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Předmluva 

 

V průběhu svého studia i praxe jsem se setkávala s pojmem „informační služby 

s přidanou hodnotou“. Zajímalo mě, co tvoří hodnotu, kterou poskytovatel služby 

přidává, a které konkrétní služby se dají takto popsat a proč. V neposlední řadě jsem 

si kladla otázku, zda se problematika neřeší pouze v akademické rovině, příp. 

v informačně brokerském prostředí. Byla jsem zvědavá, jak se k pojmu staví např. 

veřejné knihovnictví a jaký mu dává obsah. 

 

Při volbě tématu mě nesporně ovlivnily přednášky, články a názory PhDr. Richarda 

Papíka, Ph.D., krátká praxe ve společnosti WellPeg, dceřiné společnosti firmy 

Tovek, a spolupráce s organizací SCIP CZECH. 

 

Vzhledem k zadání jsem diplomovou práci rozšířila o průzkum situace v poskytování 

informačních služeb s přidanou hodnotou v České republice. Výsledky průzkumu 

myslím vhodně doplňují teoretickou složku práce. Část o studijně rozborové činnosti 

jsem rozšířila o další příklady služeb s přidanou hodnotou a oblasti jejich aplikace. 

Explicitně jsem vypustila kapitolu, která se měla věnovat komunikaci výsledků 

informační činnosti a jejímu vlivu na vnímání a rozhodování. Tuto problematiku 

jsem jen zmínila na relevantních místech v textu. 

 

Hlavním cílem práce je zmapovat přidanou hodnotu v informačních službách a 

poskytnout základní přehled o službách, které s přidanou hodnotou pracují. Dalším 

cílem je udělat jakousi sondu a nabídnout čtenáři této diplomové práce pohled na 

situaci v České republice prostřednictvím výsledků provedeného kvalitativního 

průzkumu. 

 

Při zpracovávání diplomové práce jsem mj. využila metodu brainstormingu a 

následného seskupování nápadů do souvisejících celků, což mi pomohlo vytvořit 

obsah a strukturu práce. 
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Obr. 1: Nástěnná mapa seskupených témat navržených při brainstormingu 

 

Pro přípravu práce jsem částečně využila studijně rozborovou zprávu s názvem 

Kvalita informačních služeb s přidanou hodnotou [Pojerová, 2006]. 

 

Téma jsem měla možnost konzultovat s mnoha odborníky v rámci vedení rozhovorů, 

které jsou součástí průzkumu, i při jiných příležitostech. Zaznamenala jsem 

nejednotnost v pojetí tématu a terminologie, ba dokonce rozpaky. Uvědomila jsem si, 

že se na téma musím podívat ze tří úhlů. Na druhou stranu mě potěšila vstřícnost a 

snaha oslovených informačních specialistů při zodpovídání otázek i zájem a 

očekávání některých knihovníků. 

 

Po první, úvodní kapitole následuje kapitola zabývající se obecně informačními 

službami: jejich definicí, charakteristikou, vývojem, významem a typologií, včetně 

mého vlastního rozdělení informačních služeb na veřejné knihovnické a informační 

služby, služby podnikových informačních středisek a služby informačního 

brokeringu. 
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Ve třetí kapitole jsem se snažila přidanou hodnotu definovat napřed z ekonomického 

hlediska a potom jsem se snažila najít vhodné vyjádření přidané hodnoty pro oblast 

informačních služeb. Navrhla jsem tři východiska, která jsem stručně popsala 

v podkapitolách. V závěru kapitoly jsem se věnovala vztahu přidané hodnoty ke 

kvalitě informací a informačních služeb. 

Prezentace průzkumu a jeho výsledků tvoří čtvrtou kapitolu o situaci v poskytování 

informačních služeb s přidanou hodnotou, resp. nadstandardních informačních služeb 

v České republice. Průzkum, přepis rozhovorů a odpovědi 21 informačních 

specialistů zařazených do přílohy, považuji za jednu z nejzajímavějších částí 

diplomové práce. 

Pátá kapitola stručně charakterizuje některé konkrétní informační služby s přidanou 

hodnotou a jejich využití. 

Kapitola číslo šest pojednává o technologiích určených pro práci s informacemi, 

především analytických nástrojích. 

V sedmé kapitole nastiňuji, kam bude směřovat vývoj informačních služeb 

s přidanou hodnotou. 

Závěrečná, osmá kapitola shrnuje celou práci a hodnotí dosažení cílů. 

Vlastní diplomová práce má 94 stran a 42 stran příloh. Informační zdroje v textu 

cituji pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Seznam použitých zdrojů je 

uveden na konci práce. Způsob citování respektuje normu ISO 690 a ISO 690-2. 

Chtěla bych na tomto místě srdečně poděkovat vedoucímu diplomové práce, PhDr. 

Richardu Papíkovi, Ph.D., který mě provázel celým procesem jejího vzniku. Dále 

bych chtěla znovu poděkovat všem účastníkům průzkumu za jejich ochotu podělit se 

o zkušenosti a názory a za laskavost, se kterou mě přijali. V neposlední řadě bych 

ráda poděkovala všem dalším konzultantům a lidem, kteří mi při tvorbě diplomové 

práce pomohli a podporovali mě. 
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1. Úvod 

 

Když přestává být činnost užitečná, sbírej informace; když 

přestávají být užitečné informace, spi. 

Ursula K. Le Guin 

 

V oblasti informačních služeb se často hovoří o tzv. přidané hodnotě, kterou 

zpracovatel obohacuje původní informace nebo služby, jež poskytuje dále uživateli. 

Nabízí mu tak kvalitativně vyšší úroveň služeb – pokročilé zpracování informací – 

aby uživateli usnadnil především rozhodování a ušetřil mu tím čas. A protože čas 

jsou peníze, bývají informační služby na této úrovni často zpoplatňovány. Cena se 

šplhá tím výše, čím je zpracování náročnější nebo informace exluzivnější. 

 

Nežijeme však v ryze komerčním prostředí, a tudíž nemůžeme vyjadřovat hodnotu 

pouze penězi. Činnost veřejného a neziskového sektoru se sice odborníci pokoušejí 

kvantifikovat, ale spíše se jim to nedaří. Proto je obtížné uvažovat o přidané hodnotě 

ve veřejných knihovnických službách stejným způsobem jako v komerčním 

prostředí. 

 

Nejzajímavější by bylo zjišťovat, jak vnímají onu přidanou hodnotu sami uživatelé. 

Jsem přesvědčena, že jinak ji budou vnímat lidé, pro které je přísun např. analyticky 

zpracovaných informace existenčně důležitý, a jinak lidé, kteří informace využívají 

pro zábavu. 

 

Domnívám se, že témata týkající se poskytování vyššího typu informačních služeb 

jsou v dnešní době aktuální hned z několika důvodů. Za prvé budou mít své místo ve 

znalostní společnosti, v níž pouhé informace neobstojí, ale bude nutné zasadit je do 

konkrétního kontextu, vyhodnotit a použít jako znalosti. Za druhé se takové služby 

budou čím dál více uplatňovat v České republice v podmínkách ekonomického růstu, 

růstu životní úrovně obyvatelstva a globalizace, která prohlubuje konkurenční boj na 

všech frontách (od nadnárodních celků až po jednotlivce). V neposlední řadě nahrává 
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rozvoji informačních služeb s přidanou hodnotou např. nová struktura 

vysokoškolského studia informačně-knihovnických oborů, které bude možné 

kombinovat s jiným oborem a zvolit si tak specializaci na určitou oblast práce 

s informacemi. 

 

Informační specialisté by se prostřednictvím svých služeb měli snažit přiměřeně 

zásobovat uživatele užitečnými informacemi, které mají bezprostřední vazbu na 

jejich konání, a ne je nechat usnout. Probuzení by nemuselo být vždy příjemné. 
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2. Informační služby 

2.1 Definice a charakteristika informačních služeb 

 

Pro pojem „informační služby“ existuje i jen v oboru informační věda a knihovnictví 

velké množství definic. Záleží na úhlu pohledu, kritériích, která chce autor definice 

zdůraznit, i na míře kreativity, se kterou pojem vymezuje. 

 

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)1 vymezuje 

informační služby velmi obecně jako „služby poskytované knihovnami, informačními 

institucemi nebo jinými organizacemi, jejichž účelem je zprostředkování informací ve 

všech formách a oborech lidské činnosti“. 

 

Podle Harrod's librarians' glossary and reference book2 jsou informační služby 

„obecně použitelný termín pro služby knihovnické a jiné instituce, jejichž hlavní rolí 

je shromažďování, analýza, rozšiřování a prezentace informací. Takové informace 

mohou být organizací uchovávány, shromažďovány na požádání nebo distribuovány 

za účelem propagace“. 

 

R. Papík [1999] chápe informační služby jako „aplikační část oboru informační 

věda“. Ujišťuje, že informační služby ze své podstaty a z hlediska informační vědy 

byly, jsou a bezpochyby budou napojené na klasický informační cyklus: 

 

                                                 

1 KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), 2003. 
2 Harrod's librarians' glossary and reference book, 2005, s. 353. 
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Tab. 1: Cyklus informací 

 

Dále se R. Papík domnívá, že je nutné vnímat informační služby v kontextu 

určitého oboru, množiny nebo průniku oborů, a přizpůsobovat je zjištěným 

informačním potřebám jednotlivých uživatelů nebo uživatelských skupin. 

 

M. Černá a A. Stöcklová [1992, s. 8] také stavějí do popředí uživatele, když uvádějí 

společnou charakteristiku informačních služeb jako „cílevědomé a organizované 

zpřístupňování pramenů a informací uživatelům, aktivní a efektivní uspokojování 

jejich informačních a kulturních potřeb adekvátními systémy, procesy, metodami a 

prostředky“. 

 

Věřím, že by výčet všech definic pojmu „informační služby“ vydal na samostatnou 

knihu. Pro účely této diplomové práce uvedené definice postačují. 

 

2.2 Vývoj informačních služeb 

 

Knihovny sloužily odnepaměti čtenářům jako půjčovny knih nebo jiných dokumentů. 

Čtenářské požadavky byly uspokojovány vyhledáním a vydáním dokumentu. U 

beletrie, která představuje homogenní umělecký celek, tento způsob vyhledávání 

informací zpravidla uživateli vyhovuje. Naproti tomu však, vlivem vývoje vědecko-

technického poznání a rozmachu publikování, ztroskotal právě v případě odborné 

vznik informací sběr informací 

zpracování informací

uložení, uchování 
informací vyhledávání informací

 

distribuce informací 
INFORMAČNÍ 

CYKLUS 
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literatury. Vědecko-výzkumní pracovníci a postupně i jiné odborné profesní skupiny 

v čele s řídícími pracovníky začali upřednostňovat služby, které jim zajistí přímou 

odpověď na dotaz ve vhodné formě. Tak se vyvinuly informační služby, které 

vyžadovaly zpracování určitého tématu z různých informačních zdrojů, a to včetně 

expertů na danou problematiku. Knihovny většinou takový servis nenabízely, a tak se 

uspokojování nově vznikajících informačních potřeb ujala zakládaná dokumentační a 

informační střediska podniků, výzkumných ústavů a jiných institucí. Jejich snahou 

bylo „přiblížit informace k pracovišti uživatele a zajistit uživatelům odbornou 

informační pomoc specialistů“. Knihovny spíše přešly do role poskytovatelů 

knihovních fondů pro informační střediska [Cejpek, 1998, s. 102-103]. 

 

J. Cejpek dále vysvětluje, jak se mění povaha informačních služeb. Těžiště se 

přesouvá od tradičních knihovnických činností (získávání a organizace materiálů), 

které tvoří množinu informačních zdrojů, ke zpřístupňování zdrojů uživatelům. 

Užíváním prostředků informační a komunikační technologie zaznamenáváme 

redukci času a úsilí věnovaného těmto základním činnostem. To dovoluje poskytovat 

služby vyšší úrovně. Pokud vyšší úrovně dosáhneme, můžeme se soustřeďovat na 

úkoly zaměřené na informace obsažené v informačních zdrojích, jejich analýzu 

a syntézu. Zároveň jim můžeme dát atraktivnější formu. Takové informační služby 

šetří čas uživateli a přínos informací se zvyšuje. Popsané změny ale vyžadují: 

 lepší kvalifikaci informačních pracovníků 

 hlubší znalost oblastí zájmu uživatele 

 užší spolupráci s uživateli 
 

Informační pracovníci potřebují získat odbornou průpravu, která bude zahrnovat 

[Evans, 1992]: 

 analyticko-syntetické postupy práce s informacemi 

 výběr vhodné formy zpracování informací a její aplikaci 

 vyvíjení expertních systémů 
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Do tradičního cyklu informací (viz obr. 1) v dnešní době vstupují moderní 

technologie a globální změny. Projevuje se to např. v oblasti elektronického 

publikování. Proto se v souvislosti s dominancí internetu informační cyklus výrazně 

proměnil z hlediska funkce. 

 

V předchozí podkapitole jsem zmínila důležitost harmonizovat informační služby 

v kontextu jednotlivých oborů s informačními potřebami uživatelů. Poznání, 

pochopení a respektování potřeb a přání našich uživatelů je často klíčovým 

momentem pro efektivní a tím i kvalitní služby. Uživatel své vlastní potřeby nezná, 

nebo o nich má nesprávnou představu. Informační profesionálové jsou erudováni 

k tomu, aby se dokázali správně zeptat, potřeby indentifikovat a navrhnout vhodný 

servis. Laik se většinou jen těžko orientuje např. v problematice licencí nebo 

v oblasti duševního vlastnictví vůbec. Může tápat i v rozhodnutí, zda jsou pro něj 

relevantní zdroje finančně dostupné, či nikoliv [Papík, 1999]. 

 

2.3 Význam informačních služeb 

 

Důsledkem příznivého vědecko-technického a společenského vývoje zažíváme 

rozkvět informačních služeb všeho druhu, různých typů a forem. Zhruba od 

poloviny 70. let 20. století se (i díky rozvoji informačních a komunikačních 

technologií) o informačních službách dá mluvit jako o oboru podnikání 

„s mimořádně přitažlivými ekonomickými ukazateli a vývojovými trendy“ [Vlasák, 

1999, s. 13]. 

 

I když se neustále setkáváme s tím, že se uživatelé obecně zdráhají za informace a 

jejich zpracování platit, drží se trh informačních služeb na předních příčkách 

úspěšnosti. 

 

Ve vyspělých zemích jsou pochopitelně vyšší předpoklady, že budou informace a 

služby s nimi spojené poskytovány na dobré odborné a technické úrovni, vhodnou 

formou a uživatelům, kteří tyto informace opravdu potřebují a jsou také schopni je 
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zaplatit. Pro poskytovatele informačních zdrojů a služeb síla trhu ve vyspělých 

zemích znamená, že mohou očekávat vyšší ohodnocení své práce. 

 

Na rozdíl od vyčerpání klasických energetických zdrojů nehrozí světu vyčerpání 

zdrojů informačních. Informace můžeme podobně jako ropu vytěžovat, ale nelze je 

pro jejich zvláštní povahu spotřebovat. Naopak se lidstvo běžně potýká s přemírou 

informací, přehlcením informacemi, neboli informačním smogem, který způsobuje 

nerozhodnost člověka. 

 

Je pozoruhodné, že neschopnost rozhodovat (se) podmiňuje i nedostatek informací. 

Není právě tento paradox tím nejlepším podhoubím pro rozvoj specializovaných 

informačních služeb „šitým na míru“ rozličným kategoriím uživatelů? Podobně 

jako specialisté na reklamu a marketing vyvolávají ve spotřebitelích potřebu koupit si 

určitý produkt na trhu, měli by informační specialisté a knihovníci v uživatelích 

vzbuzovat jejich (mnohdy v podvědomí skrytou) informační potřebu. 

 

Papíkovu charakteristiku dnešních a budoucích informačních služeb [Papík, 1999], 

popisovaných přívlastky synergické a hybridní chápu jako výzvu k flexibilitě, ke 

kombinacím přístupů, metod a technologií a rovněž k týmové spolupráci na 

projektech. Informační služby jsou podle R. Papíka ovlivňovány jednak globálními 

aspekty a jednak chováním světa, tedy lidí, resp. uživatelů, v celosvětovém 

měřítku. Nové trendy budou ovlivňovat také konzervativně vnímaný knihovnický 

svět. R. Papík prorokuje knihovnám a informačním institucím nezastupitelnou roli ve 

znalostním managementu. 

