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Neexistuje nic tak samozøejmého, aby to mohlo být
pøijato bez otázky.
R. Parry
1. Digitální spoleènost, organizace vìdomostí
a jejich vytìování
Klíèem k úspìchu je dnes schopnost inovovat a neustále zdokonalovat, prunì podnikat a vzdìlávat. Klasické byrokratické hierarchie se mìní. Pro organizace nového typu existuje nìkolik pojmenování. Peter DRUCKER
ji nazývá síová organizace, Peter SENGE vytvoøil pojem uèící se organizace, jiní jako DAVIDOW pøichází napøíklad s názvem virtuální podnik, Tom PETERS
bláznivá organizace, James Brian QUINN inteligentní podnik [TAPSCOTT, 1998, rovnì 1999]. Úspìnost
a schopnost obstát v konkurenci (která navíc mùe pøijít
odkudkoliv díky digitalizovanému a síovému prostøedí)
záleí pøedevím na dobrém managementu organizací,
a to organizací a institucí vech typù.
J. B. HARRELD [1998, s. 60-76] pøisuzuje 3 dùleité
role managementu v digitalizované spoleènosti:




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

Vechny tyto 3 role neplatí jen pro podnikové prostøedí, ale je mono vidìt výrazné souvislosti s informaèními
institucemi a s moderními informaèními slubami. Realizaèní prostor pro informaèní pracovníky je velmi iroký a byla by koda, kdyby se této výzvy ze strany oboru
informaèní a knihovní vìda jak v teoretické, tak i v praktické oblasti nevyuilo.
K tomu bude vyuita zákonitì celá øada technologických nástrojù a metod, a to pøedevím:





vytìování médií (media mining)
umìní informaci nebo znalost vyhledat a pouít
zdroje, studnice znalostí (knowledge repositories)
umìt informaci a znalost organizovat pro dalí pouití, zejména se jedná o organizaci v elektronických
systémech  v bázích dat, digitálních knihovnách, ale
i v knihovnách jako takových, nebo nezáleí na médiu, ale na synergii médií a forem
nástroje spolupráce a souèinnosti (collaborative tools)

Ony nástroje jsou a budou spojeny s metodami vytváøení nových databází, také ale právì proto i s novou generací vyhledávacích prostøedkù v prostøedích více
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sofistikovaných (databázová centra, digitální knihovny,
agregátoøi dat, producenti informaèních zdrojù pro vìdu
a výzkum) a v prostøedích v souèasnosti ménì sofistikovaných a ménì uspoøádaných (internet jako takový, zde
napø. sledujeme pøekvapující nové generace search engines, intelligent agents, robots, spiders, snahu o vytvoøení
úèinného svìta metadat a mnoho dalích aktivit, které
ovlivní internet v budoucích letech v oblasti jeho obsahové správy).
Informaèní potøeby a následnì formulované informaèní poadavky uivatelù jsou více a relevantnìji naplòovány novými formami a zpùsoby vytìování zdrojù. Metody typu text mining se jeví jako velmi úèelné
a perspektivní, nebo 80 % vech svìtových elektronických dat je uloeno v textové podobì. Bohatství
kadého slova je zatím èasto nevyuito. Souèasné vyhledávací prostøedky tak neèiní s ohledem na budoucnost, ale právì v nových inteligentních vyhledávacích
a analyzujících prostøedcích pùjde o problematiku efektivnìjího vytìení multimediálního svìta, který nám
poskytuje v posledních desetiletích neskuteèné monosti zpøístupnìní nejen souèasného informaèního a kulturního bohatství, ale pomáhá nám dostat se právì
i k bohatství minulému èi velmi minulému, historickému. Pojmy jako text mining, data mining nebo web
mining nabývají na konkrétní pøedstavì a zabývají se
jimi i specializované odborné konference v oborech informaèní 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 oborù, e problematika vytìování informací má charakter konkurenèní výhody:
IBM pracuje ve Francii s jednou firmou zabývající se
mìøením a zkoumáním veøejného mínìní v oblasti automobilù na elektrický pohon a vizí dopravy budoucnosti.
Firma analyzuje tisíce zpráv vìtího i meního významu
ze síového prostøedí a aplikuje technologie text miningu 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 vyhledat relevantní informace patøí mezi konkurenèní
výhody, a nezáleí, v jakém pracujeme oboru. Je pochopitelné a nikoli rozporné, e exaktní obory, kde stárnutí informací probíhá rychleji, musí být více a dùslednìji obeznámeny s informaèním svìtem, nebo jinak to
znamená propadat se do niích pater výzkumu a vývoje a
následnì ztrácet hospodáøsky. Ve spoleèenskovìdních disciplínách, kde èas plyne pøíznivìji z hlediska stárnutí informací, se naopak objevují neskuteèné monosti kombinace nových pohledù, které jsou umonìny díky
pokroèilým metodám vyhledávání a vytìování informaèních a znalostních zdrojù.
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2. Cesty k elektronickým médiím
Souèasné elektronické informaèní zdroje mùeme
z hlediska cesty k nim veobecnì rozèlenit na:








