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Abstrakt
Práce se zaměřuje na problematiku webových portálů pro vědu a výzkum, jejich význam
ve vědecké komunikaci a na jejich návrh a konstrukci. V první části jsou prozkoumána
teoretická východiska těchto problémových okruhů, dále jsou probrány a na příkladech
ukázány praktické zásady konstrukce portálu. V druhé části práce je v rámci případové
studie popsán proces budování portálu Věda.cz od fáze projektování, přes jeho
konstrukci až po standardní provoz portálu. Tyto teoretické poznatky i praktické
zkušenosti jsou na závěr shrnuty a naznačen budoucí vývoj.

Abstrakt
The work focuses on the issue of web portals used by the scientific and research
community, on the importance of web portals for scientific communication and on their
construction and preparation. The first part examines theoretical grounds applicable in
this field, discusses national and foreign examples and explains practical principles of
the portal construction. Second part focuses in detail on the case study of the Veda.cz
portal (from the initial project stage through the actual construction of the web
application up to regular daily operation of the portal). In the end, theoretical grounds
and practical experiences are summarized and future developments suggested.
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1 PŘEDMLUVA
1.1 Vymezení cílů disertační práce
Portálové aplikace tvoří dnes moderní a dynamicky se rozvíjející oblast, ve které se
prolíná řada různých oborů. Tyto obory tvoří komplexní celek zahrnující řadu
odborností, počínaje informatikou, datovým modelováním, programovacími technikami,
počítačovou

grafikou,

návrhem

marketing,

psychologii,

a konstrukcí

žurnalistiku,

databází,

ergonomii,

přes

operační

ekonomické
výzkum,

obory,

HCI 1 ,

po

problematiku digitálních knihoven, identifikačního popisu a selekčních jazyků.
Protože jsem již během studií na ČVUT vyhledával spíše mezioborová témata,
a protože se neustále přesvědčuji, že nejzajímavější témata leží na hranici jednotlivých
vědních oborů, snažil jsem se takto volit i téma své disertační práce.
Zde se vracím ke své původní motivaci pro studium informační vědy, která mě fascinuje
svými přesahy do různých vědních oblastí. Tyto vstupy do jiných oborů jsou pro mě
velmi inspirativní. Nepatří sice do jádra mého studia a jsem v nich určitým způsobem
„na návštěvě“, ale nacházím v nich inspiraci a nové pohledy pro reflexi a utváření nových
přístupů k samotnému jádru informační vědy.
Snažil jsem se ve své práci vytknout si takový cíl, který by vyhovoval mé mezioborové
orientaci a který by také spojoval teorii s praxí. Toto téma jsem nalezl v portálových
aplikacích, kde se otevírá široký prostor pro celostní přístup napříč mnoha disciplínami.
Cílem mé práce je tedy ukázat, jakým způsobem jsem se během svého studia naučil
přistupovat k problematice portálových řešení a doložit to na případové studii
budování portálu Věda.cz. Jedná se o portál pro vědu a výzkum, u jehož zrodu jsem
stál jako projektový manažer a zároveň jako řešitel grantu.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, které se samozřejmě do určité
míry ovlivňují a protínají. v první, teoretické části se snažím ukázat, jaké specializace
považuji v této oblasti za stěžejní a které postupy považuji při jejich konstrukci za
správné. Ve druhé části budu mluvit o cestě, kterou jsem prošel při uplatňování
teoretických zásad a formálních postupů v praktickém životě při budování konkrétní

1

HCI - Human-Computer Interaction, obor zkoumající rozhraní mezi člověkem a počítačem.

Martin Souček: Disertační práce

portálová aplikace. Část teoretických postupů tehdy narazila v reálném prostředí na
neúprosný korektiv praktických možností. Moje případová studie se zabývá popisem
těchto mnohdy těžce získaných zkušeností.

1.2 Obecná východiska pro zpracování tématu
Současná doba je charakterizována kvantitativním nárůstem informací (někdy se
užívá provokativního termínu informační exploze nebo také méně optimistického informační krize). Různé studie se shodují v tom, že během následujících čtyř let se
objem vědeckých informací ztrojnásobí. Zároveň s tím se prohlubuje trend publikování
v digitální podobě v prostředí internetu - uvádí se, že jedné větě v tištěné podobě
odpovídá 30 tisíc vět v podobě digitální [MAKULOVÁ 2002]. Nárůst informací a jeho
důsledky je možné ilustrovat řadou zákonů informační vědy s využitím exaktního
aparátu (Bradfordův zákon rozptylu informací, Zipfův a Lotkův zákon). Vznik a vývoj
vědeckých informačních portálů má řadu významných funkcí, především integraci
informací

a znalostí

a také

propojování

informačních

služeb

do

jednoho

digitálního prostoru, s cílem usnadnit navigaci uživatelům z vědecko-výzkumné sféry.
Portály pro vědu a výzkum jsou tedy nástrojem efektivního uspořádání a zpřístupnění
vědeckých informací.

1.3 Zařazení projektu Věda.cz do disertačního tématu
Projekt Věda.cz, jehož ideový vznik se datuje do období 1999 až 2000, se stal dobrou
„laboratoří“ pro ověřování teoretických poznatků v oblasti portálů a z těchto
důvodů byl zařazen k mému disertačnímu projektu jako výstup aplikovaného výzkumu.
Stal se vhodným nástrojem experimentu a praxe. Projekt nesl prozatímní název ze
stadia předprojektové přípravy, na jeho realizaci se začalo pracovat až o rok později.
Jako řešitel projektu “Informační portál pro výzkum a vývoj – Věda.cz“, který byl pod
identifikační kódem LI01039 přijat v rámci programu LI vypsaného MŠMT, jsem vedl
tým, který během tří let tuto webovou aplikaci projektově připravil, vybudoval
a uvedl do běžného provozu.
Tématem portálových řešení jsem se začal prakticky zabývat již v roce 2000, kdy jsem
byl přijat na postgraduální studium na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF
UK v Praze (dále jen ÚISK) a kdy jsem se zároveň připravoval na svou řešitelskou roli
při budování portálu v rámci svého působení ve firmě MathAn Praha, s.r.o. Snažil jsem
se o synergii mezi svým akademickým a pracovním zaměřením tak, aby bylo
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možné obohatit moji práci v komerční firmě o hlubší teoretický základ a přinést zpětně
praktické zkušenosti z konstrukce portálových aplikací do mé akademické práce.

1.4 Vztah disertačního projektu k pedagogické
činnosti
Na ÚISK vyučuji jako odborný asistent v rámci svého pedagogického zaměření předměty
Úvod do informační vědy, Počítačová grafika a Informační bezpečnost. Na těchto
přednáškách a seminářích jsou probírány mnohé aspekty tvorby a používání
informačních portálů určených pro vědu a výzkum. Je možné konstatovat, že
aktivity typu „Learning by doing” reflektované v projektu Věda.cz, se odrážejí rovněž
v metodice „Learning by teaching“ (přenášení praktických a teoretických poznatků
o portálech do výuky studentů). Naplňuje se tak jeden z odborných záměrů disertačního
projektu - promítnutí teorie i praxe do výukového procesu.

1.5 Poděkování
Na cestě k dokončení této práce mě doprovázela řada osob a institucí, které mně poskytly
velkou pomoc a podporu. Protože nelze uvést všechna jména, chtěl bych zmínit
alespoň ta nejvýznamnější. Omlouvám se všem, které zde přímo neuvádím.
Především bych chtěl poděkovat svému školiteli PhDr. Richardu Papíkovi, PhD.,
který mi ochotně poskytoval odborné i pedagogické vedení a přes svoji časovou vytíženost
i velký konzultační prostor. Moje poděkování patří i dalším kolegům na ÚISK, jmenovitě
Doc. RNDr. Jiřímu Součkovi, DrSc., Mgr. Petře Slukové, Mgr. Petře Jedličkové,
PhD. za velikou pomoc a trpělivé konzultace. Děkuji Mgr. Barboře Drobíkové za
konzultace k úpravě bibliografických záznamů a podporu při jejich zpracování v citačním
programu Bibliograpix. Mé díky ovšem patří také celému ústavu ÚISK, jehož otevřená
a přátelská atmosféra mi vytvořila skvělé pracovní podmínky.
Musím samozřejmě zmínit také společnost MathAn Praha, s.r.o., která při hrála při
vytvoření portálu Věda.cz klíčovou roli. Byl zde vytvořen skvěle fungující realizační tým,
který svou pečlivou a profesionální prací přivedl portál Věda.cz k životu a stále zajišťuje
jeho další rozvoj.
Na závěr bych rád opravdu srdečně a vděčně poděkoval své rodině za obrovskou
podporu a toleranci, bez níž bych na dokončení této práce nemohl vůbec pomýšlet.
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2 ÚVOD
Portálová řešení pro vědu a výzkum procházejí v poslední době prudkým vývojem,
stejně jako se proměňuje i celý kyberprostor. Rozvoj webového prostředí je jedním
zhlavních hybatelů tohoto procesu. Postupně se toto prostředí stává, díky své
univerzálnosti a všeobecné přístupnosti, hlavním a nejdůležitějším informačním
prostředím spojujícím a ovlivňujícím ostatní systémy.
Tento proces rozhodujícím způsobem ovlivňuje vědeckou komunikaci a distribuci
informací o vědě a výzkumu. z hlediska informační vědy se jedná o revoluční změnu
nejen ve smyslu použitého informačního kanálu, ale i ve způsobu a jednoduchosti
komunikace.
Typickým příkladem jak portálová řešení mění styl komunikace ve vědeckých
komunitách může být preprintový portál ArXiv pro fyziku a matematiku, který je
podrobněji rozebrán v kapitole 5.5.
Tato změna má také značné důsledky pro jednotlivé obory s informační vědou úzce
spjaté (scientometrie, knihovnictví, sociální komunikace, informatika, kybernetika, atd.),
což v důsledku zpětně ovlivňuje informační vědu jako takovou.
Portálová řešení profesionálního a volného přístupu k informacím pro vědu a výzkum
jsou z výše uvedených důvodu důležitým tématem, kterým se informační věda musí
zabývat.
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3 EXCERPČNÍ INFORMAČNÍ ZÁKLADNA K TÉMATU
DISERTACE - BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA
V rámci své disertační přípravy jsem se snažil vycházet z relevantních pramenů
a bylo tedy zapotřebí zjistit, ve kterých databázích se nachází jádro informačních zdrojů
k tématu mé práce. Za tím účelem byla provedena bibliometrická analýza, jejíž
výsledky zde předkládám.
Vyhledání a získávání informačních pramenů ke zvolenému tématu bylo ovlivněno
následujícími faktory:


Relativní novost tématu způsobuje obtížnou dostupnost informačních
pramenů.



Existující relevantní informační prameny sice jsou k dispozici volně na
internetu, ale skrývají se pod tzv. dotcomovými nabídkami portálových
řešení, výzkumnými a technickými projektovými zprávami portálových řešení
vládních a výzkumných institucí, aj. a ve volně přístupných internetových
odborných časopisech šířených na internetu.



Inspirativní pro výběr informačních pramenů je pozorování a analýza
jednotlivých portálových řešení jak v prostředí internetu, tak i na bázi
intranetu a extranetu (field research).



Relevantní dokumenty k tématu disertace jsou obsaženy i v profesionálních
informačních zdrojích typu databázových center a komerčních bází dat.
v těchto bázích dat byla provedena níže prezentovaná bibliometrická analýza.

3.1 On-line bibliometrická analýza k tématu
realizovaná v prostředí databázového centra
Dialog Corp. (Thomson)
On-line bibliometrická analýza byla provedena v databázovém centru, protože pouze
v tomto prostředí lze aplikovat pokročilé rešeršní úlohy tohoto typu. Obecně vzato
jsou databázová centra jedním z nejtypičtějších představitelů informačního průmyslu
ve světě spolu s dalšími zprostředkovateli, "agregátory" dat a informací, elektronickými
vydavatelskými institucemi a podobnými subjekty. [PAPÍK 2001] Pro účely této
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bibliometrické analýzy jsem zvolil databázové centrum Dialog, které je díky své
univerzálnosti jedním z nejvyužívanějších zdrojů při zpracování profesionálních rešerší.

3.2 Realizace

bibliometrické

rešerše

v databázovém

centru DIALOG
Cílem bibliometrické rešerše bude zjistit:


jaké databáze jsou relevantními informačními zdroji tzv. jádra problematiky
WEB PORTALS, DEVELOPMENT AND DESIGN;



které

časopisy

se

nejvíce

zabývají

problematikou

WEB

PORTALS,

DEVELOPMENT AND DESIGN;


jaké je jádro, ne již databází, ale primárních dokumentů typu odborného či
vědeckého časopisu.

Následuje zkrácený výpis z realizované rešeršní úlohy

2,

při které je použit jazyk

Dialog Command Language [ PAPÍK 1999].
? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or construct?)
Your SELECT statement is:
SS (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR PROJECT? OR
CONSTRUCT?)
Items File
----- ---7
1: ERIC_1965-2007/May
45
2: INSPEC_1898-2007/Jul W2
1
5: Biosis Previews(R)_1926-2007/Jul W3
3
6: NTIS_1964-2007/Jul W5
10
7: Social SciSearch(R)_1972-2007/Jul W3
36
8: Ei Compendex(R)_1884-2007/Jul W3
105
9: Business & Industry(R)_Jul/1994-2007/Jul 19
1 11: PsycINFO(R)_1887-2007/Apr W1
60 13: BAMP_2007/Jul W4
91 15: ABI/Inform(R)_1971-2007/Jul 24
514 16: Gale Group PROMT(R)_1990-2007/Jul 24
27 18: Gale Group F&S Index(R)_1988-2007/Jul 20
…
130 files have one or more items; file list includes 431 files.
One or more terms were invalid in one file.

? rank files
Your last SELECT statement was:
SS (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR PROJECT? OR CONSTR-

2

Celý rešeršní výpis předkládám v Příloze 10 (viz. kapitola 14.10.).
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UCT?)
Ref
--N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15

Items
----726
566
514
359
259
222
107
105
100
91
91
85
70
68
60

File
---20: Dialog Global Reporter_1997-2007/Jul 24
148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2007/Jul 20
16: Gale Group PROMT(R)_1990-2007/Jul 24
621: Gale Group New Prod.Annou.(R)_1985-2007/Jul 20
610: Business Wire_1999-2007/Jul 25
613: PR Newswire_1999-2007/Jul 25
275: Gale Group Computer DB(TM)_1983-2007/Jul 20
9: Business & Industry(R)_Jul/1994-2007/Jul 19
619: Asia Intelligence Wire_1995-2007/Jul 24
15: ABI/Inform(R)_1971-2007/Jul 24
654: US PAT.FULL._1976-2007/JUL 19
636: Gale Group Newsletter DB(TM)_1987-2007/Jul 24
781: ProQuest Newsstand_1998-2007/Jul 25
545: Investext(r)Archive_1982-2007/MAR 31
13: BAMP_2007/Jul W4
…
130 files have one or more items; file list includes 431 files.

? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or construct?)
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

127401 WEB
10074 PORTAL?
1128047 DEVELOPMENT
2474314 DESIGN?
540336 PROJECT?
869481 CONSTRUCT?
81 (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR
PROJECT? OR CONSTRUCT?)

?. rank jn
Started processing RANK
Completed Ranking 81 records
DIALOG RANK Results
-------------------RANK: S7/1-81 Field: JN= File(s): 4,8
(Rank fields found in 56 records -- 91 unique terms) Page 1 of 12
RANK No. Items Term
-------- ----- ---1
4 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATIO
2
4 LECT. NOTES COMPUT. SCI.
3
3 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
4
2 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
5
2 J. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL.
6
2 J. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL. (USA)
7
2 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
8
2 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (INCLUDING S
9
2 LIBR. INF. SCI. RES. (USA)
10
2 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH
11
2 NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA
12
2 PROC. IEEE INT. CONF. TECHNOL. COMM. SER.
13
2 PROCEEDINGS - FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENC
14
2 PROCEEDINGS - 2005 IEEE INTERNATIONAL CONFEREN
15
1 ACM INT. CONF. PROC. SER.
? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or
construct?)
S1 854455 WEB
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S2
S3
S4
S5
S6
S7

166737 PORTAL?
4780465 DEVELOPMENT
5519469 DESIGN?
1912641 PROJECT?
2179611 CONSTRUCT?
381 (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR
PROJECT? OR CONSTRUCT?)

?. rank jn
RANK No. Items Term
-------- ----- ---1
30 COMPUTERWORLD
2
16 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
3
14 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATIO
4
12 NEWSBYTES
5
8 COMPUTER RESELLER NEWS
6
8 NETWORK WORLD
7
7 EWEEK
8
7 INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES
9
7 INFORMATIONWEEK
10
6 LIBRARY TRENDS
11
6 WIRELESS NEWS
12
5 BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATI
13
5 COMPUTER WEEKLY
14
5 ELECTRONIC ENGINEERING TIMES
15
5 INFOWORLD
…
END OF LIST

Bibliometrická on-line analýza a další obsahová analýza ukázala, že excerpční
informační základna se nachází nejen v časopisech, ale i v bázích dat, které jsou
orientovány:
1. do ekonomických a obchodně technických oblastí ICT,
2. do

oblasti

informační

vědy,

resp.

Informační

věda

a knihovnictví

(information and library science),
3. do oblasti počítačové vědy (computer science).
Průzkum

v informačních

zdrojích

volně

přístupného

internetu

a profesionálních

informačních zdrojích naznačil nejednoduchost a nejednotnost terminologie. Jako
nejúčinnější se jevilo používání termínů: web portals, development and design.

3.3 Komentář k provedené rešerši
Z rešerše vyplývá mimo jiné pořadí časopisů, ve kterých je soustředěno nejvíce informací
z oblastí odpovídajících klíčovým slovům: web portals, development and design:
1. Computerworld
2. Lecture Notes in Computer Science
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3. Journal of the American Society for Information
4. Newsbytes
5. Computer Reseller News
6. Network World
7. Eweek
8. Information Technology and Libraries
9. Informationweek
10. Library Trends
Časopis, který je uveden na prvním místě, patří mezi prameny, které pravidelně
sleduji a z nichž jsem čerpal materiály pro tuto práci.
Výše uvedený komentovaný a zkrácený postup by nebylo možné získat jinými
prostředky (např. na volném internetu), což ukazuje na význam použití databázových
center

nejen

pro

klasické

rešerše,

ale

právě

pro

rešerše

s bibliometrickým

a informetrickým charakterem. Tyto rešeršní postupy pak mohou mít řadu modifikací
pro nejrůznější účely (jádro autorů, kteří se nejvíce zabývají daným tématem, jádro
pracovišť, firem, apod.).

4 PORTÁL A JEHO ROLE V ROZVOJI INTERNETU
Na tomto místě bych se rád zmínil o některých základních termínech, které budu
v práci používat, a rád bych definoval východiska, na nichž budu stavět. Termín portál,
nebo informační portál, za sebou nemá příliš dlouhou historii. Vychází z anglického
termínu brána označující vstupní místo umožňující přístup uživatele k informacím.
Ivo Lukačovič, král českého internetu, ve svém blogu

3

o původu tohoto termínu píše:

„V době, kdy vznikl Internet, objevily se na něm první vyhledávače. Ty ke svému
vyhledávání začaly postupně přidávat další služby a tak vznikla potřeba tuto sadu služeb
nějak pojmenovat. Yahoo, jeden z nejúspěšnějších portálů minulosti, provedlo primární
emisi akcií a její akcie vyletěly vzhůru. Yahoo se stalo miláčkem investorů a novinářů.

3

Tento blog najdete na adrese http://ilblog.sblog.cz/.
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Bylo potřeba pojmenovat to, co Yahoo dělá a tak vzniklo slovo "portál"
[LUKAČOVIČ 2007].
Principiálně portál navazuje na informační služby, které dříve poskytovaly knihovny
a informační střediska, avšak s příchodem internetového prostředí nyní používá k jejich
poskytování jiný komunikační kanál, téměř všudypřítomný kyberprostor, tedy
virtuální internetové prostředí, které slouží jako novodobý životní prostor pro
nekonečnou řadu nefyzických aktivit.