 

2.4 Typologie informačních služeb 

 

Informační služby jsou natolik široký a rozmanitý obor činností, že je lze členit hned 

z několika hledisek. Některé příklady dělení informačních služeb uvádím v této 

podkapitole. 
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Mluvíme-li o úrovni informačních služeb, můžeme je rozčlenit na: 

 základní – výpůjční, bibliograficko-informační, rešeršní, konzultační  

 nadstavbové - referátové a referenční 

 vyšší – studijně rozborové, expertní a prognostické 

 doplňkové - metodické, reprografické, překladatelské, publikační a 

propagační 

 

Hlediskem může být také druh poskytovaných informací. M. Černá a A. Stöcklová 

[1992] rozlišují: 

 výpůjční služby 

o absenční – v rámci jedné instituce, cirkulační i MVS/MMVS 

o prezenční – ve studovnách a čítárnách 

 bibliografické služby 

 rešeršní služby – různé druhy a typy rešerší 

 konzultační služby – zodpovídání dotazů, referenční služby 

 studijně rozborovou činnost – různé druhy a typy elaborátů 

 překladatelsko-tlumočnické služby 

 reprografické služby – kopírování, tisk, skenování, dokončovací operace 

 grafické služby 

 ediční služby 

 informační přípravu uživatelů – dětí a mládeže, dospělých, seniorů 

 propagaci služeb informačních institucí – public relations, tvorba image 

apod. 

 

Dále uvažujeme uživatelské hledisko dělení informačních služeb, v rámci něhož 

identifikujeme skupinového a institucionálního uživatele. Skupinový uživatel je 

fyzická osoba (často konečný uživatel) a institucionální uživatel např. jiná knihovna 

(často koncový uživatel). 
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Iniciativu uživatele zohledňuje A. Stöcklová [2001], když rozděluje knihovnické 

služby (poslední proces v knihovnickém systému) na: 

 dotazové služby (pasivní) – výpůjční (prezenční, absenční, MVS a MMVS), 

reprografické, cirkulační a referenční služby (zodpovídání dotazů, 

doplňování citací, rešerše čili vyhledávání, citační analýza, zpracovávání 

personální bibliografie…) 

 iniciativní služby (aktivní) – výstavky, besedy, bibliografie 

 

Kritéria mohou být ještě např. procesní, časová, typ výstupu, efektivnost aj. 

 

Každá informační instituce si stanovuje, které služby bude považovat za základní, 

určuje rozsah a druh svých služeb. Vše závisí na velikosti instituce a od toho se 

odvíjejícího organizačního členění, na jejím postavení a funkci v rámci sítě či 

soustavy, prostředí, jejích (i potenciálních) uživatelích a na jejich složení. Je 

pravděpodobné, že bychom nenašli dvě knihovny nebo informační střediska, která by 

poskytovala naprosto totožný typ služby ve stejné hloubce a rozsahu. [Planková, 

2007] 

 

Domnívám se, že informační služby pro potřeby této práce nelze uspokojivě členit 

bez ohledu na charakter poskytovatele, tj. bez institucionálního hlediska. Mírně se 

bude lišit výčet, charakter poskytovaných služeb a terminologie např. u služeb 

městských knihoven na jedné straně a u služeb informačně brokerských společností 

na straně druhé. Proto navrhuji podívat se na informační služby také z titulu typu 

poskytovatele a rozdělit je na tři kategorie: 

 veřejné knihovnické a informační služby 

 služby podnikových informačních středisek 

 služby informačního brokeringu 

 

Termín „informační služby“ se také často používá ve smyslu funkcí informačních 

systémů ve všech podobách (databází, OPAC, portálů apod.) v interakci s koncovým, 

resp. konečným uživatelem. 
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2.4.1 Veřejné knihovnické a informační služby 

 

Služby poskytované zejména veřejnými knihovnami ukazuje obrázek: 

 

Obr. 2: Heslo „informační služby“ a vizualizace vzájemných souvislostí mezi 

souvisejícími hesly [Zdroj: Ressler, 2006] 
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2.4.2 Služby podnikových informačních středisek 

 

Služba Činnost 

knihovnická  

- knihovnický servis 
- objednávky 
- archivace materiálů 
- studovna 
- přednáškový sál 

rešeršní 
- objednávání a sestavování rešerší 
- budování vlastní databáze 
- historie vlastního podniku 

firemní 
- kompletace firemních informací 
- budování vlastní databáze 
- historie vlastního podniku 

informační  

ostatní - všeobecné referenční služby 

vyhodnocování 

informací 

- textové hodnocení, zpracování studií 
- informační profily pracovníků 
- vyhodnocování rešerší 

odborné 

poradenství 

- recenze, oponentury, konzultace, přednášky 
- publikace, databáze specialistů, externí 

pedagogická činnost, rozšíření na region  
expertní 

ostatní  

- normy, patenty 
- přehled výstav, veletrhů, kongresů, 

seminářů, členství v organizacích kolektivní 
i individuální 

distribuce 

informací 

- přímý informační servis, interní informační 
zpravodaj 

informačně-

osvětová 

- redakce podnikových novin 
- ediční aktivita (příručky, historie podniku) 
- tvorba image (články, popularizace) 
- přednášky, návštěvy výstav a kongresů 
- regionální informační středisko 
- styk s veřejností 

propagační 

ostatní - popularizace podniku, informací, vzdělávání 

překladatelská - zaměstnanci, důchodci, agentury 

reprografická - rozmnožování, vázání, foto, video, skenování 

editační - psaní na PC, grafika, psaní camera ready 
doplňkové 

ostatní - dle požadavků a možností střediska 

Tab. 2: Základní služby poskytované informačním střediskem [Zdroj: Vymětal, 

Šilhánek, 1996] 
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2.4.3 Služby informačního brokeringu 

 

Informační brokering disponuje tak rozmanitou činností, že by se dal dále členit 

[Papík, 2001], např. podle druhů zajišťovaných dokumentů (např. DDS broker), 

oborového zaměření (např. právo, chemie, duševní vlastnictví), dle využívaných 

technologií (např. online specialista-rešeršér), podle právní formy subjektů (firma, 

databázové centrum, knihovna, informační středisko, živnostník) apod. M. E. Bates 

[Bates, 2003] doporučuje nezávislým informačním profesionálů, aby se 

specializovali na určité odvětví průmyslu, obor/y či tržní oblast/i nebo typ služby. 

 

Náplní práce informačního brokera podle amerických autorů [Bates, 2003; Rugge, 

Glossbrenner, 1995] může být: 

 vyhledávání informací v elektronických zdrojích (volně na internetu, 

v placených databázích atd.) 

 vyhledávání informací v tištěných zdrojích (knihovních fondech, archivech) 

 vyhledávání záznamů z veřejně přístupných registrů, rejstříků apod. 

 vyhledávání informací z vládních aj. oficiálních zdrojů (často už jsou na 

internetu) 

 průzkum po telefonu nebo osobně „v terénu“ 

 dodávání plných textů dokumentů 

 competitive intelligence 

 informační management 

 zajišťování/najímání knihovníků a informačních pracovníků 

 školení, workshopy a semináře 

 psaní technické dokumentace (manuálů, tutoriálů, FAQ) 

 externí služby pro knihovny 

 konzultační služby (např. práce na různých projektech) 
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3. Mapování přidané hodnoty v informačních 

službách 

3.1 Přidaná hodnota v ekonomii 

 

Než začneme přidanou hodnotu mapovat v celém spektru informačních služeb, 

musíme si pojem „přidaná hodnota“ definovat. Původ sousloví je v ekonomii, kde 

„přidaná hodnota“ znamená hodnotu přidanou zpracováním, tedy hodnotu, kterou 

zpracovatel přidá svým úsilím k hodnotě nakupovaných/získaných meziproduktů 

(zejména zásob, služeb). Za meziprodukt si můžeme dosadit informace ve smyslu 

zboží, příp. dílčí informační služby, a celá definice dává smysl i v oblasti 

informačního průmyslu. Přidaná hodnota informačních služeb je hodnota, kterou 

informační specialista/knihovník přidá svým úsilím k hodnotě získaných 

informací nebo dílčích informačních služeb. 

 

3.2 Východiska pro vnímání přidané hodnoty 

v informačních službách 

 

Přidanou hodnotu v informačních službách lze podle mého názoru těžko chápat 

jednotně. Přesvědčila jsem se o tom v průběhu vedení rozhovorů s vybranými 

informačními profesionály, když jsem mapovala situaci v informačních institucích 

v České republice, a z reakcí na téma mé diplomové práce. 

 

Např. J. Pavlík mi v osobní e-mailové korespondenci z 6. 4. 2007 napsal: „Pod 

přidanou službou bych si představil asi nadstandardní služby jako EDD, Ptejte se 

knihovny přes IM, vzdálený přístup k online sbírkám, služby integrované do portálu 

s federativním vyhledávačem a link serverem. V knihovnách pak WiFi přístup 

k internetu, pronajímatelné učebny, pořádaní kulturních akcí a spoluúčast na 

komunitních kulturních akcích.“ 
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Podobně jako dělím informační služby podle typu instituce, která služby poskytuje, 

tak rozlišuji přidanou hodnotu v informačních službách. Nabízím pro vnímání 

přidané hodnoty v oblasti informačních služeb tři východiska: 

 východisko pro komerční sféru 

 východisko pro veřejnou sféru 

 východisko pro sféru informačních systémů 

 

Domnívám se, že by se všechna tři východiska měla vhodně kombinovat a 

doplňovat, i když jedno z nich bude samozřejmě vždy převažovat. 

 

3.2.1 Východisko pro komerční sféru 

 

Na přelomu 80. a 90. let 20. století se odborníci v literatuře zabývali vypočítáváním 

ceny, resp. hodnoty informace („cost of information“), na základě nákladů 

spojených s jejich získáváním (např. placený přístup do online databáze) a 

zpracováním (např. čas rešeršéra vyjádřený penězi). V řadě firem musí být 

informační manažer schopen obhájit rozpočet na provoz informačního střediska 

právě takovými finančními úvahami. 

 

Přidanou hodnotu můžeme dobře měřit (kvantifikovat), pokud informační služby 

nebo produkty sami prodáváme. Vyjadřuje ji rozdíl mezi cenou služby a náklady 

vynaloženými na její poskytnutí (přístup do placených informačních zdrojů, mzdy 

zpracovatelů, materiál, subdodavatelské služby apod.). 

 

Je nutno říci, že informační služby bez přidané hodnoty nemají v komerční sféře 

v podstatě velký význam. Přidaná hodnota se tu kvalitativně vyznačuje zejména: 

 vysokým stupněm personalizace (customizace) – služby jsou „šité na míru“ 

jednotlivému uživateli a mají nadstandardní, uživatelem preferovanou, formu 

na výstupu 

 vysokou mírou intelektuální úrovně zpracování výstupu (prostřednictvím 

analyticko-syntetické činnosti) - tzv. služby „vyššího typu“ 
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 rychlostí uspokojení formulované informační potřeby - až k předvídání 

potřeb (proaktivitě) 

 

 

Obr. 3: Přidaná hodnota podmíněná analyticko-syntetickým zpracováním 

[Zdroj: HFTP, 2000] 

 

3.2.2 Východisko pro veřejnou sféru 

 

Přidanou hodnotu lze adaptovat i pro oblast veřejných knihovnicko-informačních 

služeb a představovat si pod ní např.: 

 služby nad rámec běžné hlavní činnosti informační instituce, tzv. 

„nadstavbové“, nebo také nerutinní služby, tzv. „nadstandardní služby“ 

 dlouhotrvající služby a systematičnost (kontinuita) jejich poskytování (např. 

monitoringy, adresné rozšiřování informací) 

 osobní lidský přístup k uživateli a interaktivní komunikaci s cílem zjistit jeho 

potřeby a preference 

 

Označení „přidaná hodnota“ se ale pro veřejnou sféru moc používat nedá, protože 

jednak nejde o přidanou hodnotu v pravém slova smyslu a jednak označení není pro 

knihovníky příliš srozumitelné. Někteří mají tendenci zahrnovat pod ni všechno a 

někteří ji naopak zavrhují. 
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Pro lepší pochopení toho, co znamená běžná hlavní činnost, podávám vysvětlení: 

Určitý rozsah informačních služeb je státními institucemi a institucemi zřizovanými 

samosprávnými celky poskytován podle zákona. Část těchto služeb je poskytována 

zdarma a za část služeb musí uživatel zaplatit poplatek dle ceníku. Např. oblast 

veřejných knihovnických a informačních služeb se řídí knihovním zákonem3 a 

návaznými prováděcími předpisy. 

 

Veřejné knihovnické a informační služby upravuje § 4. Uvádí, že: 

(1) Veřejné knihovnické a informační služby (které je provozovatel knihovny povinen 

poskytovat bezplatně) spočívají: 

a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo 

prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny, 

b) v poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických 

informací a rešerší, 

c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména 

informací ze státní správy a samosprávy, 

d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna 

bezplatný přístup.  

 

Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat za poskytování následujících 

knihovnických, informačních a dalších služeb úhradu skutečně vynaložených 

nákladů (odst. 2): 

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které 

mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu, 

b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven 

zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních 

reprografických služeb, 

c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci 

mezinárodních meziknihovních služeb. 

                                                 

3 Zákon 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb 
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(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména: 

a) v umožnění přístupu k placeným informacím na internetu, 

b) v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, 

c) ve vydávání tematických publikací, 

d) v poskytování reprografických služeb, 

e) v poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických 

informací a rešerší. 

 

Mohli bychom říci, že veřejné knihovnické a informační služby vyjmenované v § 4 

odst. 1, jsou základní, standardní. Jsou určeny pro všechny uživatele bez rozdílu, 

jsou, až na výjimky stanovené v odst. 2, poskytovány zdarma - platí je stát nebo 

místní správa. Osobně tyto služby za služby s přidanou hodnotou nepovažuji. 

Domnívám se, že ty jsou spíše vyjmenovány v odst. 3 knihovního zákona a sám 

knihovní zákon je považuje za služby, které knihovna může (ale nemusí) poskytnout. 

 

3.2.3 Východisko pro sféru informačních systémů a technologií 

 

„Tou přidanou hodnotou, jak se s oblibou v poslední době 

nazývá skutečnost, že se něco stává užitečnější, než bylo 

dříve, je…“ 

Zdeněk Bartl 

 

Odborníci pracující v informačních technologiích spíše používají označení „přidané 

služby“, kterými myslí určité technologie, které podporují nadstavbové funkce online 

katalogů, databázových aplikací, portálových řešení (např. SFX). Za přidané služby 

se dají také označit integrovaná rozhraní pro přístup k různým informačním zdrojům 

(např. Jednotná informační brána). 
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3.3 Vztah ke kvalitě informací a informačních služeb 

 

Kvalita4 informací jako základních „surovin“ je předpokladem pro poskytování 

kvalitních informačních služeb. Takové služby tvoří nutný základ pro informační 

služby s přidanou hodnotou. Kvalita služeb není ale podle mého názoru postačující 

pro naplnění podstaty informačních služeb s přidanou hodnotou. Pojmy kvalita a 

informační hodnota se tudíž nedají zaměňovat. 

 

Faktory kontroly kvality jsou: 

 uznávané hodnoty 

 kultura práce 

 principy služeb 

 standardy a procesy 

 inovativní prostředí 

 týmová spolupráce a sdílení znalostí 

 kompetence 

 strategie najímání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje 

 

Manažerský přístup k zajišťování vysoce kvalitních informačních služeb se 

odehrává na strategické i operativní úrovni a spočívá v neformálních kolaborativních 

procesech a předem jasně daných normách. Záleží na týmovém přístupu k práci, na 

kultuře práce a prostředí. V prvé řadě je však nutné klást důraz na uživatelské 

potřeby. 

 

                                                 

4 Kvalita je definována jako soubor vlastností entity, která využívá své způsobilosti k uspokojení 

stanovených a předpokládaných potřeb. Potřeby zákazníků se mohou v čase měnit, což předpokládá 

neustálé přezkoumávání požadavků na kvalitu. Kvalita je často stavěna na roveň použitelnosti 

(„vhodnosti pro používání“), funkčnosti, spokojenosti zákazníka nebo souladu s obecně přijímanými 

normami a požadavky. [Michalska, 2002] 
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Total Quality Management (TQM) je manažerská filozofie, která prosazuje 

potřeby: 

 interního zákazníka – zaměstnance (tedy např. informačního profesionála) 

 externího zákazníka – klienta (tedy např. uživatele informačních služeb) 

 

TQM přeorientovává organizaci ze zpětného zjišťování na prevenci a má za cíl 

neustálé zlepšování prostřednictvím využívání statistického sledování. 

 

Se sledováním kvality úzce souvisí měření výkonu a benchmarking5. 

 

Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, 

Národním informačním a poradenským střediskem v kultuře, Národní lékařskou 

knihovnou a Goetheinstitut Praha realizoval v období od listopadu 2005 do března 

2007 projekt „Benchmarking knihoven“. Na projektu se podílelo sedm českých 

knihoven. 