pøístupné pøes profesionální dialogové (synonymicky: interaktivní, on-line, online, spøaené) systémy, a
to nezávisle na internetu, ale i prostøednictvím internetu;
pøístupné výhradnì volnì na internetu;
pøístupné neinteraktivnì, tj. off-line (napø. v podnicích, výzkumných institucích, ale ani v samotných databázových centrech off-line íøení informací nezaniklo, ale dolo k vymezení specifických rolí a v nìkterých
pøípadech to zasluhuje podrobný rozbor);
pøístupné na optických médiích (nejèastìjí je dnes
vyuíván optický disk typu CD-ROM);
pøístupné v kombinacích právì uvedených zpùsobù

3. Pøístup k dialogovým systémùm obecnì
Není v tuto chvíli nutné více komentovat následující
schéma [PAPÍK, 2000], ale jedním ze souèasných (moná
vak èasovì kratích a pøechodných) výrazných trendù je
mobilní komunikace se systémy  zdroji informací (studnicemi) v prostøedí WAP technologie. V kadém pøípadì
mobilní komunikace je záleitostí budoucnosti a informaèní sluby jimi budou více zasahovány a budou se jí pøizpùsobovat nejen metodami vyhledávání, ale i formáty
dat. Jestlie se v poslední dobì knihovny (viz pøíspìvky
v elektronické konferenci Knihovna ze zaèátku roku 2001)
zabývají vyuitím WAP technologie, kterou vak osobnì
nepøeceòuji, je to správný postoj, by by mìlo jít o experiment. V kadém pøípadì pùjde øada vìcí vèetnì napøíklad zkoumání uivatelského chování otestovat. Taková
reakce ze strany knihoven je nesrovnatelná se situací pøed
nìkolika lety a jasnì dokumentuje, e konkurenèní výhoda je reálnou záleitostí i pro informaèní instituce a knihovny. Nereagovat na nové uivatelské prostøedí by znamenalo
zaostávat a nebýt v blízké budoucnosti partnerem lidí, co
informace a znalosti potøebují velmi rychle.

