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Následující oddíl sborníku obsahuje návrhy k dalšímu
rozvoji současných vyhledávacích procedur na základě
podnětů z jiných vědních oblastí. Psychologickou teorii
tzv. personálního konstruktu doporučuje M. A. BURKE
využít pro klasifikaci a vyhledávání fotografií. C. A. BEAN
a R. GREEN znovu připomínají možné využití koncepce
tzv. rámců (frames) zejména v tezaurech. Rámce mohou
zvýšit míru úplnosti (recall) při vyhledávání, neboť porov-
návají významovou podobnost textů na úrovni vět a výro-
ků, nikoli jen na úrovni slov a slovních spojení. Spíše
softwarovou inovací je návrh propojit správu tezauru
s vyhledávacím systémem v síťovém prostředí pro mezi-
národní projekt CAMed (M. LEI ZENG, Y. CHEN)

Poslední rozsáhlá skupina příspěvků zahrnuje pro-
jekty a experimenty, které se zabývají transformací tra-
dičních vyhledávacích nástrojů pro síťové prostředí.
Důkladnou, historicky i teoreticky fundovanou studii
k problematice kontroly a unifikace názvů a jmen indivi-
duálních entit (authority control) zpracovala M. I. COR-
DEIRO s odkazem na standardizační aktivity IFLA (pra-
covní skupina FRANAR). Výzkumný tým vedený E. T.
O’NEILEM připravil a zčásti i ověřil projekt úpravy Před-
mětových hesel Kongresové knihovny (LCSH) se zjed-
nodušenou syntaxí FAST, v němž jsou tradiční podhesla
nahrazena fasetami místa, formy a času. F. J. DEVADASON
popisuje experimentální systém odvozený z ideje tzv.
klasauru (propojení tezauru a klasifikace) a Rangana-
thanovy fasetové koncepce, resp. z její verze z roku 1964.
Připouští však, že tento systém bude v praxi příliš sofisti-
kovaný, a tedy i pracný. C. J. GODBY a J. STULER infor-
mují o výzkumném projektu, v němž zjišťují možnosti vyu-
žití Třídění Kongresové knihovny (LCC) k vytvoření
znalostní báze, automatické klasifikaci plných textů a je-
jich zpřístupnění na webu. Editor sborníku a zřejmě spiri-
tus agens celé konference I. C. McILWAINE věnoval své
vystoupení aktuální problematice MDT. Zdůraznil postup-
nou fasetizaci jeho některých částí, jakož i radikální změ-
nu dlouho zanedbávaného a zdlouhavého revizního
mechanismu MDT. Upozornil na systém GERHARD
(Eidgenössischen Technischen Hochschule v Curychu),
který je zatím nejpropracovanější aplikací MDT pro využi-
tí ve webovém prostředí. MDT má v tomto prostředí také
šanci fungovat jako geografický slovník a jako pro-
středník mezi mnoha různými přirozenými jazyky.
V závěrečném příspěvku porovnali D. VIZINE-GOETZ
a R. THOMPSON rešeršní kvalitu, resp. výkonnost data-
báze OCLC NetFirst s výsledky dosaženými při použití
Deweyho desetinného třídění.

Sborník je doplněn seznamem účastníků a rejstříkem
názvů, zkratek a klíčových slov obsažených v textech pří-
spěvků.
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„Jaká je dobrá kniha o vyhledávání informací?“ To je
otázka, kterou lze slyšet velmi často, a to nejen mezi stu-
denty zaměřenými na informatiku, popř. informační vědu
a práci s informacemi obecně. Odpověď nikdy nebyla jed-
noznačná. Dlouhá léta byl výběr omezen na knihy, na
nichž se podílel Gerard Salton. Jednalo se především o tyto
publikace:

� SALTON, Gerard, MCGILL, Michael J. Introduction to
modern information retrieval. New York : McGraw-Hill,
1983. 448 s.

� SALTON, Gerard. Automatic text processing : the trans-
formation, analysis, and retrieval information by com-
puter. Reading (MA) : Addison-Wesley, 1988. 530 s.

Doporučovanou „klasikou“ byla také kniha od Van
Rijsbergena z roku 1979 (VAN RIJSBERGEN, C. J. Infor-
mation Retrieval. London : Butterworths, 1979. 208 s.
Dostupná též na: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/
Preface.html).

V 90. letech 20. století došlo k nárůstu zájmu o pro-
blematiku vyhledávání informací jednak ze strany uživa-
telů, jednak z hlediska vývoje potřebného softwaru. Dů-
vody jsou zřejmé – nastoupený trend dostupnosti
informací v elektronické primární podobě, který pak byl
ve 2. polovině 90. let ještě zvýrazněn expanzí internetu a
služby WWW. Jakkoli lze považovat výše uvedené mo-
nografie za nadčasové, bylo zapotřebí zohlednit nové vli-
vy a nové výzvy, a proto vznikla recenzovaná kniha, která
se snaží zmíněnou mezeru zaplnit.

Kniha vyčerpávajícím způsobem předestírá proble-
matiku vyhledávání informací z počítačového hlediska.
Jsou zde uvedeny algoritmy, vzorce, principy fungování
různých informačně-vyhledávacích modelů, dotazovacích
jazyků, indexů, uživatelského rozhraní a vizualizace in-
formací. Devět kapitol je dílem obou hlavních autorů, o šest
se pak podělili další přední odborníci.