 

Cíle projektu byly: 

 Vytvořit a testovat benchmarkingový systém pro hodnocení činnosti 

veřejných knihoven. 

 Pomoci veřejným knihovnám různých velikostních kategorií analyzovat 

metodou benchmarkingu vlastní výkony a porovnat je s jinými knihovnami a 

nalézt nejlepší způsoby řešení. 

 Ověřit možnost využití metody benchmarkingu pro knihovny v oblasti 

zdravotnictví. 

 

                                                 

5 Benchmarking je moderní nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace 

a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům 

lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Umožňuje efektivní 

sdílení zkušeností a nejlepší praxe, podporuje spolupráci a je významným nástrojem každé „učící se“ 

organizace. [Projekt „Benchmarking knihoven“, 2006] 
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Cílovou skupinou byly knihovny zřizované obcí a krajem různých velikostních 

kategorií a knihovny v oblasti zdravotnictví. 

 

V rámci přípravných prací vznikla rešerše „Měření kvality a výkonu činnosti 

knihoven (systémy, standardy, projekty)“ [2005], která je volně dostupná na 

webových stránkách Národní knihovny ČR. Rešerše může sloužit zájemcům o téma 

pro bibliografickou přípravu. 
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4. Současné informační služby s přidanou 

hodnotou v České republice – na základě 

průzkumu 

4.1 Předmět a cíle průzkumu 

 

Pro zmapování situace v poskytování informačních služeb s přidanou hodnotou nebo 

nadstandardních informačních služeb v České republice jsem zvolila cestu provedení 

kvalitativního průzkumu. Hlavní cíl průzkumu bylo zjistit, jaká je situace v naší 

zemi a jak vnímají informační profesionálové přidanou hodnotu v informačních 

službách, které poskytují.  

 

Stanovila jsem si hypotézu, že v České republice jsou informační služby s přidanou 

hodnotou, resp. nadstandardní informační služby, informačními institucemi 

nabízeny, ale není o ně dostatečný zájem ze strany uživatelů. 

 

4.2 Výběr respondentů 

 

Výběr respondentů proběhl účelově, jednak na základě přímého oslovení 

vytipovaných informačních profesionálů, jednak na základě projeveného zájmu 

o téma a ochoty participovat na průzkumu po zaslání výzvy do e-mailové konference 

Knihovna. Respondenti museli být jakýmkoliv způsobem v roli poskytovatele 

informačních služeb. Snažila jsem se oslovit informační profesionály z různých typů 

institucí působících v České republice, aby byl podaný obraz co nejpestřejší. 

 

4.3 Metoda získávání dat 

 

Jako primární metodu získávání dat jsem záměrně zvolila řízený rozhovor pro větší 

návratnost dotazníků a bližší kontakt s respondenty. Rozhovory probíhaly osobně, 
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nebo telefonicky (podle dostupnosti respondenta) v období březen – duben 2007. 

Výstupem z rozhovoru byly poznámky, které jsem zformulovala do souvislých vět, a 

text poslala respondentovi k autorizaci. Sběr dat pomocí dotazníků rozeslaných e-

mailem byl doplňkový a významně rozšířil počet respondentů. 

 

Respondentům bylo postupně vždy ve stejném pořadí položeno deset otevřených 

otázek. (Samozřejmě, že respondenti, kteří na otázky odpovídali písemně, nemuseli 

pořadí otázek zachovávat.) 

 

Nejprve byl proveden předvýzkum formou osobního rozhovoru se dvěma vybranými 

respondenty. Cílem předvýzkumu bylo ujasnit formulaci otázek, které byly součástí 

dotazníku. 

 

4.4 Otázky 

 

1. Jaké informační služby (příp. produkty) obecně poskytujete, a to uvnitř 

instituce i navenek? 

2. Které z vašich informačních služeb považujete za nadstandardní (s tzv. 

přidanou hodnotou) a proč? 

3. Jaké skupiny uživatelů nadstandardní informační služby využívají? Prosím, 

charakterizujte tyto skupiny a jejich informační potřeby. 

4. Jaké využíváte formy (marketingové) nabídky nebo zviditelnění služeb? 

5. Je o služby s přidanou hodnotou zájem podle Vašeho očekávání? 

6. Dokážete charakterizovat metodiku Vaší práce při poskytování informačních 

služeb s přidanou hodnotou? 

7. Je přidaná hodnota ve výstupech vaší informační činnosti nějak měřitelná 

(např. pro účely stanovení ceny za služby)? 

8. Jaké vidíte trendy v informačních službách s přidanou hodnotou? 

9. Pro zaměstnance institucí  a) 

Pro nezávislé informační specialisty/brokery  b) 
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a) Uvažoval/a byste o kariéře nezávislého informačního 

specialisty/informačního brokera? Zdůvodněte prosím. 

b) Proč jste se rozhodl pro kariéru nezávislého informačního 

specialisty/informačního brokera? 

10. Provádíte vzdělávání uživatelů v oblasti informačních služeb s přidanou 

hodnotou, abyste o nich zvýšili povědomí? 

 

4.5 Výsledky průzkumu 

 

Podařilo se mi získat odpovědi od 22 respondentů. Někteří z nich si vzhledem 

k povaze informací, které takto poskytli, přáli zůstat v anonymitě, nebo si nepřáli, 

abych uvedla název společnosti, ve které pracují. V takových případech je v seznamu 

respondentů (tab. 2) představuji jen pod názvem jejich pracovní pozice s udáním 

charakteru podniku. Jeden respondent (v seznamu uveden kurzívou) si nepřál 

zveřejnit odpovědi vůbec, proto jsem tento záznam rozhovoru do diplomové práce 

nezařadila a odpovědi jsem použila jen pro vyhodnocení výzkumu. 

 

Z celkového počtu respondentů 22 jich působí: 

 8 v soukromé společnosti (z toho 7 v mezinárodní) 

 3 ve specializované knihovně/studijním a informačním oddělení 

 5 ve veřejné knihovně univerzálního typu 

 2 v univerzitní knihovně 

 1 ve státní správě 

 

Odpovědi vyhodnocuji z hlediska četnosti jejich výskytu, avšak domnívám se, 

daleko větší význam a hodnotu mají samotné rozhovory s odborníky (viz příloha 

2). Dokládají praktické využití různých typů a druhů informační činnosti v kontextu 

zaměření instituce nebo firmy. Mohou být inspirativním zdrojem příkladů a nápadů 

pro další informační pracovníky a knihovníky, jak rozvíjet vlastní služby a přidávat 

k nim hodnotu pro uživatele. 
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4.5.1 Vyhodnocení odpovědí 

 

Otázka č. 1 

Škála služeb, které respondenti, resp. jejich oddělení nebo instituce uvedli, že 

poskytují, je velmi široká - od základních veřejných knihovnických a informačních 

služeb až po vysoce specializované informační služby vyššího typu a interní 

informační podporu rozhodování managementu firem. Poskytované služby odrážejí 

zaměření instituce nebo firmy a potřeby jejích uživatelů nebo klientů. 

 

Otázka č. 2 

Ze spektra všech poskytovaných informačních služeb měli respondenti vybrat ty, 

které považují za nadstandardní (s tzv. přidanou hodnotou). Z jejich odpovědí 

vyplynulo, že si každý pod nadstandardem a pod přidanou hodnotou představuje 

něco jiného. Uvádím nejčastěji se opakující odpovědi (s počtem výskytů v závorce): 

 analyticko-syntetické zpracování informací - vytváření ucelených 

komentovaných souhrnů (uspořádání informací, kondenzace a čitelnost 

textu), vč. koncepce, závěrů, výhledů do budoucna (9) 

 informační služby vytvořené „na míru/na tělo“ (7) 

 služby „kdykoli“, včas a rychle (např. možnost expresního zpracování), 

aktuální/aktualizované informace (5) 

 rešeršní služby (4) 

 alertní služby - i specializované, RSS kanály (4) 

 individuální osobní kontakt nebo srozumitelná komunikace s uživatelem (3) 

 vysoká specializace služeb nebo zaměření na úzkou skupinu uživatelů (2) 

 lepší možnosti přístupu ke zdrojům, vyhledávání a zobrazování výsledků (2) 

 budování vlastních databází nebo informačního systému (2) 

 pravidelné informování o novinkách (2) 

 monitoringy s lidským faktorem (tříděním) nebo kategorizací (2) 

 semináře – i pro specifické skupiny uživatelů (2) 
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Nejkurióznější odpověď byla od A. Kretschmera, že přidanou hodnotou je tatranka, 

kterou uživatel dostane k čaji a zároveň, že přidaná hodnota bude to, až uživatelé do 

knihovny nebudou muset vůbec chodit, protože veškeré služby budou dostupné na 

dálku. To ale už nebudou moci chodit na tatranky ☺. 

 

Otázka č. 3 

Nadstandardní informační služby (nebo služby s přidanou hodnotou) využívají 

podle respondentů zejména tyto skupiny uživatelů s těmito informačními 

potřebami: 

 

Kategorie uživatelů Informační potřeby 

politici (poslanci a senátoři) informace k legislativní tvorbě a 
podpora práce ve věcných výborech 

obce přehled o dění v regionu, zájmových 
oblastech (výstřižková služba) 

pedagogové středních a odborných škol
informace o vývoji a fungování instituce 
(parlamentu; o průběhu legislativního 
procesu), EU – pro přípravu výuky 

studenti středních a vysokých škol, 

mládež 

praktické fungování instituce, podklady 
pro školní práce, know-how pro 
vyhledávání odborných informací v EIZ 
(zadat rešerši), většinou vědí, co chtějí;
zájmy, volný čas (např. hudební 
portály), možnosti vzdělávání a práce 
v zahraničí (např. Eurodesk) 

odborní pracovníci a specialisté 

(průmysl, služby) 

řešení odborných problémů, příprava 
projektů a standardů; řízení, 
rozhodování, knowledge management; 
chtějí shrnutí - patentové informace, 
zákony a předpisy 

právníci (advokáti, koncipienti, 

pracovníci parlamentu) 

přehled o aktuální české a zahraniční 
legislativě (i vč. komparace), jasně 
formulované dotazy, nebo podklady pro 
projekty z různých typů IZ (rešerše si 
spíše zadají) 

klienti advokátní kanceláře 
informace o jiném subjektu, právní 
poradenství v různých oblastech 
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Kategorie uživatelů Informační potřeby 

vědci a výzkumníci, akademici 

závislí na informacích, ale také se k nim 
často umějí dostat (odborné EIZ), 
novinky v oboru/novost řešení (aktuální 
informace z kongresových sborníků), 
podklady pro výuku a publikační 
činnost 

obchodníci, pracovníci marketingu, PR 

a strategie 

odhady vývoje oboru, prognózy 
(rešerše a plné texty), informace o 
firmách v sektoru (konkurenci/pro 
navázání spolupráce) - přehledové 
monitoringy 

dospělá veřejnost (návštěvníci 

knihoven, občané města, turisté) 

internet, odborné informace 
(databáze), občanské a turistické 
informace 

děti individuální přístup knihovníka, 
skamarádit s tou správnou knihou 

senioři univerzita třetího věku 

nezaměstnaní školení počítačové a informační 
gramotnosti 

neziskový sektor (pracovníci 

občanských sdružení) 

školení aj. aktivity týkající se 
projektového řízení a strukturálních 
fondů (granty) 

rešeršéři složitější rešeršní problémy 

vyšetřovatelé/detektivové, oddělení 

bezpečnosti 

investigativní analýzy, odhalování 
podvodů 

top management řešení unikátních rozhodnutí 

střední a nižší management (např. 

produktoví manažeři), podnikatelé 

monitoringy, analýzy rizik 
z rozhodování (např.banky ověřování 
informací o klientech), identifikace 
problému, který se vyskytl, 
marketingová strategie 

lékaři, farmaceuti dotazy na léky, studie 

pacienti dotazy na farmaceutické produkty - jen 
pro ně určené informace 

Tab. 3: Kategorie uživatelů nadstandardních informačních služeb a jejich informační 

potřeby 
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Otázka č. 4 

Většina oslovených potvrdila, že využívá nějaké formy marketingové nabídky 

nebo zviditelnění služeb. Jednoznačně nejčastěji využívaná forma propagace služeb 

(uvedlo 11 respondentů) je pomocí webových stránek. Další formy představují 

(v závorce uvádím počet výskytů odpovědí): 

 letáky aj. propagační materiály (5) 

 e-mailová komunikace – distribuční seznamy, elektronické konference (4) 

 informačně-vzdělávací akce – školení, semináře, přednášky (4) 

 komunikace s médii – tisk, rozhlas a TV, vydávání tiskových zpráv (4) 

 reference a spokojenost uživatelů/klientů (4) 

 publikační činnost (4) 

 intranet (3) 

 vlastní časopis/newsletter (3) 

 

Pět respondentů propagaci neprovádí nebo spíše neprovádí. Tři z nich hlavně proto, 

že jejich služby jsou nedílnou součástí činnosti společnosti. 

 

Otázka č. 5 

Podle devíti respondentů je o služby s přidanou hodnotou zájem podle jejich 

očekávání. Pět jich uvedlo, že zájem je nad očekávání větší, resp. převyšuje 

kapacitní možnosti personálu. Čtyři respondenti vnímají zájem jako menší, než by 

mohl být, a tři se domnívají, že zájem o služby s přidanou hodnotou spíše je. 

 

Otázka č. 6 

Metodiku práce při poskytování služeb s přidanou hodnotou nebo aspoň hlavní 

metodické zásady charakterizovalo 19 respondentů. Opakovaně se vyskytla 

následující doporučení: 

 používat vhodné kvalitní zdroje a výhradně ověřené informace (všímat si 

data vydání/aktualizace, kompetence autora, porovnávat informace ze dvou 

zdrojů nebo konzultovat s experty) 
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 zjišťovat přesně informační potřebu (brát ohled např. na účel, rozsah, 

hloubku zpracování, aktuálnost) a neustále s uživatelem komunikovat 

 

Otázka č. 7 

Jako poněkud problematická se ukázala otázka měřitelnosti přidané hodnoty ve 

výstupech informační činnosti, jíž se věnovala otázka č. 7. Patnáct respondentů 

přišlo na nějaký způsob, jak určit míru přidané hodnoty, šest jich váhalo nebo se 

domnívalo, že je to v případě jejich služeb irelevantní otázka, a jeden respondent 

odpověděl, že se přidaná hodnota měřit nedá. 

Dva nejfrekventovanější způsoby měření přidané hodnoty (uvedené vždy pěti 

respondenty) byly čas strávený zpracováním požadavku (tj. náklady na práci 

rešeršéra) a zájem uživatele a spokojenost s poskytnutou službou (důležitost zpětné 

vazby). Několikrát se také opakovaly odpovědi: 

 rychlost a úspora času pro uživatele/klienta 

 počty fyzických uživatelů (vč. návštěvníků, účastníků vzdělávacích aktivit) 

 počty přístupů do databází a výstupů z databází 

 

Mezi další zajímavé odpovědi patřily: 

 náklady např. na internet, telefon 

 forma uspořádání informací (např. vizualizace) 

 

Otázka č. 8 

Zajímavé a inspirativní byly odpovědi na otázku, která se týkala trendů 

v informačních službách s přidanou hodnotou. Nejčastěji (v šesti případech) se 

opakovala různě formulovaná myšlenka, že budoucí vývoj bude souviset s rozvojem 

online informačních zdrojů a služeb na internetu, jež bude umožňovat jejich 

dostupnost na dálku, i pomocí mobilních technologií. V dalších odpovědích se 

shodovali vždy maximálně dva respondenti. Za trendy považovali: 

 komplikaci přístupu k těm správným informacím na internetu vlivem rozvoje 

online prostředí 
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 integraci informačních zdrojů, služeb a firem na trhu s informacemi 

 specializaci informačního profesionála (analytika) na určitou oblast 

 vzdělávání knihovníků v práci s elektronickými informačními zdroji 

 konkurenční výhodu knihoven spočívající především v kvalifikované 

pracovní síle 

 rozvíjení základní informační gramotnosti uživatelů, aby se informační 

specialista mohl věnovat složitějším problémům 

 zpoplatnění služeb na webu 

 tzv. googlizaci a wikizaci (tzn. nárůst autoritativních zdrojů na webu) 

 posun od existence oddělení vědecko-technických informací k tzv. 

outsourcingu informačních služeb 

 rozšiřování kolekcí, zaměření kolekcí a služeb na konkrétní uživatele a jejich 

specifické zájmy 

 lepší posuzování důležitosti nakupovaných elektronických informačních 

zdrojů a stanovení priorit v rámci ČR při zachování dostupnosti těchto zdrojů 

 uplatnění kvalitního analyticko-syntetického zpracování informací 

 podporu vytvořených dokumentů vyjádřením renomované osobnosti 

(autority) 

 důraz na rychlost uspokojení požadavků zaneprázdněného uživatele/klienta 

 potřebu objektivního popisu reality pro účely rozhodování 

 sledování a respektování potřeb a tužeb uživatele, personalizace služeb 

technickými prostředky a rozvoj služeb typu alert 

 budování prostor pro setkávání a kooperaci uživatelů v knihovnách 

 rozvíjení informačních služeb s přidanou hodnotou v komerční sféře 

 automatizaci vytěžování velkých objemů informací, automatickou 

identifikaci zdrojů, dění a změn, extrakci konceptů 

 používání analytického softwaru pro predikaci 

 možnost mít doma velké kolekce informací díky levným paměťovým 

kapacitám 

 uplatnění knowledge managementu ve firmách 

 mnohojazyčnost pro vyšší kvalitu a komplexnost služeb 
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Otázka č. 9 

Otázku je třeba rozdělit na dvě části: 

1) Otázka ve variantě a) byla položena respondentům, kteří se věnují (nebo 

v minulosti věnovali) poskytování informačních služeb jako nezávislí informační 

specialisté/informační brokeři. Jeden respondent své rozhodnutí zdůvodnil 

pokračováním v předchozí činnosti (třebaže jinou formou), druhý rostoucí poptávkou 

po službách formou tzv. outsourcingu. 