NÁRODNÍ KNIHOVNA, 12, 2001, è. 1

4. Vyhledávání informací koncovým uivatelem
versus vyhledání informací zprostøedkovatelem 
informaèním specialistou
Zprostøedkovaná i pøímá informaèní obsluha se posouvá kvalitativnì a kvantitativnì do jiných rovin. Existuje souèasná (konkurenèní) orientace výrobcù systémù a
producentù dat a iøitelù dat (napø. databázová centra) na
koncového uivatele pøes pøátelská rozhraní (user-friendly interface, human-centered interface). Informaèní prostøedník (information broker) a jeho role se posouvá do
nových smìrù [RUGGE  GLOSSBRENNER, 1994].
V síové struktuøe dneních systémù jsou bìnì uplatnitelné hypertextovì orientované struktury, které novì
ovlivnily vyhledávací metody a rovnì chování uivatelù pøi vyhledávání informací (napø. browsing vs.
analytické zpùsoby vyhledávání). V budoucnu se dá
pøedvídat irí uplatnìní i dalích technologií, jako jsou
napø. neuronové sítì aplikované do informaèních sítí a
prostøedkù vyhledávání. To umoní koncovému uivateli pracovat s informaèními systémy jetì více samostatnìji a cílenìji. Role informaèního specialisty, napø. reeréra, se posouvá dále [OLEARY, 1993, s.10-11], svým
zpùsobem by to mohlo být i smìrem k nové profesi typu
knowledge worker. Mùe to být ale i role v oblasti
systémové analýzy a projektování, informaèní pøípravy a uvádìní nových produktù na informaèní trh, do institucí, firem, uplatní se role informaèních konzultantù.
Zánik mezièlánkù a jeho vysvìtlení mùe být odvoditelné od nìkterých novodobých komunikaèních cest,
napø. zrodu digitálního dokumentu publikovaného ve
webovském prostoru ji na stranì jeho producenta, nikoliv 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 uivatel, èlovìk v komunikaci s informaèním
systémem èi informaèní slubou pøímou èi zprostøedkovanou informaèní institucí nebo informaèním specialistou,
je støedem celého problému, kolem kterého se odehrávají procesy vyhledávání informací. Není vak nutné
výhradnì toto chápat jen jako dùsledek humanizace pøiblíení výpoèetní techniky a
informaèních systémù èlovìku, ale je to zejména dùsledek silného konkurenèního prostøedí [napø. KESSELMAN  WATSTEIN,
1988] v oblasti vývoje a provozování poèítaèových a informaèních systémù a snahy oslovit zákazníka a produkt/slubu mu prodat.
Pøes humanistické poslání øady informaèních
systémù (nejen ve vìdì, kolství, medicínských
oborech, v kultuøe) uplatnit se v lidské spoleènosti a v její pospìch, potamo ve prospìch
èlovìka, který si rozumí s poèítaèem i bez
vìtích technických a technologických dovedností, tu dominuje ekonomický diktát. Cílem je vyvinout nové (intelektuální kapitál),
inovovat, a aspoò po krátkou dobu být na trhu
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bezkonkurenèní èi konkurencí neohroen, a umìní a
schopnost prodat.
Pøíklad:
Je mono dokumentovat prostøednickou roli ji starím experimentem, který se konal v CAS  Chemical Abstracts Service v roce 1988. Týkal se sledování chování
uivatelù [WARR  JACKSON, 1988, s. 68-72]. Po neformálních diskusích, které zapoèaly mezi korporacemi CAS
a ICI v roce 1984 a v nich ICI zastávala stanovisko, e
chemici jsou nejvhodnìjími finálními uivateli, kteøí mají
být zacvièeni jako uivatelé dialogových bází dat, protoe
ji mají zkuenosti z pouívání interaktivního systému,
zacvièil bìhem dalích dvou let táb CAS 88 chemikù z ICI
k vyuívání databáze CAS ONLINE. Cílem spoleèného
experimentu CAS a ICI bylo získat informace o potøebách
chemikù  finálních uivatelù (final user) CAS ONLINE a
o vyuívání této databáze. Výsledky poslouily také rozvoji CAS. V experimentu se jednalo o:
1. urèení efektivity zacvièení pro pouívání CAS
ONLINE pro finálního uivatele a pro informaèní pracovníky, kteøí jim byli nápomocni, a zhodnocení vhodnosti pøíruèek a dokumentace
2. zjitìní problémù, s nimi se finální uivatelé setkali
3. urèení poètu a druhu reerí, které je schopen dennì
udìlat finální uivatel
4. prostudování efektivity vyhledávání finálního uivatele
5. urèení druhu problémù pøi vyhledávání, které zpùsobily, e musí finální uivatel vyhledat pomoc informaèního pracovníka
6. studování reakce informaèních pracovníkù na vyhledávání finálních uivatelù
7. prostudování reakce øídících pracovníkù ICI vèetnì
názorù chemikù i informaèních pracovníkù na efektivitu nákladù na vyhledávání finálních uivatelù
8. zjitìní toho, jak by mohla CAS lépe slouit potøebám vìdcù  finálních uivatelù
Experiment trval 24 mìsícù (od prosince 1984 do prosince 1986). Zájem chemikù o experiment byl znaèný.
Nejdøíve jim vyhledávání informací zabíralo více èasu,
ne kdyby vyuívali jako prostøedníka informaèního pracovníka. Chemici vak chtìli databázi vyuívat sami bez
cizí pomoci.
Závìr k tomuto pøípadu: pokud koncový uivatel
v nìkterých oborech (chemie je toho názorným pøíkladem)
objeví schopnosti vyhledávat informace samostatnì a má
k dispozici pøíznivou èasovou strukturu, existuje tu i zájem si reere realizovat sám. Obvykle je také lépe provádí, nebo obor detailnìji zná a navíc zvládá úskalí informaèních zdrojù a komunikace s nimi.
Koncovým uivatelem dialogového systému je mono oznaèit uivatele, který se systémem komunikuje samostatnì, bez pomoci zprostøedkovatele a pravdìpodobnì bude informace samostatnì získané interaktivním
reimem z informaèního systému i dále zpracovávat a apli-
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kovat do svých výzkumù èi jiných èinností. Za jistých okolností mùeme povaovat za koncového uivatele také informaèního pracovníka (napøíklad reeréra, online retrieval specialist, online searching specialist apod.),
který je uivatelem systému za úèelem informaèní obsluhy koneèného (finálního) uivatele a získané informaèní výstupy mu pøedává. Informaèní specialista 
zprostøedkovatel (information broker) se tak stává partnerem experta, pro kterého je výstup urèen.
V tomto pøípadì koneèný uivatel nemusí být zatìován problematikou informaèního systému a vedením
dialogu s ním, ale staèí mu pouze zformulovat informaèní
poadavek vyplývající z jeho informaèních potøeb. Informaèní poadavek zpracuje pak v realizaci informaèní pracovník, a to samostatnì, nebo za pøítomnosti koneèného uivatele. R. VLASÁK cituje [1999, s.155-157] experta
Carlose CUADRU, který doporuèuje, aby koneèný uivatel byl u zpracování pøítomen. Pro naplnìní relevantního výstupu ve smyslu pertinence (obsahové relevance)
je to vdy ádoucí.
R. VLASÁK [1999] rozebírá celkem 3 zpùsoby, jak
uivatel (vìdecký pracovník, pedagog, manaer aj.) participuje na dialogovém zpracování reere a jak mùe
zasahovat do procesu vyhledávání informací a být souèástí interakce:






Uivatel zadá poadavek pouze verbálnì, komunikuje
pøi zadání se zpracovatelem a realizátorem (firma, informaèní instituce, informaèní kanceláø, knihovna) jeho
poadavku písemnì nebo osobnì, pøípadnì telefonicky, faxem, dnes i elektronickou potou, ale není u vlastního zpracování poadavku
Koneèný uivatel je pøítomen s reerním specialistou
u terminálu a reerní dotazy mùe usmìròovat
v prùbìhu vyhledávacího dialogu, aby realizovaná reere byla pøedevím obsahovì relevantní (pertinentní). Technologii komunikace provádí vak informaèní
specialista a uivatel jí nemusí být zatìován
Uivatel si poadavek zpracovává samostatnì bez asistence informaèního experta, co mu dnes v pøípadì
neznalosti dotazovacího jazyka umoòují systémy øízených menu, anebo graficky orientovaná rozhraní,
èasto dnes na bázi hypertextu, s prvky intuitivního ovládání apod.

Zavedení pojmu koneèný uivatel a koncový uivatel se jeví pro výklad z pozice informaèní a knihovní
vìdy jako celkem dùleité, nebo se v komunikaci objevuje mezi uivatelem a systémem dalí prvek èi dokonce
více prvkù v podobì informaèních prostøedníkù.
Z praktického hlediska tato terminologická záleitost není
a tak podstatná.
Informaèní brokering mùe být typovì rozliován,
napø. dle druhù dokumentù (napø. DDS broker), oborového zamìøení, dle technologií (napø. online specialista 
reerér), které jsou vyuívány, dle právní formy subjektù (firma, databázové centrum, knihovna, informaèní støedisko) i jinak. Tématem informaèního zprostøedkování se
zabývá ve svìtì øada strukturnì zpracovaných publikací a
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vychází i specializované èasopisy, napø. Information Services and Use. V podstatì jde o jeden z klíèových aplikaèních výstupù oboru informaèní a knihovní vìda.
Za vechny prameny zabývající se informaèním brokeringem ve svìtovém kontextu je mono uvést
napø. publikaci autorky S. RUGGEOVÉ [1995] sepsanou spolu s A. GLOSSBRENNEREM.
Jednou ze souèasných slueb spojených se schopnostmi vyhledávání informací je právì pøíprava (vzdìlávání) uivatelù dialogových a s nimi provázaných slueb.
Tento fakt zdùrazòuji a podporuji tezi o dùleitosti pøípravy uivatelù. Je to i v duchu pøemìny role informaèních pracovníkù v urèité poradce a kolitele, kdy informaèní poradenství v éøe øízení znalostí bude intelektuálnì
nároènou a uznávanou profesí, která doplní stále se zlepující uivatelská rozhraní a navigaèní prostøedky uivatelù v pøemíøe informaèních zdrojù.
Aktuální je také brokering malých informaèních podnikatelských subjektù [OLEARY, 1988, s. 24-30, takté 1993]. A.S. WARNER [1988, s. 20-24] povauje informaèní poradenství za zajímavý podnikatelský obor.
Konzultanti a malé konzultaèní firmy se stali souèástí obchodního podnikání v informaèním prùmyslu. Smyslem
takového podnikání jako informaèního poradce je zprostøedkovat efektivní vyuití dostupných informaèních zdrojù nabízených svìtovými i regionálními slubami. Zejména dialogové sluby pro koneèného  nezkueného a
nekoleného  uivatele tuto pomoc vyadují (zejména
pokud se tyto sluby pojí k velkým databázovým centrùm)
a nezmìní to ani fakt souèasné pøátelskosti dialogových
systémù via WWW rozhraní. I pøes schopnost ovládat komunikaci s centrem ze strany uivatele tu hraje roli celá
øada jiných dovedností a zkueností, které koncový (resp.
i koneèný) uivatel nemohl vìtinou nikde nabýt, pokud
k systému pøistupuje poprvé.
Výbìr databáze a hostitelského centra (hosta) na
základì zkueností èi speciálních metod výbìru (napø.
DIALINDEX, STN Index, CrossFile, CrossSearch, DIALOG Company Name Finder, DIALOG Product Codes
Finder èi DIALOG Journal Name Finder, pøíkazové funkce typu SELECT v STN International èi RANK v DIALOG
Corporation umoòující jednoduché srovnání dle urèitých