Knihu lze použít jako učební text pro různé úrovně
čtenářů. V úvodu jsou navržena variantní schémata čet-
by jednotlivých kapitol. Uvedená schémata ostatně odů-
vodňují pro někoho možná netradiční řazení kapitol, ve
kterém je např. kapitola věnovaná hodnocení úspěšnosti
vyhledávání zařazena již před problematiku dotazova-
cích jazyků a indexování. Každá kapitola obsahuje
v závěru bibliografický komentář, který doporučuje ke stu-
diu další relevantní publikace. Samotný seznam prame-
nů pro celou knihu je úctyhodný – zahrnuje 852 položek.
Podrobnější představu o obsahu knihy si lze udělat na
základě stránky http://sunsite.dcc.uchile.cl/irbook/, kde je
mj. zpřístupněn úplný obsah, předmluva, dvě vybrané
kapitoly (Úvod a kap. 10 – Uživatelské rozhraní a vizuali-
zace) a slovník pojmů.

Kniha je užitečná nejen pro svůj téměř encyklopedic-
ký přehled, ale i při hlubším zájmu o některý ze specific-
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kých problémů vyhledávání informací. Za úspěch lze po-
važovat, že se autorům podařilo zohlednit vlivy internetu
prakticky ve všech aspektech vyhledávání informací. Au-
toři považují za samozřejmé, že internet narušil některá
paradigmata. Celá řada tradičních principů je modifiko-
vána: práce s kořeny slov (stemming) či vylučování
stopslov poněkud ustoupila do pozadí (nicméně to platilo
v době vydání knihy, nyní je opět trochu jiná situace), vzni-
ká poptávka pro strukturovaném vyhledávání, které naru-
šuje obvyklé vnímání textu v lineární podobě apod.

Úvodní kapitola vymezuje oblast vyhledávání infor-
mací včetně krátké diskuse o vlivu internetu. Kapitola 2
představuje různé modely používané pro vyhledávání
informací – booleovský, vektorový, pravděpodobnostní  –
včetně jejich alternativ či rozšíření (fuzzy množiny, neuro-
nové sítě, bayesovské sítě apod.). Kapitola 3 probírá
možnosti hodnocení efektivnosti vyhledávání (úplnost,
přesnost) včetně alternativních přístupů, zmiňuje i testo-
vací kolekce dokumentů. Kapitola 4 je věnována dotazo-
vacím jazykům, kapitola 5 pak zpracování dotazů. Kapi-
tola 6 ukazuje možnosti vyhledávání ve smíšených
dokumentech, přičemž je zpracována problematika me-
tadat, značkovacích jazyků a různých multimediálních
formátů. Kapitola 7 je zaměřena na specifické textové
operace (stemming, stopslova, výběr indexovaných ter-
mínů, role tezaurů, shlukování dokumentů, komprese tex-
tu). Kapitola 8 podrobně popisuje datové struktury a al-
goritmy pro vyhledávání (invertované soubory, jiné textové
indexy, sekvenční vyhledávání, porovnávání vzorů, struk-
turované dotazy aj.). Kapitola 9 je úvodem do problema-
tiky paralelního a distribuovaného vyhledávání. Cílem

kapitoly 10 je přiblížit vliv uživatelského rozhraní a vizua-
lizace výsledků vyhledávání na efektivnost práce uživa-
tele. Kapitoly 11 a 12 rozpracovávají specifické problémy
multimediálních informačních systémů. Kapitola 13 je vě-
nována vyhledávání informací v prostředí webu, přičemž
jsou uvedeny principy fungování základních typů vyhle-
dávacích služeb (vyhledávací stroje, metavyhledávací
služby, katalogy), rozebrán je také vliv hypertextových
odkazů. Kapitola 14 pokrývá tradiční bibliografické systé-
my. Kapitola 15 seznamuje čtenáře s principy digitálních
knihoven. V samostatné příloze je detailně popsán Por-
terův algoritmus pro stemming, součástí knihy je rovněž
slovník pojmů.

Přestože jsou jednotlivé kapitoly napsány velmi fun-
dovaně, nepodařilo se vzhledem k počtu spoluautorů
vyhnout určitým rozporům. Například v jedné kapitole jsou
konstatovány fundamentální lexikální problémy při zpra-
cování textu, zatímco jinde je prezentována technika, kte-
rá vychází z předpokladu, že zpracování textu je triviální.

Kniha sice vyšla již před téměř pěti lety, ale stále má
co říci; řada poznatků je nadčasová nebo je platná i dnes
– jsou zde např. popisovány principy algoritmu Page-
Rank (Google), který v době vydání knihy teprve začínal
dobývat svět webových vyhledávacích strojů. Kromě toho
od té doby žádná jiná monografie s podobnou šíří záběru
nevyšla. Je pravda, že se od roku 1999 objevila řada
významných podnětů, jako je např. vyhledávání v XML
dokumentech, sémantický web, využití ontologií apod.,
ale to nic neubírá na konstatování, že knihu lze stále po-
važovat za solidní odrazový můstek pro proniknutí do prin-
cipů vyhledávání informací.
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