2) Otázka ve variantě b) byla položena ve zbytku případů zaměstnancům institucí. 

Respondenti nejčastěji odpověděli záporně (i když tři z nich tuto možnost zcela 

nezavrhují nebo o ní v minulosti přinejmenším přemýšleli). Mezi nejfrekventovanější 

argumenty patřily: 

 příliš vysoké náklady 

 chybějící nebo nízká poptávka po službách na trhu a s tím související nejisté 

nebo nízké zisky 

 absence potřebných znalostí nebo specializace 

 

Pouze pětina respondentů, kteří odpovídali na otázku č. 9 ve variantě b), by o kariéře 

nezávislého informačního specialisty/brokera uvažovala nebo se tak dokonce cítí, i 

když pracuje jako zaměstnanec instituce v rámci týmu. Jeden respondent svoji 

odpověď zdůvodnil tím, že se dostává do situací, kdy o tom uvažuje, a dva 

respondenti se svěřili, že by je taková činnost lákala. 

 

Otázka č. 10 

Na otázku vzdělávání uživatelů v oblasti informačních služeb s přidanou 

hodnotou za účelem zvýšení povědomí o těchto službách odpověděly téměř dvě 

třetiny respondentů kladně. Mezi nejčastější formy vzdělávání patřila skupinová i 

individuální školení a instruktáže pro různé skupiny uživatelů (v soukromých 

institucích pro své zaměstnance). Předmětem školení bylo vyhledávání v různých 

informačních zdrojích, nebo šlo o zvyšování informační a počítačové gramotnosti 

obecně. Častou odpovědí bylo také vzdělávání pomocí výukových a propagačních 

materiálů a působení na uživatele prostřednictvím distribuce informací o novinkách. 
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V odpovědích se objevily také konzultace, pohovory s pracovníky, prezentace a 

exkurze. 

 

Naopak více než třetina respondentů uvedla, že takové vzdělávání neprovádí. 

Vysvětlení a komentáře byly různé: nezájem uživatelů, chybějící kapacita, 

nesystematičnost ve vzdělávání nebo poskytování jen základních instruktáží, popř. 

pouhé zveřejnění nabídky služeb. 

 

4.5.2 Závěry průzkumu 

 

Informační profesionálové si pod pojmem „informační služby s přidanou hodnotou “ 

(případně „nadstandardní informační služby“) představili každý něco jiného. 

Nejčastěji uváděli analyticko syntetické zpracování informací. 

 

Neukázalo se, že by informační služby s přidanou hodnotou využívala úzce 

vymezená skupina uživatelů. Naopak, jsou využívány velkým počtem různých 

uživatelských skupin, které mají své specifické informační potřeby a také mají 

o služby s přidanou hodnotou zájem. 

 

Informační profesionálové zdůrazňují. že je nutné používat vhodné kvalitní zdroje a 

pouze ověřené informace. Doporučují přesně a průběžně zjišťovat informační 

potřeby uživatelů a neustále s nimi komunikovat. Přidaná hodnota by se podle nich 

dala měřit časem stráveným zpracováním konkrétního požadavku a posuzovat 

zájmem a spokojeností uživatelů. Za trendy informační profesionálové považují 

hlavně rozvoj elektronických informačních zdrojů a online služeb v prostředí 

internetu a jejich dostupnost na dálku. Velká většina informačních profesionálů by se 

nevydala na dráhu nezávislého informačního brokera. Důvodem jsou příliš vysoké 

náklady a oproti tomu malá poptávka na trhu a také absence znalostí nebo jakékoliv 

specializace. 

 

Nejčastěji instituce propagují své služby prostřednictvím webových stránek. 

Vzdělávání uživatelů s cílem zvýšit jejich povědomí o informačních službách 
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s přidanou hodnotou je poměrně rozšířené a probíhá nejčastěji formou skupinových 

nebo individuálních školení a instruktáží. 

 

Stanové cíle průzkumu se mi podařilo splnit. Dozvěděla jsem se dostatek informací, 

abych situaci v České republice mohla nastínit. Dále jsem zjistila, jak informační 

profesionálové vnímají přidanou hodnotu ve svých službách. Hypotéza, že v České 

republice jsou informační služby s přidanou hodnotou, resp. nadstandardní 

informační služby, informačními institucemi nabízeny, ale není o ně dostatečný 

zájem ze strany uživatelů, se nepotvrdila. Průzkum totiž ukázal, že o takové služby 

mezi uživateli zájem je. 
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5. Příklady informačních služeb s přidanou 

hodnotou a jejich aplikace 

5.1 Studijně rozborová činnost 

5.1.1 Terminologie 

 

Kvalitativně vyšším druhem studijní informační činnosti6 je tzv. studijně rozborová 

činnost (SRČ). 

 

V poslední době se používá spíše z angličtiny přeložený termín analytické 

zpracování informací (analytical information surveying) nebo přesněji analyticko-

syntetické zpracování informací. Výstupy, čili produkty analytické informační 

činnosti, označujeme jako „analytické zprávy“ (angl. analytical reports) nebo pouze 

„reporty“. 

 

5.1.2 Charakteristika 

 

Účelem studijně rozborové činnosti je zkvalitnění procesu rutinního a především 

nerutinního rozhodování řídících pracovníků (zejm. rozhodování při koncepčním 

řízení, plánování atp.). 

 

Studijní informační činnost se vyznačuje studiem, racionální organizací a kondenzací 

faktografického obsahu zpracovávaných informačních pramenů, a zahrnuje jejich 

analytické či analyticko-syntetické zpracování do produktů různé povahy a 

náročnosti. Studijní informační činnost produkuje nové informace a v rozsahu 

odpovídajícímu povaze zpracovávání pramenů zahrnuje i významnou složku tvůrčí 

činnosti. Na rozdíl od základní informační činnosti jsou předmětem SRČ jednotlivé 
                                                 

6 Do kategorie studijní informační činnosti spadá ještě ukazatelová činnost a analýza rozvojových 

tendencí. 
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informace obsažené ve zpracovávaných informačních pramenech. Často je třeba 

z pramenů extrahovat informace až po holé jednotky informace. 

 

Zpracovatel musí přesně znát účel elaborátu. Zadání musí být co nejkonkrétnější a 

zpracovatel musí mít možnost konzultovat ho se zadavatelem (upřesnit, vyjasnit). Je 

nutné přesně stanovit, co budou adekvátní a relevantní informace, včetně míry 

zobecnění a hloubky podrobností. Různí zpracovatelé mají však odlišný výklad. Je 

také potřeba přihlížet k subjektivním faktorům na straně uživatele – způsobům práce, 

mentalitě, osobním zájmům. Důležitá je úroveň rozhodování, pro kterou se elaborát 

vypracovává. [Válek, 1981] 

 

Tato služba se tradičně poskytovala spíše nebo výhradně na požádání 

institucionálních uživatelů. Klasického individuálního uživatele by třeba ani 

nenapadlo takovou službu požadovat, protože o ní neví (a nikdo mu ji aktivně 

nenabízí), nebo ji nevyžaduje vzhledem k tomu, že je placená. 

 

V českém prostředí se studijní informační činnost nejvíce centrálně rozvíjela 

v tehdejší československé soustavě VTEI, konkrétně na půdě Ústavu technických a 

ekonomických informací (ÚVTEI). Pracovníci ÚVTEI publikovali několik 

metodických příruček. Nejznámější je asi publikace „Studijně rozborová činnost ve 

VTEI“ od D. Válka z roku 1981, která slouží studentům a zájemcům o problematiku 

tohoto vyššího typu informační služby dodnes. 

 

5.1.3 Produkty studijně rozborové činnosti 

 

Pomocí analýzy a syntézy informací může informační specialista produkovat různé 

typy studijně rozborových elaborátů: 

 situační zprávy – pouze popis stavu tematiky, bez hodnocení a vlastních 

závěrů zpracovatele 

 přehledové a srovnávací studie – přehled o oblasti a kritické srovnání úrovně 

(pokroku) v jednotlivých státech 
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 výhledové studie – rozbor technicko-ekonomické úrovně problematiky a 

odhad budoucího vývoje 

 technicko-ekonomické rozbory – forma situačních zpráv, ale analyzují 

informace a syntetizují závěry 

 studijně výzkumné zprávy – vlastní teoretické řešení úkolu, který nevyžaduje 

další výzkumné a vývojové práce 

[Šulcová podle Vobecká, 1982] 

 

Moderněji pojatá kategorizace produktů informační činnosti je uspořádána podle 

míry přidané hodnoty a charakteru rozhodování, pro které jsou produkty určeny: 

 

PŘIDANÁ HODNOTA OPERATIVA TAKTIKA STRATEGIE 

SELEKCE – prohledání 
maxima relevantních 
informačních zdrojů a 
utřídění vyhledaných 
informací dle relevance 
k tématu. 

Tématické 

rešerše 
  

OHODNOCENÍ – utřídění 
vyhledaných či 
monitorovaných informací 
vzhledem k souboru témat 
(osoby, organizace, události)

Kontextové 

rešerše 
Monitoringy  

INTERPRETACE - 
zpracování obsahu 
vyhledaných informací 
z hlediska popisovaných 
vztahů a souvislostí dle cíle 
zadání. 

Situační 

analýzy 

Vývojové 

analýzy 

Komplexní 

analýzy 

Tab. 4: Kategorie produktů informační činnosti s přidanou hodnotou [Wellpeg, 

2005] 

 

Produkty studijně rozborové činnosti mají: 

 v přiměřeném rozsahu poskytovat adekvátní a relevantní informace v takové 

kvalitě a formě, aby významně přispěly k informovanosti uživatelů. 

Informační podpora je jednou ze základních podmínek racionálního 

rozhodování a řešení konkrétních problémů řízení. 
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 být adresné, účelově zaměřené, přehledné a absorbovatelné v relativně 

krátkém čase. 

 být oproštěné od veškerých informací, které jsou vzhledem k účelu elaborátu 

nepodstatné. Všechny důležité zjistitelné informace musí být v elaborátu 

obsaženy. Naopak všechny nedůležité, podružné a vedlejší informace musí 

být vypuštěny.  

 

Elaborát by měl obsahovat jak textové informace, tak informace ve formě tabulek 

(např. i kontextových matic), grafů, diagramů (např. vztahových, vývojových apod.), 

časových os, obrázků (fotografií, náčrtů, plánků atd.). 

 

Vhodná kombinace forem sdělovaných informací uživateli usnadňuje vnímání a 

zapamatování informací. Domnívám se, že v dnešní „rychlé“ době s trendem 

minimalizace textu tato zásada platí dvojnásob. 

 

5.1.4 Metodický postup 

 

Na základě velmi kvalitních vyčerpávajících rešerší se informační specialista dále 

zabývá posouzením informací z hlediska jejich relevance, adekvátnosti a významu 

pro daný účel, pravdivosti a spolehlivosti a aktuálnosti. [Vobecká, 1982] 

Vybrané prameny jsou prostudovány a informace procházejí analyticko-syntetickým 

zpracováním, které vyžaduje vysoké intelektuální úsilí zpracovatele (analytika), 

konkrétně jeho: 

 odbornou kvalifikaci (nejlépe příslušného oboru) 

 znalost analytických metod7 a jejich aplikace 

 schopnost koncentrace 

 schopnost interpretace informací 

                                                 

7 Analytickými metodami a nástroji se podrobněji zabývá např. P. Sluková ve své diplomové práci 

„Metody a nástroje analýzy informací v Competitive Intelligence“ [Sluková, 2003]. 
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 schopnost přehledného a srozumitelného zpracování informací do 

požadovaného výstupu 

 

Výběrem nejdůležitějších informací obsažených v elaborátu vypracuje informační 

specialista souhrn (angl. executive summary), který může být využíván i samostatně. 

Souhrn má povahu nového dokumentu. 

 

5.1.5 Tvorba analytických zpráv 

 

Inspirací při psaní různých elaborátů mohou být noviny a časopisy, které vrcholoví 

manažeři denně čtou, protože nabízejí aktuální, relevantní a jasně prezentované 

informace. Tzn. naplňují stejné cíle, jaké mají autoři elaborátů studijní informační 

činnosti. 

 

Nejčastější chyby při psaní elaborátů jsou: 

 Autor tvoří svůj elaborát pomalu a schovává si závěry na konec. Navzdory 

teorii, která tvrdí, že závěry budou takto dramatičtější, bohužel většina 

čtenářů přestane číst před tím, než se dostane ke konci. 

 Autor se snaží výše uvedeným přístupem vyprávět příběh v chronologickém 

pořadí. Schovává si nejdůležitější prvky až na konec, čtenáře ale většinou 

nejvíce zajímají poslední události a ztrácí trpělivost. 

 Autor shromáždí značné množství informací a nemůže připustit, aby se 

nějaké vypustily. Výsledkem je dlouhý rozvláčný elaborát. 

 

Velmi užitečná struktura pro psaní elaborátů je obrácená pyramida (obr. 4). 

Nejdůležitější myšlenka odstavce by měla být v nejširší části pyramidy – v uvozující 

větě odstavce. Všechny ostatní věty odstavce, seřazené podle klesající důležitosti, 

podporují tuto ústřední myšlenku. Stejně tak postupujeme u celého elaborátu. 

Nejdůležitější informace budou na začátku studie, nikoliv na konci. Pouhým 

přečtením začátku čtenář dobře porozumí sdělení. Pokud je tato část dostatečně 

přesvědčivá, čtenář bude pokračovat, aby se dozvěděl více. 
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Při tvorbě souhrnu stačí postupně sesbírat uvozující věty prvních tří až čtyř odstavců. 

Odstavec souhrnu je dobré, kromě drobného přeformulování, strukturovat. Proto se 

doporučuje psát souhrn až po dokončení celého elaborátu. 

 

Obrácená pyramida také pomáhá udržovat elaboráty krátké. Nutí autora soustředit se 

pouze na fakta, která mají přímé důsledky pro čtenáře (uživatele). Říká se „co slovo, 

to perla“. Napsat dobrý elaborát není jednoduché, je to pracné a časově náročné. 

Dobré psaní vyžaduje časté přepisování. 

 

Uvozující věty by měly dodržovat jednotnou strukturu. Každá věta by měla 

vyjadřovat sdělovaný fakt i jeho důsledky. Měla by mít dvě složky: „CO?“ a „TAK 

CO?“. Pak bude čtenář vědět, co se děje a proč je to důležité. 

 

Po dopsání elaborátu je potřeba zkontrolovat, zda je samotný název nosný, zda 

vyjadřuje sdělovaný fakt i jeho důsledky. Stejně tak je třeba prověřit uvozující větu 

souhrnu. Nakonec se přečtou pouze první věty každého odstavce. Měly by 

koncentrovaně tvořit hlavní argumenty. [Fiora, 2002] 

 

Postupy, které informační věda a knihovnictví nazývá studijní informační činností, se 

běžně vyučují např. na mezinárodních MBA školách pro tzv. „business writing“. Jde 

o návody a zejména trénování psaní analytických zpráv aj. zpráv (tzv. reportů). 

 

uvozující věta 

věta 2 

věta 3 

… 

 

Obr. 4: Struktura obrácené pyramidy 
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5.2 Dokumentové dodavatelské služby 

5.2.1 Terminologie 

 

Dokumentové dodavatelské služby, nebo také služby dodávání (plných textů) 

dokumentů, jsou v angličtině označovány jako „document delivery services“, 

zkráceně „doc del“ (DDS) a německy „Dokumentlieferung“. Pokud chceme 

zdůraznit elektronickou formu dodání, používáme v češtině výraz „elektronické 

dodávání dokumentů“, v angličtině „electronic document delivery“ (pro obojí 

akronym EDD) a v němčině „Digitaler Dokumentenservice“ (DDS). 