kritérií nám pozdìji vak nápomocných v rozhodování,
jaký zdroj je lépe vyuít, aj.) jsou jedny z nejpodstatnìjích postupù reerní strategie, co je povaováno u za
know-how informaèního poradce [blíe PAPÍK  MICHALÍK  MICHALÍK  NOVÁÈEK, 1998, také PAPÍK,
2000].
Malé poradenské firmy tak, jak je popisuje A. S.
WARNER [1988] nebo OLEARY [1988], nacházejí místo
i u nás a nabízejí sluby korporacím, které si nechtìjí
informaèní pracovníky dret zamìstnanecky. Vyuití je také
moné, kdy korporace  v roli koneèného uivatele  potøebuje øeit informaèní potøebu ve vìcnì jim vzdálených oblastech (napø. patentové zdroje a na nì vázané
sluby a dalí zdroje prùmyslovì právní ochrany vyadují
odborníka s velkými zkuenostmi, zvlátì pokud si chceme být jisti úplností informaèních výstupù pro pøípad soud-
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ních  arbitráních jednání, anebo právì preventivnì pøed
nimi).
Jednou z výhod podnikání v této oblasti je, e 75 %
jednou zpracovaných podkladù pro konkrétní informaèní
èinnost mùe být nìkolikanásobnì informaèními poradci vyuito. Ovem pøi dodrení etických zásad obchodních a informaèních. Tento marketingový prvek pak èiní
brokering informací podnikatelsky zajímavý.
V Èeské republice je situace obtínìjí, nebo lidé
nejsou plonìji a detailnìji informováni o dùleitosti informaèních zdrojù, èasto nemají základní informaèní dovednosti 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 pøeívání malých firem informaèního poradenství a brokeringu. Ve svìtì
 zejména v USA  je situace pøíznivìjí, i kdy konkurenènì vypjatìjí, nebo subjektù na trhu je relativnì
mnoho.
Pøíklad:
Typickou organizací sdruující právì uvedené informaèní poradce mùe být Asociace nezávislých informaèních profesionálù (AIIP, URL: http://www.aiip.org). Zajímavým postøehem je fakt, e tito lidé se sdruují
kolem periodik DATABASE a ONLINE (blíe mono
http://www.onlineinc.com) vìnujících se problematice dialogového vyhledávání a dialogových slueb. Z èinnosti a
z osobní komunikace se èleny AIIP usuzuji, e napøíklad
v USA je to dobrý a efektivní pøíklad malého, ale svobodného podnikání. Malé subjekty informaèního trhu ijí
v symbióze s velkými subjekty informaèního prostøedí.
Pøes pøátelská uivatelská rozhraní systémù jsem názoru (na základì pozorování a vyhodnocování vlastních
praktických zkueností), e pøedevím navigace a orientace a pøípadná volba informaèního zdroje ve velké
nabídce informaèních zdrojù mùe být pro uivatele dezorientující a frustrující, pokud nemají pøedchozí zkuenosti. Koneèný uivatel vyuívá slueb informaèního
specialisty zámìrnì, aby uetøil èas a ochránil se od pøípadných stresù. Víceménì mùeme zde pracovat
s pojmem outsourcing pro oblast informaèních slueb.
Ve sdílené síové ekonomice je nutné se zamìøit na
èinnosti, které jsou zvládány organizací nejvíce a nejlépe,
a jiné èinnosti delegovat mimo organizaci (v tomto pøípadì mimo uivatele). Z tohoto dùvodu informaèní brokering poskytující sluby koneèným uivatelùm má význam a perspektivu, budou-li se jiné subjekty na trhu takto
modernì chovat v duchu outsourcingu.
5. Je internet zadarmo a je internet jediným a nejlepím zdrojem informací?
Napøíklad internet, o kterém si vìtina uivatelù
myslí, e je v podstatì zdarma a e øeí informaèní potøebu vìtiny uivatelù (co je mýtus), je dnes rozvíjen ve
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vech jeho slubách, rozhraních, vyhledávacích mechanismech, filtrech, prostøedcích obsahové administrace,
technické a softwarové administrace, anebo tvorby dokumentù a bází dat prezentovaných a vystavených v síovém
prostøedí právì proto, e se oèekává dynamická a expandující doba e-commerce neboli elektronického obchodu. Novì vytváøené prostøedky vyhledávání na internetu