4.1 Úvod do problematiky portálů
První

internetové

s dominantním

brány,

nástupem

katalogy

a rozcestníky

webových

služeb

začaly

v polovině

vznikat

v souvislosti

90.

20.

let

století.

s příchodem internetového boomu v průběhu 90. let se přidala řada firem, které podlehly
obecnému tlaku vyjádřeného slovy "kdo neexistuje v rámci kyberprostoru, jako by
neexistoval vůbec". 4
Vývoj od jednoduchých statických stránek k portálům byl poměrně rychlý. Zpočátku
poskytovala většina stránek jen základní informace o určité společnosti nebo
problematice, později začal být kladen důraz také na grafickou prezentaci a obsah
jednotlivých stránek. Ještě později začal být plně využíván potenciál interaktivity
webových

aplikací,

personalizace

portálů,

zapojení

multimedií

a pokusy

o implementaci prvků virtuální reality [MAKULOVÁ 2005].

4.2 Vymezení termínu portál
Termín portál je mnohoznačný – může označovat

bránu, přístav, vchod, místo pro

přístup k něčemu. Kdybychom se pokoušeli hledat význam termínu portál na “Dictionary
of the Internet” [INCE 2001], dozvěděli bychom se pouze, že jde o webovou stránku,
která slouží jako výchozí bod v internetu. Protože by nás toto vysvětlení nejspíš příliš
neuspokojilo, mohli bychom sami intuitivně doplnit, že portál je jakési výchozí místo pro
procházení webu, kde jsou k dispozici různé služby a informace s možností
přizpůsobení prostředí našim požadavkům. Řekli bychom asi také, že většinou
obsahuje službu vyhledání webových zdrojů pomocí předmětového katalogu
a plnotextového vyhledávání. z praxe bychom pak ještě doplnili, že portály poskytují

Viz předpověď Craiga R. Barretta z roku 1998 – „do pěti let budou všechny firmy internetové,
nebo nebudou vůbec“.

4
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velké množství obsahu a služeb (např. volný email, zpravodajství, mapy) a v současné
době nabízejí i možnost personalizace. Je zřejmé, že většina uživatelů internetu by pojem
portál dokázala stručně a správně vysvětlit. Zkusme se však podívat ještě do dalších
zdrojů.
Ramona Winkler z webového návrhářského střediska firmy SAP chápe a popisuje
portálové prostředí jednoduše takto:
„Kyberprostor portálu tvoří jednotné, soudržné, integrované prostředí, které
poskytuje svým uživatelům všechny informace, které pro svou práci potřebují“
[WINKLER 2001].
Amos Lakos z Rosenfeld Management Library z UCLA

5

dává důraz na customizaci

prostředí a říká, že:
„Portál je přizpůsobitelné transakční webové prostředí, které je navržené tak, aby
koncovému uživateli umožnilo upravit si obsah a způsob zobrazení webové stránky podle
svých individuálních preferencí“ [ LAKOS 2004].
Sheila Anderson z University of London k tomu ještě dodává poznámku, z níž je zřejmé
její pojetí smyslu portálové aplikace:
„Nestavme portály jen proto, že můžeme – pojďme je konstruovat proto, že přispívají
k organizování informační strategie, protože vychází vstříc potřebám oslovené cílové
skupiny a protože jejich přínos převyšuje investované prostředky“ [ANDERSON 2002].
Na základě uvedených citátů začíná obsah pojmu portál dostávat jasnější kontury. Dobře
to může doplnit Andew Cox, který se v publikaci „Portals, people processes and
technology“ pokouší stručně charakterizovat hlavní vlastnosti portálových aplikací na
základě základních aspektů, které by měly být portálům vlastní. k těmto aspektům řadí
následující:
1. Přehledná organizace informačních zdrojů.
2. Agregace informačních služeb a webových nástrojů.
3. Personalizace a vlastní úprava portálového prostředí.
4. Integrace dat.
5. Vytváření prostoru pro komunitní aktivity [COX 2006].
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Toto shrnutí mi připadá dobré a výstižné, protože zachycuje funkce portálu, které jsou
z hlediska naplnění informačních i marketingových cílů podle mého názoru klíčové.
Doplňující pohled k tomuto základnímu přístupu může nabízet techničtější uchopení
pojmu portál. Ze softwarového hlediska lze říci, že typickou a charakteristickou
vlastností portálů je škálovatelnost – tato aplikace by měla být schopná běžet
v clusterech a přizpůsobit se libovolné zátěži, kterou budou uživatelé produkovat. Není
asi třeba zdůrazňovat, že se bezpochyby jedná o výrazně složitější aplikaci, než jsou
běžné webové stránky, nebo jednoduché běžně používané redakční systémy. Svou
konstrukcí a svým určením je tedy portálová aplikace určená především pro
specializované internetové firmy, korporace nebo větší podniky [STOKLÁSKOVÁ
2003]. z tohoto pohledu lze říci, že portál je "vývojové, správní a běhové prostředí",
které umožňuje poskytovat ("portovat") heterogenní data z různých zdrojů, typicky
z relačních databází různých druhů a z různých jiných platforem dalších aplikačních
rozhraní do jednotné formy, která je pak na webu publikována. Poskytuje navíc
interaktivní rozhraní pro zpracování uživatelských elektronických transakcí v rámci
těchto portovaných datových zdrojů [SULLIVAN 2005]. Portálová řešení přinášejí mnohé
technické komplikace, kterým musí jejich provozovatelé čelit. Těchto komplikací je
velké množství - od zásadních problémů (komplikovaný návrh, správa a údržba) až po
drobné technické důsledky (jako jsou ve většině případů nehezká dynamická URL).
Tvůrce navigace je do určité míry spoután možnostmi, které portál vývojářům nabízí:
nelze kupříkladu psát jednoduchý HTML kód, ale je třeba se držet určitých navržených
šablon.

4.3 Typologie portálů
Základními charakteristikami umožňujícími rozdělení webových portálů je jejich
tématická orientace, šíře nebo naopak konkrétní zaměření. Podle toho je vybírán
vhodný komunikační systém a volena struktura portálu. Podle uvedeného kritéria
rozdělujeme portály do dvou skupin – všeobecně zaměřené a oborově zaměřené.

5 UCLA (University of California, Los Angeles) je jedna z největších univerzit v Kalifornii co do
počtu zapsaných posluchačů.
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4.3.1 Všeobecně zaměřené portály
Všeobecně zaměřené portály (říká se jim také horizontální) jsou charakteristické svým
všeobecným a širokým zaměřením; snaží se tedy oslovit a uspokojit rozsáhlou
komunitu uživatelů. Jejich obecnost je dána i komerční nutností poskytovat služby co
největšímu počtu lidí tak, aby byl maximalizován příjem z prodeje reklamy. z toho
vyplývá, že jednotlivé oblasti nemohou být zpracovány příliš podrobně a záběr
portálu je tedy spíše horizontální - nejde příliš do hloubky. Tyto portály jsou historicky
nejstarší, často začínaly jako jednoduchý webový katalog a vyhledávací nástroj
umožňující orientaci v internetových zdrojích. Postupným vývojem se z nich staly
navštěvované webové stránky a jejich provozovatelé postupně rozšiřovali nabídku služeb.
Zvyšováním počtu uživatelů a prodloužením průměrného času stráveného na portálu
uživatelem bylo možné postupně zvyšovat příjmy z reklamy, která je ve většině případů
hlavním zdrojem financování portálů. Tak se portály postupně rozšiřovaly až do dnešní
podoby obrovských webových center s velkým finančním obratem [STOKLÁSKOVÁ
2003].

Samozřejmou

a standardní

součástí

portálů

se

stalo

například

denní

zpravodajství, přehled počasí, chat, emailové služby, elektronické obchody, mapy, atd.
Tyto služby jsou na většině velkých portálů poskytovány většinou bezplatně a jsou
hrazeny ze zisků z reklamy.
Příklad českého prostředí:
Z českých všeobecně zaměřených, tedy horizontálních portálů jsou nejvýznamnější tři:
Seznam, Centrum a Atlas 6 , jejichž velikost a tržby znázorňuje následující graf:

Obrázek 1- Podíl vyhledávačů v ČR na konci roku 2007 [TopList].
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4.3.2

Oborově zaměřené portály

Na rozdíl od předchozího typu oborově zaměřený portál bývá většinou portál menšího
nebo středního rozsahu, který se soustřeďuje jen na určitou problematiku a oslovuje
specifický typ uživatelů.
Toto specifické zaměření vede ke konkrétní profilaci; postál postihuje úzce vymezenou
problematiku do hloubky. Bývá navštěvován jak profesionály oboru, tak i laiky, kteří
o dané téma projevují zájem. Tyto portály často vznikají rozšířením vědecky zaměřených
informačních systémů. v řadě případů se jedná o neziskové projekty financované
z grantů nebo projekty, jejichž provoz zajišťují univerzity, vědecké instituce či vzdělávací
centra. Bývají často koncipovány jako jednoduchá digitální knihovna plných textů
s dalšími přidanými službami, které bývají v porovnání s velkými portály pochopitelně
užší, ale zato specifičtější a odvozené od zaměření portálu.
Obsahují-li tyto portály reklamní prostor, bývá ho méně a bývá také dražší než na
horizontálních portálech. Přestože jejich návštěvnost je řádově nižší, příjmy za reklamu
mohou být vyšší, neboť portály oslovují specifického a profilovaného uživatele a vytvářejí
tak prostor pro umístění cílené reklamy.
Takovýmto oborovým portálům se pro jejich užší zaměření také někdy říká vortály,
protože se zabývají vertikálně pouze určitou problematikou, na rozdíl od všeobecně
zaměřených internetových portálů, které pokrývají velmi široké pole lidských činností
a jsou tedy v obdobném slova smyslu horizontální.

Portály Centrum a Atlas mají od února 2008 stejného vlastníka; stávají se tedy výraznějším
protihráčem Seznamu, přestože zůstávají zatím oddělené.

6
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Příklad z českého prostředí:
Portál České onkologické společnosti 7

Obrázek 2 - Vstupní stránka portálu ČOS
Portál České onkologické společnosti je ukázkou oslovení obou uživatelských skupin
– odborníků i pacientů, resp. i jejich blízkých. Přestože portál pracuje s mnoha
odbornými časopisy a přináší jejich plná znění, informace jsou poskytovány zdarma.
Je to příklad profesionálně obsahově zpracovávaného portálu s dobrým sponzoringem a
s živým uživatelským rozhraním. Přes internetové adresy odborných společností můžeme
identifikovat desítky dalších systémů jiných specializací. v rámci českého prostředí jde
o jeden z poměrně pěkných příkladů.

4.4 Prostředí a služby portálů
4.4.1

Softwarové prostředí

Portály jsou zpravidla složeny z několika různých systémů pracujících nezávisle. Lze
je rozdělit na systémy, které pracují autonomně, nezávisle na uživateli, a na systémy
reagující na uživatelské požadavky.
Do první skupiny lze zařadit stroje, které prohledávají internet a získávají data
z předem určených informačních zdrojů. k tomuto účelu slouží roboti, (tzv. web spiders
nebo web crawlers), kteří automaticky, podle svého algoritmu, procházejí webovou

7

Portál České onkologické společnosti má webovou adresu http://www.linkos.cz.
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hypertextovou strukturu, načítají příslušné dokumenty a procházejí odkazy. Získaná
data

jsou

pak

systémem

analyzována

a

v indexovaných

databázových

strukturách připravena pro zpracování na dotaz z webového rozhraní vyhledávače
[SULLIVAN 2005].
Druhá skupina systémů pracuje na základě uživatelských požadavků, jejich výstup
uživatel přímo vidí a komunikuje se systémem pomocí webového rozhraní.
Specifickou součástí první skupiny je tzv. redakční systém, či tzv. Content
Management System, který podporuje základní publikační funkce celého portálu,
umožňuje publikování jednotlivých příspěvků na portálu, řeší hierarchickou strukturu
práv od editorů až k administrátorům jednotlivých rubrik. Je to systém uzavřený pro
běžné uživatele, který však hraje zcela klíčovou úlohu při naplňování obsahu portálu.

4.4.2

Nabízené služby

V rámci portálových aplikacích bývá k dispozici standardní balík funkcí, jejichž nabídku
uživatelé očekávají, a dále služby, které tvoří přidanou hodnotu a konkurenční
výhodu oproti jiným portálům.
Mezi nejzákladnější funkce patří vyhledávání. Okénko pro vyhledávání namísto
procházení obsahu stránky používá 89% uživatelů, proto je vhodné mu při návrhu
portálu věnovat velkou pozornost. 71% uživatelů však není s výsledky vyhledávání
spokojeno [MAKULOVÁ 2002]. Proto i já budu této otázce věnovat zvýšenou pozornost
oproti ostatním funkcím.

4.4.2.1

Vyhledávání

Historie online vyhledávání trvá již více než třicet let. Během tohoto období byla této
problematice věnována značná pozornost a byly do ní investovány nemalé
prostředky. To vedlo ke vzniku mnoha přístupů a mnoha různých škol. Díky stále vysoké
aktuálnosti této problematiky se objevují stále další výzkumné týmy, pořádají se
konference a vznikají specializovaná pracoviště.
V současné době převažuje jednoznačná orientace na jednoduchý interface a intuitivní
přístup, kdy upřesnění a vnitřní logika vyhledávání je přenesena z uživatele na
vyhledávací stroj. Obecně platí: čím uživatelsky jednodušší a univerzálnější bude
vyhledávání, tím lépe. Dobrý příklad nám přináší mistr webového vyhledávání portál
Google. Uživatelské rozhraní je skvěle navrženo, protože je dokonale jednoduché
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a nemate uživatele žádnými dalšími nastaveními (jedinou výjimkou je nepříliš zdařilé
a málo pochopitelné tlačítko „zkusím štěstí“). Důležité je, že všechna aplikační logika
je skryta a nastavena (podobně jako automatický fotoaparát) na průměrně nejvhodnější
hodnoty. Uživatel jen mačká spoušť, a přesto, že by toho byl třeba schopen, není většinou
ochoten se nastavováním zabývat. Pro těch několik procent uživatelů, kteří chtěl položit
lépe formulovaný dotaz je zde samozřejmě k dispozici možnost pokročilého vyhledávání.
Jedná se vlastně o jistou modifikaci o převedení klasického schématu vyhledávání,
jak si jej představoval před 18 lety Vickery ve své nesmrtelné publikaci „Information
science in theory and practice“ [VICKERY 2004]. Navrhuje zde takové on-line
vyhledávací rozhraní, které by umožnilo okamžitě vracet odpověď na jednoduše
formulovaný dotaz, nezávisle na jazykovém nebo kulturním prostředí.

Jazyk rozhraní

Profil uživatele

Nastavení uživatelského
sezení
Popis
databáze

Zobrazení
subjektu

Zadání dotazu

Strukturovaná
šablona

Zpracování
jazyka

Strategie
vyhledávání

Synonym.
slovník

Pojmové
slovníky

Klasifikace

formulace
slovníky

hostiteli
Zhodnocení

Vyhledání
Stažení výsledku

Obrázek 3 - Inteligentní vyhledávání
Zásadní pravidlo Vickeriho inteligentního vyhledávání je vytvořit uživatelsky
přátelské prostředí pro vyhledávání, které bude pracovat nad jednou nebo více
databázemi a které bude nabízet následující funkce:
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Komunikace s uživatelem prostřednictvím snadno ovladatelného
vyhledávacího dialogu.



Úprava chování podle preferencí a schopností uživatele.



Použití takového jazykové prostředí, které vyhovuje uživateli.

Podle Vickeriho přístupu je tedy důležité a klíčové maximálně se přizpůsobit uživateli
ve všech aspektech vyhledávání. s tím lze jistě souhlasit s tou připomínkou, že je vhodné
uživateli poskytnout také prostředí umožňující mu plně kontrolovat vyhledávací proces
přeje-li si to.
Zdá se tedy nezbytné zavést vyhledávací schéma, které rozdělí vyhledávání na dvě, do
určité míry protikladné úrovně - základní a pokročilou. Rozdíl mezi nimi by se dal
přirovnat k řízení letadla pomocí autopilota oproti pilotování v ručním režimu. v prvním
případě je cílem maximálně usnadnit a zautomatizovat průběh celého procesu pomocí
vyspělé aplikační logiky a zároveň umožnit uživateli převzít plnou kontrolu. Nejedná se
o podceňování uživatele, ale o maximální usnadnění jeho úlohy tam, kde si to uživatel
přeje nebo kde je to pro něj pohodlnější. Není-li to z nějakých důvodů vhodné, lze zvolit
druhý přístup a mít celý proces pevně pod kontrolou.
V základním vyhledávání by měla být veškerá informační logika maximálně skryta.
Podle charakteru dotazu by měl být zvolen vhodný způsob jeho zpracování – nabídnout
výsledky hledání v lokálních databázích, výsledky fulltextového vyhledávání s vhodným
určením booleovských operátorů, provést vhodné jazykové nastavení, nabídnout různé
druhy dokumentů (adresář kontaktů, fulltext, dokumenty, obrázky, multimedia),
zkrátka

maximálním

způsobem

zapojit

vnitřní

logiku

vyhledávácí

aplikace

a minimalizovat nároky na specifikaci dotazu ze strany uživatele.
Jak uvádí [MAKULOVÁ 2002], logika řazení záznamů se na výstupu může řídit podle
několika základních kritérií. Patří mezi ně především analýza frekvence výskytu
klíčových slov, váha termínu podle umístění v dokumentu, počet termínů v dotazu,
které se shodují s příslušným dokumentem, velikost dokumentu, aktuálnost,
upřednostnění preferovaných dokumentů, četnost odkazů a další.
Pokročilé vyhledávání by naproti tomu mělo umožnit dotaz vhodným způsobem
specifikovat tak, aby po zadání vhodně zvolených podmínek mohl uživatel oblast svého
hledání konkrétně zúžit na přesně definovaný okruh výsledků.
Celý takovýto proces uživatelské informační potřeby a jejího uspokojování z teoretického
pohledu nazýváme informační průzkum. Informační průzkum lze tedy definovat jako
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„komplex procesů směřujících k vyhledání informací (odpovídajících informačním
požadavkům) v informačních zdrojích s výstupem, který je vhodně interpretován,
strukturován a prezentován“ [ STEINEROVÁ 1996].

4.4.2.2

Ostatní služby

Velká část portálů se na webu původně objevila pouze jako jeden ze základních typů
katalogů vyhledávacích nástrojů umožňujících orientaci v informačních zdrojích
internetu. Časem se z některých nich staly navštěvované webové stránky a jejich
provozovatelé využili popularity a pokusili se udržet uživatele rozšířením nabídky o další
služby. Portály provozující vyhledávací systémy začaly kupovat jiné portály - buď kvůli
kvalitním technologiím nebo atraktivnímu obsahu. Postupně se z některých z nich stala
obrovská webová sídla se širokým tématickým záběrem tak, jak je známe z poslední
doby. Výsledkem je skutečnost, že do velkých portálových sídel dnes patří zcela
samozřejmě rozsáhlá paleta služeb dávno přesahujících základní dvojici vyhledáváníkatalog.
Do palety nejčastěji nabízených funkcí dnes patří například tyto služby [Duyne 2005]:


free-mailové služby



mapy



elektronické obchody



denní zpravodajství



bezplatný prostor pro publikování webových stránek



přehled počasí



tematicky orientované kanály (uživatelé se podle svých osobních zájmů
mohou přihlásit k jejich odběru)



ekonomické informace



burzovní zprávy



chatové služby



horoskopy



vtipy



kalendáře



vyhledávání osob, e-mailových
nazývané jako white pages)



vyhledávání firem (nazývané yellow pages)



hry



zpřístupnění důležitých informací prostřednictvím mobilních telefonů
a kapesních počítačů, apod.

adres

a telefonních čísel

(někdy
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Bývá zvykem, že tyto služby jsou uživateli poskytovány bezplatně. Bývají většinou
hrazeny z reklamních příjmů, které jsou zpětně závislé na návštěvnosti příslušného
portálu.