 

5.2.2 Charakteristika a pojetí 

 

Na zařazení služeb dodávání plných textů dokumentů do žebříčku informačních 

služeb existují i v českém prostředí dva různé názory. 

 

První obhajuje např. Papík [2002], který konstatuje, že službu objednávání 

primárního dokumentu využívají spíše informační struktury velkých korporací a 

informační brokeři jako nadstandardní informační službu, kterou si uživatel 

musí zaplatit. Přidanou hodnotou je tzv. „dodání plných textů na stůl“. Veřejné 

knihovny, zejména v českých podmínkách, službu z finančních důvodů a pro nízký 

zájem využívají jen omezeně. 

 

Druhý názor reprezentuje např. Planková [2006b], když uvádí: „Uživatelé a čtenáři 

vědeckých knihoven stále více požadují rychlé a kvalitní služby, za které jsou ochotní 

také zaplatit. A právě tyto požadavky mohou systémy dodávání dokumentů a jejich 

služby uspokojit. Proto se služby dodávání dokumentů postupně stávají logickou 

součástí nabídky knihovnicko-informačních služeb vědeckých knihoven a 

informačních středisek, potažmo neodmyslitelnou součástí online informačního 

průmyslu dnešních dnů.“ 
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Podobně charakterizují autoři Rugge a Glossbrenner [1995] službu dodávání 

dokumentů jako „nejzákladnější formu vyhledávání informací“. Dodávají, že nad 

požadavky na dodání kopií nebo originálů časopiseckých nebo novinových článků, 

vládních zpráv, přehledových agenturních zpráv aj. tištěných materiálů, se vyvinul 

celý průmysl dokumentových dodavatelských brokerů (viz dále). 

 

5.2.3 Vývoj služeb dodávání dokumentů 

 

Z historického hlediska bylo jako první vzájemné půjčování originálních tištěných 

dokumentů mezi knihovnami. Společně s rozmachem různých technologií 

(mikrofilmování, kopírování, telefonního spojení a telexu) se vyvíjely i formy 

dodávání plných textů. V 60. a 70. letech 20. století vzkvétají komerční 

bibliografické databáze a systémy. V té době se v anglofonní jazykové oblasti již 

mluví o „document supply“ a „document delivery“ jako další komerční službě 

v rámci informačního průmyslu. Nové služby zajišťují trvalou a relativně rychlou 

dostupnost dokumentů. 

 

Později ke slovu přicházely diskety a CD-ROM, začal se prosazovat online přístup. 

S rozvojem elektronických dokumentů a digitalizace tištěných dokumentů se také 

začíná užívat pojem „electronic document delivery“ (EDD). V současné době tento 

způsob získávání informací převažuje a dále se vyvíjí (viz příklady na konci této 

podkapitoly). 

 

Z hlediska poskytování obsahu a služeb je významné, jak rostl (a nadále roste) počet 

publikovaných dokumentů. To vedlo ke vzniku nových služeb informačního 

průmyslu: rozšířilo se vydávání referátových periodik (později bibliografických bází 

dat), objevili se noví producenti sekundárních informačních zdrojů a databázová 

centra. S nimi přišli distributoři jejich produktů a služeb a také komerční dodavatelé 

plných textů dokumentů. Ti knihovnám vlastně šetří finanční prostředky tím, že 

pomáhají uspokojovat výjimečné individuální požadavky uživatelů. Knihovny 

musejí ale být schopny svým uživatelům poskytovat informace o nově vydaných 

dokumentech z jednotlivých oblastí. [Planková, 2006b] 
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Planková [2006b] dále píše o současném rozšiřování tradičních výpůjčních, 

reprografických a informačních služeb o služby typu dodávání dokumentů. 

Pokračuje v charakteristice dnešních meziknihovních služeb: „Ve vyspělém 

knihovnickém prostředí se proto spíše hovoří o sdílení, resp. dodávání zdrojů než 

pouze o meziknihovních službách.“ Zároveň popisuje praxi mnohých vědeckých 

knihoven a informačních středisek, které uvažují o nákupu dokumentu až ve chvíli, 

kdy uživatel vznese konkrétní reálný požadavek. Takový princip popisuje zahraniční 

literatura jako „just-in-time“. Je podporován dostupností informací o publikovaných 

dokumentech, snadností jejich lokalizace i možností zajištění „okamžitého“ přístupu 

k nim. Klíčové pro rozhodování je schopnost určit oboustranně nejvýhodnější 

způsob, jak uživatelům zajistit dostupnost požadovaných informací. 

 

Dodávání plných textů dokumentů a meziknihovní výpůjční služby představují 

způsob efektivního využívání informačních zdrojů a také způsob vzájemné 

kooperace knihoven různých typů [Planková, 2006b]. Nezbytným principem zde je 

solidarita, reciprocita a touha uspokojovat uživatelské požadavky bez rozdílu. 

Nesmíme ale opomenout zmínit nutnou finanční spoluúčast na realizaci požadavků a 

velmi těsně související problematiku autorských práv a licenčních smluv. 

 

Planková [2006a] se domnívá, že je vhodné přistoupit na „omezování vlastnictví 

časopisů a zajišťovat si přístupy k jednotlivým dokumentům.“ Podle jejích vizí se 

hlavně v souvislosti s rozvojem volného elektronického publikování bude měnit 

podoba služeb typu „document delivery“.  

 

Vypadá to, že se služby dodávání dokumentů budou přesouvat spíše z polohy 

explicitních služeb nabízených uživateli do polohy moderního pojetí akvizice. To 

znamená, že budou uživatelem považovány za jeden z procesů probíhajících uvnitř 

knihovnicko-informační instituce, z jeho pohledu vlastně za samozřejmost. Vždyť 

čekací doba na elektronicky dodaný dokument může být kratší než čekací doba na 

expedici originálního dokumentu ze zejména dislokovaného skladu. 
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Je tedy diskutabilní, zda jsou dokumentové dodavatelské služby standardní nebo 

nadstandardní. Osobně se přikláním k názoru, že služby dodávání dokumentů lze 

v podmínkách postupující elektronizace a digitalizace považovat za standardní, 

případně doplňkové, protože: 

 nároky uživatelů na informační služby směřují k jednoznačné preferenci 

přímého a okamžitého přístupu k plným textům, nejlépe na dálku online, 

 možnosti knihovnicko-informačních institucí jsou lepší než před lety (postup 

objednání je jednoduchý a rychlý, řada databází nabízí již v rámci 

předplatného plné texty různých typů dokumentů zdarma, funguje 

intenzivnější propojení služeb), 

 informační brokeři, kteří se snaží nabízet komplexní informační služby, 

dodávání dokumentů do své nabídky běžně zahrnují, ačkoliv to není většinou 

ziskové. 

 

5.2.4 Dodávání dokumentů v rámci informačního brokeringu 

 

Stále existuje obrovské množství nejrůznějších dokumentů, navzdory elektronickému 

publikování a digitalizaci, pouze v tištěné podobě. Chceme-li získat plné texty 

takových materiálů, musíme se pustit do prohledávání knihovních fondů nebo do 

dalšího „manuálního“ vyhledávání informací, jak této kategorii činnosti 

informačního profesionála říká Bates [2003]. Odděluje ji např. od online vyhledávání 

informací, protože počítá s fyzickou návštěvou knihovny či archivu za účelem 

získání kopie, příp. originálu, jakéhokoliv dokumentu nebo jeho části, kterou klient 

požaduje. 

 

V našich podmínkách je až neuvěřitelné, že se především v USA za poslední dobu 

vyvinula tak jemná specializace v rámci informačního brokeringu, jakým je DDS. 

Domnívám se, že je v našich podmínkách zatím nemyslitelné, aby si knihovníci a 

informační profesionálové běžně nechávali obstarávat plné texty formou 

subdodávky (vyjma online služeb). Uvidíme, jestli si někdy v budoucnosti český 
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knihovník nebo rešeršér najme „svého knihovníka“, když bude potřebovat sehnat 

dokument, který: 

 neexistuje online 

 není k dispozici v jeho instituci či jiných knihovnách v regionu 

 má neúplnou citaci, podle níž ho nedokáže sám bez problémů vyhledat 

 

Je pravda, že je pohodlnější si službu dodání plného textu obstarat formou tzv. 

outsourcingu od někoho, kdo se na ni specializuje. Nemusíte se nechat vyrušovat od 

rozdělané práce a starat se o vypořádání autorskoprávních licenčních poplatků. 

 

Specializovaný poskytovatel služeb dodávání dokumentů se anglicky nazývá 

„document delivery specialist“ (shodou okolností se označuje také akronymem 

„DDS“). Je to informační broker, který vyhotovuje fotokopie článku z většinou 

netypických dokumentů a zasílá je klientovi. Práci mu ulehčují OPACy knihoven a 

plnotextové databáze. Na rozdíl od databázových center a jiných organizací, které 

pokrývají DDS jen výběrově, prohledává specialista na dodávání dokumentů navíc 

také tradiční zdroje. Bádá např. i ve starých firemních archivech výročních zpráv, 

kontaktuje přímo nakladatele a vyjednává s ním adekvátní výši licenčního poplatku 

za kopii dokumentu apod. Nalezené materiály v dnešní době skenuje a zasílá 

konečnému uživateli nebo partnerskému informačnímu specialistovi nebo 

knihovníkovi e-mailem. [Humlová, 2001, s. 18] V literatuře [např. Bates, 2003] se 

můžeme setkat se zkráceným výrazem „doc del company“ pro firmu popsaného 

zaměření. 

 

V praxi vypadá práce DDS [podle Bates, 2003] nejčastěji tak, že dostane e-mailem 

nebo faxem seznamy více či méně problematických citací dokumentů. Ty je třeba 

nejprve zkontrolovat pomocí online služeb z hlediska úplnosti a logické správnosti, 

potom se prověřuje jejich online existence ve formě plného textu. (Někdy klient 

prostě jen nemá přístup do určité plnotextové databáze...) 

 

Dobrým pomocníkem v této fázi může být (aspoň pro angloamerickou oblast) soupis 

periodik přístupných online v plnotextové podobě Fulltext Sources Online (FSO). 
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Vychází dvakrát ročně v tištěné podobě a existuje také v online verzi, přístupné na 

adrese http://www.fso-online.com, která má týdenní aktualizaci. Záznamy obsahují 

názvy agregátorů a databází poskytujících plný text, časové pokrytí, frekvenci 

vydávání, časové zpoždění od vydání do online vystavení, ISSN a adresu webových 

stránek vydavatele. FSO ukazuje, zda má titul volně přístupné archivy a/nebo se 

jedná o časopis s otevřeným přístupem, indikuje vybrané časové pokrytí a také 

zahrnuje publikace na internetu. Společnost Information Today, Inc., která tento 

produkt vytvořila, nabízí i síťovou a intranetovou textovou verzi (FSOe). 

 

 

Obr. 5: Obálka tištěné verze Fulltext Sources Online, January 2007 a banner FSO 

[Information Online] 

 

Pokud se prokáže, že dokument opravdu existuje pouze v tištěné formě, vyhledává se 

v online katalozích knihoven. K tomuto účelu se hodí výborně souborné katalogy. 

 

Příklady souborných katalogů 

WorldCat – souborný katalog USA se 

světovým záběrem sítě OCLC 

(http://www.worldcat.org/) 

The European Library – portál s možností 

prohledávání katalogů evropských 

národních knihoven 

(http://www.theeuropeanlibrary.org/) 

CASLIN – souborný katalog ČR 

(http://www.caslin.cz/) 
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Připomínám, že už v 80. letech 20. století v tehdejší ČSSR existovala online databáze 

ASSKP (Automatizovaný systém souborného katalogu periodik). Fungovala dlouho 

v systému GOLEM, provozovaném ÚVTEI-ÚTZ (později NIS). 

 

Zajímavou komplexní službou, která se stává v současnosti standardem, je, že 

producent databázového informačního systému může softwarově propojit záznamy 

z realizované rešerše se seznamem periodik instituce, ve které uživatel momentálně 

využívá služeb tohoto databázového informačního systému. 

 

Je tedy třeba zjistit, kde je požadovaný dokument lokalizován. Pokud kopii nelze 

obstarat cestou elektronického dodání dokumentu, kterou provozuje přímo knihovna, 

nezbývá pak nic jiného, než do knihovny dojít osobně, příp. tam poslat kurýra. 

Některé dokumentové dodavatelské firmy si najímají pracovníky, kteří se pohybují 

mezi knihovnami podle potřeby. Jiné spoléhají dokonce na externí kurýry, kteří 

pořizují kopie dokumentů ve dvou až třech velkých knihovnách a pracují pro více 

firem zároveň. 

 

Kurýrní služby dokumentů nejsou sice intelektuálně náročné, ale mohou být chápány 

jako nadstandardní servis pro uživatele (klienta) po organizační stránce. Tato 

maličkost umožňuje naplňovat komplexnost služeb - dodání dokumentu koncovému, 

resp. konečnému uživateli. U nás se tím např. zabývá informačně brokerská firma 

Medistyl, která v případě požadavku na rychlé dodání tištěných výstupů využívá 

kurýrní službu a dosahuje časové úspory, která někdy může znamenat významnou 

složku spokojenosti zákazníka. 

 

Při problémech někdy nezbude jiná možnost, než se spojit s klientem a ujasnit si, 

jaký dokument vlastně chce, nebo ho požádat o dodatečné informace. Rovněž není 

samozřejmé, že se podaří získat dokument či prezentaci, které nebyly publikovány 

klasickou cestou (spadají do kategorie šedé literatury). Nelze dopředu zaručit, zda je 

autor materiálu ochoten ho poslat. Nastane-li komplikovaná situace, může se stát, že 

bude nutné sjednat s klientem navýšení ceny zakázky nebo posunutí termínu jejího 

dodání. 
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Někteří zákazníci jsou ochotni zaplatit jen za dodávky, které se dají splnit lokálně a 

v rozumném čase. Pokud není jejich požadavek ihned uspokojen, ruší objednávku. 

Čas od času se navzdory velkému úsilí stane, že požadovaný dokument nemůže být 

dodán. Nepříjemné je, že klienti nejsou ochotni platit za ve finále nevyřízenou 

objednávku, na které pracovníci firmy trávili hodiny času. 

 

DDS ohrožuje všeobecně rozšířený názor lidí, že všechno je dostupné na webu. 

Bates [2003] nabádá k pravidelnému kontaktu s klienty, který může napomoci 

správnému pochopení jejich očekávání. Na druhou stranu je dobré, když si klient 

uvědomuje, že: 

 DDS není jen prostá rutinní činnost, ale vyžaduje často zdlouhavé pátrání po 

dokumentu 

 komplexní práce DDS v sobě zahrnuje ověření citace, vyjasnění 

autorskoprávních vztahů, zajištění poslíčka, který dojde dokument 

okopírovat atd. 

 

V oblasti DDS může být prý těžké podnikat, ale také to může být ta pravá 

specializace pro informačního brokera, který se nachází v blízkosti hlavních 

knihovnicko-informačních institucí. Poskytování DDS vyžaduje dovednost 

„vystopovat“ dokument (tedy vytrvalost a orientaci na detail), schopnost 

kontinuálně generovat obrovské množství objednávek a najít dostatečně 

solventní klientelu. DDS totiž i přes náročnost služby nemívají velké ziskové marže. 

Předpokladem úspěchu je intenzivní marketing. Frank Warren, ředitel Instant 

Information Systems, říká: „Dlouhodobé provozování úspěšné dokumentové 

dodavatelské firmy je založeno spíše na přivedení stálých klientů, kteří jsou ochotni 

za služby platit, než samotném hledání dokumentů. Být schopný najít dokument je 

nutná, ale ne postačující podmínka pro dlouhotrvající úspěch.“ 

 

Jednoduché není ani určit způsob kalkulace ceny. Jsou firmy, jež účtují pevnou 

částku za dokument plus poplatek za kopírování podle počtu stran a za copyright 

(v rámci online služeb je tento poplatek již zahrnut). Tímto způsobem to dobře 

funguje u snadných požadavků, které není problém vyřídit ještě týž den. Na druhou 
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stranu, pokud DDS zpoplatňuje čas strávený vyřizováním objednávky, mohou klienti 

namítat, že nebudou dopředu vědět, kolik je dodání dokumentu bude ve výsledku 

stát. 

