�ití dostupných informaèních zdro-
jù nabízených svìtovými i regionálními slu�bami. Zejmé-
na dialogové slu�by pro koneèného � nezku�eného a
ne�koleného � u�ivatele tuto pomoc vy�adují (zejména
pokud se tyto slu�by pojí k velkým databázovým centrùm)
a nezmìní to ani fakt souèasné pøátelskosti dialogových
systémù via WWW rozhraní. I pøes schopnost ovládat ko-
munikaci s centrem ze strany u�ivatele tu hraje roli celá
øada jiných dovedností a zku�eností, které koncový (resp.
i koneèný) u�ivatel nemohl vìt�inou nikde nabýt, pokud
k systému pøistupuje poprvé.

Výbìr databáze a hostitelského centra (hosta) na
základì zku�eností èi speciálních metod výbìru (napø.
DIALINDEX, STN Index, CrossFile, CrossSearch, DIA-
LOG Company Name Finder, DIALOG Product Codes
Finder èi DIALOG Journal Name Finder, pøíkazové funk-
ce typu SELECT v STN International èi RANK v DIALOG
Corporation umo�òující jednoduché srovnání dle urèitých
kritérií nám pozdìji v�ak nápomocných v rozhodování,
jaký zdroj je lépe vyu�ít, aj.) jsou jedny z nejpodstatnìj-
�ích postupù re�er�ní strategie, co� je pova�ováno u� za
know-how informaèního poradce [blí�e PAPÍK � MICHA-
LÍK  �  MICHALÍK � NOVÁÈEK, 1998, také PAPÍK,
2000].

Malé poradenské firmy tak, jak je popisuje A. S.
WARNER [1988] nebo O�LEARY [1988], nacházejí místo
i u nás  a nabízejí slu�by korporacím, které si nechtìjí
informaèní pracovníky dr�et zamìstnanecky. Vyu�ití je také
mo�né, kdy� korporace � v roli koneèného u�ivatele � po-
tøebuje øe�it informaèní potøebu ve vìcnì jim vzdále-
ných oblastech (napø. patentové zdroje a na nì vázané
slu�by a dal�í zdroje prùmyslovì právní ochrany vy�adují
odborníka s velkými zku�enostmi, zvlá�tì pokud si chce-
me být jisti úplností informaèních výstupù pro pøípad soud-

ních � arbitrá�ních jednání, anebo právì preventivnì pøed
nimi).

Jednou z výhod podnikání v této oblasti je, �e 75 %
jednou zpracovaných podkladù pro konkrétní informaèní
èinnost mù�e být nìkolikanásobnì informaèními porad-
ci vyu�ito. Ov�em pøi dodr�ení etických zásad obchod-
ních a informaèních. Tento marketingový prvek pak èiní
brokering informací podnikatelsky zajímavý.

V Èeské republice je situace obtí�nìj�í, nebo� lidé
nejsou plo�nìji a detailnìji informováni o dùle�itosti in-
formaèních zdrojù, èasto nemají základní informaèní do-
vednosti ve vztahu k externím zdrojùm, nemají finanèní
prostøedky a navíc je informaèní trh relativnì omezený.
Nicménì v nìkterých specializovaných oblastech se ji�
déle vytváøí prostor pro vznik, existenci èi pøe�ívání ma-
lých firem informaèního poradenství a brokeringu. Ve svìtì
� zejména v USA � je situace pøíznivìj�í, i kdy� konku-
renènì vypjatìj�í, nebo� subjektù na trhu je relativnì
mnoho.

Pøíklad:

Typickou organizací sdru�ující právì uvedené infor-
maèní poradce mù�e být Asociace nezávislých informaè-
ních profesionálù (AIIP, URL: http://www.aiip.org). Zají-
mavým postøehem je fakt, �e tito lidé se sdru�ují
kolem periodik DATABASE a ONLINE (blí�e mo�no
http://www.onlineinc.com) vìnujících se problematice di-
alogového vyhledávání a dialogových slu�eb. Z èinnosti a
z osobní komunikace se èleny AIIP usuzuji, �e napøíklad
v USA je to dobrý a efektivní pøíklad malého, ale svobod-
ného podnikání. Malé subjekty informaèního trhu  �ijí
v symbióze s velkými subjekty informaèního prostøedí.