5 VĚDECKÉ PORTÁLY JAKO VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ
INFORMAČNÍ ZDROJE
Internetové informační zdroje jsou pro většinu uživatelů známé prostřednictvím
populárních vyhledávačů typu Google, Yahoo apod. Chce-li uživatel nalézt konkrétní
informaci, poskytuje mu toto prostředí většinou velmi jednoduchý způsob vyhledávání
pomocí tématicky uspořádaného katalogu nebo fulltextu, bez možnosti analytického
ovlivnění způsobu vyhledání. Výsledky takových vyhledávání jsou pak nepřesné,
neúplné a zahlcené šumy [PAPÍK 2004]. Přesto i v tomto negarantovaném prostředí lze
nalézt kvalitní portály a spolehlivé informační zdroje.
V této kapitole budou představeny ty z nich, které měly význam pro naši případovou
úlohu. z fyzikálního prostředí to bude preprintový portál ArXiv, který za sedmnáct let
své existence změnil významným způsobem způsob vědecké komunikace v komunitě
vědeckých pracovníků zaměřených na fyziku a matematiku. Dalšími příkladem
zmíněným v této kapitole zmíněn je portál PubMED, volně přístupný medicínský
portál. Původně jsem chtěl zařadit i USA.gov, jako oficiální portál vlády USA, který
poskytuje vědě a výzkumu významný prostor, ale protože se nejedná přímo o vědecký
portál, uvádím jej pouze v Příloze 1, kapitola 14.1.

Tento portál má však pro vědeckou

komunitu zásadní význam v tom, že zdarma zpřístupňuje informace o kvalifikačních
pracích na státních univerzitách a nabízí i podrobný, přehledně zpracovaný seznam
institucí věnujících se v USA vědě a výzkumu.

5.1 ArXiv.gov
V roce 1991 byl zahájen provoz archivu pokrývajícího následující oblasti: fyzika,
matematika,

informatika,

nelineární

vědy,

kvantitativní

provozovaného na Cornell University, Ithaca, NY. ArXiv

8

biologie

a statistika

je veřejně přístupný,

řízený repositář odborných článků v určených vědeckých oborech. Má několik
pozoruhodných vlastností:

8

Portál ArXiv má adresu http://arxiv.org/.
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Zaručuje trvalý přístup ke všem vloženým článkům a to prostřednictvím
pečlivého řízení a kontroly formátů, ve kterých jsou články vkládány.



Nabízí velmi rozsáhlý soubor odborných publikací na jednom veřejně
přístupném místě.



Umožňuje okamžité šíření a veřejný přístup k novým publikacím, které se
často následně objeví v tradičním odborném časopisu (autor může dodatečně
vložit do příslušného pole úplnou informaci o této následné publikaci).

ArXiv předpokládá, že vkládané články mají takovou strukturu a obsah, že jsou
v principu publikovatelné v některém odborném časopise.

Obrázek 4 - Domovská stránka portálu Arxive.org.

5.1.1

Přínosy ArXivu pro odbornou komunitu

ArXiv umožňuje každému uživateli internetu okamžitý, veřejně přístupný, trvalý
a bezplatný přístup k rozsáhlému souboru odborných článků. Využívání ArXivu
přináší běžnému pracovníkovi ve vědě a výzkumu významné a rozsáhlé časové
úspory, protože je možné denně konzultovat nové příspěvky k dané problematice
Strana 21

Martin Souček: Disertační práce

prakticky bez jakýchkoliv časových ztrát. Spotřeba času sestává pouze z vlastního
zhlédnutí či studia odborného obsahu, které nelze ničím nahradit – ostatní časové
náklady jsou zanedbatelné.
Pro autory

článků přináší ArXiv možnost okamžité publikace a tím rozšíření

odborné publikace ihned po dokončení práce – nahrazuje službu tzv. preprintů. ArXiv
explicitně připouští následnou „papírovou“ publikaci v některém standardním odborném
časopisu. Existují určité oborové podskupiny, ve kterých podíl citací z ArXivu přesahuje
polovinu všech citací. v těchto zaměřeních se tedy majoritní část vědecké resp. odborné
aktivity přesunuje z „papírových“ medií do tohoto elektronického media.
Pro běžného uživatele je významná především možnost získat jediným kliknutím
(chronologicky sestupně seřazený) seznam publikací daného autora. Postupným
prohlížením spoluautorů je možné také rychle získat přehled autorů publikujících v dané
oblasti. Získání podobně rozsáhlých informací by u tradičních medií vyžadovalo
mnohonásobně vyšší časové investice.
Je pravdou, že ne všechny články z dané oblasti jsou publikovány v ArXivu, je však
prakticky jisté, že alespoň jeden navazující článek zde publikován bude a tím se objeví
alespoň návazná informace, která je ve většině případů naprosto postačující.
Stávající praxe je taková, že v odborných časopisech jsou články z ArXivu běžně uváděny
v seznamu použité literatury, citovány standardním způsobem jako článek publikovaný
v elektronickém mediu. Vzájemné citace uvnitř ArXivu jsou strojově zpracovávány do
podoby plnohodnotného citačního rejstříku, tak jak jej známe z velkých společností (např.
Thomson nebo Elsevier 9 ), a jsou využívány při vyhledávání.
Jednou z nejdůležitějších výhod plynoucích ze zavedení portálu ArXiv je dosažitelnost
výsledků vědecké práce v příslušném oboru. v každém oboru dramaticky vzrůstá počet
publikací, objevují se nové a nové časopisy a prostředky knihoven i těch největších
univerzit (o malých nemluvě) na jejich koupi nestačí. Podstatná část produkce v daných
oborech je tedy pro velký počet výzkumných pracovníků jen těžko dostupná. Současná
praxe je taková, že většina prací v oboru matematiky a fyziky je ihned po svém
dokončení volně dostupná díky portálu ArXiv a v této preprintové podobě zůstávají
k dispozici i po své publikaci v (někdy těžko dostupných) časopisech. ArXiv tedy
kompletně přebírá úlohu šíření vědecké informace a role vědeckých časopisů je

Viz. citační rejstříky společností Thomson na adrese http://portal.isiknowledge.com a Elsevier na
adrese http://www.elsevier.com.

9
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v následné autorizaci (pomocí recenzního řízení/příslušných výsledků), která už ale
nebrání volné dostupnosti informací. Vzájemná výměna vědeckých informací pomocí
portálu ArXiv se v těchto oborech (např. matematika a fyzika) stála základním
standardem.
Významným přínosem ArXivu je také možnost publikace tzv. kvalifikačních prací –
to jsou práce vznikající na vysokých školách a univerzitách (od bakalářských prací až po
disertace). Kvalifikační práce jsou velmi obtížně publikovatelné, protože jsou příliš
rozsáhlé a podrobné na standardní článek a přitom nemají charakter vhodný pro
publikaci monografie (ta vyžaduje systematický přehled určité problematiky včetně
podstatného

vlastního

přínosu

k rozsáhlé

problematice).

Obvykle

docházelo

k podstatnému zkracování a zužování kvalifikační práce na formu standardního
odborného článku, čímž byl hlavní přínos kvalifikační práce ztracen. Díky tomu byla
většina kvalifikačních prací pouze uložena, obvykle v knihovně příslušné univerzity nebo
výzkumné instituce, a stala se odborné veřejnosti prakticky nedostupná. I když citace
těchto prací jsou běžně přípustné, jednalo se o literaturu prakticky nedostupnou,
případně dostupnou velmi obtížně. Přitom hodnota těchto kvalifikačních prací je velmi
vysoká vzhledem k podrobnosti a důkladnosti zpracování dané problematiky. Možnost
publikace kvalifikačních prací v ArXivu je třeba chápat jako významný přínos archívu
pro kvalitu a úplnost vědecké produkce.

5.1.2 Pravidla provozu portálu
Promyšlený soubor pravidel [ArXiv Help], které vytvářejí rámec pro fungování celého
systému (podobně jako legislativní nařízení a zákonodárství umožňuje v reálném světě
fungování lidských komunit), je klíčový pro dobrou funkci systému. Propracování
pravidel pro fungování portálu je bráno velmi vážně a jeho tvůrci si na nich dávají
obzvláště záležet. To bylo zřejmě i jednou z hlavních příčin úspěchu portálu ArXiv.
ArXiv rozlišuje uživatele anonymní a přihlášené. Anonymní uživatel může portál
prohlížet a stahovat z něj publikované odborné práce. Registrovaní autoři mohou navíc
(za jistých podmínek) vkládat své odborné práce (články). Autor může jím vložený článek
modifikovat, ale původní verze v ArXivu zůstává a je veřejně dostupná. Tyto funkčnosti
jsou realizovány prostřednictvím standardního webového rozhraní. Správce má právo
odmítnout nevhodný článek a publikace abstraktu bez vlastního článku není možná.
ArXiv vyžaduje od uživatele jistou odpovědnost a nutí autora, aby vkládal svůj
příspěvek sám. Přenos odpovědnosti autora na jinou osobu (např. na sekretářku) je
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apriori odmítán a uvádí se, že tento přenos odpovědnosti za vkládaný příspěvek je
příčinou největšího počtu problémů.
Články publikované v ArXivu mají jednoduché jednoznačné identifikátory (včetně
verzí článku). Článek jednou v ArXivu publikovaný je trvale dostupný (případně jako
předchozí verze) a může tedy být standardním způsobem odkazován (citován) v jiných
odborných publikačních mediích včetně standardních odborných časopisů.
Publikování článků probíhá v pracovní dny (pondělí až pátek mimo víkendy). Nově
vložený článek je přístupný druhý den po vložení. Postup přenosu odborné informace od
autora (objevitele) ke čtenáři tedy těžko může být rychlejší.
ArXiv umožňuje fulltextové vyhledávání v názvu, abstraktu a nově i v plném textu
(včetně

podrobného

vyhledávání

pomoci

logických

operátorů)

a umožňuje

také

k jakémukoliv autorovi publikovaného článku okamžitě najít všechny jeho publikace
v archívu.
Každý uživatel s webovým přístupem může články vyhledávat (pomocí standardního
vyhledávacího rozhraní – funkce „search“), prohlížet v některém nabízeném formátu
(typicky PDF, PS, TeX) a stahovat. ArXiv se však brání strojovému kopírování svého
obsahu a přístup k portálu je blokován pro webové adresy, které se snaží o rozsáhlé
stahování.
Celý soupis pravidel by byl příliš rozsáhlý, tak jsem výběr těch hlavních vložil do přílohy
2, kapitoly 14.2.

5.1.3

Formáty příspěvků a připojených souborů

ArXiv věnuje velkou pozornost práci s formáty příspěvků. Tato pozornost je naprosto
nezbytná pro dobrou funkci archívu. Při jakékoliv nejednoznačnosti týkající se formátu
příspěvku by aplikace, která dokáže daný formát zpracovat, nešla použít a základní
funkčnost archívu (spočívající v možnosti daný příspěvek otevřít, číst, stáhnout
a vytisknout) by byla narušena. Podporovanými formáty jsou (v tomto pořadí) TeX, PDF
a PS. Formát PS je v podstatě opouštěn, je udržován jen vzhledem ke zpětné
kompatibilitě. Archív disponuje roboty, kteří umožňují převod z jednoho formátu do
jiného (pokud je takový převod

možný). Základním podporovaným formátem pro

příspěvky ve fyzice a matematice je TeX.
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Velká pozornost je věnována formátům obrázků, zvláště z hlediska jejich datového
objemu. Explicitní snahou redakce je umožnit přístup k archívu i uživatelům, jejichž
webová konektivita je nízká.

5.2 PubMED
PubMed 10

je

webový

vyhledávací

systém

vyvinutý

Národním

centrem

pro

biotechnologickou informaci 11 při Národní lékařské knihovně 12 v Bethesdě ve státě
Maryland. Je to databáze bibliografických informací, součást vyhledávacího
systému NCBI známého jako Entrez.

Obrázek 5- Diagram ilustrující vztahy mezi některými informačními zdroji Entrez.
PubMed obsahoval v roce 2007 přes 17 milionů citací databáze MEDLINE
a abstraktů ostatních periodik věd od roku 1950, linky k plným textům článků
a ostatním relevantním zdrojům, jako např. odborným knihovnám či informačním
centrům.

10

PubMed má adresu www.pubmedcentral.nih.gov.

11

NCBI, National Center for Biotechnology Information.

12

National Library of Medicine.
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Obrázek 6 - Domovská stránka portálu PubMed.
Systém PubMed Central 13 slouží jako on-line archív článků periodik biomedicíny
a lékařských věd i jako digitální databáze zdarma přístupných plných textů.
v červnu 2007 obsahoval archív okolo jednoho miliónu záznamů (články, dopisy,
úvodníky, komentáře) a jeho růst je odhadován na minimálně 7% ročně.
Tento repositář zaznamenal největší nárůst po vydání zprávy „Plán rozšiřování
veřejného přístupu k archivovaným publikacím pocházejícího z Národního ústavu
zdraví“, 14 kde je stanoveno, že veškerý výzkum financovaný Národním ústavem zdraví
(NIH) je přístupný každému. Mnoho nakladatelů s NIH spolupracuje a poskytuje ke
své práci přístup zdarma. Někteří vydavatelé však nejsou ochotni svou práci vystavit online kvůli obavám z ohrožení jejich papírové podoby. Volně dostupné časopisy však

13

K dispozici na adrese http://www.pubmedcentral.nih.gov/.

14 Policy on Enhancing Public Access to Archived Publications Resulting from NIH-Funded
Research, zkratka NIH znamená National Institute of Health.
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v současné době zaznamenaly následující trendy: jsou a/ citovány častěji, b/ citovány
dříve a c/ všeobecně obsahují kvalitnější práce (tzn. kvalitnější autoři si vybírají zdroje,
které umožňují otevřený přístup k jejich práci). Tyto přednosti pak vedou k nárůstu
v nákupu tištěné produkce.
Uživatelé PubMed/MEDLINE bibliografických databází, které obsahují abstrakta článků
PubMed Central, mohou být okamžitě propojeni s plným textem v PubMed
Centralu. Plné texty všech PMC článků jsou vždy vyhledatelné v Entrezu. Standardní
vyhledávací technika PubMed Centralu je nazvána „SmartSearch“, což reflektuje fakt, že
základem této techniky je automatická analýza titulu, abstraktu a plného textu každého
článku. PubMed Central také využívá automatickou analýzu k identifikaci termínů
v článku, které jsou velmi pravděpodobně názvy organismů. Tato jména jsou pak užita
k linkovému propojení mezi článkem a příbuzným záznamem v taxonomické databázi
Entrezu.

6 VĚDECKÉ PORTÁLY V PROSTŘEDÍ HLUBOKÉHO
WEBU
Vyhledáváme-li odborné informace prostřednictvím webu musíme se rozhodnout, zda
použijeme fulltextové vyhledávací nástroje a využijeme například kombinaci
vhodných klíčových slov spojených booleovskými operátory nebo zda budeme pracovat se
zdroji soustředěnými do jednoho místa, do jednoho databázového prostoru.
Takovýmto prostorem jsou databázová centra, která ve většině případů stojí na
komerčních základech a která obsahují velké množství ověřených informačních pramenů
seskupených v jednotlivých tématicky zaměřených databázích. v těchto případech bývá
podmínkou, aby organizace, jejichž služeb využíváme, navázala smluvní vztahy
s příslušnými databázovými centry a domluvila se s nimi na platebních podmínkách.
Na rozdíl od portálů probíraných v předchozí kapitole nejsou totiž tato databázová centra
volně přístupná.
Vznik těchto databázových center lze datovat již do 60. let minulého století. Databázová
centra byla původně přístupná jen v profesionálních sítích nezávislých na internetu
(dnes jsou samozřejmě zpřístupněna i přes webové rozhraní) [PAPÍK 2002].
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6.1 Prostředí hlubokého webu
Termínem hluboký web, nebo také neviditelný web, se označuje ta část webu, která je
pro běžné uživatele vyhledávacích strojů typu Google skrytá. Zmíněný termín
„neviditelný“ není úplně přesný, protože tyto informace samozřejmě k nalezení jsou,
avšak ne běžným fulltextovým vyhledáváním, které používá drtivá většina
uživatelů. Pro ně zůstávají tyto informace neviditelné.
Hluboký web je taková oblast internetu, která není strojově prohledavatelná a která
má své specifické vlastnosti. Na rozdíl od neuspořádaných a neúplných informací, které
známe z běžného (tzv. povrchového) webu, poskytuje informace systemizované
v databázích, nebo dokonce v databázových centrech, které bývají relevantní a poměrně
spolehlivé. Objem informací hlubokého webu je řádově větší než u webu povrchového.
Přesné číslo je však obtížné zjistit, protože hluboký web nelze jednoduchým způsobem
měřit. v každém případě je rozsáhlost hlubokého webu oproti povrchovému impozantní.
Termín hluboký web se používá zhruba od roku 2000, kdy jej zavedla společnost
BrightPlanet. 15 Definovala jej jako neindexovatelnou část webu a tvrdí, že hluboký web
je asi 500x větší než povrchový web. Hluboký web obsahuje stovky miliard
dokumentů vysoké kvality, které jsou přístupné prostřednictvím databázových center
[MAKULOVÁ 2002].
Pro pochopení, proč je hluboký web pro vyhledávače neviditelný, je důležité porozumět
způsobu práce těchto vyhledávačů: vyhledávací stroj po jednotlivých odkazech
prochází web, stahuje a indexuje stránky, na které narazí. Tento způsob indexování má
však svá omezení, která je třeba znát. Řekněme si, co takový stroj prohledávat neumí:


stránky, kde je potřeba přihlášení, nebo stránky s restrikcí IP adres;



databáze, kde musí uživatel klást dotaz;



stránky zabezpečené technologií CAPTCHA 16 ;



stránky používající JavaScript, FLASH či AJAX;



stránky s multimediální obsahem.

BrightPlanet má webové stránky http://www.brightplanet.com a věnuje se problematice
hlubokého webu.

15

16 „Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Human Apart“ je způsob
zpřístupnění internetových stránek až po přepsání obsahu obrázku, který obsahuje deformovaný
text.
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Jakmile tedy vyhledávací stroj narazí na stránky, které mají výše popsané vlastnosti,
není schopen je zaindexovat. Důležité jsou pro nás první dva body, protože ty jsou
v případě hlubokého webu majoritní. Proto jsou z indexace vyloučena všechna
databázová centra, všechny dynamické portály s databázemi, databáze skryté
v internetu atd. k těmto zdrojům musí tedy uživatelé přistupovat jiným způsobem
a použít například vstupních bodů, které budou popsány v dalších kapitolách.
Jedná se o sofistikované portálové aplikace, které pracují v heterogenním databázovém
prostředí a jsou nazývány profesionální databázová centra, databázoví agregátoři,
poskytovatelé profesionálních informačních zdrojů pro vědu a výzkum.
Následující kapitola bude věnována popisu vybraných portálů z prostředí hlubokého
webu. Budou popsány portály Dialog (největší z těchto systémů), dále pak STN,
Questel, Lexis-Nexis a Dimdi. Analýza těchto portálů byla významným přínosem pro
řešení případové úlohy v kapitole 10, z každého z popsaných portálů vzešlo jisté
poučení (byť třeba jen způsob tématického členění), které bylo zúročeno při konstrukci
portálu Věda.cz.
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6.2 Dialog
Dialog 17

považován

za

největší

databázové

centrum

a dokonce

za

datově

nejrozsáhlejší informační systém vůbec [ VLASÁK 1999]. v současné době nabízí v rámci
svých produktů přístup do databází o celkovém datovém objemu více než 15 terabytů.
Tvoří bezpochyby světovou špičku v poskytování online informačních služeb na poli
obchodu, vědy, techniky, financí a práva, s více než 670 zaměstnanci a přímým
působením v 27 zemích celého světa. Proto mu zde bude ponecháno více prostoru než
ostatním databázovým centrům.

Obrázek 7 - Databázové centrum Dialog Corporation.