 

Příklady služeb elektronického dodávání dokumentů v ČR 

 

Virtuální polytechnická knihovna (VPK) – virtuální společenství 

knihoven poskytujících DDS (http://www.vpk.cz/) 

 

DODO – systém elektronického dodávání dokumentů Národní knihovny ČR 

 

Elektronické dodávání dokumentů uživatelům z ČVUT (https://edd.cvut.cz/edd/) 

 

Služba elektronického dodávání dokumentů pro uživatele CIKS VŠE 

(http://www.econlib.cz/edd.html) 

 

5.3 Competitive intelligence 

5.3.1 Terminologie a definice 

 

Pro komplexní, systematický a cílevědomý přístup ke sledování a vyhodnocování 

informací z konkurenčního prostředí zejména ekonomického subjektu se vžil 

pojem „competitive intelligence“. Nejpoužívanější český ekvivalent pro 

competitive intelligence je „konkurenční zpravodajství“, ale stále častěji se hovoří 

už jen o „CI“. Není náhodou, že anglické slovo „intelligence“ znamená kromě 

zpravodajství hlavně inteligenci, tj. schopnost chápání a samostatného myšlení, 

rozum nebo důvtip8. Někdy se můžeme setkat i s označením „competitor 

intelligence“, které klade důraz již na jednotlivé konkurenční subjekty. 

 

                                                 

8 Lingea Lexicon, 2000 
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Protože se o konkurenci a konkurenceschopnosti někdy mluví také v kontextu 

státních celků, používá se také termín „country intelligence“ (český ekvivalent 

„zpravodajství o zemích světa“). Tématem country intelligence se do hloubky zabývá 

K. Kopalová ve své rigorózní práci [Kopalová, 2007]. 

 

S CI souvisejí ještě další termíny jako např. business intelligence (obchodní 

zpravodajství, BI), technical intelligence (technické zpravodajství), financial 

intelligence (finanční zpravodajství), market intelligence (tržní zpravodajství), 

counter intelligence (obranné zpravodajství) a jiné. Přehledný slovník termínů 

souvisejících s CI včetně jejich vysvětlení obsahuje diplomová práce P. Šmejkala 

„Úvod do problematiky Competitive Intelligene“ [Šmejkal, 2006]. 

 

5.3.2 Charakteristika a účel CI 

 

Competitive intelligenece je prostředek, který umožňuje pohlížet na vlastní podnik 

z vnějšku. Poskytuje informace, které prošly náležitou analýzou a je možné se podle 

nich rozhodovat [Fuld]. 

 

Metody a postupy CI mohou uživateli/klientovi pomoci zejména: 

 identifikovat hlavní konkurenty v průmyslovém odvětví, oboru, segmentu 

trhu či lokalitě (a to i nepřímé) 

 poukázat na slabé stránky konkurence a naznačit, jak by konkurenční 

subjekty bylo možné ohrozit 

 identifikovat slabé stránky (vlastní) firmy s návodem, jak minimalizovat 

potenciální nebezpečí 

 včas varovat vrcholový management před nebezpečím od konkurentů, 

spotřebitelů a na trhu pomocí „early warnings reports“ (zpráv včasného 

varování) 

[Šmejkal, 2006, s. 27 – 28] 
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5.3.3 Postup při CI 

 

Jako je pro pochopení informačních služeb důležitý informační cyklus, tak je pro CI 

základní tzv. „zpravodajský cyklus“ neboli „cyklus CI“: 

 

 

Obr. 6 Cyklus CI [Zdroj: Vejlupek, 2001] 

 

Fáze řízení zohledňuje potřeby a stanovuje priority. Sběr informací (např. 

vytěžováním zdrojů) poskytuje materiál pro analýzu. Analýza znamená interpretaci 

získaných informací v kontextu potřeb. Poslední fází je distribuce informací, kde 

hraje roli rychlost doručení výsledků ve správné formě. Závěry plynoucí z analýzy 

informací zpětně ovlivňují řízení (rozhodování). 

 

První a velice důležitou fází je tzv. „referenční rozhovor“, při kterém CI specialista 

zjišťuje, co přesně má být předmětem zájmu a v jakém rozsahu (tj. jaké budou 

parametry vyhledávání), jaké jsou cíle projektu a jak budou informace využity. Ptá se 

na požadovanou a preferovanou formu prezentace výstupů a jejich způsob doručení 

klientovi. Rovněž vyjednává podmínky zadání, které se musí objevit v písemné 

smlouvě (zejména přesná specifikace předmětu smlouvy, časové rozvržení, finanční 

kalkulace a podmínky, za jakých se poskytují případné dodatečné služby). 
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Komunikace s klientem musí probíhat průběžně během celé práce na projektu. 

Zadání může být potřeba mezitím korigovat, klient může klást doplňující otázky, na 

které chce najít odpověď apod. CI profesionál při delším projektu dodává klientovi i 

průběžná zjištění v přijatelné podobě. 

 

Samotný výzkum se provádí dvěma metodami: 

 metodou primárního výzkumu 

 metodou sekundárního výzkumu. 

 

Primární výzkum zahrnuje metody zjišťování informací přímo od osob, přeneseně 

tzv. primárních zdrojů. Pomocí nich se CI specialista dostává k informacím, které 

nejsou nikde publikované nebo zaznamenané. V praxi může jít např. o telefonické 

nebo osobní rozhovory s cílovými dodavateli, zákazníky a konkurenty firmy. 

 

Jednou z metod získávání informací od primárních zdrojů je obratné „vylákávání“ 

informací (angl. elicitation). Mělo by být přitom ctí každého profesionálně 

vystupujícího CI specialisty nedostat se do konfliktu s etickými zásadami. Dobré 

kontakty v tomto typu výzkumu hrají významnou roli. 

 

Sekundární výzkum se vyznačuje kvalifikovaným vyhledáváním, studiem, 

organizací a analýzou dobře ověřených informací. Bývá také označován za výzkum 

„od stolu“ (angl. desk research). Právě pro vyhledávání informací je vhodné využít 

informačního profesionála, který zná příslušné informační zdroje, dokáže s nimi 

efektivně pracovat a dokáže zvolit správnou rešeršní strategii. 

 

Důležitými zdroji informací pro competitive intelligence jsou marketingové zprávy, 

různé hospodářské bulletiny, publikované rozhovory s výkonnými řediteli, veřejné 

rejstříky a registry, online databázové zdroje. Na internetu se dají zjišťovat informace 

o aktuálně inzerovaných pracovních pozicích nebo nově otevřených pobočkách 

podniků. [Bates, 2003] 
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Odborník, který ovládá pokročilé analytické metody – viz diplomová práce 

P. Slukové „Metody a nástroje analýzy informací v Competitive Intelligence“ [2003] 

– může být v tomto směru silným článkem týmu. 

 

Celý proces CI s sebou přináší poměrně vysokou přidanou hodnotu pro rozhodovací 

složky podnikové sféry. Přidaná hodnota se dá ještě rozšířit při koncipování, psaní a 

formální úpravě zprávy pro klienta. Užitečným pomocníkem mohou být různá 

komerční softwarová řešení nebo nástroje přímo v rámci placených databázových 

systémů. 

 

5.3.4 CI profesionálové 

 

Když L.M. Fuld vymezuje, co není CI, uvádí že to není záležitost jednoho člověka. 

Práce na projektech CI je týmová. V brokerských firmách mají členové pracovní 

skupiny rozdělené kompetence a nemají stejnou úroveň znalosti o zakázce. Velkou 

roli zde hraje totiž nejen důvěrnost zjištěných informací, ale hlavně také citlivost 

informací od klienta (strategické záměry firmy). Výhodou zajišťování CI formou tzv. 

outsourcingu pro firmy je, že její zaměstnanci nebudou s průzkumem konkurenčního 

prostředí spojování. 

 

CI profesionály sdružuje mezinárodní organizace Society of Competitive Intelligence 

Professionals (SCIP, www.scip.org) s centrálou v USA, která má od roku 2005 svoji 

afilaci SCIP CZECH také v České republice. 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Logo SCIP CZECH [Zdroj: www.scip-czech.cz] 

 

Tématem CI se také zabývají SLA (Special Libraries Association, www.sla.org) a 

Association of Independent Information Professionals (AIIP, www.aiip.org). 
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5.4 Evidence based medicine 

5.4.1 Terminologie 

 

Pro trend stavět klinickou praxi na kumulovaných „důkazech“ z primární lékařské 

literatury se vžil anglický výraz „evidence based medicine“ (EBM). Těmi 

zmíněnými „důkazy“ („evidence“) jsou zejména metaanalýzy (souhrny výsledků 

několika studií k určitému problému včetně vyplývajících doporučených postupů), 

dále výsledky jednotlivých studií (hlavně randomizovaných), kazuistiky, pokusy na 

zvířatech aj. 

 

Do češtiny se EBM překládá jako „medicína založená na důkazech“ či „medicína 

založená na svědectvích“, neboli „lékařství založené na faktech“, příp. „znalostní 

medicína“ [Jarolímková, 2004]. Volněji se dá použít označení „racionální 

zdravotnická péče“ [Boček, 2000]. 

 

5.4.2 Charakteristika EBM 

 

EBM se směle řadí mezi specializované informační služby vyššího typu, které slouží 

k podpoře zejména klinickým lékařům a jiným pracovníkům v jejich rozhodovacím 

procesu [Papík, Souček, Papíková, 2007]. EBM znamená využívání výsledků 

klinických studií, na rozdíl od tradičního kladení důrazu na „nesystematická 

pozorování, zkušenost a autoritu“ [Jarolímková, 2001]. V tezauru databáze 

MEDLINE je EBM definována jako „systematický proces nalézání, hodnocení a 

využívání soudobých výsledků výzkumu jako základu pro rozhodování v klinické 

praxi“ [Boček, 2000]. Vyhovující kompletní definice EBM je „vědomé, zřetelné a 

soudné používání nejlepších současných důkazů při rozhodování o péči o jednotlivé 

pacienty“ [Sackett, Rosenberg, Gray, et al., 1996, podle Jarolímková, 2004]. 

 

Již výše jsem v souvislosti s EBM použila slovo trend. Tento přístup totiž bývá 

v odborné literatuře označován za trend, směr, hnutí nebo dokonce filozofii, která 

od začátku 90. let 20. století, kdy se začala rozvíjet, ovlivňuje způsob práce lékařů 
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s medicínskými informačními zdroji [Jarolímková, 2004]. Podle stejné autorky 

[Baková, 2000] „EBM vyžaduje na lékařích nové schopnosti a dovednosti, a sice 

přesné definování problému a okruhu potřebných informací k němu, efektivní 

vyhledávání v databázích medicínské literatury, výběr nejrelevantnějších zdrojů, 

práci s primárními dokumenty a aplikaci získaných informací. Kromě toho 

samozřejmě předpokládá tradiční znalosti - znalost patofyziologie, problematiku 

psychiky pacienta…“ Vidíme, že tento obor klade nové požadavky na lékaře, stejně 

tak jako na informační specialisty, kteří se EBM zabývají nebo hodlají zabývat. 

 

5.4.3 Informační prameny pro EBM 

 

Podívejme se nyní na EBM z pohledu informačních služeb. V případě EBM je 

značná pozornost věnována informačním pramenům typickým pro klinickou praxi 

a jejich hodnotě [Jarolímková, 2004]. Jednotlivé typy klinických studií mají své 

výhody a nevýhody a informační specialista je musí znát. Informační prameny 

rozděluje odborná literatura na nové, které vznikají přímo pro potřeby EBM, a 

tradiční, které existují a existovaly nezávisle na této disciplíně. 

 

Hierarchii nových informačních pramenů pro EBM nejlépe zobrazuje populární 

Haynesova pyramida „4S“ neboli pyramida „důkazů“ (obr. 5). Jednotlivé stupně 

pyramidy představují kategorie primárních či primárně-sekundárních pramenů. 

Směrem od základny pyramidy nahoru roste hodnota, důležitost a efektivita využití 

při vyhledávání „důkazů“, ale zároveň klesá četnost výskytu pramenů. 
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Obr. 8: Haynesova pyramida „4S“ [Papíková, 2002] 

 

Na obrázku vidíme, že klinické studie jsou tedy nejběžnější a nejníže hodnocený 

pramen z hlediska statistické významnosti. Studie se hojně vyskytují v oborových i 

multidisciplinárních bibliografických databázích a je možné je „ručně“ najít 

v určitých časopisech. Jako pomůcku lze použít registry klinických studií, které 

obsahují rovněž údaje o nepublikovaných studiích. Vyhledané studie je třeba 

posoudit z hlediska kvality provedení a vybrané studie pak dále zpracovat. 

Nejčastější je přehledné shrnutí výsledků a odpověď na klinickou otázku (viz dále). 

Tato odpověď je vlastně již doporučením pro praxi nebo pro další výzkum v dané 

oblasti. Někdy informační specialista provádí tzv. metaanalýzu, ve které jde 

o statistické zpracování dat obsažených v originálních klinických studiích. 

 

Dalším typem informačních pramenů v pomyslném žebříčku jsou syntézy. Vznikají 

zpracováním výsledků množství originálních klinických studií, které se vážou ke 

konkrétnímu klinickému problému. Syntézy obsahují sekundární i primární 

informace. Proces jejich vzniku shrnuje stručně následující rámeček: 

 

Formulace klinické otázky  Vyhledání studií k tématu  Posouzení validity 

studií a následný výběr  Shrnutí výsledků v přehledné podobě nebo statistické 

zpracování údajů z jednotlivých studií (metaanalýza)  Doporučení pro praxi  

Doporučení pro další výzkum 
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Podrobněji se této problematice věnuje pasáž (dále v textu této kapitoly) popisující 

rešeršní postup při aplikaci EBM (viz obr. 9). 

 

Mezi syntézy patří systematické přehledy nebo tzv. CATs (Critically Appraised 

Topics). CATs můžeme chápat jako informační potřebu, jež vzniká na základě 

konkrétního řešeného problému. Nejprve je nutné formulovat problém, k němu 

vyhledat nejkvalitnější „důkazy“, abychom je mohli zhodnotit pomocí kvalitativních 

kritérií uznávaných teoretiky EBM [Jarolímková, 2001]. Pro popsanou práci jsou 

vydávány doporučené postupy (guidelines), na kterých se podílejí odborníci 

z mezinárodních či národních odborných společností pracující v pracovních 

skupinách. 

 

Synopse Jarolímková [2004] definuje jako „strukturované abstrakty vybraných 

syntéz nebo studií doplněné o nezávislé hodnocení metodologické kvality zdrojového 

dokumentu a doporučení pro klinickou praxi“. Dělí se podle svého zaměření. Svojí 

významností mezi prameny EBM stojí téměř na vrcholu pyramidy. Jejich obsahem 

jsou bibliografické informace včetně hodnocení a doporučení. Publikují je 

specializované časopisy a databáze (např. časopisy Evidence Based Medicine a ACP 

Journal Club a databáze DARE a InfoPOEMs). 

 

Nejvyšší stupeň představují systémy, mezi které patří např. elektronická kompendia. 

Jedná se o nejefektivnější zdroj, který zahrnuje „rozsáhlý výběr všech relevantních 

informačních pramenů z nižších hierarchických úrovní“ [Jarolímková, 2004]. 

Systémy jsou pravidelně aktualizovány a jejich producenti je nabízejí ve stručné a 

přehledné formě. Umožňují napojení na zdrojové dokumenty a data pacientů. 

 

Z pohledu EMB jsou výsledky původních klinických studií, publikovaných 

v časopisech v podobě článků, postaveny nejníže v Haynesově pyramidě „4S“. 

Původních klinických studií je největší množství, vyskytují se s největší frekvencí. 

Podle metodiky získávání dat se klinické studie dělí na (od nejhodnotnějších k méně 

hodnotným): 

 randomizované dvojitě slepé kontrolované studie 
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 randomizované kontrolované studie 

 prospektivní (kohortové) studie 

 retrospektivní studie - studie případů a kontrol 

 

Dalšími typy studií jsou studie, které vznikají pozorováním (od průřezových studií 

k jednotlivým případům), zkušeností a experimentálním výzkumem na živých 

organismech nebo „ve zkumavce“. 

 

Původní studie, syntézy a synopse informační specialista vyhledává v oborových 

bibliografických databázích, které indexují odborné časopisy nebo dokonce 

databáze (např. Cochrane Database). Jako příklad lze uvést např. nejznámější 

americkou, na internetu volně přístupnou, databázi Medline nebo na evropské 

medicínské prostředí zaměřenou databázi Embase, která kvalitněji pokrývá oblast 

farmacie. Databáze Cinahl je zase ideální pro ošetřovatelské obory. 