Pøes pøátelská u�ivatelská rozhraní systémù  jsem ná-
zoru (na základì pozorování a vyhodnocování vlastních
praktických zku�eností), �e pøedev�ím navigace a orien-
tace  a pøípadná volba informaèního zdroje ve velké
nabídce informaèních zdrojù mù�e být pro u�ivatele dez-
orientující a� frustrující, pokud nemají pøedchozí zku-
�enosti. Koneèný u�ivatel vyu�ívá  slu�eb informaèního
specialisty zámìrnì, aby u�etøil èas a ochránil se od pøí-
padných stresù. Víceménì mù�eme zde pracovat
s pojmem outsourcing pro oblast informaèních slu�eb.

Ve sdílené sí�ové ekonomice je nutné se zamìøit na
èinnosti, které jsou zvládány organizací nejvíce a nejlépe,
a jiné èinnosti delegovat mimo organizaci (v tomto pøí-
padì mimo u�ivatele).  Z tohoto dùvodu informaèní bro-
kering poskytující slu�by koneèným u�ivatelùm má vý-
znam a perspektivu, budou-li se jiné subjekty na trhu takto
modernì chovat v duchu outsourcingu.

5. Je internet zadarmo a je internet jediným a nejlep-
�ím zdrojem informací?

Napøíklad internet, o kterém si vìt�ina u�ivatelù
myslí, �e je v podstatì zdarma a �e øe�í informaèní potøe-
bu vìt�iny u�ivatelù (co� je mýtus), je dnes rozvíjen ve
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v�ech jeho slu�bách, rozhraních, vyhledávacích mecha-
nismech, filtrech, prostøedcích obsahové administrace,
technické a softwarové administrace, anebo tvorby doku-
mentù a bází dat prezentovaných a vystavených v sí�ovém
prostøedí právì proto, �e se oèekává dynamická a expan-
dující doba e-commerce neboli elektronického obcho-
du. Novì vytváøené prostøedky vyhledávání na internetu
vznikají témìø zásadnì s nìjakým podnikatelským plá-
nem, tedy pro úèely e-commerce. Proè vznikají vyhledá-
vací prostøedky, to si vy�aduje speciální komentáø pøesa-
hující rozsah pøíspìvku, anebo se k nìmu vrátíme pozdìji
v odborném èlánku, který se bude vìnovat problematice
�search engines� v prostøedí internetu.

U�ivatelùm, kteøí zaèínají pronikat do internetu, lze jen
doporuèit strategie vyhledávání v prostoru internetu
dìlené do 3 kategorií [TKAÈÍKOVÁ,  1996  nebo PAPÍK
� MICHALÍK � MICHALÍK � NOVÁÈEK, 1998] :

� browsing (listování stránkami WWW)
� starting points (startovní body)
� search engines (vyhledávací nástroje)

Pro  úèely e-commerce se velké mediální korporace
(mj. zabývající se i vyhledávacími prostøedky) sdru-
�ují, fúzují a jejich akcie na svìtových burzách (mj. dnes
smìøovaných do elektronických forem) jsou a� nekriticky
nadhodnocené (viz za v�echny pøíklady akcie spoleènosti
Yahoo na burze, http://www.yahoo.com).

Pøíklad:

Pøíkladem orientace IS/IT na koncového u�ivatele
z pohnutek konkurenèních mohou být dne�ní dialogové
slu�by komerèních databázových center. Slu�by center a
metody pøístupu k nim jsou dnes zásadnì postaveny na
pøívìtivém u�ivatelském rozhraní a na principu grafické-
ho rozhraní (graphic user interface, GUI). Ka�dé databá-
zové centrum má kromì klasického (�konzervativního�)
pøístupu na úrovni  textového re�imu, který vyhovuje po-
kroèilým u�ivatelùm zvládajícím pøíkazový jazyk, také
hypertextovì orientovaný WWW pøístup. Hypertextovì
orientované rozhraní se zavádìlo v posledních letech a
jednotlivá svìtová databázová centra se doslova pøedhá-
nìla, èí nabídka bude v rozhraní WWW úplnìj�í a s lep�ími
vyhledávacími rozhraními. Jejich výèet  by byl neúmìrnì
dlouhý, a proto odkazuji na publikaci PAPÍK � MICHA-
LÍK � MICHALÍK � NOVÁÈEK, 1998, s. 148-200.