17

Databázové centrum Dialog je na adrese http://www.dialog.com.
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Tradiční a zřejmě nejvyužívanější služby ze strany informačních pracovníků jsou
služby Dialog Classic a DialogWeb.
Dialog Classic je bližší tradičnímu způsobu komunikace s databázemi prostřednictvím
dotazovacího jazyka. Využívá širokou škálu (několik stovek) příkazů, v zásadě je ale pro
základní rešerše potřeba jen několik příkazů (8-10). Dialog Classic podporuje spíše
analytický způsob vyhledávání, DialogWeb obsahuje spíše podporu vyhledávání
tzv. intuitivního.
DialogWeb je výhodný vzhledem k možnosti ovlivnění výběru bází dat a rešeršní
strategie, ale vyžaduje určitou zkušenost s využíváním zdrojů tohoto databázového
centra [PAPÍK 1999]. Poskytuje dvojí rozhraní, dva základní režimy – pro začátečníky
a pro pokročilé. Lze využívat adresáře a rejstříky bází dat, snadno identifikovat
relevantní báze dat, provést výstupy do struktury HTML a pracovat s Bluesheets (tzv.
listy bází dat, kde jsou jednotlivé báze podrobně popsány).
Ke službám portálu lze přistupovat třemi základními způsoby:


Přes webové rozhraní.



V rámci podnikového intranetu.



Provozovat je jako klasickou desktopovou aplikaci.

V každém z těchto přístupů se ještě nabízí velký výběr různých služeb, které se dále
pokusím stručně popsat. Při tomto popisu jsem čerpal přímo z informací o jednotlivých
produktech na stránkách databázového centra Dialog [Dialog's Products], a také ze
zmíněných Bluesheets [DIALOG Bluesheets].

6.2.1


Webová rozhraní

Dialog1 18 - nabízí rozhraní "one-click". Tato webová aplikace poskytuje přístup
k informačním zdrojům z oblasti biotechnologií, chemie, energetiky, technických věd,
problematiky duševního vlastnictví, marketingu, farmakologie a také z oblasti
světového zpravodajství.

18

Službu Dialog1 najdete na adrese http://www.dialog.com/products/dialog1/.
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DialogClassic Web 19 - pro profesionální uživatele Dialogu, kteří preferují přístup
přes Internet, nabízí DialogClassic Web přístup k více než 500 000 zdrojů vědeckých,
technických, medicínských, obchodních, zpravodajských a jiných informací.



DialogPRO 20 - je vytvořen speciálně pro drobné podnikatele a jejich potřeby
monitorovat trendy odvětví, připravit se na schůzku s neznámým klientem či se
zodpovědně

rozhodnout.

Zdroje

obsahují

informace

obchodního,

finančního,

zpravodajského, právního a vědeckého charakteru.


DialogSelect 21 - je organizován vertikálně podle hlavních tématických oblastí
s přístupem k více než 300 databázím. Speciální funkce jsou např. automatický alert
či několikanásobná možnost vyhledávání. Slouží především pro typické koncové
uživatele, nikoliv pro informační speciality.



DialogWeb 22 - umožňuje jak pokročilým, tak začínajícím uživatelům plný
přístup do databází Dialogu přes internetové rozhraní. Nabízí účinné vyhledávání
s využitím příkazového řádku, při využití tzv. Dialog command language. Kromě
toho je k dispozici snadno použitelný a flexibilní rozhraní Guided Search, které
znalost zmíněného vyhledávacího jazyka nevyžaduje. Jsou zde také k dispozici
webové formuláře, ve kterých je možné na základě zadaného uživatelského profilu
nastavit upozornění na vybrané informační zdroje. Výsledky vyhledávání jsou
poskytovány ve formátu HTML a formátu textovém a záznamy mohou být uživateli
doručeny ihned stažením v prohlížeči, nebo v offline modu, pomocí emailu, faxu, nebo
i běžnou poštou.



Dialog@Site 23

-

Dialog@Site

je

snadné

rozhraní

umožňující

vyhledávání

v databázích Dialog OnDisc pomocí webového rozhraní. Speciální funkce jsou např.
užití booleovských operátorů a prohledatelné indexy.


DataStar 24 - DataStar nabízí rozsáhlou sbírku zaměřenou na farmaceutická,
biomedicínská, chemická, počítačová, technická a zdravotnická odvětví. Obsahuje

19

DialogClassic Web je na adrese http://www.dialog.com/products/dialogclassicweb/.

20

DialogPro je na adrese http://www.dialog.com/products/dialogpro/.

21

DialogSelect je na adrese http://www.dialog.com/products/dialogselect/.

22

DialogWeb je na adrese http://www.dialog.com/products/dialogweb/.

23

Dialog@Site je na adrese http://www.dialog.com/products/atsite/.

24

DataStar je na adrese http://www.dialog.com/products/datastar/.
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také firemní, obchodní a Competitive Intelligence informace. Možnost kreativní
modifikace vlastní podoby vyhledávacího rozhraní či databází – služba PrivateStar.


Dialog Open Access 25 - Jako alternativa k předplatnému, rozhraní Dialog Open
Access nemá žádné heslo, měsíční poplatky či minimální stanovené poplatky.
Kategorie obsahují obchodní a zpravodajské informace; chemie, technika, životní
prostředí, medicína, farmacie, aj.



Dialog TradStat 26 - shrnuje oficiální vládní obchodní statistiky z celého světa,
a pokrývá tak 90% světového obchodu.



Dialog SourceOne 27 - zpřístupňuje přes 40 miliónů patentových dokumentů,
všechny v PDF formátu a dostupné téměř okamžitě. Umožňuje objednat i kopie
plných textů, které nejsou dostupné přes Dialog.

6.2.2


Intranetová řešení

Dialog Intranet Toolkit 28 - dovoluje začlenit a modifikovat Dialog do intranetů
organizací.

6.2.3


Desktopové aplikace

DialogLink 29 - umožňuje mj. exportovat rešeršní výsledky do Microsoft Wordu či
Excelu, integrovat plné texty do odkazů URL, zpřístupnit související materiály
a zejména pak provádět vyhledávání v chemických vzorcích a strukturách.



DataStar 30 - dostupný v rozhraní Windows umožňuje přístup k 350 databázím
celosvětového záběru – obchodní informace, analýzy z odvětví chemie, energetiky,
financí, potravinářství, průzkumů trhů, médií, zpravodajství a farmacie.



Dialog OnDisc 31 - obsahuje více než

třicet databází, některé z Dialogu online,

některé jsou určeny speciálně pro produkt Dialog OnDisc.

25

DialogOpenAccess je na adrese http://www.dialog.com/products/openaccess/.

26

Dialog TradStat je na adrese http://www.dialog.com/products/tradstat/.

27

Dialog SourceOne má adresu http://www.dialog.com/products/sourceone/.

28

Dialog Intranet Toolkit je na adrese http://www.dialog.com/products/toolkit/.

29

DialogLink je na adrese http://www.dialog.com/products/dialoglink/.

30

DataStar je na adrese http://www.dialog.com/products/datastar/.
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6.3 STN
Databázové centrum STN International 32 bylo založené v 80. letech a je sdružením tří
nezávislých, ale technicky a organizačně spolupracujících center:


FIZ Karlsruhe - Fachinformations Zentrum,



CAS - Chemical Abstract Service,



JAICI - Japan Association for International Chemical Information

STN International patří mezi největší databázová centra pro oblast vědeckotechnických informací s působností na celosvětových informačních trzích; základem
jsou informace z přírodních věd (chemie, biochemie, biologie, atd.), technických věd
(energetika, nukleární výzkum, matematika, fyzika, počítačová věda, atd.) a patentové
informace (databáze PATIPC). Celkově lze říci, že informační zdroje tohoto centra jsou
široce, ale přesto lze ukázat, že největší důraz je kladen na přírodní a technické vědy,
chemii, medicínu a farmacii [PAPÍK 1999]. Všechna tři centra ke konci roku 2006
nabízela okolo 220 databází s úhrnným množstvím cca. pět miliónů dokumentů.
STN International se sice řadí mezi velká databázová centra, není však ekonomicky
soběstačný; jako typický představitel evropského databázového centra vyžaduje
finanční dotace.

31

Dialog OnDisk je na adrese http://www.dialog.com/products/ondisc/.

32

STN International je na adrese www.stn-international.de.
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Obrázek 8- Příklad centra STN International
Podobně jako databázové centrum Dialog, tak je i STN International přístupné přes
různá rozhraní a v různých druzích služeb. Podívejme se na ně podrobněji:


STN Express – plně integrovaný softwarový balíček, snadné a efektivní
vyhledávání v technických databázích, dostupný pro Windows i Macintosh.
Uživatel může vyhledávat on-line, ale systém umožňuje přípravu rešeršní
strategie i off-line. k dispozici je také verze Analysis Edition, která umožňuje
vyhledávat, analyzovat a upravovat tabulky a grafy. k analýze a vizualizaci
výsledků rešerše a k práci s výslednými zprávami je vhodný nástroj STN
AnaVist.



STN on the Web – umožňuje přístup k více než 220 vědeckým
a technickým databázím pomocí webového rozhraní, k dispozici jsou také
fakticky bohaté dokumentace ve formátu HTML, RTF, PDF. Kombinuje se
dotazovací jazyk STN International s pokročilou webovou technologii, nabízí
se i možnost hypertextových odkazů v textu.



STN Easy - je určeno pro příležitostné uživatele, kteří mají k dispozici
booleovské operátory ve více než 100 databázích organizovaných podle
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kategorii. Mezi výhody tohoto rozhraní patří: STN Easy nezahrnuje poplatek
za registraci, ani měsíční poplatky; není třeba znát dotazovací jazyk
Messenger, k dispozici je demoverze. k dispozici jsou čtyři režimy vyhledávání:
Easy Search, Advanced Search, CAS Number Search, Patent Lookup.


STN Easy for Intranets -

umožňuje informačním profesionálům

připravit intranetové prostředí pro určitou konkrétní organizaci, včetně
uzpůsobení se jejím specifickým potřebám a požadavkům. Tak může být
databáze STN Easy pohodlně zpřístupněna pro všechny zaměstnance této
organizace.
Za zmínku stojí zavedení sofistikované funkce při vyhledávání - ISI SciSearch v srpnu
1994, kdy dotazovací jazyk Messenger je rozšířen o speciální funkci týkající se citací
a vyhledávání napříč mnoha databázemi [PAPÍK 1999]. Název této služby lze přeložit
jako: „Citační analýza a impakt faktor – zvládni to sám!“

6.4 Questel
Portál Questel

patří mezi nejvýznamnější portály, které se specializují na oblast

duševního vlastnictví. Portály s tímto zaměřením se zabývají např. patentovými
informacemi, mapováním konkurenčního prostředí, ochrannými známkami, inovační
problematikou atd. Patří mezi důležité a někdy neprávem opomíjené informační
zdroje, slouží uživatelům z vědecké, vývojově-technické, ale i komerční oblasti a jsou
nezastupitelné při uspokojování jejich informačních potřeb [PAPÍK 2001]. Obecné
povědomí o těchto zdrojích je doposud poměrně malé, takže jejich zvládnutí a využití
představuje výraznou konkurenční výhodu.
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Většina těchto zdrojů je k dispozici bezplatně v podobě webově zpřístupněných databází,
popř. věstníků. Výjimku tvoří například produkty společnosti Derwent, které se
vyznačují přidanou hodnotou v podobě doplňujících komplexních analytických informací.
Přesto si volně přístupné zdroje s komerčními systémy přímo nekonkurují, spíše se
vzájemně doplňují.

Obrázek 9 - Systém Questel patří mezi nejvýznamnější databázová centra
v oblasti patentů a duševního vlastnictví

Questel nabízí placenou patentovou službu QPAT umožňující zpracování zadaného
rešeršního úkolu profesionálními informačním i pracovníky. Pokud si uživatel chce
informace zpracovat sám, poskytuje mu tento systém řadu speciálních nástrojů,
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s jejichž pomocí je možné provádět specializované statistické analýzy, mapovat
konkurenční subjekty, intelektuální sílu a inovační potenciál konkrétních firem,
poskytovat souhrnné relevantní informace o vědeckých a technologických aktivitách
v oboru, prověřovat důvěryhodnost partnerů na základě jimi držených patentů nebo
analyzovat vývoj technologií.
Pro zpracování analýz zaměřených na duševní vlastnictví je vhodné využít služeb
takovéhoto specializovaného databázového centra. Nemusí to být bezpodmínečně
Questel, je možné použít výše zmíněné databázové centrum STN International, které
dokonce nabízí specializovaný dotazovací jazyk Messenger pro vyhledávání v rámci
široké škály patentových databází [PAPÍK 1999]. Dalším příkladem může být i
v kapitole 6.2 popisované databázové centrum Dialog Corporation, které obsahuje
unikátní mnohaletou sbírku ochranných známek TRADEMARK-SCAN.

6.5 Lexis-Nexis
Databázové centrum LEXIS-NEXIS

33

bylo již od svého počátku orientováno spíše na

koncového uživatele než na profesionálního informačního pracovníka. Zaměřuje své
služby na specialisty v oblasti práva, financí, v podnikatelské a státní sféře a
v akademickém prostředí. Je součástí skupiny Reed Elsevier Group, která působí ve
více než 100 zemích celého světa a má přibližně 13 000 zaměstnanců.
Celý portál má velmi dlouhou historii. Společnost Ohio Barr Association, která již
v 19. století zkoušela elektronicky zpracovat registraci americké legislativy, byla v roce
1970 zakoupena společností Mead Corporation. Ta přišla v roce 1974 se systémem
online zpřístupňování plných dokumentů americké legislativy, který nazývá LEXIS.
Obsahem jsou nejen právní texty (texty právních norem), ale i aplikační (publikovaná
rozhodnutí soudů a stanoviska nejvyšších soudů, rozhodnutí správních orgánů, tedy
záznamy ukončených právních případů), a protože na konci 90. let došlo k rozšíření
o legislativu Velké Británie, Francie, Kanady a některých dalších států, nemá systém
v odstatě konkurenci. Do systému LEXIS byl během 80. let začleněn databázový systém
MEDIS zaměřený na další velmi rozšířenou profesi – lékaře, a tak vznikla jakási
elektronická knihovna primárních textů z oblasti práva a medicíny. k tomu se v roce
1979 přidal s populárními texty novin a časopisů různorodé tématiky systém NEXIS,

33

Webová adresa portálu je http://www.lexisnexis.com.
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který i přes své strategické univerzální zaměření získal nejvíce klientů v řadách
finančnictví, vládních institucí a hromadných sdělovacích prostředků.

Obrázek 10- Domovská stránka portálu LEXIS/NEXIS.
V dnešní době tedy databázové centrum působí jako LEXIS/NEXIS, který pod názvem
Free Style vyloučilo z uživatelského rozhraní všechny náročné prvky (booleovské
funkce) a bylo plně orientováno na nabídkový styl a preferování užívání myši před
klávesnicí. Služba EDGAR Plus 34 umožňuje tyto funkce systému:


Eclipse – možnost vytvoření vlastních profilů určených pro službu Alert
(průběžná upozorňovací služba typu SDI), klient má možnost definovat
periodicitu dodávek i objemy vyhledaných informací;



More – speciální funkce příkazu při práci s online databázemi, systém sám
vyhledá

další

dokumenty

s maximální

podobností

zaměření

obsahu

modelového dokumentu;

34



Focus – možnost zúžení dotazu;



LexDoc – přenesení online kopií zvolených dokumentů do stanice klienta;

Edgar je zkratka Electronic Data Gathering Analysis Retrieval.
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LEXIS-NEXIS Express – možnost pracovat se systémem bez předchozího
smluvního závazku, uhrazení vstupních a měsíčních poplatků, varianta
„Open Access“ u Dialogu.

Portál LEXIS-NEXIS zavedl postupně řadu populárních a využívaných služeb. Byly
rozšířeny služby pro oblast vědy a výzkumu, např. servis ScienceDirect, který
umožňuje přístup do více než 6 milionů článků plných textů publikovaných ve více než
2000 recenzovaných časopisech, 60 milionů abstraktů, dostupných v HTML či PDF
formátu. Byl také zaveden nový software od firmy Microsoft umožňující vyhledávat
a zadávat profily SDI už v prostředí internetu a rozšiřující služby profesionálním
uživatelům

nabídkou

sofistikovaných

logických

funkcí

profesionálního

rozhraní

(booleovské operátory, maskování, rozšiřování, atd.).
Současná strategie portálu LEXIS-NEXIS je silně zaměřena na automatické
poskytování celých řešení, tzv. balíčků produktů, pro již diverzifikované skupiny
uživatelů (právní firmy, obchodní subjekty, akademie, vláda a tzv. rizikové a informační
analytiky), což si poskytovatel služeb a produktů tak širokého portfolia může dovolit.

6.6 DIMDI
Portál DIMDI vznikl jako zkratka názvu „Deutsches Institut für Medizinische
Dokumentation und Information“. 35 Tento Německý institut medicínské dokumentace
a informací je jedním z nejvýznamnějších databázových center pro lékařské
a příbuzné obory (medicína, přírodní vědy a sociální vědy). Byl založen v roce 1969
v Kolíně nad Rýnem, působí pod hlavičkou spolkového ministerstva zdravotnictví
a zaměstnává kolem 130 stálých zaměstnanců.
Kromě funkce zpřístupňování informací má institut i povinnost producenta databází
a provozovatele informačního systému pro léky a zdravotnické potřeby - Einrichtung und
Betrieb eines Informationssystems über Medizinprodukte lt. Medizinprodukt-egesetz
(MPG) a informačního systému o klinických zkouškách léků a oznámení nových výrobků
(Einrichtung und Betrieb eines Informationssystems über Arzneimittel (AMIS) lt.
Arzneimittelgesetz (AMG).

Anglicky se překládá jako „Institute of Medical Documentation and Information“ a má adresu
http://www.dimdi.de.
35
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Obrázek 11- Domovská stránka portálu DIMDI.
Nabízí přístup do devadesáti databází (což představuje asi 105 milionů dokumentů),
z toho přibližně třicet zpřístupňuje bezplatně. Jako klasifikace užívá ICD 36 vydaná
World Health Organization, německou klasifikaci postupů OPS 37 , mezinárodní
klasifikaci ICF 38 , UMDNS 39 a tezaurus MeSH 40 . Jako dotazovací jazyk je ve
vyhledávácím prostředí používán jazyk GRIPS (General Relation-Based Information
Processing System).
Cenově zvýhodňuje především německou lékařskou sféru, ale podporuje i evropskou
výzkumnou a vývojovou sféru. Jako speciální službu poskytuje bezplatný přístup
k databázi Medline. Tu zpřístupňuje i PubMed, jehož nevýhodou je ale nedostatek
možností simultánního prohledávání ve všech databázích NLM (National Library of
Medicine). Portál Dimdi nabízí tyto databáze NLM:

36

ICD je zkratka International Classification of Diseases.

37

OPS je zkratka Operationen- und Prozedurenschlüssel.

38

ICF je zkratka International Classification of Functioning, Disability and Health.

39

UMDNS je zkratka Universal Medical Device Nomenclature System.

40

MeSH je zkratka Medical Subject Headings.
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Medline (se čtyřmi druhy časového rozlišení),



AIDSLine,



BioethicsLine,



CancerLit,



HealthStar,



ToxLine.

Ve srovnání s tím PubMed ještě nabízí navíc relevanční analýzu (Display Related
Articles) a funkci vyhledání „více podobných“ ("more like this"), což se dobře osvědčuje při
rešerších, kde informační pracovník nemá dost odborných znalostí o daném tématu.

7 ČESKÉ PORTÁLY A INFORMAČNÍ ZDROJE
ZAMĚŘENÉ NA VĚDU A VÝZKUM
Cílem této kapitoly je popsat určité rysy významných webových aplikací, které hrají
v českém prostředí důležitou roli, determinují prostředí, do něhož byl vsazen portál
Věda.cz, a zároveň slouží jako inspirace a zdroj poučení při řešení standardních
problémových úloh.

7.1 Výzkum.cz
Provozovatelem portálu Výzkum.cz 41 je Úřad vlády České republiky; prostřednictvím
tohoto portálu poskytuje Rada pro výzkum a vývoj (dále jen RVV) v koordinaci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) přehledné
a aktuální informace o výzkumu a vývoji v České republice. Portál byl od základu
přebudován a tato nová verze byla spuštěna v lednu 2004.