 

5.4.4 Aplikace EBM – rešeršní postupy 

 

Roli a činnosti informačního profesionála (klinického knihovníka) zakládá 

„informační cyklus založený na důkazech“, neboli „cyklus důkazů“ („5A“) od 

R. Haywarda [Papík, Souček, Papíková, 2007]. 
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Obr. 9: Rozbor cyklu informací založeného na důkazech a jeho vztahu k informační 

profesi [Papík, Souček, Papíková, 2007] 

 

Na něm lze také názorně vysvětlit rešeršní postupy, které jsou důležité pro 

pochopení specifik práce EMB informačního profesionála. 

 

Každý autor, který píše o EBM, přisuzuje klíčovou roli správné formulaci 

klinického problému, resp. dotazu („well-built clinical question“, první „A“ jako 

Ask). Zobecníme-li tuto podmínku, uvědomíme si, že odpovídá předpokladům 

poskytování jakýchkoliv informačních služeb vůbec. 

 

Charakter uživatelských dotazů podstatně ovlivňuje celou rešeršní strategii. 

Informační specialista musí vzít v úvahu charakteristiky pacienta nebo skupiny 

pacientů, tedy definovat ho/je pomocí relevantních vlastností. Dále musí vymezit 

zvažovaný zákrok a proti němu zákrok k porovnání. V neposlední řadě definuje 
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očekávaný výsledek9. Také musí stanovit kategorii, do které klinická otázka patří 

(jestli do léčby, diagnostiky, prevence, prognózy, etiologie nebo ekonomických 

analýz). 

 

Fáze, kdy se vybírají informační zdroje, ve kterých se budou vyhledávat 

nejkvalitnější dostupné „důkazy“ (druhé „A“ jako Acquire), které bude navíc třeba 

kriticky posuzovat, je právě doménou informačního profesionála. V tomto kroku 

by měly vyniknout jeho profesionální znalosti a zkušenosti. Berou se v úvahu různé 

typy pramenů (viz výše) a s nimi související metody pro jejich efektivní (rychlé) 

vyhledávání. Některé výhody a nevýhody využívání dvou skupin informačních 

zdrojů ukazují následující tabulky: 

 

BIBLIOGRAFICKÉ DATABÁZE 

<primárně určené pro informační profesionály> 

Výhody Nevýhody 

přesnější vyhledávání 

počáteční časová investice (zvládnutí 
rešeršního systému, pochopení 
vlastností databáze a jejích selekčních 
jazyků) 

velikost 

více kroků (předběžné zhodnocení 
výsledků rešerše, získání plného textu 
a jeho zhodnocení – neplatí u systémů, 
synopsí a syntéz) 

šířka záběru  

 hlavní zdroj EBM  

Tab. 5: Některé výhody a nevýhody využívání bibliografických databází 

 

 

 

 

                                                 

9 Jako mnemotechnická pomůcka slouží akronym PICO - Patient, Intervention, Comparison, Outcome 

[The University of British Columbia, 2007] 
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PLNOTEXTOVÉ DATABÁZE 

<primárně určené pro koncové uživatele> 

Výhody Nevýhody 

obsahují plné texty 
jednoduché vyhledávací možnosti (ani 
metavyhledávače neposkytují příliš 
přesné výsledky) 

intuitivní vyhledávání (formulace 

dotazu klíčovými slovy) 

 

Tab. 6: Některé výhody a nevýhody využívání plnotextových databází 

 

V praxi prý lékaři při výběru zdrojů častěji postupují od horních pater Haynesovy 

pyramidy, zatímco informační pracovníci si dokáží zmapovat, že v dané oblasti 

chybějí nebo jsou vzácně k nalezení synopse a syntézy, a zvolí úroveň studií. 

 

Rešeršní strategii informační specialista volí v závislosti na „věcné“ podstatě 

dotazu, kterou konstruuje na základě správně položené klinické otázky. Potom 

používá filtrování složené z vybraných: 

 deskriptorů 

 kvalifikátorů/podhesel 

 typů dokumentů 

 klíčových slov 

 

Pro lepší představu slouží tabulka s příklady filtru z databáze Medline [Jarolímková, 

2004]. 
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Obr. 10: Příklady částí filtru v databázi Medline 

 

Použití filtrů rešeršér upravuje průběžně při zpracovávání rešerše a dá se nazvat 

uměním, které je založeno na individuální zkušenosti. Práci informačního specialisty 

také usnadňuje respektování výše zmíněných doporučených postupů (guidelines). 

Vypracováním rešerše, případně dodáním plných textů dokumentů většina 

informačních profesionálů končí svoji práci na konkrétním uživatelském požadavku. 

Hodnocení studií totiž vyžaduje znalost lékařské terminologie, statistiky a 

výzkumných metod, tudíž dokončené lékařské vzdělání a nejlépe i praxi. 

V anglosaském prostředí existuje pozice tzv. klinického knihovníka („clinical 

librarian“), resp. klinického informačního pracovníka, který je schopen klinické 

studie hodnotit nebo dokonce vypracovat další doporučení. 

Většinou (alespoň v českém prostředí) je to tedy lékař, kdo pokračuje hodnocením 

výsledků rešerše (třetí „A“ jako Appraise). Jde o posouzení validity nalezených 

dokumentů, hlavně původních studií. Zběžně je možné dokumenty posoudit podle 

abstraktů, ve kterých se odráží většinou standardizovaná struktura celých článků, 

včetně informací o pacientech, formě a výsledcích studie. Až přečtením textu celého 

článku lze opravdu detailně zhodnotit relevanci závěrů vzhledem k položené klinické 

otázce. Pro pročítání velkého množství textu se odborníkovi hodí techniky rychlého 

čtení. 

 

Dále se lékař využívající postupů EBM snaží začlenit dosažené výsledky do 

klinické praxe (čtvrté „A“ jako Apply), aby mohl na závěr celého cyklu vyhodnotit 

účelnost realizovaných opatření (páté „A“ jako Assess). 
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5.4.5 Role informačního pracovníka 

 

Vidíme, že až do momentu odevzdání hotové rešerše, příp. dodání plných textů 

dokumentů, mohlo jít v procesu aplikace EBM o činnosti, které jsou svojí povahou 

typické pro práci knihovníků a informačních pracovníků. Když rekapitulujeme 

popsané kroky, tak se jednalo o: 

 správnou formulaci dotazu (Ask) 

 získání vhodných informačních zdrojů (Acquire) 

 příp. hodnocení vybraných informačních zdrojů (Appraise) 

 

Co není typické, je specializace informační činnosti na medicínské obory, která 

vyžaduje od informačního pracovníka dodatečné znalosti a zkušenosti. Právě v tomto 

ohledu osobně považuji služby spojené s EMB za služby s vysokým stupněm přidané 

hodnoty. 

 

Podrobněji o fenoménu „evidence based medicine“ v České republice píší autorky 

A. Baková, roz. Jarolímková, V. Papíková, E. Lesenková a další. K propagátorům 

EBM ve vzdělávání informačních pracovníků a lékařů patří R. Papík. 

 

5.5 Vyhledávání expertů 

 

Lidé jsou se svými znalostmi (knowledge) pro instituci tou největší konkurenční 

výhodou. Odtud také pocházejí pojmenování „znalostní společnost“ (knowledge 

society), „znalostní věk “ (knowledge age) apod. Často se kromě vyhledávání 

informací ze sekundárních zdrojů (dokumentů) využívá také získávání informací od 

lidí (primárních zdrojů). Informační brokeři využívají telefonické rozhovory 

s experty, buď jako doplněk rešeršní činnosti, nebo v případě, kdy ke 

zpracovávanému tématu neexistují jiné relevantní zdroje. V oblasti competitive 

intelligence se s primárními zdroji pracuje např. metodou „vylákávání“ informací 

(angl. elicitation). CI profesionál ale může balancovat na hranici dodržování etických 
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zásad. Pro odhalování největších talentů v určitém oboru existuje u nás zatím málo 

používaný termín „talent intelligence“  

 

O úroveň výše patří již cílené vyhledávání lidí (expertů na určitou oblast nebo 

manažerů) za účelem jejich potenciálního budoucího zaměstnání, příp. zaangažování 

do pracovní skupiny, odborné komise apod. Nejde tedy pouze o vytěžování 

primárních zdrojů, ale i o motivování těchto expertů ke změně zaměstnavatele na 

základě předem získaných informací, příp. referencí. Informační profesionál může 

v personálně poradenských společnostech najít uplatnění při vyhledávání expertů 

vhodných pro obsazení určité pracovní pozice. Funguje jako informační podpora 

konzultantů v oblasti personálního řízení (řízení lidských zdrojů). 

 

Vyhledávání, nebo dokonce zajišťování lidských zdrojů v oblasti informačního a 

znalostního managementu, vč. managementu knihoven, může být náplní práce 

informačního brokera, který má kontakty v oboru v tuzemsku i v zahraničí nebo je 

může lehce získat prostřednictvím členství v profesních organizacích. Pokud je 

takový člověk navíc členem akademické obce na univerzitě a má kontakt se studenty, 

resp. s absolventy oboru, může je doporučovat pro různé odborné pracovní pozice. 

 

5.5.1 Executive search 

 

Přímé vyhledávání uchazečů je nejčastěji označováno anglickým výrazem „executive 

search“ (volně přeloženo do češtiny jako vyhledávání řídících pracovníků) nebo také 

lidovějším výrazem „head hunting“ (v češtině nemá spisovný ekvivalent). Zabývají 

se jím personálně poradenské společnosti, které cíleně vyhledávají kandidáty pro 

různé pozice středního, vyššího a top managementu ve velkých firmách. Celý 

vyhledávací proces je poměrně finančně náročný a představuje pro podniky investici 

do jejich rozvoje. 

Personálně poradenské společnosti nezprostředkovaně (přímo) oslovují vhodné 

odborníky, téměř výhradně stávající zaměstnance firem a institucí, s novou pracovní 

nabídkou. Předtím než je (nejčastěji telefonicky) kontaktují, provádějí intenzivní 
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rešeršní činnost. Mapují významnější firmy a jiné instituce s požadovaným 

zaměřením, které působí v určité lokalitě (městě, regionu, státu apod.). Ve vybraných 

podnicích se zajímají o korporátní informace, jako např. o organizační strukturu 

podniku, a přirozeně také o související personální informace, které obsahují zpočátku 

alespoň: 

 jméno a název pracovní pozice zaměstnance 

 kontakty (přímé telefonní číslo, nejlépe mobilního telefonu, nebo alespoň 

nejlépe soukromou e-mailovou adresu) 

Průzkum pokračuje zjišťováním informací: 

 o vzdělání zaměstnance a o jeho dalších schopnostech (např. jazykových, 

manažerských, technických apod.) 

 o kariérním vývoji zaměstnance 

 o výši jeho nynějšího platového ohodnocení a dalších zaměstnaneckých 

výhodách 

 o vztahu k současnému zaměstnavateli a ochotě změnit práci atd. 

Personálně poradenské společnosti se snaží o potenciálních kandidátech získat co 

nejvíce informací ještě před jejich oslovením. Etické vystupování musí pro úspěch 

věci často ustoupit do pozadí. 

Na druhou stranu si průběžně budují databáze dříve kontaktovaných osob a s jejich 

souhlasem uchovávají jejich personální informace pro budoucí potřebu. U takových 

rozsáhlých databází personálních informací je důležitá správná struktura dat a jejich 

efektivní vyhledávání. Při dalších projektech může takový kvalitní interní zdroj 

ušetřit mnoho času. 

Konzultanti personálně poradenských společností musejí ovšem respektovat smluvní 

vztahy se svými současnými i předchozími klienty a nesmějí po určitou dobu 

oslovovat jejich zaměstnance, nabízelo-li by se to při dalším projektu. To může 

někdy ztěžovat výběr zkoumaných firem, zejména jde-li o oblast, ve které figuruje 
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jen velmi málo silných hráčů, kteří si navíc dokážou své pracovníky ochránit 

zásadami counter intelligence, resp. jinak udržet. 

 

5.5.2 Zdroje informací o odbornících 

Nejvýznamnějším a nejaktuálnějším zdrojem informací o expertech jsou bezpochyby 

firemní webové prezentace a internetové stránky různých institucí a organizací. 

Nejotevřenější jsou ve zveřejňování personálních informací univerzity. Ty na svých 

stránkách vystavují poměrně podrobné informace o akademických pracovnících, 

včetně jejich životopisů. Hodně informací o odbornících z určité oblasti lze někdy 

získat z webových stránek profesních organizací sdružujících individuální členy 

(např. Česká advokátní komora, Česká komora architektů, Asociace finančních 

zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, Asociace znalců a odhadců 

České republiky apod.). Velké firmy si uvědomují, že si musejí chránit informace 

o svých zaměstnancích. Pokud na webové stránky vůbec nějaké personální informace 

dávají, tak jsou to většinou stručné informace o vrcholovém vedení společnosti, 

někdy doplněné fotografií, ale zpravidla bez kontaktů. Malé a střední podniky mívají 

na svých internetových stránkách více informací o zaměstnancích, ale většinou se 

omezují na jména osob, jejich pracovní pozice (zodpovědnosti) a kontakty. 

Základním zdrojem informací o současných odbornících z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti mohou být encyklopedie z řady Who's who, resp. Who is who, česky Kdo je 

kdo. Encyklopedie vycházejí v různých vydavatelstvích v mnoha zemích světa 

v tištěné i elektronické podobě (CD-ROM). 

Např. encyklopedie švýcarského původu s ochrannou známkou Hübners Who is Who 

obsahují životopisy osobností, které se prosadily na mezinárodní, národní a 

regionální úrovni. Obsahuje tyto údaje: 

 jméno a příjmení 

 akad. titul/dočasné příp. úřední tituly, šlechtický titul 

 funkce/povolání, název firmy a další obchodní aktivity, podíly ve firmách 

 firemní (služební) a soukromá adresa, e-mail, webová stránka 
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 místo a datum narození, rodinný stav (dívčí jméno manželky), děti (jméno a 

rok narození), rodiče, významní předci 

 vzdělání (rok+škola), kariéra (rok+pozice), významné výkony, jazykové 

znalosti pro mezinárodní kontakty 

 publikace, vyznamenání, členství 

 zájmy 

 

Osobnosti jsou kontaktovány a zařazovány do encyklopedie na základě monitoringu 

médií, vlastních rešerší, prohlížení různých odborných zdrojů a na základě 

doporučení a návrhů stávajících zákazníků vydavatelství. Informace o sobě poskytují 

sami podle jednotného vzoru, zařazení do encyklopedie je zdarma (platí se jen za 

uveřejnění fotografie, která je prý určitým druhem reklamy). 

 

 

Obr. 11: Ukázka biografické encyklopedie Who is who 

 

Dalším významným zdrojem informací o expertech jsou různé odborné publikace, 

kde se vyskytují jména profesionálů s afilací (např. sborníky). Dají se sledovat různé 

personální rubriky (nebo tzv. okénka), zejména v ekonomických časopisech a 
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v sekcích portálů, kde bývají průběžně publikované stručné profily manažerů, jejich 

přestupy apod. Příkladem může být týdeník Euro, internetový portál iDnes aj. 

 

V nominacích na cenu Infora 2007 se objevil slovenský projekt Leaders.sk, který je 

společným projektem tří slovenských periodik (denníku SME, týdenníku The Slovak 

Spectator a týdenníku Trend). Projekt má poskytovat informace o významných 

osobnostech veřejného a hospodářského života na Slovensku osobám 

v rozhodovacích pozicích, investorům, novinářům a výzkumníkům. V současnosti 

obsahuje stovky strukturovaných profilů osobností slovenského veřejného života, 

přes tisíc archivních článků a výběrově také původní analýzy. Profily jsou průběžně 

aktualizované redakčním týmem, který také provádí výběr osob do projektu (i na 

základě zaslaných návrhů od občanů). Údaje pocházejí přímo od zařazené osoby a 

mohou být doplňovány informacemi z veřejně přístupných zdrojů (např. novinových 

a časopiseckých článků, oficiálních internetových stránek různých institucí, nebo 

veřejně přístupných registrů). Významným zdrojem byla také publikace „Kto bol kto 

v hospodárstve Slovenskej republiky“. 

 

 

Obr. 12: Ukázka profilu osobnosti z projektu Leaders.sk 
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5.6 Marketingový výzkum 

 

Marketing není nic jiného než civilizovaná forma války, ve 

které se většina bitev vyhrává slovy, myšlenkami a logickým 

myšlením. 

Albert W. Emery  

 

5.6.1 Definice 

 

J. Stávková charakterizuje marketingový výzkum jako „cílevědomou a 

organizovanou činnost, spočívající ve specifikaci, shromažďování, analýze a 

interpretaci informací, které umožňují: 

 porozumět trhu, na kterém firma podniká nebo hodlá podnikat, 

 identifikovat problémy spojené s podnikáním, 

 identifikovat příležitosti, které se mohou vyskytnout, 

 formulovat směry marketingové činnosti, 

 hodnotit její výsledky.“ 

 

Marketingový výzkum by měl poskytovat „relevantní, objektivní, kvalitní a aktuální 

informace, které napomáhají minimalizovat rizika při uskutečňování rozhodnutí“ 

[Belko, 2004]. Rozhodování přitom může být na strategické i operativní úrovni, nebo 

mohou informace z marketingového výzkumu sloužit jako informační zpětná vazba 

[Stávková]. 