Pova�uji orientaci dialogových informaèních systémù
(center) na u�ivatele jednotlivých pracovních stylù (vý-
zkumník, uèitel, obchodník apod.) nebo dokonce oborù
(chemie, telekomunikace, strojírenství, medicínské obory
aj.) za trend. Jde rovnì� o významný obchodnì-psycho-
logický a marketingový prvek strategie tìchto informaè-
ních subjektù producentského nebo zprostøedkovatelské-
ho typu ve snaze uspìt s nabízeným systémem a s jeho co
nejvíce integrovanými slu�bami u koncového u�ivatele.
Tyto dialogové slu�by za úèelem poskytnout u�ivateli po-
tøebný druh èi typ informací se mohou vztahovat
k jednomu systému, ale i k více systémùm, stejnì tak

mohou spolupracovat podobné i rozdílné systémy (napø.
formou tzv. vstupních bran � gateways).

Jedním z takových pøíkladù �gateway� nového typu
v éøe hypertextové technologie jsou tzv. portály (por-
tals, vortals), které integrují související informace a slu�-
by v co nejvìt�ím komfortu na �jednu plochu� webovské-
ho dokumentu. U�ivatel tak má ve�keré nabídky produktù
a slu�eb, stejnì tak propojení na dal�í systémy a slu�by
vizualizované v �jednom informaèním� prostoru a
v pøijatelné konzistentní formì.

V poslední dobì portály zamìøené na u�ivatele po-
skytují i profesionální online centra [POYNDER, 1999,
s.143-146]. Zøizování portálù typu Sci-Tech nebo Busi-
ness se stalo dokonce pøedmìtem konkurenèního boje (napø.
STN International � viz blí�e http://www.cas.org nebo http://
fiz-karlsruhe.de, Dialog Corporation � viz blí�e http://
www.dialog.com, Questel/Orbit � viz http://
www.questel.orbit.com, GENIOS � http://www.genios.de,
nebo GBI � German Business Information � viz  http://
www.gbi.de  a mnoho desítek dal�ích). Cílem je poskytnout
nejen u�ivatelsky pøívìtivý pøístup k databázovým zdrojùm,
ale zároveò i dal�í referenèní informace, pochopitelnì se
zájmem dosáhnout co nejlep�ího marketingového efektu pøi
vyu�ití placených informaèních slu�eb.

Systém se mù�e cílenì zamìøovat speciálním u�iva-
telským rozhraním a specificky vedenou komunikací
na rùzné kategorie koncových u�ivatelù, jak u� bylo na-
znaèeno. Napøíklad souèasná databázová centra vytváøejí
ji� zmínìné webovské portály, kde informace zde pre-
zentované mají výhodu jednoho umístìní a dále toho, �e
jsou provázány. Portály jsou orientovány na cílovou sku-
pinu (napøíklad na obchodníky, právníky, informaèní spe-
cialisty nebo na vìdeckou komunitu urèitého oboru, zaèí-
nající u�ivatele, pokroèilé u�ivatele), anebo tematicky.
Výbìrovì lze na základì zku�eností uvést èasté orienta-
ce portálù:

� orientace na u�ivatele z oblastí obchodu, financí, eko-
nomiky

� orientace na odborníky ve farmaceutických oborech
� orientace na odborníky v medicínských oborech
� orientace na odborníky v chemických oborech
� orientace na odborníky v oblastech sociálních a huma-

nitních oborù
� orientace na odborníky a zájemce o informace v oblasti

intelektuálního vlastnictví (patenty, ochranné známky)
� orientace na právní a legislativní experty
� orientace na vìdecké pracovníky
� orientace na u�ivatele ve �kolách
� orientace na nové u�ivatele s mo�ností vyzkou�et bez-

platné a zku�ební pøístupy ke zdrojùm

6. Souèasné pøístupy k problematice vyhledávání
informací

Na problematiku vyhledávání lze pohlí�et mnohostran-
nì a jako na mezioborovou disciplínu. Informaèní a kni-
hovní vìda se velmi intenzivnì zabývá problematikou
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vyhledávání informací.  T. SARACEVIC [1997, s. 175-
190] se spoluautorem P. KANTOREM a spoluautorkami
A. CHAMIS, D. TRIVISON zmiòují nìkolik základních
smìrù (ka�dý z nich zasluhuje dlouhý a speciální rozbor):

� interakce s informaèními systémy [BELKIN, VICKERY]
� informaèní potøeby a u�ití informací [DERVIN, NI-

LES]
� psychologický výzkum v oboru human-computer in-

teraction [BORGMAN]
� projektování systémù, napø. zalo�ených na øízených

menu [SHNEIDERMAN]
� online vyhledávání v databázích [FENICHEL, BEL-

LARDO]

7. Etapy vyhledávacího procesu

Re�er�ní (vyhledávací) proces mù�e být slo�en
z následujících krokù [GOLDMANN, 1992, s. 75]:

� pøipojení (spolu s �logon� procedurou)
� výbìr báze dat
� provedení re�er�e
� tisk (resp. download) výsledkù
� odpojení se od systému (�logoff� procedura)

Graficky mù�eme vidìt ji� konkrétní etapu vlastní
relace také názornì na obrázku ní�e [BUDIL � KASTL,
1989]. Funkce tisku deklarovaná GOLDMANNEM [1992,
s. 75] není ani v podstatì nutná, proto�e pøi pou�ití funkce
typu �capture� neboli záznamu relace do pøechodného nebo
pøedem nadefinovaného a pojmenovaného souboru jsou
data ulo�ena pro dal�í zpracování a rùzné formy výstupù.
Je dostateèné pou�ít pøíkazu k zobrazení typu DISPLAY,
TYPE, SHOW apod. V pøípadì grafického rozhraní,
pøíkaz mù�e být nahrazen ikonou.

Proces vyhledávání  informací v dialogových systé-
mech radìji roz�iøuji o model, který aplikuji do výuky no-
vých u�ivatelù dialogových systémù a  studentù (zkou�eno a
provozováno ve výuce na ÚISK FF UK v pøedmìtu Re�er�ní

èinnost vycházeje z praktických zku�eností re�er�ního spe-
cialisty) z dùvodu jeho �íøe souvislostí (viz následující obr.).

8.  Elementy dialogového vyhledávání

Jedním z nejdùle�itìj�ích elementù efektivního pro-
cesu vyhledávání  jsou operátory. Booleovské (pojme-
nováno po Georgi BOOLEOVI, 1815-1864) operátory
mají nej�ir�í pou�ití, ale také své limity. Booleovský mo-
del vyhledávání je velmi úèinný, ale je rovnì� velmi kriti-
zován.  Mnohé doká�í napravit tzv. proximitní (vzdále-
nostní) operátory, jich� je nìkolik druhù, ale vývoj
postoupil dále. Nìkteré vyhledávací systémy u� pracují
na principech tzv. fuzzy logiky, ale rozhodnì to není bì�-
né v nejvìt�ích a nejroz�íøenìj�ích informaèních systé-
mech. Velkou podporou klasických databázových systé-
mù (sofistikovaných), ale i vyhledávacích prostøedkù pro
internet, jsou proto proximitní operátory. Operátory a
dal�í elementy je obecnì mo�no rozdìlit:

� AND
� OR
� NOT
� (w), (n), (l), (a), (s), near, with, adj � proximitní
� ( )  � závorky

Vyhledávací systémy na internetu (search engines) ne-
pracují zcela bì�nì s pokroèilými metodami vyhledávání
na principu pou�ívání �vy��ích� operátorù � napøíklad pro-

Prùbìh relace s dialogovým systémem
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ximitních (pøíkladem za v�echny je AltaVista: http://
www.av.com, http://altavista.digital.com). Je to v�ak mnoh-
dy výhodné: tvùrci toti� sázejí na intuitivní zpùsoby vy-
hledávání (za desítky mo�ností pøíklad vyhledávacích in-
ternetovských prostøedkù: http://www.google.com nebo
http://askjeeves.com).