vznikají témìø zásadnì s nìjakým podnikatelským plánem, tedy pro úèely e-commerce. Proè vznikají vyhledávací prostøedky, to si vyaduje speciální komentáø pøesahující rozsah pøíspìvku, anebo se k nìmu vrátíme pozdìji
v odborném èlánku, který se bude vìnovat problematice
search engines v prostøedí internetu.
Uivatelùm, 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) sdruují, fúzují a jejich akcie na svìtových burzách (mj. dnes
smìøovaných do elektronických forem) jsou a nekriticky
nadhodnocené (viz za vechny pøíklady akcie spoleènosti
Yahoo na burze, http://www.yahoo.com).
Pøíklad:
Pøíkladem orientace IS/IT na koncového uivatele
z pohnutek konkurenèních mohou být dnení dialogové
sluby komerèních databázových center. Sluby center a
metody pøístupu k nim jsou dnes zásadnì postaveny na
pøívìtivém uivatelském rozhraní a na principu grafického rozhraní (graphic user interface, GUI). Kadé databázové centrum má kromì klasického (konzervativního)
pøístupu na úrovni textového reimu, který vyhovuje pokroèilým uivatelùm zvládajícím pøíkazový jazyk, také
hypertextovì orientovaný WWW pøístup. Hypertextovì
orientované rozhraní se zavádìlo v posledních letech a
jednotlivá svìtová databázová centra se doslova pøedhánìla, èí nabídka bude v rozhraní WWW úplnìjí a s lepími
vyhledávacími rozhraními. Jejich výèet by byl neúmìrnì
dlouhý, a proto odkazuji na publikaci PAPÍK  MICHALÍK  MICHALÍK  NOVÁÈEK, 1998, s. 148-200.
Povauji orientaci dialogových informaèních systémù
(center) na uivatele jednotlivých pracovních stylù (výzkumník, uèitel, obchodník apod.) nebo dokonce oborù
(chemie, telekomunikace, strojírenství, medicínské obory
aj.) za trend. Jde rovnì o významný obchodnì-psychologický a marketingový prvek strategie tìchto informaèních subjektù producentského nebo zprostøedkovatelského typu ve snaze uspìt s nabízeným systémem a s jeho co
nejvíce integrovanými slubami u koncového uivatele.
Tyto dialogové sluby za úèelem poskytnout uivateli potøebný druh èi typ informací se mohou vztahovat
k jednomu systému, ale i k více systémùm, stejnì tak
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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 (portals, vortals), které integrují související informace a sluby v co nejvìtím komfortu na jednu plochu webovského dokumentu. Uivatel tak má vekeré nabídky produktù
a slueb, stejnì tak propojení na dalí systémy a sluby
vizualizované v jednom informaèním prostoru a
v pøijatelné konzistentní formì.
V poslední dobì portály zamìøené na uivatele poskytují i profesionální online centra [POYNDER, 1999,
s.143-146]. Zøizování portálù typu Sci-Tech nebo Business se stalo dokonce pøedmìtem konkurenèního boje (napø.
STN International  viz blíe http://www.cas.org nebo http://
fiz-karlsruhe.de, Dialog Corporation  viz blíe 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 dalích). Cílem je poskytnout
nejen uivatelsky pøívìtivý pøístup k databázovým zdrojùm,
ale zároveò i dalí referenèní informace, pochopitelnì se
zájmem dosáhnout co nejlepího marketingového efektu pøi
vyuití placených informaèních slueb.
Systém se mùe cílenì zamìøovat speciálním uivatelským rozhraním a specificky vedenou komunikací
na rùzné kategorie koncových uivatelù, jak u bylo naznaèeno. Napøíklad souèasná databázová centra vytváøejí
ji zmínìné webovské portály, kde informace zde prezentované mají výhodu jednoho umístìní a dále toho, e
jsou provázány. Portály jsou orientovány na cílovou skupinu (napøíklad na obchodníky, právníky, informaèní specialisty nebo na vìdeckou komunitu urèitého oboru, zaèínající uivatele, pokroèilé uivatele), anebo tematicky.
Výbìrovì lze na základì zkueností uvést èasté orientace portálù:











orientace na uivatele z oblastí obchodu, financí, ekonomiky
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 humanitních 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 uivatele ve kolách
orientace na nové uivatele s moností vyzkouet bezplatné a zkuební pøístupy ke zdrojùm

6. Souèasné pøístupy k problematice vyhledávání
informací
Na problematiku vyhledávání lze pohlíet mnohostrannì a jako na mezioborovou disciplínu. Informaèní a knihovní vìda se velmi intenzivnì zabývá problematikou
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vyhledávání informací. T. SARACEVIC [1997, s. 175190] se spoluautorem P. KANTOREM a spoluautorkami
A. CHAMIS, D. TRIVISON zmiòují nìkolik základních
smìrù (kadý z nich zasluhuje dlouhý a speciální rozbor):






èinnost vycházeje z praktických zkueností reerního specialisty) z dùvodu jeho íøe souvislostí (viz následující obr.).

interakce s informaèními systémy [BELKIN, VICKERY]
informaèní potøeby a uití informací [DERVIN, NILES]
psychologický výzkum v oboru human-computer interaction [BORGMAN]
projektování systémù, napø. zaloených na øízených
menu [SHNEIDERMAN]
online vyhledávání v databázích [FENICHEL, BELLARDO]

7. Etapy vyhledávacího procesu
Reerní (vyhledávací) proces mùe být sloen
z následujících krokù [GOLDMANN, 1992, s. 75]:






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

Graficky mùeme vidìt ji konkrétní etapu vlastní
relace také názornì na obrázku níe [BUDIL  KASTL,
1989]. Funkce tisku deklarovaná GOLDMANNEM [1992,
s. 75] není ani v podstatì nutná, protoe pøi pouití funkce
typu capture neboli záznamu relace do pøechodného nebo
pøedem nadefinovaného a pojmenovaného souboru jsou
data uloena pro dalí zpracování a rùzné formy výstupù.
Je dostateèné pouít pøíkazu k zobrazení typu DISPLAY,
TYPE, SHOW apod. V pøípadì grafického rozhraní,
pøíkaz mùe být nahrazen ikonou.
Prùbìh relace s dialogovým systémem