41

Webová adresa: http://www.vyzkum.cz.
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Obrázek 12 - Stránky portálu Výzkum.cz
Portál shromažďuje informace z oblasti podpory vědy a výzkumu prostřednictvím
prostředků státního rozpočtu. Publikuje se velmi diskutovaný, chválený i kritizovaný
projekt hodnocení vědy a výzkumu. Jsou zde pravidelně zveřejňovány metodiky
tohoto hodnocení i odkazy na aplikace, které slouží pro sběr dat o těchto projektech.
Portál informačně podporuje aplikaci Informační systém pro vědu a výzkum (dále
jen IS VaV), která je provozována na serverech ČVUT a která sbírá i publikuje výsledky
grantů a výzkumných záměrů hrazených z prostředků státního rozpočtu s historií až do
roku 1992. v rámci podpory tohoto informačního systému jsou na portálu uveřejňovány
číselníky a aplikace pro přípravu dodávaných dat.
Jednou z nejdůležitějších vlastností portálu je jeho závaznost a oficiální charakter.
Redakci portálu totiž tvoří přímo RVV, která také nese odpovědnost za publikovaný
obsah. RVV publikuje na portálu oficiální dokumenty, výzvy a další data publikovaná
Radou pro výzkum a vývoj. Jsou zde zveřejněny také souhrnné výsledky a výstupy
z IS VaV. Portál má poměrně dobrou návštěvnost, protože každý účastník pracující
v oblasti vědy, výzkumu a vývoje musí brát v úvahu stanoviska RVV, studovat
publikované dokumenty, používat nástroje pro předávání dat. Uživatelé procházejí
portál při přípravě návrhů grantů, při povinném zasílání dat o projektech, záměrech
a výsledcích i při různých organizačních činnostech a pořádání vědeckých akcí. Samotní
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vědečtí pracovníci mohou s výhodou využívat (a využívají) výstupů z IS VaV, které jsou
prezentovány prostřednictvím webových prohlížečů.
Portál obsahuje řadu důležitých dokumentů:


Dokumenty definující působnost Rady vlády pro vědu a výzkum (dále jen
RVV), výčet jejích členů, její poradní orgány, zprávy o zasedáních a činnosti.



Legislativní podklady pro činnost RVV: zákon o vědě a výzkumu, zákon
o veřejných výzkumných institucích a další relevantní předpisy Českého
a Evropského práva.



Dokumenty týkající se připravované reformy v oblasti vědy a výzkumu.



Dokumenty a podklady pro přípravu státního rozpočtu pro vědu a výzkum.



Dokumenty obsahující výstupy z hodnocení vědy a výzkumu.



Dokumenty obsahující podklady pro Operační programy, včetně Operačního
programu „Věda a výzkum pro inovace“.



Dokumenty obsahující právní základy pro Národní politiku vědy a výzkumu
a pro Národní program výzkumu a dokumenty týkající se mezinárodní
spolupráce.

Klíčová je informační podpora portálu pro aplikace IS VaV. Na základě dat z tohoto
informačního systému a z provedeného hodnocení výsledků Rada vlády pro výzkum
a vývoj navrhuje rozpočet pro vědu a výzkum a tím velmi podstatně ovlivňuje dění
v této oblasti. Portál dále obsahuje přístupy k tomuto informačnímu systému a poskytuje
o něm všechny potřebné informace. Podívejme se na strukturu aplikací IS VaV
podrobněji. Aplikace se sestává z těchto částí:


Prohlížecí webová aplikace pro vyhledávání dat obsažených v IS VaV – ta
umožňuje zadávání vyhledávacích podmínek a zobrazování vyhledaných dat
pro informační oblasti:
o

CEP – centrální evidence projektů VaV,

o

CEZ – centrální evidence výzkumných záměrů,

o

RIV – registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje financovaných
alespoň částečně ze státního rozpočtu,

o


VES – evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji.

Prohlížecí webová aplikace umožňuje přecházet z jedné oblasti do druhé
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o

při prohlížení detailních údajů o určitém projektu je možné snadno přejít
na data o výsledku dosaženého při řešení projektu,

o


Pomocí webové návratné šipky je možné se vrátit o několik kroků zpět.

Vkládací aplikaci (tzv. aplikace Vklap) je možné spustit pomocí vzdáleného
přístupu a s její pomocí lze připravit dodávky dat požadovaných na základě
platné legislativy v oblasti VaV. Aplikace Vklap jsou připraveny pro všechny
informační oblasti CEP, CEZ a RIV.



Dále je provozována Kontrolní služba, která umožňuje kontrolu dat a tvorbu
průvodky potřebné při předávání dodávek dat v oblastech CEP, CEZ a RIV.



Je umožněno stažení všech potřebných číselníků a registrů pro oblast VaV.

7.2 JIB
Jednotná informační brána (JIB) je společný projekt Univerzity Karlovy v Praze
a Národní knihovny České republiky. Do projektu je zapojena velká část českých
knihoven a i většina souborných katalogů. Důležitým principem je, že všechny
výsledky projektu musí být volně dostupné pro domácí i zahraniční uživatele. Systém
JIB

se

stal

projektem

národní

informační

brány.

Prostřednictvím

JIB

jsou

zpřístupňovány katalogy, databáze a služby knihoven, které se projektu účastní.
Další poskytovanou službou je stahování kvalitních metadatových záznamů ve formátu
UNIMARC nebo MARC21.
Projekt JIB usiluje o naplnění tří hlavních cílů:


Integrace zdrojů v jediném, uživatelsky vlídném prostředí. Jde o to nabízet
přístup k informacím o dokumentech, ale přímo k dokumentům samým.



Jednotné věcné zpracování, budování souborů autorit.



Jednotný popis fondů českých knihoven metodou Konspektu (hodnocení
fondů použitím jednotných kódů).

Projekt JIB byl vybudován pomocí softwaru MetaLib, což je software, který firma Ex
Libris vytvořila speciálně pro hybridní knihovny (knihovny obsahující jak klasické,
tak digitální fondy). Systém umí rychle pracovat z rozsáhlým počtem informačních
zdrojů a obsahuje i prostředky pro správu a popis uživatelů a jejich práv. Má plně
integrovanou technologii SFX, jejímž prostřednictvím nabízí další přidané služby, včetně
propojení relevantních zdrojů a cílů z jednoho místa [STOKLASOVÁ 2002].
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Systém JIB prohledává všechny obvyklé informační zdroje a snaží se s nimi
navázat

komunikaci

za

pomocí

protokolu

Z39.50.

Vyhledává

paralelně

v knihovnických databázích a katalozích, včetně plných textů. Obecně systém může
pracovat s plnotextovými, bibliografickými i abstraktovými databázemi, umí rozlišovat
dokumenty volné a licencované.

Obrázek 13 - Domovská stránka JIB.
Princip uživatelského přístupu ke zdrojům v rámci JIB je sjednocení uživatelského
pohledu na heterogenní databáze, jednotný přístup do všech typů databází. Uživatel si
navíc může svůj vyhledávací profil personifikovat podle individuálních požadavků. Pro
práci s JIB nemusí být sice nutně uživatel registrován a přihlášen, ale takovému
uživateli jsou nabízeny pouze volně dostupné nelicencované zdroje tvořené především
katalogy knihoven účastnících se projektu.
Do projektu se postupně zapojují další a další knihovny, což znamená, že jejich
katalogy, databáze a služby jsou prostřednictvím JIB zpřístupněné pro paralelní
vyhledávání a stahování.
Projekt JIB pokračuje budováním oborových informačních bran (například v oblasti
knihovnictví a informační vědy nebo muzikologie). Programové vybavení se samozřejmě
opírá nadále o Metalib, SFX a Aleph, metadatová schémata budou ve formátu MARC21
a pro digitální zdroje v Dublin Core.
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7.3 Portál STM
Tématický portál Portál STM vznikl jako webová aplikace na základě projektu LI01018
programu LI MŠMT realizovaným konsorciem dvanácti knihoven vedeným STK v úzké
spolupráci s projektem Jednotné informační brány řešeným Národní knihovnou
a Univerzitou Karlovou. Zkratka STM vychází z převažujícího oborového zaměření na
přírodní vědy (Science), techniku (Technology) a lékařství (Medicine). Úkolem
portálu STM je poskytovat údaje o informačních zdrojích pro technicky zaměřené
pracovníky

z oblasti

výzkumu

a vývoje.

Portál

je

zaměřen

na

vyhledávání

a zpřístupnění on-line zdrojů z oblasti vědy, techniky a lékařství (nejen volně
přístupných, ale také těch, které byly zakoupeny v rámci programů MŠMT (LI a 1N)
v uvedených oborech, a i dalších veřejně přístupných on-line zdrojů) [STOKLASOVÁ
2008].

Obrázek 14 - Portál STM, provozovaný STK.

Portál STM reaguje na velký počet informačních zdrojů, které do českého vědeckého
prostředí přinesly programy LI a 1N Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Portál
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STM si vytkl za cíl poskytnout uživateli možnost vyhledat a zpřístupnit tyto zdroje
z jednoho místa.
Kromě licencovaných informačních zdrojů z těchto oblastí odkazuje také na další
oborové elektronické informační zdroje dostupné v knihovnách a institucích v ČR.
v rámci doplňkové služby odkazuje portál také na volně přístupné oborové zdroje na
internetu.
Zaměření a úkoly portálu STM lze shrnout v následujících bodech:


Sběr dat o elektronických informačních zdrojích (zkráceně EIZ) , jejich
klasifikace a aktualizace. v rámci projektu byly sebrány všechny dostupné
údaje o licencích na informační zdroje zakoupené v programech LI a 1N
a dalších licencí z oblasti STM. Tyto zdroje byly rozděleny podle oborového
hlediska. Na klasifikaci licencí bylo použito 24 oborů a jednotlivé zdroje byly
klasifikovány

vybranými

hesly

Polytematického

strukturovaného

hesláře (PSH). Dalším úkolem byla systematizace volně dostupných
oborových zdrojů, databázových center a tématických portálů. Zde se jedná
především o databáze jako jsou EBSCO, ScienceDirect, Springer, ProQuest.


Navigační portál ve smyslu oborového katalogu (webový rozcestník),
který se orientuje na přehled informačních zdrojů z oblasti přírodních věd,
techniky a lékařství.



Katalog

licencí

je

služba,

která

zpřístupňuje

údaje

o licencích

a jednotlivých zdrojích pomocí vyhledávacího menu.


Spolupráce s Jednotnou informační bránou (JIB) znamenající, že
katalogy a fondy knihoven konsorcia STM jsou postupně zapojovány do
systému Jednotné informační brány. v současné době je pod JIB již převedena
většina dat a chystá se nahrazení STM podportálem Technika v rámci JIB.



Zavedení služeb SFX – byly zprovozněny služby SFX serveru, který má
sloužit k nabídce dalších služeb uživatelům především fulltextových zdrojů
licencovaných dokumentů. U důležitých databází bylo také implementováno
otevřené URL (Open URL), které přesměruje uživatele na příslušný datový
zdroj.



Podpora protokolu Z39.50 – u nositele projektu byl zaveden tento protokol
vzhledem k širokému vybavení knihoven příslušnými klienty. Tím je také
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podporováno budoucí propojení s jednotlivými pracovišti v rámci Jednotné
informační brány.
V dnešní době se STM blíží konci svého provozu a bude v blízké budoucnosti v rámci
Jednotné informační brány nahrazen portálem Technika. 42

Obrázek 15- Připravovaný portál Technika v rámci JIB

42

Portál Technika je součástí JIB a běží zatím ve zkušebním provozu na adrese http://tech.jib.cz .
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8 EFEKTIVNÍ NÁVRH PORTÁLOVÉ APLIKACE
8.1 Předprojektová příprava
Návrh a pečlivá předprojektová příprava je základním předpokladem, který
umožňuje vystavět opravdu úspěšný portál. Žádný rozumně koncipovaný portál (podobně
jako třeba moderní stavba) se bez takového projektu nemůže obejít, stejně jako bez
projektové přípravy nelze vybudovat kvalitní most přes řeku.

8.1.1

Zpracování plánu

V této fázi projektu je sice mnoho položek odhadováno jen přibližně, ovšem tyto odhady
mají velký význam pro zdárné dokončení projektu, v jehož průběhu je možné opřít se jen
a jen o tento projektový plán [Duyne 2005].
Projektu portálu musí obsahovat následující prvky:


definice účelu a smyslu portálu;



vymezení cílové skupiny, pro kterou je portál určen;



návrh doménového jména portálu;



návrh finančního modelu portálu;



rozdělení zodpovědností a manažerských kompetencí;



návrh propagačního schématu a PR;



analýza konkurenčního prostředí;



časový rozvrh prací;



rozpočet vývoje portálu.

8.1.1.1

Definice účelu a smyslu portálu

Důležité je přesně stanovit, k jakému účelu má portál sloužit, jaký typ informací
a služeb by měl zpřístupňovat a v jakém rozsahu. z tohoto rozhodnutí také vyplývá,
jakým způsobem budou stránky spravovány.
Je třeba jasně sdělit a písemně definovat, jaký portál bude vytvořen a jaký bude jeho
cíl tak, aby všichni členové přípravného týmu sdíleli stejnou vizi. To ve svém důsledku
znamená vyjasnění úkolů projektu, tak aby se všichni členové týmu shodli na stejných
cílech. Taková příprava jednak předchází skluzům v termínech, což bývá v portálových
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projektech velmi častý problém, a kromě toho chrání přípravný tým před rozmary
jednotlivců.
Plán by měl být dostatečně přesný, měl by zachycovat hlavní účel stránek a na druhé
straně by měl být přiměřeně stručný.

8.1.1.2

Vymezení cílové skupiny a průzkum uživatelů

Analýza potenciálních uživatelů portálu by se měla soustředit na počet a zájmy této
cílové skupiny. Jde o to popsat tuto skupinu co nejlépe a být při tom co
nejkonkrétnější. Portál nemusí být nutně pro všechny, je tedy potřeba co nejpřesněji
definovat, na koho se obracíme. Tato etapa by měla být ukončena definicí profilu
typických uživatelů.
Uživatele můžeme popsat:


Demograficky

Národnost, věk, pohlaví, vzdělání, sociální postavení, příjmy, povolání této
uživatelské skupiny.


Podle předpokládaného chování

V určitých případech lze uživatelskou skupinu nejlépe popsat podle toho, čím se
zabývá, nikoliv tím, jaká je. Budeme-li konstruovat portál zaměřený na astronomii,
není důležité oslovujeme-li mladší nebo starší uživatele, z univerzitního prostředí
nebo soukromého sektoru - důležitý je jejich společný zájem.


Psychologicky

Můžeme zachytit postoje a motivaci uživatelů, důvody opakování návštěvy našeho
webového portálu. Co pro ně bude na portálu atraktivní, co je bude opakovaně
přitahovat?


Podle webových zkušeností

Měli bychom popsat online chování potenciálních uživatelů: jak dlouhá je jejich
zkušenost s používáním webu, odkud přistupují, jaké mají hardwarové vybavení,
jaký typ prohlížeče, jaký operační systém, jaké rozlišení, atd.


Podle velikosti uživatelské skupiny

Je třeba odhadnout velikost cílové uživatelské skupiny a procento trhu, který je
možné podchytit. Potřebujeme alespoň nějaké základní statistické údaje; nejsou-li
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žádné takové informace k dispozici, je nutné spolehnout se na svůj odhad. Kromě
odhadu finančních přínosů je to důležité také pro návrh technických parametrů
serverů, které musí být schopny unést příslušnou zátěž [Cohen 2003].

8.1.2

Konkurenční posouzení

V rámci předprojektové přípravy je důležité sestavit stručný přehled přímých
i nepřímých konkurentů působících v oblasti, do které se portál chystá vstoupit. Je
vhodné začít krátkým seznamem se jménem, URL a jménem společnosti, která portál
provozuje. v dalším kroku se pak vyplatí tyto weby podrobně popsat. v takovém popisu
by neměly chybět následující informace:


Název webu;



Specifika stránek;



Popis finančního modelu portálu;



Velikost portálu, nejlépe vyjádřená počtem týdenních jedinečných přístupů.

Je dobré uvědomit si také, ve kterých bodech se připravovaný projekt od konkurence
odlišuje, v čem ji předčí a jak se proti ní vymezí.

8.1.3

Modely financování

Jednou z hlavních fází předprojektové přípravy je definovat způsob, jakým bude portál
získávat finanční prostředky potřebné na svůj provoz. v zásadě existují dva příjmové
modely, které lze různě kombinovat [Duyne 2005]:


Institucionální financování

Částečná či úplná grantová nebo institucionální podpora. To je na jednu stranu
pohodlný způsob fungování, avšak na druhé straně s sebou takový dotovaný portál
nese nebezpečí nesoběstačnosti a závislosti na trvání finanční podpory. Zanikne-li
náhle tato podpora, zaniká většinou i vybudovaný portál.


Online financování
o

Příjmy z reklamy

Portál je založen na inzerci, vydělává tím, že ve vyhrazených částech
zobrazuje uživatelům placené reklamní odkazy. Ty mohou mít formu
bannerů (statických nebo animovaných proužků) nebo prostých textových
odkazů. Tento model je nejrozšířenější a pro většinu portálů základní. Příjmy
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v tomto případě závisí na tom, kolik reklamního prostoru portál na svých
stránkách vyčlení a kolik inzerentů bude ochotno za tento prostor platit.
o

Subskripce a poplatky od uživatelů

Portál založený na poplatcích od uživatelů a subskripcích vydělává tak, že
poskytuje uživatelům placený přístup ke svému obsahu nebo specializovaným
službám. v tomto případě rozeznáváme ještě dva specifické modely:
⇒ „Pay as you go“, tj. platba odvíjející se od času stráveného na portálu,
případně od objemu stažených dat.
⇒ Předplatné znamenající měsíční nebo roční paušál za poskytovanou
webovou službu, v jehož rámci lze definovaným způsobem službu
čerpat.
o

Prodej výrobků

Takový portál je založený na online prodeji zboží koncovému spotřebiteli.
Typickým příkladem může být zřejmě nejúspěšnější portál v této kategorii
Amazon.com, který prodává své zboží – v tomto případě především knihy,
hudbu a další komodity – po celém světě. Součástí takového portálu musí být
propracovaná expediční služba a spolehlivý platební terminál. Výhodou
takovéhoto prodeje produktů jsou nízké náklady v porovnání s kamennými
obchody a tím i možnost snižování ceny zboží. Nevýhodou může být, nedá-li si
provozující společnost záležet na co nejlepší obrazové, případně 3D
dokumentaci zboží, že lidé dají přednost nákupu v podmínkách, kdy se mohou
s nakupovaným produktem přímo seznámit, nejlépe si na něj sáhnout. Obecná
zkušenost v tomto případě praví, že zboží, které nemá kromě technické
specifikace i kvalitní obrazovou dokumentaci, je v podstatě neprodejné.
o

Získávání nových zákazníků v rámci provozovaných služeb

Takový portál bývá často využíván na začátku nového podnikatelského
záměru. Pokud se v takovém případě podaří srozumitelným způsobem
vysvětlit, co daná společnost dělá, čím se zabývá a co může nabídnout,
vzbudí to zájem o tuto organizaci a následně i růst poptávky po jejích službách
nebo výrobcích.
Zkušenost s provozováním výše uvedených modelů praví, že pro začátek je vhodné vybrat
si pouze jeden základní příjmový model a dát si práci s jeho propracováním a se
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zprovozněním. Teprve později je možné rozšiřovat služby portálu a začít přidávat další
příjmové modely.

8.1.4

Rozpočet a časový rozvrh

Rád bych se ve stručnosti zastavil u důležitého bodu, který máme jako poslední.
Předběžný rozpočet projektu je obtížně odhadnutelná položka. Stojíme-li na samém
začátku, není snadné mluvit o konečné ceně celého řešení. Zároveň je však právě teď
nutné a potřebné nějakou cenu stanovit, rozumně odhadnout. Začít musíme nejprve
s financováním vlastního týmu a s platy pracovníků, kteří budou portál provozovat
a rozvíjet. k tomu je třeba připočíst další přímé finanční náklady (jako jsou platby
konzultantům, výdaje za subdodavatelské práce, náklady na propagaci), později pak na
technický provoz portálu (správa a údržba serverů, vysokorychlostní připojení nebo
serverhosting, zálohování, pravidelný upgrade, atd.)
Sestavení adekvátního časového rozvrhu je jedním z nejtěžších úkolů celé předprojektové
přípravy. k důležitým bodům plánu projektu patří termíny dokončení jednotlivých etap
práce. Na tomto místě je třeba zohlednit všechny závislosti a sousledné vazby našeho
plánu. Je potřeba počítat s časovou rezervou na nepředvídatelné komplikace a na
dostatečnou dobu pro testování a ladění.