Pøíklad pou�ití operátorù

Vyhledávání v prostøedí sofistikovaných databázo-
vých zdrojù je stále nejefektivnìj�í a nejrychlej�í. Na
zaèátku v�ak potøebuje tento zpùsob získávání zdrojù ale-
spoò základní informaèní dovednost a pøehled. Naprostá
vìt�ina u�ivatelù v�ak o takových zdrojích, kde se vysky-
tují ty nejvhodnìj�í � nejvíce relevantní � dokumenty, neví.
Je to dáno nìkolika bariérami. Ta finanèní není v�dy zá-
sadní (viz napøíklad �konsorciální� øe�ení nákupu infor-
maèních zdrojù do ÈR v rámci nìkolika projektù, v roce
2000 díky zejména programu �LI � informaèní zdroje pro
vìdu a výzkum�). Z dùvodu neznalosti, anebo i onìch fi-
nanèních omezení, se mnozí u�ivatelé orientují pouze na
�volnì� pøístupné informace na internetu, které jsou mnoh-
dy bezcenné, anebo zkreslené. Dá se dokumentovat mno-
ha praktickými pøíklady, jak informace získané
z internetu mají dezinformaèní charakter.

9. Hodnocení systémù

Problematikou vyhledávání se prolíná �ètveøice� po-
jmù:

� relevance
� pertinence
� úplnost
� pøesnost

Následující obrázek ukazuje vztahy mezi mno�inami
dokumentù, které existují v procesu vyhledávání v dialo-
govém systému.

Vztahy úplnosti a pøesnosti je nejlépe pozorovat
z následujících obrázkù [KOWALSKI, 1997, s. 4-7] � prv-
ní graf ukazuje ideální pomìr a grafické vyjádøení mezi
pøesností a úplností:

Druhý graf pak ukazuje reálný  funkèní vztah mezi
pøesností a úplností:

Závìr k úvodnímu èlánku o vyhledávání informací

Pøi vyhledávání a shroma�ïování informací se mù-
�eme rozhodnout, zda chceme vyu�ít desítky a� tisíce rùz-
norodých zdrojù na internetu, na které nás upozornily
napøíklad vyhledávací nástroje, do kterých jsme vlo�ili na�e
zájmová témata prostøednictvím klíèových slov (termínù)
v logických kombinacích (booleovské, vzdálenostní operá-
tory), anebo zda chceme pracovat se zdroji pokud mo�no
soustøedìnými do jednoho místa, resp. správnìji do jed-
noho elektronického prostoru.  Tìmito místy jsou databá-
zová centra, témìø v�dy zalo�ená na profesionálních a ko-
merèních základech, pøièem� je nutné navázat nejdøíve
smluvní vztahy a slu�by v�dy uhradit.  Databázová centra,
z nich� první vznikala u� v 60. letech, byla a jsou pøístupná
po profesionálních sítích zcela nezávislých na internetu
(napø. SPRINTNET, TYMNET, NEXTEL, DATEX-P a
desítky dal�ích vìt�ích sítí typu WAN � Wide Area Network).

K problematice vyhledávání v prostøedí databázo-
vých center a digitálních knihoven se vrátíme v dal�ích
pokraèováních stejnì tak, jako se vrátíme k vyhledávacím
prostøedkùm na internetu. Tento pøíspìvek má rovnì� za
cíl dát problematiku do souvislostí informaèní a knihov-
ní vìdy (information and library science) a dal�ích oborù,
které s ní sdílí rozhraní. Dílèím cílem bylo také umístit
problematiku do souvislostí s problematikou knowledge
managementu, která se informaèních a knihovnických in-
stitucí výraznì týká.
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