Proces vyhledávání informací v dialogových systémech radìji roziøuji o model, který aplikuji do výuky nových uivatelù dialogových systémù a studentù (zkoueno a
provozováno ve výuce na ÚISK FF UK v pøedmìtu Reerní
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8. Elementy dialogového vyhledávání
Jedním z nejdùleitìjích elementù efektivního procesu vyhledávání jsou operátory. Booleovské (pojmenováno po Georgi BOOLEOVI, 1815-1864) operátory
mají nejirí pouití, ale také své limity. Booleovský model vyhledávání je velmi úèinný, ale je rovnì velmi kritizován. Mnohé dokáí napravit tzv. proximitní (vzdálenostní) operátory, jich je nìkolik druhù, ale vývoj
postoupil dále. Nìkteré vyhledávací systémy u pracují
na principech tzv. fuzzy logiky, ale rozhodnì to není bìné v nejvìtích a nejrozíøenìjích informaèních systémech. Velkou podporou klasických databázových systémù (sofistikovaných), ale i vyhledávacích prostøedkù pro
internet, jsou proto proximitní operátory. Operátory a
dalí elementy je obecnì mono rozdìlit:






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

Vyhledávací systémy na internetu (search engines) nepracují zcela bìnì s pokroèilými metodami vyhledávání
na principu pouívání vyích operátorù  napøíklad pro-
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ximitních (pøíkladem za vechny je AltaVista: http://
www.av.com, http://altavista.digital.com). Je to vak mnohdy výhodné: tvùrci toti sázejí na intuitivní zpùsoby vyhledávání (za desítky moností pøíklad vyhledávacích internetovských prostøedkù: http://www.google.com nebo
http://askjeeves.com).

Pøíklad pouití operátorù
Vyhledávání v prostøedí sofistikovaných databázových zdrojù je stále nejefektivnìjí a nejrychlejí. Na
zaèátku vak potøebuje tento zpùsob získávání zdrojù alespoò základní informaèní dovednost a pøehled. Naprostá
vìtina uivatelù vak o takových zdrojích, kde se vyskytují ty nejvhodnìjí  nejvíce relevantní  dokumenty, neví.
Je to dáno nìkolika bariérami. Ta finanèní není vdy zásadní (viz napøíklad konsorciální øeení nákupu informaèních 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 finanèních omezení, se mnozí uivatelé orientují pouze na
volnì pøístupné informace na internetu, které jsou mnohdy bezcenné, anebo zkreslené. Dá se dokumentovat mnoha praktickými pøíklady, jak informace získané
z internetu mají dezinformaèní charakter.
9. Hodnocení systémù
Problematikou vyhledávání se prolíná ètveøice pojmù:





relevance
pertinence
úplnost
pøesnost

Následující obrázek ukazuje vztahy mezi mnoinami
dokumentù, které existují v procesu vyhledávání v dialogovém systému.
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Vztahy úplnosti a pøesnosti je nejlépe pozorovat
z následujících obrázkù [KOWALSKI, 1997, s. 4-7]  první 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 shromaïování informací se mùeme rozhodnout, zda chceme vyuít desítky a tisíce rùznorodých zdrojù na internetu, na které nás upozornily
napøíklad vyhledávací nástroje, do kterých jsme vloili nae
zájmová témata prostøednictvím klíèových slov (termínù)
v logických kombinacích (booleovské, vzdálenostní operátory), anebo zda chceme pracovat se zdroji pokud mono
soustøedìnými do jednoho místa, resp. správnìji do jednoho elektronického prostoru. Tìmito místy jsou databázová centra, témìø vdy zaloená na profesionálních a komerèních základech, pøièem je nutné navázat nejdøíve
smluvní vztahy a sluby vdy 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 dalích vìtích sítí typu WAN  Wide Area Network).
K problematice vyhledávání v prostøedí databázových center a digitálních knihoven se vrátíme v dalích
pokraèováních stejnì tak, jako se vrátíme k vyhledávacím
prostøedkùm na internetu. Tento pøíspìvek má rovnì za
cíl dát problematiku do souvislostí informaèní a knihovní vìdy (information and library science) a dalích oborù,
které s ní sdílí rozhraní. Dílèím cílem bylo také umístit
problematiku do souvislostí s problematikou knowledge
managementu, která se informaèních a knihovnických institucí výraznì týká.
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