 

Rozhodnutí se mohou týkat např. zavádění změn při řízení podniku. Marketingový 

výzkum skýtá i nástroje pro kontrolu účinnosti takových změn na marketingové okolí 

[Stávková]. Výzkum poskytuje podniku potřebné znalosti o trhu a jeho segmentech, 

využití nachází v oblasti distribuce, reklamy, při vývoji produktu a stanovení jeho 

ceny. Zkoumá také spotřebitele nebo konkurenci [Belko, 2004].  
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Z definic vyplývá, že role marketingového výzkumu je poskytovat informační 

podporu pro rozhodování managementu podniku. Takové pojetí je blízké informační 

profesi. 

 

Marketingový výzkum lze rozdělit do několika etap: 

 

definování problému a stanovení cílů  orientační analýza situace  sestavení 

plánu výzkumu  sběr dat, shromažďování informací  analýza dat, 

zpracování informací  prezentace výsledků 

 

Tučně jsou vyznačeny etapy, o kterých se domnívám, že by v nich mohl působit 

informační specialista alespoň se základním povědomím o ekonomii a marketingu. 

 

5.6.2 Členění výzkumu trhu 

 

Výzkum trhu používá dvě základní metody získávání informací: 

 primární výzkum 

 sekundární výzkum 



 75

Obr. 13: Členění marketingového výzkumu [TNS Factum, s. 14] 

 

Při primárním výzkumu (terénním výzkumu, angl. „field research“) získáváme 

nová data, která nebyla dosud k dispozici. Můžeme zvolit buď kvalitativní, nebo 

kvantitativní výzkumnou metodu, nebo obě metody kombinovat. (Např. průzkum, 

který je součástí této diplomové práce, je kvalitativní.) 

 

Sekundární výzkum (výzkum od stolu, angl. „desk research“) je výzkum, při 

kterém analyzujeme data již dříve získaná, zpravidla někým jiným. Využívají se tedy 

dostupná data, včetně statistických a interních podnikových dat, která primárně 

slouží k jiným účelům [TNS Factum, s. 14]. 

 

Dá se říci, že sekundární marketingový výzkum je průniková oblast marketingu a 

informační vědy. Proto mu je v této kapitole věnována větší pozornost. Informační 

specialista se v sekundárním výzkumu může dobře uplatnit. Buď pracuje přímo ve 

specializované marketingové firmě na pozici „desk researcher“ (zatím velmi 

vzácné), příp. v marketingovém oddělení jakéhokoliv většího podniku, nebo 

dotazování

osobní 

telefonické

písemné 

online 

primární výzkum

pozorování experiment

v reálném 

prostředí

laboratorní

sekundární výzkum

vnitřní zdroje 

vnější zdroje

výsledky 
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v informačně brokerské firmě, která informační servis výše zmíněným institucím 

poskytuje formou tzv. outsourcingu. Marketingové firmy sice často ve své činnosti 

uvádějí, že provádějí sekundární průzkum, ale ve skutečnosti jsou spíše orientované 

na primární výzkumy, z nichž generují velkou většinu svých příjmů. Je otázka, zda je 

to pro informačního profesionála dobře (výzva a příležitost) nebo špatně (malá 

možnost uplatnění).  

 

Obě metody získávání informací mají své výhody a nevýhody. Ty ukazuje tabulka: 

 

 PRIMÁRNÍ VÝZKUM SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM 

VÝHODY 

- je aktuální 
- poskytuje exkluzivní (jedinečná) 

data 
- je unikátní 
- zaměřením je specifický 

- je rychlý 
- je levnější 
- má široký záběr 

NEVÝHODY 

- trvá dlouho 
- je drahý 
- má omezený rozsah 

- není tak aktuální 
- nemohu si přesně určit, 

co se chci dozvědět 
- není výjimečný 
- není specifický 

Tab. 7: Výhody a nevýhody primárního vs. sekundárního výzkumu [TNS Factum, 

s. 14, Semis, s. 65] 

 

V praxi nelze aplikovat pouze jednu metodu marketingového výzkumu. Je třeba oba 

přístupy kombinovat, abychom docílili optimálních výsledků.  

 

5.6.3 Sekundární výzkum trhu 

 

Podle typu použitých údajů rozdělujeme sekundární výzkum dále na: 

 výzkum vnitřních zdrojů - interních statistik a dat 

 výzkum vnějších zdrojů - externích dat 

 

Důležité je, aby výzkumník měl k dispozici po všech stránkách kvalitní (validní) 

zdroje interních i externích dat.  



 77

První předpoklad používání interních informací je, že se vůbec musejí sbírat (např. 

v rámci firemního informačního systému). Patří do nich: 

 účetnictví 

 statistiky výroby 

 údaje o prodejích 

 skladová evidence a inventurní záznamy 

 evidence nákladů 

 zprávy obchodních zástupců z jednání 

 veškeré údaje o spotřebitelích a klientech, včetně jejich historie 

 další informace 

 

V komerční sféře se pro systémy, které pracují s interními firemními údaji, běžně 

používá akronym ERP (Enterprise Resource Planning). Pro systémy informací 

o spotřebitelích a klientech se užívá akronym CRM (Customer Relationship 

Management). Bohužel ale firmy v praxi nemívají dobře propracovaný systém 

využívání interních podnikových informací pro účely výzkumu trhu. Obecně nejlepší 

přehled o svých zákaznících mají firmy z oblasti finančních služeb, distribuční 

společnosti a telekomunikační firmy. 

 

V sekundárním výzkumu se využívají také starší závěrečné zprávy z dřívějších 

primárních výzkumů. Údaje z těchto materiálů mohou být jak interní, tak externí 

povahy. 

 

Externí údaje se získávají z externích firemních zdrojů. Mezi tyto zdroje patří: 

 oficiální statistiky národních statistických úřadů a veřejně přístupné registry 

 informace profesních sdružení a obchodních/výrobních asociací 

 podnikové statistiky (podniky jsou ze zákona povinny o sobě poskytovat 

určité údaje) 

 komerční firemní a odborné (online) databáze a katalogy 

 denní a odborný (nejen ekonomický) tisk, odborná literatura 

 marketingové studie, ad hoc studie, PR zprávy 
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 platná i připravovaná legislativa, zápisy usnesení vlády 

 zdroje mezivládních orgánů a jiných oficiálních mezinárodních zdrojů  

 odvětvové analytické skupiny aj. polooficiální zdroje  

 zprávy vydané hlavními výrobci, distributory, maloobchodníky a dodavateli 

(výroční zprávy) 

[Schiffman, Kanuk, 2004, s. 36-37; Euromonitor Euromonitor, 2007]  

 

Z hlediska obsahu marketingové informace zahrnují:  

 analýzy trhu a průmyslového oboru 

 analýzy cenové úrovně výrobků, cenový vývoj a cenové trendy 

 analýzy vedoucích firem v oboru a porovnávání výrobních, ekonomických aj. 

parametrů 

 základní analýzu produkce konkurenčních firem, jejich cenové politiky, 

certifikace dle norem ISO 

 hodnocení novinek uváděných na trh 

 reklamní, propagační a inzertní aktivitu především konkurenčních firem 

 nové investiční akce, veřejné zakázky, inovace a modernizace, nové projekty 

 poptávky a nabídky výrobků a technologií, výzvy k založení společných 

podniků  

 analýzy regionů, států a mezinárodních vztahů 

 informace o odběratelích, resp. spotřebitelích, a distribučních kanálech 

 informace o vynálezecké aktivitě firem (patentech) 

 

Obecně jsou marketingové informace jedny z nejdražších. Pokud jsou zpracovány do 

marketingové studie, tedy produktu s vysokou mírou přidané hodnoty, tak se jejich 

cena ještě mnohonásobně zvyšuje a velmi často nejsou veřejně dostupné. 

 

Nejvýznamnější producenti zahraničních marketingových studií jsou: The 

Economist Intelligence Unit, Frost & Sullivan, Euromonitor, The Business 

Communications Company, The Freedonia Group, Inter-Company Comparisons, 

Mintel Publications aj. Často mají pokryty všechny významné průmyslové obory a 
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oblasti služeb a takovéto základní studie pak slouží jako odrazový můstek pro 

podrobnější výzkum na národní úrovni s aktualizací dat apod. 

 

V českých podmínkách jsou producenti firemních informací společnosti Creditinfo 

Czech Republic (s produktem Albertina-Firemní Monitor), ČEKIA (s databází 

MAGNUS, viz obr. 14), Dun & Bradstreet. Využít se dají informace uveřejněné 

Hospodářskou komorou ČR a Českým statistickým úřadem.  

 

 

Obr. 14: Ukázka z profilu společnosti ČEKIA, a.s., ve stromové struktuře z databáze 

firem MAGNUS od této společnosti 
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6. Softwarové nástroje pro práci s informacemi 

6.1 Postavení technologií 

 

Softwarové nástroje ulehčují určité druhy práce s informacemi. Informační 

specialista nebo jiný odborník, který tyto nástroje používá, se pak může věnovat ryze 

analytické činnosti, jež se dá provádět pouze za pomoci složitého lidského mozku. 

Nasazení techniky je výhodné i z finančních důvodů. Šetří náklady na zaměstnávání 

většího množství analytiků a jejich asistentů. Na trhu je množství specializovaných 

technologií pro manipulaci s informacemi a další se objevují. Některé nástroje 

vypadají velice slibně. 

 

Nejlépe se dá technologie využít, když pomáhá ve vykonávání dobře promyšlených 

procesů tvorby informačních produktů. Nemůže zastoupit nevhodné nebo narušené 

procesy. Dobře fungující systém zpracovávání výstupů, využívající jakkoliv 

pokročilé technologie, je nezbytný předpoklad dobrého výsledku. Potom jsou 

informační technologie relevantní v každé fázi vzniku informačního produktu 

s přidanou hodnotou. 

 

Přechod na elegantní technologická řešení vyžaduje kvalifikaci informačního 

specialisty, který musí projít sérií školení. S nástroji musí poté pracovat, aby získat 

patřičnou zručnost v jejich používání. Důležitý je správný výběr technologického 

nástroje, který bychom chtěli používat. Bohužel nejsou všechny nástroje 

technologicky tak dobré na to, aby se vypořádaly se všemi funkčními potřebami 

vyššího typu informační činnosti. [Marling, 2003] 

 

Existuje několik kategorií informačních technologií použitelných pro práci 

s informacemi [Marling, 2003]. 
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6.1.1 Vyhledávací nástroje 

 

Nástroje jsou schopny: 

 vyhledávat 

 indexovat 

 pracovat s cizími jazyky 

 zacházet s novým přísunem informací 

 částečně porozumět přirozenému jazyku 

 používat různé informační zdroje 

 

 

 

Obr. 15: Tovek Agent - nástroj pro vyhledávání a práci s výsledky od firmy Tovek 

 

6.1.2 Technologie pro postvyhledávací preanalytické zpracování 

 

Analytikovi, jeho asistentovi nebo odbornému knihovníkovi značně pomohou 

nástroje pro: 

 extrakci 

 text-mining 
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 klasifikaci 

 porozumění cizímu jazyku 

 

Mnohé nástroje v sobě všechny tyto funkce kombinují. 

 

 

Obr. 16: TM360 Skill Cartridge – nástroj na extrakci konceptů od firmy Temis 

 

6.1.3 Analytické nástroje 

 

Do kategorie analytických nástrojů patří nástroje pro: 

 analýzu vztahů 

 vizualizaci 

 rozpoznávání vzorů (pattern recognition) 

 interpretaci informací 

 zodpovídání dotazů 

 vytváření závěrů 
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6.1.4 Další nástroje 

 

Další nástroje pro práci s informacemi jsou: 

 prezentační nástroje 

 nástroje pro tzv. reporting 

 nástroje pro distribuci informací 

 

Mohli bychom sem zařadit technologie pro koordinaci, revizi, ochranu dat a 

zlepšování vztahů se zákazníky. 
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7. Trendy služeb s přidanou hodnotou 

 

Jsme svědky intenzivního společenského, ekonomického, kulturního a vědecko-

technického vývoje světa, kde vzdálenosti nehrají takovou roli jako čas a pohodlí je 

často ceněno více než cokoliv jiného. Tyto aspekty také ovlivňují sféru informačního 

průmyslu, včetně informačních služeb. 

 

Jednoznačně v centru zájmu stojí uživatel. Jemu se poskytovatelé služeb a obsahů 

snaží přizpůsobovat, aby vyhráli boj o jeho přízeň. Sledují jeho potřeby a 

technickými prostředky personalizují služby, tak aby mu „padly na tělo“. Respektují 

jeho netrpělivost a časovou vytíženost a služby se snaží poskytovat „na kliknutí 

myši“. Chápou, že jdou kupředu služby poskytované bez ohledu na místo výskytu 

uživatele. To podmiňuje boom mobilních informačních služeb. Čeká se jen na 

zjednodušení a prosazení autentifikace osob pomocí technických prostředků. 

 

Dá se předpokládat, že budou ceněny informační služby s vysokou přidanou 

hodnotou pro podporu rozhodování, a to i pro nezatížený pohled na řešenou 

problematiku. Budou se vyvíjet sofistikovanější technické nástroje na automatizaci 

vytěžování velkých objemů informací, identifikaci zdrojů, dění a změn a predikaci 

budoucího vývoje. Budou pokračovat snahy o počítačové zpracování přirozeného 

jazyka (např. extrakci konceptů). Bude zde požadavek na minimalizaci textu na úkor 

vizuálních a audio-vizuálních forem prezentace. 

 

Pravděpodobně bude pokračovat integrace informačních zdrojů, služeb a firem a 

ještě daleko více se bude využívat externí forma dodávání služeb (tj. outsourcing). 

Devizou bude specializace informačních služeb a zároveň schopnost poskytovatelů 

zajistit jejich komplexnost. Svoji roli sehrají formální i neformální sítě kontaktů a 

variabilita spolupráce mezi jednotlivými odborníky, podniky a dalšími organizacemi. 

 

Na institucionální úrovni se bude uplatňovat znalostí přístup k řízení a kvalifikovaná 

pracovní síla bude největší zbraní v konkurenčním boji. I od pracovníků 
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v informačně-knihovnické oblasti budou žádány dobré interpersonální dovednosti 

(flexibilita, kreativita, komunikační schopnosti atd.), manažerské schopnosti a ochota 

neustále se učit novým věcem. 
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8.  Závěr 

 

Na informační služby lze nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Problematikou 

informačních služeb se zabývají různé obory lidské činnosti. Ověřila jsem si, že není 

možné sestavit jednu jedinou typologii informačních služeb pro celý informační 

sektor, ale že budu muset informační služby pro účely této diplomové práce rozdělit 

podle institucionálního hlediska na veřejné knihovnické a informační služby, služby 

podnikových informačních středisek a služby informačního brokeringu. Toto členění 

se pak promítá do navržení východisek pro vnímání přidané hodnoty v informačních 

službách, kterou jsem odmítla brát čistě z ekonomického hlediska. Pokud by tomu 

tak bylo, zabývala by se má diplomová práce pravděpodobně cenově nejdražšími 

informačními službami a zdroji. 

 

Kvalitu informací a informačních služeb je podle mého názoru potřeba chápat jako 

nutnou, ale ne postačující podmínku pro zajištění existence přidané hodnoty 

v informačních službách. 

 

Provedený kvalitativní průzkum ukázal dobrý potenciál pro rozvoj vyššího typu 

informačních služeb ve firmách a informačních institucích v České republice. 

Pravděpodobně je ještě čeká dlouhá cesta, než dospějí na úroveň angloamerické 

oblasti. Jedním z velkých hendikepů je velmi omezené rozšíření českého jazyka a 

malý trh informačních zdrojů. Rozšíření působnosti informačních služeb s přidanou 

hodnotou by se ale mohlo odehrávat přes velké zahraniční firmy z jedné strany a přes 

pokrokové a aktivní knihovníky-manažery ze strany druhé. 

 

V diplomové práci se mi podařilo charakterizovat některé příklady informačních 

služeb, které pracují s přidanou hodnotou, a na malém vzorku respondentů zjistit, 

jaký postoj zaujímá k aspektům přidané hodnoty informační a knihovnická odborná 

veřejnost. Originální výroky konkrétních odborníků z praxe si čtenář této práce může 

přečíst v příloze 2. 
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