8.2 Projektování portálu
Po dokončení předprojektové přípravy přichází na řadu vlastní projektování portálu.
v tuto chvíli je zásadní pečlivě promyslet návrh informační architektury.

Webové technologie a jejich vhodný výběr

8.2.1

Je zřejmé, že vzhled, chování a tím i úspěšnost portálu závisí do značné míry na
technologiích, které se rozhodneme použít. Je třeba mít jasný přehled o tom, co které
technologie nabízejí, k čemu se využívají, jaká mají omezení a nevýhody – pak se
můžeme rozhodnout pro některou z nich.
Mezi nejdůležitější technologie, které se na webu používají, patří:


HTML

HTML, neboli HyperText Markup Language, je hypertextový značkovací jazyk
a slouží k vymezení struktury webové stránky. Představuje základní jazyk pro
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vytváření stránek v systému World Wide Web, pomocí něhož se publikují stránky
na internetu.
Jazyk HTML vzniknul na základě univerzálního značkovacího jazyka SGML
(Standard Generalized Markup Language). Od té doby jde jeho vývoj ruku v ruce
s vývojem webových prohlížečů, které jej zpětně ovlivňují [KOSEK 1998].
Jazyk HTML je vytvářen množinou značek a jejich atributů. Mezi těmito
značkami (tzv.tagy) jsou uzavřeny části textu dokumentu, čímž je určeno
postavení a význam textu obsaženého textu. Jednotlivé značky jsou uzavírány
mezi úhlové závorky.
V současnosti se používá verze 4.01 a probíhají přípravy na specifikaci verze 5.0.
– verze 4.01 byla zveřejněna v roce 1999 a navazuje na dříve vydané
HTML verze. Snaží se opravit některé chyby verze předchozích verzí
a přidává některé nové značky. v té době se předpokládalo, že to bude
verze poslední, před přechodem na standard XHTML.
- verze 5.0 je zatím nebyla zveřejněna a práce na této specifikaci budou
trvat ještě delší dobu. Zatím vznikla nová pracovní skupina, která pracuje
na vývoji této verze, jejíž vývoj by měl být ukončen v roce 2010.


XHTML

V posledních letech proběhl masivní přechod na nový způsob navrhování
a konstrukce webů. Jednou z charakteristických vlastností je přechod na
XHTML. Zkratka XHTML znamená Extensible Hypertext Markup Language, což
lze přeložit jako „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk". Jedná se
o značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW
vyvinutý konsorciem W3C. Tento jazyk byl vytvořen jako nástupce HTML
verze 4.01 a měl ho postupně zcela nahradit. Účelem je vytvořit standardizované
webové stránky kompatibilní s ostatními systémy.
K dosažení kvalitní spolupráce s ostatními systémy je ideální jazyk XML
(eXtensible Markup Language). Přechod z HTML na XML je poněkud
netriviální vzhledem k počtu dokumentů, které byly v HTML napsány. Proto
vznikl jazyk XHTML jako upravená verze HTML, která je zároveň slučitelná se
systémy založenými na XML. Tím jsou stránky vytvořené v tomto formátu
otevřené strojovému zpracování v dalších systémech. Existuje ve třech verzích:
Strict, Transitional a Frameset.
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Kaskádové styly

Kaskádové styly se zpravidla označují zkratkou CSS, což znamená Cascading
Style Sheets; lze to přeložit jako tabulka kaskádových stylů. Jedná se o jazyk
pro popis způsobu, jakým se mají zobrazovat stránky napsané v jazycích HTML
nebo XHTML [BURANSKÝ 2003].
HTML nebo XHTML kód definuje jaká má být struktura stránky, zatímco styly
popisují, jak jednotlivé prvky vypadají.
Smyslem zavádění CSS je umožnit návrhářům oddělit vzhled dokumentu od
jeho struktury a obsahu. Takovýto trend je samozřejmě velmi správný jak ze
systémového pohledu, tak z důvodu usnadnění vyhledávání informací.
Výhody používání kaskádových stylů:


Rozšířené možnosti formátování

Kaskádové styly přinášejí rozsáhlejší možnosti formátování než samotné
HTML a zároveň umožňují zjednodušení tohoto formátování. Dovolují
pracovat s textem způsobem, který nebyl doposud možný, a lépe ovlivňovat
jeho konečný vzhled. Je také možné upravovat způsob formátování podle
aktuálního prohlížeče, pomocí něhož uživatel k stránkám přistupuje
a eliminovat tím různost interpretace kódu jednotlivými prohlížeči. Lze
totiž vytvořit více souborů .css a v závislosti na druhu prohlížeče, který
o stránku požádá, připojit příslušný soubor.


Vzhled je oddělen od obsahu

Kaskádové styly se zaměřují na to jak stránka vypadá, zatímco strukturu
definuje HTML případně XHTML kód. To umožňuje prohlížení pomocí
jiných zařízení než je standardní webový prohlížeč (PDA, mobilní telefony,
zobrazovací zařízení pro nevidomé, spolupráce s různými typy databází
atp.)


Efektivita kódování

Není třeba uzavírat každý textový oddíl do tagů, definici lze provést na
jednom místě pro celý web. To lze s výhodou využít při různých úpravách
a změnách.
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Rychlost načítání

Portály a webové stránky napsané pomocí kaskádových stylů se načítají
rychleji než tabulkové struktury.
Na všech stránkách webové prezentace by měly být všechny nadpisy stejné
úrovně; seznamy a zdůrazněné části textu apod. by měly mít stejný styl. Při
použití formátovacích možností HTML je to obtížné – u každého objektu v každém
dokumentu se vzhled objektu stále znovu nastavuje. s použitím CSS je to velmi
jednoduché. Vytvoří se soubor stylu, který se připojuje k HTML dokumentu. Ve
všech dokumentech jsou pak objekty stejného vzhledu.


Skripty na straně klienta

Skripty na straně klienta jsou malé skripty, které si prohlížeč stahuje spolu
s ostatním kódem stránky, a pak je sám spustí. Nejpoužívanějším jazykem pro
takovéto skripty je tzv. JavaScript. Tyto skripty pak umožňují větší interaktivitu
na straně klienta. Stránka se pak stává zajímavější, rozšiřují se možnosti různých
efektů jako např. obrázky měnící se pod kurzorem myši, rozbalovací nabídky
a podobně.
Dále se na straně klienta někdy používají tzv. Javové applety, které jsou psány
v jazyce Java, jsou v porovnání s JavaScriptem robustnější a mají také mnohem
širší možnosti. Nevýhodou může být delší doba stahování a spouštění.


Skripty na straně serveru

Serverové skripty jsou naproti tomu spouštěny přímo na serveru a umožňují
dynamické chování stránky v závislosti na požadavcích uživatele. Používají se
často pro přístup do databází, ze kterých zobrazují uživatelem požadované
výstupy. Nejčastěji používaným jazykem je skriptovací jazyk PHP, dále JSP, ASP,
CGI, ColdFuzion a další. Jelikož běží na straně serveru, zvyšují se pochopitelně
nároky na výkon serveru, obzvláště při zatížení větším počtem uživatelů.

8.2.2

Softwarová podpora portálových systémů

Málokdy se stává, že bychom si mohli softwarové nástroje vybrat sami. Většinou jsme již
ovlivněni nebo dokonce vázáni dřívějšími rozhodnutími.
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Mezi okolnosti, které je třeba zohlednit, patří především technologické zaměření
firmy, dostupnost pracovníků pro tyto technologie, cena jednotlivých aplikací, kterou si
můžeme dovolit zaplatit, plánované zatížení portálu a spolehlivost uvažovaného řešení.
Je nutné správně zvolit několik skupin technologií:


Databáze;



Vlastní portálová aplikace;



Webový server;



Operační systém serveru.

8.2.2.1

Databáze

Řešení datového modelu a výběr vhodného databázového stroje tvoří velmi důležitý
problémový okruh při navrhování portálového řešení.
Rozlišujeme dva základní datové modely [MERUNKA 2007]:


Hierarchický datový model založený na formátu XML (XML datové
struktury). XML model popisuje hierarchické vztahy mezi daty (tzv. elementy
a jejich vnoření). Tento model popisuje např. strukturu obecného dokumentu,
strukturu činnosti, work-flow, apod.



Relační datový model založený na formátu relační datové struktury. Tento
model je založen na relačních datových vztazích a relační algebře. Data
obsažená v databázi jsou uspořádána do tabulek a nad nimi se pak definují
přípustné operace. Software pro řízení databáze se obvykle nazývá Systém
řízení báze dat 43 . k dispozici máme k dispozici řadu databázových strojů, ať
už z Open Source prostředí, jako PostgreSQL, MySQL nebo komerční
produkty Oracle, Sybase či MS SQL. Pro ovládání vlastní databáze se používá
nejčastěji strukturovaný dotazovací jazyk SQL .

Při tvorbě relační datové struktury se postupuje po krocích:
A. Definice popisovaného výseku reality;
B. Konceptuální model výseku reality;
C. Ideální datový model (s využitím nástroje CASE systému);

43

V anglickém ekvivalentu je to RDMS - Relational Database Management System.
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D. Logický / fyzický datový model (opět s využitím nástroje CASE systému);
E. Implementace databáze v některém databázovém programu pomocí jazyka
SQL;
F. Import dat a implementace dalších datových operací ve formě procedur
SQL.
Krok A.
K první definici databáze patří především určení problémového okruhu (popisovaného
výseku reality). Pokusím se pro názornost stručně vysvětlit problematiku návrhu datové
struktury na modelovém příkladě informačního systému knihovny, který se pro tento
účel dobře hodí. Bude možné dobře ukázat např. vztahy uživatelů knihovny, knih,
výpůjček, nákupu knih (příklady budu uvádět kurzivou).
V reálném světě, který chceme modelovat pomocí databázových vztahů, se vyskytují
různé věci - jednotliviny, ale některé jednotliviny jsou podobného nebo stejného typu.
Tyto skupiny nazýváme entity. Entitou je např. skupina čtenářů knihovny, množina
výtisků, množina děl v knihovně, množina přítomných a minulých výpůjček, apod.
Každý výskyt - jednotlivina entity (jeden určitý výtisk) má nějaké vlastnosti
(přípustkové číslo výtisku, signatura). Tyto vlastnosti výskytů entity nazýváme atributy.
Dále se v realitě vyskytují vztahy mezi výskyty jedné entity a výskyty jiné entity (např.
se jedná o vztahy určitého výtisku k vytištěnému dílu a k vydání, vztahy výpůjčky
k půjčenému výtisku a k vypůjčovateli – čtenáři).
Vztahy mezi dvěma entitami mohou být různého typu:


Základním vztahem je vztah 1:N, kdy výskytu první entity odpovídá
(případně) více výskytů druhé entity (od daného vydání můžeme mít více
výtisků nebo také žádný).



Dalším možným vztahem je vztah N:N, kdy danému výskytu první entity
odpovídá více výskytů druhé entity a k danému výskytu druhé entity odpovídá
více výskytů první entity (daný autor je autorem více děl, zatímco dané dílo
může mít více autorů.



Dalším možným vztahem je vztah 1:1, který se vyskytuje zřídka a obvykle
činí určité potíže.
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Krok B.
Konceptuální model obsahuje:


Entity popisující skupiny věcí stejného druhu;



Atributy entit – vlastnosti, které lze přisoudit každému výskytu dané entity;



Vztahy mezi výskyty entit.

Krok C.
V datovém modelu, který vznikne transformací konceptuálního modelu, existují
následující struktury:


Každé entitě odpovídá databázová tabulka, což je tabulka, kde první řádek
popisuje názvy sloupců a další řádky odpovídají výskytům modelované entity jeden záznam odpovídá jednomu výskytu entity (např. každý záznam
v tabulce Výtisk - kromě prvního řádku obsahujícího názvy sloupců - odpovídá
jednomu výtisku v knihovně)



Sloupce tabulky odpovídají atributům výskytů entity. Kromě toho ale
můžeme mít sloupec, který plní jinou úlohu, např. sloupec obsahující
identifikátor objektu (výskyt entity).



Každá tabulka má označený sloupec (nebo sloupce) jako tzv. primární klíč
tabulky, jehož hodnota jednoznačně identifikuje řádek v tabulce.



Vztahy 1:N mezi výskyty dvou entit (mezi dvěma záznamy dvou tabulek) jsou
reprezentovány pomocí tzv. cizích klíčů, což je další nový sloupec závislé
tabulky, který ukazuje, ke kterému záznamu první tabulky patří daný
záznam druhé tabulky (např. do tabulky výpůjčka doplníme cizí klíč
id_čtenář, který určí, který čtenář provedl danou výpůjčku - pomocí
primárního klíče id_ čtenář tabulky Čtenář - a dále cizí klíč id_výtisk, který
určí, který výtisk byl vypůjčen -pomocí primárního klíče id_výtisk v tabulce
Výtisk).



Vztahy N:N jsou reprezentovány pomocí nově vytvořené vazební tabulky
(např. pro vztah mezi autorem a dílem zavedeme tabulku Autorství s cizím
klíčem id_autor - odkazujícím na autora pomocí primárního klíče id_autor
v tabulce Autor - a s cizím klíčem id_dílo odkazujícím na dílo pomocí
primárního klíče id_dílo v tabulce Dílo).
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Krok D.
v logickém datovém modelu musíme dále dodat ke každému sloupci datový typ
(znakový řetězec, číslo různého typu, datum, apod.). Ve fyzickém datovém modelu
musíme určit podrobně datové typy s ohledem na použitou databázi.
Krok E.
K implementaci fyzického datového modelu do databáze musíme použít jazyk SQL,
který umožňuje programové databáze ovládat. SQL obsahuje dvě základní části:


Jazyk pro definici dat – definující datové struktury (příkazy jako jsou create
table, alter table, drop table, …);



Jazyk pro manipulaci s daty – umožňující vkládání a modifikaci dat
(příkazy insert into, delete from , update, … );



Součástí data jazyka pro manipulaci s daty je také příkaz select, který
umožňuje konstruovat potřebné výstupy z databáze.

Krok F.
Na závěr je možné do připravené datové struktury importovat data. Všechny potřebné
manipulace s daty lze určit pomocí programů (procedur) v jazyku SQL. Tyto procedury
je možné uložit a potom je programově spouštět. Další důležitou součástí jazyka SQL
jsou tzv. transakce, které umožňují zajistit konzistenci dat tak, aby neproběhne-li
nějaká procedura z jakéhokoliv důvodu regulérně do konce, potom se všechny
provedené změny vrátí zpět (příkazem rollback) a databáze ohlásí správci, že
naplánovaná procedura nebyla provedena (a z jakého důvodu). Tento systém transakcí
umožňuje kontrolu konzistence dat a chrání integritu dat před různými výpadky (např.
výpadky elektrického proudu). Další nástroje správy databáze umožňují automatické
zálohování stavu dat a možnost vrátit se do zálohovaného stavu dat po případné havárii.
Jazyk SQL je standardizován a umožňuje určitý stupeň přenositelnosti. Hlavní
předností relačních databází je jejich nesmírná výkonnost (založená na rozpracované
technologii indexování a optimalizace procedur) a velká spolehlivost. Při správné údržbě
a správě nemůže dojít k poškození dat (je zřejmé, že i malé, ale nekontrolované
poškození dat dokáže naprosto znehodnotit obsáhlá data získaná s ohromnými náklady).
Proto jsou relační databáze jedním z nejrozsáhlejších a nejvýkonnějších SW nástrojů
a jsou v této roli nezastupitelné. Veškeré snahy o nahrazení relačních databází
objektovými (nebo dimensionálními) databázemi skončily na kompromisu objektově-
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relačních databází, což jsou rozšířené relační databáze. Pro práci s rozsáhlými daty dnes
nemají relační databáze konkurenci (např. dnes všichni významní tvůrci knihovních
systémů přešli na SQL databáze a to z důvodů výkonnosti a spolehlivosti).

8.2.2.2

Vlastní portálová aplikace

Základní model architektury portálové aplikace by mohl být vyjádřen například
tímto způsobem [COX 2006].

Autentizace

Webový server

Autorizace

Portlet

Portlet

Portlet

Portlet

Middleware

Aplikace

Aplikace

Aplikace

Aplikace

Databáze

Databáze

Databáze

Databáze

Obrázek 16- Základní model portálové architektury
Uživatelé přistupují k portálu přes webový prohlížeč a přihlašují se k webovému
serveru, který jim poskytuje požadované webové stránky. Pokud má přihlášený uživatel
právo používat určité služby, portál mu je zprostředkuje. Tyto služby bývají
konstruovány jako portlety, které poskytují rozhraní mezi aplikací a portálem, buď
přímo nebo prostřednictvím middleware. Tyto aplikace mohou být nejrůznějšího druhu,
například aplikace pro vyhledávání napříč webem, digitální knihovna, mapová aplikace,
atp.
Z obrázku jsou patrné dvě základní vlastnosti moderního portálu – autentizace
a přizpůsobení se požadavkům uživatele a integrace více aplikací v rámci jednoho
portálu.
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8.2.2.3

Webový server

Instalací tohoto software se z obyčejného počítače stává server, na němž je možno
spustit

webové

služby,

potažmo

provozovat

webový

portál.

Příkladem

nejpoužívanějších produktů jsou Apache, Tomcat, Windows IIS, a další. Jako nadstavbu
někdy používáme rozšiřující software, který nazýváme aplikační server. Ten podporuje
složitější webové aplikace a poskytuje jim potřebná serverová rozšíření. Příkladem může
být Jboss, Weblogic, atp.

8.2.2.4

Operační systém

Jedná se o základní systém, který běží na serveru a zajišťuje všechny jeho základní
funkce. Lze zvolit platformu Microsoft – například Windows Server 2000, Windows
Server 2003, nebo nějaké s Unixových řešení – například Solaris, AIX, Linux (Suse,
Debian/Ubuntu, Red Hat/Fedora, Gentoo a další). Dále je možné také uvažovat o Mac OS
X, nebo o systému OS2.

8.2.3

Hardwarová podpora portálových systémů

V rámci přípravy portálového systému je třeba pečlivě promyslet jeho technické zázemí,
tedy na jakém hardware bude portál běžet.
Pokud se jedná o portál menšího rozsahu, lze využít webhostingových nebo
serverhostingových služeb a provozovat portál s pomocí takovéto dodavatelské
služby. Tím se provozovatel zbaví většiny technických a technologických problému
a přenese je na subdodavatele. Příslušná hostingová firma si ale potom určuje podmínky,
co bude na serverech, které hostí, povoleno a co ne.

8.3 Vlastní konstrukce portálu
Po

skončení

předprojektové

přípravy

přichází

na

řadu

vlastní

kódování

a programátorské práce. Programátoři vycházejí z analýzy, kterou jim předprojektová
příprava předloží, a pomocí vhodných technologií se snaží implementovat popsané
funkce portálu. Při tomto vývoji musí brát ohled na řadu praktických zásad, především
na použitelnost a přístupnost připravovaných webových stránek.
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8.3.1

Použitelnost

Problematika použitelnosti stránek je pro úspěšnost portálu naprosto klíčová a proto
jí na tomto místě budeme věnovat zvýšenou pozornost. Začneme u termínu: co to vlastně
použitelnost je, jak ji můžeme definovat? Odpověď najdeme ve vynikající publikaci
Steva Kruga [KRUG 2003]. Autorovi stačí odpovědět třemi slovy: „Nenuťte uživatele
přemýšlet“. Tím je řečeno vše důležité. Uživatel se na webu chová většinou jako lovec,
který potřebuje najít konkrétní informaci v minimálním čase. Nebude v žádném případě
zkoumat a přemýšlet, jak tvůrce webu myslel to či ono.
Doplňujícím vodítkem při této práci může být jen celkový souhrn standardů
a zvyklostí, které práci s webovou prezentací usnadňují.

8.3.1.1

Návrh webových stránek s ohledem na principy

použitelnosti
Při návrhu použitelnosti vycházíme z ustálených zvyklostí uživatelů. Uživatel si během
své práce s webem zvykl na ustálené umístění ovládacích prvků a bude je podobným
způsobem hledat i na naší stránce. z těchto zvyklostí postupně vyplývají pravidla
a doporučení v oblasti použitelnosti poskytující tvůrcům portálů a webů vodítka, jakým
způsobem vybudovat stránky, na kterých se uživatelé budou snadno a intuitivně
orientovat.

Cílem

je

vytvořit

stránky

jednoduše

ovladatelné,

intuitivní

a samovysvětlující.
Obecně lze konstatovat, že potřebuje-li nějaký portál ke své obsluze manuál, je něco
v nepořádku. Na webu platí více než jinde tvrzení „Návod nikdo nečte“ [NIELSEN 2005].
Ve složitých portálových aplikacích si můžeme pomoci prostřednictvím „Frequently asked
questions“ nebo pomocí vhodně konstruované nápovědy, stránky musí být nicméně
použitelné i bez těchto pomůcek.
Zde se dotýkáme disciplíny, která se v poslední době těší stále většímu zájmu odborné
veřejnosti i komerčních firem. Označuje se HCI - „Human-computer interaction“
(někdy i CHI) a věnuje se výzkumu a optimalizaci uživatelského rozhraní mezi strojem
a člověkem.

8.3.1.2

Informační a grafická architektura stránek

Je třeba zdůraznit, že grafické ztvárnění stránek a jejich informační architektura
jsou dvě různé věci. Informační architekturou v tomto smyslu rozumíme logické
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rozčlenění webové stránky a intuitivní uspořádání ovládacích prvků. Na návrhu
informační architektury v rámci portálu závisí celková použitelnost stránek. Grafické
ztvárnění naproti tomu představuje jen estetickou formu - kabát aplikace.
Informační architektura v obecném slova smyslu je disciplína, která v posledních sedmi
letech zažívá prudký rozvoj a která se v důsledku informační exploze stává nosným
tématem při hledání řešení problému informačního zahlcení. Informační architektura by
nás měla vést k organizování a transformaci dat do přehledné a komplexní podoby,
vytvářet struktury informací, ve kterých se lidé snadno orientují a nacházejí cestu
k potřebným informacím [MAKULOVÁ 2005].
Někdy jsou pojmy informační a grafická architektura chápany jako protiklady, přístupy
jdoucí jeden proti druhému. v literatuře je často zdůrazňována nadřazenost této
informační architektury nad grafickým designem. Tento názor akcentuje např. Gery
McGovern, který tvrdí, že často bývá kladen příliš velký důraz na grafické ztvárnění
stránky na úkor její informační architektury. Uvádí několik důvodů, proč by to mělo být
spíše naopak [McGOVERN 2002]. Dokládá. že internet je v principu spíše publikační
než vizuální médium, že uživatelé přicházejí na web především s cílem získat
informace. Web je podle něj prostředí spíše aktivní než pasivní a jelikož interaktivita
a možnost zpětné vazby v něm hrají velkou úlohu, je přehlednost informační
architektury záležitostí prvořadou. Webové prostředí je navíc citlivé na čas a proto je
důležitá i grafická jednoduchost snižující čekání na stránku na minimum. 44
Na druhé straně je však třeba zohlednit psychologický aspekt úspěšnosti webových
stránek, kdy grafický design působí na návštěvníka výrazným způsobem (někdy se
uvádí, že dobrý grafický první dojem znamená víc než 50% úspěchu).
Zajímavá je v této souvislosti koherence zásad dobré informační architektury
portálů a optimalizace pro vyhledávače. Ukazuje se, že jednoduchá, srozumitelná
a technicky propracovaná informační architektura webového portálu je také dobře
indexovatelná ve vyhledavačích. Informační architektura a optimalizace pro vyhledavače
mají tudíž nejenom podobné cíle, ale používají i podobných postupů a metod [PROKOP
2004].

Jako limit pro dobu, po kterou jsou uživatelé ochotni čekat na stránku, se uvádí cca 10 sekund
[NIELSEN 2005].

44
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To všechno jsou aspekty, které je třeba zohlednit při návrhu portálové aplikace a při
hledání vhodného poměru mezi informační architekturou a grafickým designem.

8.3.1.3
8.3.1.3.1

Textové informace
Copywriting

Úspěšnost webu závisí především na jeho obsahu a formě. Nezáleží jen na obsahu textu,
ale také na jeho struktuře. Celá oblast, která se touto problematikou zabývá se jmenuje
„web copywriting“. Jde o to vytvořit text, který bude pro uživatele zajímavý, dobře
čitelný, přehledný a strukturovaný. Je-li uživatel spokojen, přijde příště zas. z toho
vyplývá, že kvalitní copywriting do značné míry prodává celý portál.
Uživatel musí být v každém případě schopen najít relevantní informace a nebýt při
tom zatěžován zbytečným blouděním. Je třeba rozlišit různé typy textu podle funkce – na
první pohled musí být jasné, co je nadpis, odkaz, aktualita, článek, upoutávka. Při
objednávce nějakého příspěvku je nutné specifikovat autorům šablonu, podle které má
být text připraven.
Uživatelé se na webu chovají převážně jako lovci, kteří se bez velkého přemýšlení nad
koncepcí našich stránek snaží co nejrychleji dosáhnout svého cíle, najít požadovanou
informaci. Jiný model hovoří o uživatelích s nejasným cílem, kteří rychle bloudí naším
webem a hledají něco, co by je mohlo zaujmout. Na tuto skutečnost musí být pamatováno
při psaní webových příspěvků na konstruovaném portálu. Musí být psán jazykem
uživateli srozumitelným, s určitou mírou vtipu nebo alespoň překvapení, krátkými
větami, bez zahlcení cizími termíny a marketingovými výrazy [KRUG 2003]. Stručnost
často vítězí nad detailním popisem. Pokud se nám při tvorbě článku podaří zkrátit jeho
původní rozsah na polovinu, aniž by tento ztratil mnoho ze své informační hodnoty, jsme
na správné cestě.

8.3.1.3.2

Členění textu

Při tvorbě textu musíme mít na mysli, že čtení z obrazovky počítače má úplně jinou
povahu, než čtení z fyzických medií (knihy, časopisy). Čtení z obrazovky je samozřejmě
obtížnější a méně pohodlné. Více než v jiných médiích je třeba dbát na vhodné členění
a strukturu textu, velikost a typ použitých fontů, délku vět, atd. v tomto ohledu nám
mohou být nápomocny výše zmíněné kaskádové styly, s jejichž pomocí můžeme upravit
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různé formy zobrazení podle způsobu použití textu; můžeme definovat různý layout
(rozložení textu a grafiky) pro zobrazení v běžném webovém prohlížeči, v mobilním
zařízení typu PDA nebo pro vytištění stránky na tiskárně. Při členění textu na webových
stránkách je možné řídit se všeobecnými doporučeními [Cohen 2003].
Důležité je zvolit vhodný font písma. Obecně platí, že to musí být font podporovaný
řadou různých klientů a operačních systémů. Průniku těchto množin bohužel odpovídá
jen nevelká skupina fontů, které se dají na webu bez obav použít. Jsou to především
Arial, Helvetica, Times a Courier, které se s jistotou vyskytují jako základní fonty na
všech platformách. Pokud se rozhodneme použít jiný font, měli bychom v kaskádových
stylech definovat mezi zástupnými fonty jeden z uvedených řezů a webové stránky
otestovat i s touto variantou fontu.
Je potřeba také určit, jakým způsobem bude text zarovnán. Řešení této otázky není
jednoznačné. Opticky se bude uživatelům víc líbit text zarovnaný do bloku, toto
zarovnání však může způsobit velké mezery mezi slovy, které pak působí rušivě. Počet
písmen na řádku může být u každého prohlížeče jiný v závislosti na velikosti textu, který
má klient nastaven a automatické dělení slov žádný prohlížeč nepodporuje. Proto se
tvůrci webů většinou přiklání k zarovnání textu vlevo, které dodržuje stejné mezery mezi
slovy. Pro přehlednost je dobré držet se zásady odsazeného prvního řádku. Samotný
odstavec by neměl být příliš dlouhý, standardní doporučení je 5-7 řádků [POLAKOVIČ
2005].
Co se týče velikosti písma platí, že žádný text na webu by s ohledem na uživatele
s poruchou zraku neměl být menší než xx-small. Samozřejmě, že u méně významných
částí webu (například v tiráži webu nebo v patičce) je možné tuto velikost přiměřeně
zmenšit [THEREAUX 2003]. Je také vhodné se vzdát různých efektů jako blikání, pohyb
textu, které uživatele rozptylují a působí rušivě.

8.3.1.4

Vlastnosti jednotlivých funkčních prvků

Při návrhu uspořádání jednotlivých prvků je potřeba si všímat celkové kompaktnosti,
vizuálního šumu (rušivých objektů, které jsou mimo zájem uživatele) a logického
uspořádání objektů. Kompaktností rozumíme určitou vizuální soudržnost použitých
objektů, umístění obvyklých objektů na očekávaná místa (logo, patička, vyhledávání,
případně nákupní košík) a dále sledování základních typografických konvencí.
Vizuálním šumem rozumíme rušivost ve smyslu nechtěných objektů, stejně jako
nevyváženost grafických prvků, které by uživatele měly upoutat. U vizuálního šumu
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můžeme rozlišit takzvané zahlušení a okolní šum. U zahlušení se jedná o zahlcení
agresivními grafickými prvky tak, že nelze rozlišit podstatné objekty od nepodstatných.
v případě okolního šumu naopak není zdůrazněno nic, a proto je pro uživatele obtížné se
zorientovat [KRUG 2003].
Při vnímání logického uspořádání jsou uživatelé citliví na množství a obsah zobrazených
prvků. Každý uživatel musí svojí pozornost dělit mezi zobrazené prvky a je-li jich příliš,
není možné se koncentrovat na ty podstatné. Proto by na stránce mělo být jen to
opravdu nejdůležitější a další podrobnosti by se měly skrývat za hypertextovými
odkazy, připravenými zobrazit se na vyžádání. Vše nepotřebné by tedy mělo ze stránky
zmizet; odkaz, který je na jedné stránce na svém místě, může na jiné snadno působit
rušivě [SNÍŽEK 2006].
Další důležité obecné pravidlo tvrdí, že vzájemně související objekty by měly být sobě
podobné nebo mít alespoň společné umístění. To uživateli výrazně usnadní orientaci
a umožní intuitivní ovládání portálu.
Uživateli je třeba jasně nabídnout, co může nebo co by měl udělat. Jedním z důležitých
pomocných faktorů je vhodné umístění na pozici, která je pro příslušný objekt typická.
To se týká například kontextové navigace, o které budeme hovořit později.

8.3.1.4.1

Koncepce domovské stránky

Při navrhování domovské stránky se řídíme opět pravidlem následování zvyklostí.
Všichni uživatelé tuší, kde by měli hledat logo, navigaci, patičku, dialogové okno pro
vyhledávání, vlastní obsah, apod. Základní domovská stránka ukazuje uživateli cestu
k tomu, co se snaží najít, a zároveň ho upozorňuje na potenciálně zajímavé informace,
i když je přímo nehledá. v každém případě je potřeba utvrdit v uživateli pocit
důvěry, že je na správném místě.
Bude užitečně věnovat pozornost jednotlivým prvkům a uvést relevantní zvyklosti, které
je výhodné dodržovat. v následujícím výčtu jsou uvedeny jen nejdůležitější prvky, jejichž
umístění je v rámci zažitých zvyklostí již standardizováno:
Více v kapitole 8.3.1.5 Navigace – Domovská stránka na straně 70.

8.3.1.4.2

Dialog pro vyhledávání

Standardní pozice pro vyhledávací dialog je v horní části portálu v místě, kde jej uživatel
má neustále po ruce. Podle výzkumů uživatelského chování je to jeden z nejčastějších
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způsobů uživatelského chování v případě hledání nějaké konkrétní informace. Dialogové
okno může být umístěno kdekoliv vlevo, uprostřed nebo i vpravo, podle potřeb designu
portálu. Není potřeba jej nijak složitě doplňovat dalšími volbami, většina uživatelů by je
stejně nepučívala. Samotný vyhledávací dialog by měl být úplně jednoduchý
a přehledný, není třeba jej opatřovat dalšími nápisy. Chce-li uživatel zadat konkrétní
dotaz, měl by mu to umožnit dialog s názvem podrobné vyhledávání umístěný
v bezprostřední

blízkosti

jednoduchého

vyhledávání

[NIELSEN

2005].

Vlastní

vyhledávací dialog by se měl skládat pouze z políčka o dostatečné délce a z tlačítka
„hledat“.

8.3.1.4.3

Zkratky

Nejvíce používané části portálu je vhodné napojit na domovskou stránku přímým
hyperlinkem a vytvořit tak pro uživatele zástupce (tj. jakousi zkratku) umožňující mu
vyhnout se složitému hledání často používaného objektu v hierarchické struktuře
[KRUG 2003].

8.3.1.4.4

Patička stránek

Patičku stránek je možné přirovnat k tiráži v knize. Všichni čtenáři vědí, kde mají
hledat informace o původu knihy, a měli by je na očekávaném místě také najít. To platí i
o patičce stránek: patička by měla být umístěna na spodním okraji stránky a měla by
obsahovat kontaktní informace, identifikaci provozovatele webových stránek apod. Měla
by být zobrazena na každé stránce portálu. Lze použít i menší fonty, vyplatí se uvést
spíše více informací než méně.

8.3.1.4.5

Zpětná vazba směrem k uživateli

Všechny činnosti, které uživateli nabízíme, by měly být předem přiměřeně vysvětleny,
aby uživatel rozuměl tomu, co se děje. Jako potvrzení uskutečněné akce je nutné dát
uživateli v každém případě vědět, jaký je výsledek jeho akce, co právě udělal. Čím více je
takovéto zpětné vazby, tím lépe; uživatel pak má pocit, že portálu rozumí a že ten s ním
vstřícně spolupracuje [NIELSEN 2005].
To se týká také chybových hlášení. Může se snadno stát, že uživatel bude po portálu
vyžadovat neexistující odkaz (byl například smazán, uživateli chybí část URL apod.).
z hlediska použitelnosti by bylo chybou, kdyby v takovém případě dostal zpět
systémovou hlášku – „error 404 – not found“. Je velmi žádoucí tuto chybovou hlášku
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vhodným způsobem upravit, nejlépe tak, aby uživateli nabízela nějaké vhodné řešení,
například: „Stránka bohužel nebyla nelezena, odkaz byl již pravděpodobně odstraněn
[SNÍŽEK 2006] Pokračujte prosím tímto odkazem na hlavní stránku a použijte dialog
pro vyhledávání.“. Je důležité chyby přiměřeně vysvětlit a nabídnout uživateli rozumné
náhradní řešení.
Další vhodnou zásadou je neduplikovat na vlastních stránkách funkce nabízené
běžně prohlížečem. Pokud uživatel ví, jak si přidat stránku do oblíbených položek a co
to znamená, udělá to i bez našeho přispění; je zbytečné pro něj vytvářet na webové
stránce další takovou funkci. Zbytečně bychom plýtvali uživatelovou pozorností a ten by
měl navíc dojem, že na něj určitým způsobem naléháme.
Obecně lze říci, že každá akce, která proběhne, by měla být jasně označena, aby
uživatel věděl, co jej čeká. z tohoto důvodu je například vhodné pojmenovávat co
nejpřesněji linky nebo tlačítka akcí, která bude při spuštěna při klepnutí na daný odkaz.

8.3.1.5

Navigace

8.3.1.5.1

Obecné zásady správné navigace

O

navigace

kvalitě

rozhoduje

její

uspořádání,

ergonomie

a uživatelská

přehlednost. v první fázi jde o to zaujmout uživatele tak, aby postoupil dále v hierarchii
navigace. Zde by se mělo projevit logické členění na podčásti. Toto členění je vodné na
portálu zachovat, aby uživatel nebyl překvapován nečekanými změnami v uspořádání
navigace a nebyl neustále nucen uvažovat, kudy v bludišti dále.
Důležitou zásadou je nezobrazovat odkazy na něco, co neexistuje [SNÍŽEK 2006].
Nemá význam dávat na stránky odkazy na rubriky, které teprve vzniknou. Mělo by
platit, že položky, které nemají obsah, se vůbec nezobrazí. Pokud totiž uživatel dostane
stránku s prázdným obsahem, je překvapen, znejistěn a váhá, kde udělal chybu.
Přestává se cítit na portálu dobře a může se snadno stát, že se už nevrátí.
Obecně řečeno, při konstrukci portálu jde o vytvoření takového virtuálního prostředí,
které bude uživateli příjemné, které mu bude vycházet vstříc a vracet mu
očekávatelné odezvy.

8.3.1.5.2

Domovská stránka

Funkce navigace na domovské stránce portálu spočívá v přehledném a systematickém
zpřístupnění zbývajících částí portálu. Není bezpodmínečně nutné, aby přesně
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kopírovala vnitřní strukturu portálu a logiku celé problematiky, ale musí vystihnout
a přehledně utřídit to nejdůležitější. Při pohledu na hlavní kategorie webu by uživatel
měl dobře pochopit, co je vlastně obsahem portálu.
Prvním předpokladem vedoucím k výše uvedeným cílům je, aby uživatelé portálu
navigaci na domovské stránce bez problémů nalezli. Druhou důležitou podmínkou je, aby
byli schopni dobře rozlišovat mezi jednotlivými odkazy a snadno pochopili, co se za nimi
skrývá.
Problémem může být minimální prostor, který je v běžných odkazech k dispozici a který
někdy neumožňuje příslušnou funkci přesně popsat. v takových případech může pomoci
tag „alt“, který po najetí myší na tlačítko nebo obrázek zobrazí text dovysvětlující
příslušnou funkci (případně si můžeme pomoci i JavaScritpovými funkcemi).
Celá domovská stránka musí sloužit jako lákavá vstupní brána do celého portálu, kde
je nejdůležitějším cílem zaujmout. Zbytek portálu již může vypadat poněkud odlišně.
Tato odlišná verze musí platit pro všechny zbývající stránky a musí být ergonomicky
a graficky konzistentní s domovskou stránkou [NIELSEN 2005]. V této variantě se může
oproti hlavní stránce změnit i vlastní struktura navigace, uživatelé jsou na to zvyklí
a takovou změnu bez problémů akceptují.
Hlavním účelem domovské stránky je zajistit navigaci na zbývající části webu. Je proto
důležité, aby uživatelé byli schopni najít navigační oblast bez přílišného úsilí, rozlišit
mezi jednotlivými položkami a aby jim bylo jasné, co se pod danými odkazy skrývá.

8.3.1.5.2.1 Logo
Logo by mělo stránky jednoznačně identifikovat a zároveň uživatele zaujmout tak, aby
si jej zapamatoval. Standardní umístění je téměř bez výjimky v levém horním rohu.
Po kliknutí na logo by se uživatel měl vrátit na domovskou stránku portálu.

8.3.1.5.2.2 Jednoduchý slogan
Slogan většinou funguje jako doplnění loga a jeho smyslem je naznačit cíl a účel portálu.
Měl by být přiměřeně krátký a výstižný. Bývá umisťován pod logem nebo vpravo od
něj. Je-li uživatel na stránkách poprvé, pomůže mu slogan v první orientaci (bývá to
první objekt, na který se uživatel podívá). Proto je dobré věnovat mu pozornost a dát si
záležet na jeho vhodném návrhu.
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8.3.1.5.2.3 Hlavni navigace portálu
Pro umístění hlavní navigace portálu existují dvě standardní místa – nahoře v záhlaví
nebo méně často na levém panelu. Často bývá použita forma záložek (někdy barevně
odlišených a zvýrazněných). Hlavní navigace by jako základní navigační prvek měla být
zvýrazněna tak, aby v kontextu ostatních prvků nezanikala a aby se uživateli stále
připomínala. Její umístění je nutné zachovat i na všech ostatních částech portálu tak,
aby si ji uživatel zvykl nacházet stále na tomtéž místě.

8.3.1.5.2.4 Vedlejší navigace portálu
Vedlejší navigací portálu je myšlena druhá úroveň navigace. Často se umisťuje na levý
okraj stránky nebo hned pod hlavní navigaci. v některých případech ji lze nalézt i na
pravé straně.

8.3.1.5.3

Volba pojmů

Jeden z obtížných úkolů při tvorbě navigace představuje volba pojmů na všech úrovních
navigace. Hlavním cílem je zvolit termín dostatečně výstižný, krátký a vyjadřující co
nejpřesněji obsah odkazu. Ne vždy musí být popis vyčerpávající, ale musí to být pojem,
který uživatel zná a dobře jej chápe.
Lepší je dopustit se drobné nepřesnosti, než zavést nic neříkající, obecný či málo známý
termín. Obzvlášť obtížný bývá tento úkol u grafických ikonek, tlačítek nebo jiných
grafických elementů, kde je počet znaků velmi omezený a které jsou zároveň v rámci celé
navigace důležité [NIELSEN 2005].
Proto by bylo dobře používat grafickou navigaci, ikonky a tlačítka jsme-li si jisti, že je
dokážeme dobře pojmenovat, a v ostatních situacích se jim pokud možno vyhýbat.
Grafická elegance poněkud ustoupit hlavnímu principu, tedy použitelnosti.

8.3.1.5.4

Typy navigace


Hlavní navigace

Hlavní navigace obsahuje základní kategorie portálu a je nejdůležitějším
nástrojem, který uživateli pro ovládání webu nabízíme. Jejímu návrhu
a struktuře je proto potřeba věnovat maximální pozornost. Skládá se
z hlavního menu, případně submenu, které je buď stále rozvinuté nebo se
rozvíjí na klepnutí, případně pomocí javasciptu po přejetí myší.
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Drobečková navigace

Drobečková (někdy drobková) navigace vděčí za svůj název legendě, kdy
hrdina najde zpáteční cestu z bludiště díky drobečkům, které za sebou před
tím sypal. Přesně tak by pro uživatele portálu měla drobečková navigace
fungovat [SNÍŽEK 2006]: uživatel se jednak dozvídá, ve které části
portálu a na jaké hierarchické úrovni se právě nachází, a zároveň je mu
v každém okamžiku ukazována cesta zpátky.


Vyhledávání

Dialog pro vyhledávání nesmí chybět na žádném portálu. Uživatelé by
jeho absenci nikdy neodpustili, jsou na něj zvyklí a očekávají jej. 87%
uživatelů mu dává přednost před hierarchickým procházením navigace.


Kontextová navigace

Tato navigace si klade za cíl dovést uživatele tam, kde chce být, nebo
tam, kde jej chce mít projektový tým portálu. Jeho primární funkcí by
měla být nicméně základní a přehledná orientace uživatele na stránkách
portálu.


Logo

Logo je důležitý prvek, který je jednoduchou grafickou reprezentací
celého díla.

Dnes je zažitým zvykem, že logo funguje jako odkaz na

domovskou stránku. Tomuto standardu je potřeba vyhovět, uživatelé to
očekávají.


Mapa stránek

Mapa stránek je navigační prvek, který se v poslední době prosazuje jako
určitý standard a umožňuje návštěvníkům stránky snadný přehled
o celkové struktuře a rozsahu portálu. Je užitečný i pro roboty, kteří
mohou stránky opatřené touto navigací jednoduše indexovat.


Zkratky

Jedná se o odkazy na důležité a často navštěvované části webu, které
nejsou součástí základní navigační hierarchie, ale které umožňují uživateli
rychle nalézt nejčastěji hledané informace.
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8.3.1.6
8.3.1.6.1

Rozměry stránky
Pevné rozlišení

Prvotním úkolem v této oblasti je najít vhodnou velikost webové stránky pro pevné
rozlišení. Stránka bývá definována rozměry, které se měří v pixelech.
Jako optimální rozměr šířky stránky se často uvádí 770 pixelů. [NIELSEN 2005].
Tato hodnota vychází z rozlišení obrazovky 800x600 a počítá s posuvníky po pravé straně
a případně a dalšími prvky (např. oblíbené, RSS čtečka, historie atd.), které stránku
ještě neparně zúží. Pomalu se však objevují stránky optimalizované pro rozlišení
1024x768, které je dnes podle provedených průzkumů nejrozšířenější [SNÍŽEK 2006].
Dalším rozměrem je vertikální délka stránky. v tomto případě se již neočekává, že by
uživatelé měli celou výšku webové stránky na monitoru, samozřejmě se připouští
vertikální rolování. Standardem, který by neměl být překročen, jsou 1-3 stránky při
určité velikosti okna. Více než 4 vertikální stránky se připouští jen ve výjimečných
a specifických případech. Nielsen uvádí, že střední hodnota ideální délky je 1000px.
Důležité však je, aby všechny důležité ovládací prvky byly dosažitelné bez rolování.

8.3.1.6.2

Plovoucí rozlišení

V současné době je standardní používání pevného rozlišení (popsáno v předchozí
kapitole). Řada tvůrců se však snaží lépe využít celou šířku moderních monitorů, která je
vůči uvedeným optimálním šířkám často dvojnásobná i větší. Využívají-li portál nebo
webové stránky šikovným způsobem plovoucí rozlišení, lze se s výhodou přizpůsobit
velkému či malému oknu a využít tak celý prostor, který je k dispozici. Problém však
bývá v grafice, která se při velkém rozlišení může deformovat, a také v délce řádků,
které mohou při velkém rozlišení působit negativně a způsobovat zhoršenou čitelnost.

8.3.1.7

Testování

Testování může probíhat ve specializovaných, kvalitně vybavených HCI laboratořích,
ale lze jej realizovat i ve zjednodušených podmínkách. v takovém jednoduchém případě
postačí, když se dobrovolník posadí k portálu a dostane nějaký jednoduchý úkol.
Celý proces je natáčen na kameru a vývojový tým v jiné místnosti hodnotí úroveň
uživatele. Záznam je pak možno analyzovat a upravit podle něj příslušné funkce
a navigaci. Často i takto jednoduchý postup přináší překvapivě dobré výsledky
[NIELSEN 2000].
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8.3.1.8

Standardy

Standardy pro použitelnost webových stránek nejsou nijak striktně definovány, lze se
pouze přidržet následujících pravidel:


Standardy uživatelské. Tyto nejsou nikde zachyceny, jsou to obecné
informace

o tom,

jaké

mají

uživatelé

rozlišení

obrazovky,

připojení

k internetu, výkonnost počítače atd.


Jsou to standardy vydávané konsorciem W3C 45 týkající se zdrojových kódů
a technologií.


WCAG 1.0

- v rámci W3C (Web Content Accessibility Guidelines 1.0)

[2008 Web Content Accessibility].


Section 508 (americký zákon o přístupnosti webových stránek financovaných
z veřejných zdrojů) 46 .



Manifest Dogma W4 (Worth World Wide Web) - pozoruhodný projekt, který
nemá závaznost, ale je respektován, vznikl jako soukromá iniciativa české
skupiny webdesignérů.

8.3.2

47

Přístupnost

Přístupnost se netýká jen několika málo uživatelů, kteří přistupují k webovým stránkám
s určitým hendikepem. Je to jeden ze základních principů, na který by měli tvůrci
webových stránek dbát. Existuje pro to několik dobrých důvodů: přístupný web je lépe
čitelný nejen pro hendikepované uživatele, ale i pro vyhledávací roboty, takže v rámci
konkurenčního boje poskytuje takový web nebo portál jednoznačnou výhodu [ŠPINAR
2003]. Takto konstruovaný web je také příjemnější pro běžné uživatele, protože je dobře
čitelný a přehledný.

45

Konzorcium W3C má adresu http://www.w3.org .

46

Tento zákon je k dispozici na stránkách http://www.section508.gov/.

47

Manifest Dogma W4 má adresu http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/.
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8.3.2.1
Přístupností

Vymezení pojmů
portálu

rozumíme

jeho

přizpůsobení

se

určitým

specifickým

potřebám. Mohou to být potřeby určitého okruhu uživatelů, může to být výpočetní
technika nebo její softwarové prostředí.
V rámci tohoto přizpůsobení bereme ohled na uživatele, kteří mají určité nestandardní
nebo ztížené podmínky pro přístup k webovým informacím.
Přizpůsobení v tomto smyslu chápeme jako přizpůsobení se speciálnímu hardware,
který například pomáhá překonávat různé uživatelské hendikepy. To nemusí nutně
znamenat fyzický nebo psychický hendikep, může se jednat i o limitující hardwarové
nebo softwarové vybavení uživatele.
Uvedu zde některé příklady z různých oblastí [ ŠPINAR 2004]:


přístup pomocí PDA,



přístup přes mobilní telefon,



braillovský řádek ,



starší nebo alternativní programové vybavení,



starší nebo pomalý hardware,



lidé s pohybovým handicapem,



nevidomí nebo slabozrací uživatelé,



barvoslepí atd.

V této souvislosti je vhodné zmínit i otázku přístupnosti pro vyhledávací roboty,
protože jejich handicap je velmi výrazný a zároveň tvoří poměrně důležitou a rozšířenou
třídu uživatelů [ŠTRUPL 2004].
V případě oficiálních stránek různých institucí, které mají povinnost informovat občany,
nabývá přístupnost na stránek na důležitosti. Takové webové stránky jsou oficiálním
informačním médiem, zejména v případě institucí státní správy. Protože právo na
informace má každý, tedy i hendikepovaný občan, musí tyto instituce řešit problém
přístupnosti s velkou pečlivostí.
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8.3.2.2

Standardy přístupnosti

Základní standardy přístupnosti webových stránek lze shrnout takto [ŠPINAR 2004]:


Validita zdrojového kódu – za standard je dnes považována validita
podle pravidel XHTML Strict; problémy s validitou pak často ukazují
na potíže, jejichž řešení spadá do oblasti přístupnosti webové aplikace.



Všechny obrázky a animace, které kromě grafického nesou také nějaký
sémantický obsah, by měly mít definován atribut <ALT> naplněný
relevantním popisem obsahu, na který dotyčný prvek odkazuje. Pokud
se týká odkazů, je potřeba jasně a smysluplně uvést, kam příslušný
hyperlink vlastně vede. Není vhodné psát texty typu „zde“, „tudy“,
„klikněte sem“ atp., je nutné vhodně a jednoznačně pojmenovat akci,
která je kliknutím vyvolána [ŠPINAR 2006].



Hyperlinky by měly být zásadně podtržené, výjimkou mohou být
tlačítka, grafická navigace a hlavní menu, kde již ze samotného
umístění prvku je zřejmé, že jde o odkaz; zvýraznění pomocí barevného
odlišení není vhodné kvůli nestandardnosti a také kvůli barvoslepým
uživatelům.



Při použití skriptů a appletů je vhodné poskytnout také alternativní
obsah tak, aby uživatelé, kteří mají jejich spouštění zakázané nebo
nepodporované, měli možnost alternativní funkčnosti. Obecně by
všechny funkce portálu měly být proveditelné i jsou-li tyto skripty
a applety zakázané, nebo nepodporované.



Používání flashe by mělo být omezeno jen na ty části webu, kde
není zapotřebí interaktivity (například ovládaní menu).



Při organizaci stránky by mělo být použito sémantických prvků
kódu tak, aby byla z kódu jasná struktura textu, jedná se například
o nadpisy <H1>, <H2>, seznamy, pojmenování stránky atributem
<TITLE> .



Pro rozložení stránky by neměly být používány tabulky, rámy
(Frame), ani vnořené plovoucí rámy (IFrame).
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Textová pole – kolem každého textu musí být dostatečný prostor,
typ písma by měl být dostupný na všech zařízeních (zajištěno obvykle
obecnou rodinou písma), velikost fontů by se měla definovat relativními
jednotkami (tak aby si jej bylo možno ve všech prohlížečích snadno
změnit), neměla by být menší než xx-small.



Kompatibilita s nejpoužívanějšími prohlížeči, ve smyslu rozumné
použitelnosti – přesto že nejvíce uživatelů používá některou z verzí
prohlížeče Internet Explorer, narůstají postupně i komunity uživatelů
jiných prohlížečů, zejména se to týká browseru Mozilla Firefox (cca
20% uživatelů), dále jsou to neustále se zlepšující prohlížeč Opera
a také Safari (na počítačích s MacOS).



Barevné řešení: barvy stránek musí být zvoleny s ohledem na
dostatečný kontrast (vhodným nástrojem může být například služba
„Sova v síti“ na adrese http://sovavsiti.cz/kontrast/). Na pozadí není
vhodné umisťovat vzorek nebo obrázek, který by čitelnost snižoval 48 .



Testování stránek pro barvoslepé – pro uživatele s poruchou
barevného vnímání (statisticky cca 6%) je potřeba provést testování,
jak tito uživatelé stránky vnímají, například pomocí testovacího
nástroje VisCheck



(http://www.vischeck.com/downloads).

Tiskový výstup – pomocí kaskádových stylů nebo jinak by měl být
ošetřen tiskový výstup stránek tak, aby byl umožněn bezproblémový
tisk na stránku formátu A4.



Ovládání z klávesnice: hendikepovaným uživatelům by mělo být
umožněno ovládat stránku bez polohovacího zařízení, jen pomocí
klávesnice [SNÍŽEK 2004].

8.3.2.3

Závaznost pro portály státní správy

Na podzim 2007 byl ukončen projekt Ministerstva informatiky (dnes již Ministerstva
vnitra) na zpracování pravidel pro přístupnost, který jasně stanovil kritéria pro oficiální
weby. Portály státní správy musí být od 1. března 2008 zpracovány tak, aby

Podle pravidel použitelnosti musí vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo
tučného písma do velikosti 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 5:1 a kontrast běžného
písma nad 18 bodů nebo tučného písma nad 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 3:1.

48
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vyhovovaly pravidlům přístupnosti. 49 Vyplývá to z novely Zákona č. 365/2000 Sb.
o informačních systémech veřejné správy, provedené zákonem č. 81/2006 Sb.

8.3.3

Optimalizace pro vyhledávače - SEO

V rámci procesu zlepšování postavení našich stránek ve světových i našich vyhledávačích
jsou většinou sledovány tyto cíle [2008 SEO konzultace]:


zvýšení návštěvnosti relevantních návštěvníků portálu,



rychlejší návratnost investic (ROI – „Return On Investments“),



zobrazení stránek na dobré pozici při zadání příslušných klíčových
slov.

Samotný proces optimalizace však může být poměrně nákladný (obzvlášť pokud
zahrnuje programátorské práce při úpravě generovaného HTML kódu). Je tedy vždy
vhodné zvážit variantní cestu SEM (placené služby dobrého umístění).

8.3.3.1

On-page faktory

Jedná se o optimalizaci vyhledatelnosti určených klíčových slov na stránkách
dotyčného portálu, tedy HTML kódu, který se vyskytuje na jednotlivých jeho stránkách.
Tím se rozumí nadpisy, hlavičky, text stránky, odkazy apod.
Záleží velmi na tom, jak jsou tato slova na stránce často, v jakém tagu se vyskytují a jak
jsou daleko od začátku stránky. Je důležité pamatovat na skutečnost, že vyhledávače
hodnotí každou jednotlivou stránku zvlášť.

8.3.3.1.1

Klíčová slova

Volba vhodných klíčových slov tvoří základ optimalizace. Není-li na stránkách
portálu příslušné klíčové slovo, pak ji samozřejmě po tímto slovem nemůže vyhledávač
nalézt. Jde tedy o to zvolit pro jednotlivé stránky vhodná klíčová slova a vhodně je
rozmístit na všech relevantních stránkách. Při hledání klíčových slov je třeba
identifikovat slova, která co nejvhodněji a nejvýstižněji charakterizují příslušný

Tato pravidla přístupnosti jsou dobře a přehledně zpracovaná na stránkách
http://www.pravidla-pristupnosti.cz/.
49
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web. Nejvhodnější slova jsou taková, která jsou pro danou oblast specifická a které
přesně vyjadřují zaměření stránek. Čím blíže je slovo od začátku tagu (stránky), tím má
větší důležitost. Každá stránka se dá optimalizovat na přibližně 2-6 klíčových slov
v závislosti na „konkurenčním prostředí“ v dané oblasti [Smička 2004]. Při volbě
klíčových slov je zapotřebí pamatovat na skutečnost, že řada vyhledávacích strojů neumí
pracovat s českým skloňováním a klíčové slovo by tedy mělo mít takový tvar, v jakém jej
budou uživatelé pravděpodobně hledat.

8.3.3.1.2

Důležité tagy na jednotlivé stránce

Nejdůležitější tag na stránce je Title. Tento jediný má univerzální význam pro všechny
vyhledávací stroje, proto je vhodné mu věnovat speciální pozornost. Znamená to, že
každá stránka by měla mít pokud možno svůj vlastní Title obsahující klíčové slovo
vystihující její zaměření.
Meta tag Description v některých případech vyhledávače zobrazují v popisku stránky,
takže je vhodné umístit do tohoto tagu nějaký rozumný text. Podobě jako v případě
titulku je důležité, aby zde byla slova, která stránku vystihují, a aby tato metainformace
byla zpracována pro každou stránku zvlášť. Délka textu v tomto tagu by neměla
přesáhnout 250 znaků [Smička 2004].
Meta

tag

keywords

již

nemá

takovou

důležitost

a většina

vyhledávačů

jej

pravděpodobně nepoužívá. Doporučuje se však vyplnit jej klíčovými slovy pro každý
případ. Důležité je, aby kromě tohoto tagu bylo klíčové slovo také ve vlastním textu,
jinak bude velmi pravděpodobně ignorováno.
Nadpisy H1 .. H6 jsou chápány a interpretovány tak, že pokud je nějaké slovo v nadpisu
textu, má pravděpodobně větší váhu. Ta je samozřejmě nejvyšší u tagu H1, který se na
stránce smí opakovat pouze jednou. Ostatní mají sice menší váhu, ale jsou opakovatelné
[WEIDA 2003].

8.3.3.1.3

Optimální počet klíčových slov v textu stránky

Poměr výskytu klíčového slova k celkovému počtu slov je chápán jako hustota
klíčového slova. Podle tohoto poměru určují vyhledávače důležitost daného slova. Pro
dané klíčové slovo se ukazuje jako optimální hodnota mezi dvěma a sedmi procenty
[Smička 2004]. Tento parametr však bývá někdy neprávem přeceňován, ve skutečnosti
mezi hlavní kritéria nepatří. Vyhledavače neurčují důležitost klíčového slova na stránce
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podle jeho četnosti, ale podle hustoty výskytu klíčového slova. Hustota slova na stránce
tedy vyjadřuje podíl jeho četnosti (počtu výskytů) ku celkovému počtu slov celého textu.
Pro klíčové slovo je za optimální považována hustota mezi 2 až 7 %. Překročí-li hustota
slova přiměřenou hodnotu, přináší to zpravidla opačný efekt, než kterého jsme chtěli
dosáhnout.

8.3.3.1.4

Bezvýznamné tagy

Příkladem zbytečných tagů můžou být meta tagy Revisit-after, protože roboti si jistě
nenechají diktovat, kdy mají stránky opět indexovat. Vrátí se na ně podle popularity
webu, která závisí především na kvalitních externích odkazech a na frekvenci
aktualizace webu. Tag Content s hodnotou Index, follow je také zcela zbytečný,
protože robot již předem počítá s tím, že může zaindexovat všechno, co není zakázané
[WEIDA 2003].

8.3.3.1.5

Klíčová slova v URL

Klíčovým slovům v URL se přikládá poměrně velký význam, protože je jasné, že jich
nemůže být mnoho a že vhodnou doménu dá práci zaregistrovat. Nejlépe je to vidět na
vlastních jménech různých firem. Mají-li své jméno v URL, jejich pozice ve výsledcích
vyhledávání se automaticky zlepšuje. Jistě se však nevyplatí natahovat kvůli tomu
přehnaně délku URL; velmi dlouhá uměle vytvořená doménová jména jsou robotům
také podezřelá. Platí, že vlastní doménové jméno (doména druhého řádu) má větší
význam, než zbytek adresy.

8.3.3.2

Off-page faktory

Termínem Off-Page faktory rozumíme vše, co je mimo příslušnou optimalizovanou
stránku, ale co zpětně ovlivňuje hodnocení její důležitosti. Nejsou to jen odkazy z cizích
webů, ale mohou to být i odkazy z našeho vlastního portálu, právě proto, že každá
stránka je posuzována zvlášť. Takto vypočtený parametr důležitosti se nazývá Rank
a uvádí se někdy jako informativní hodnota kvality stránky v pluginech a aplikacích
firmy Google. Následující krátký výčet uvádí ty nejdůležitější z nich.
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8.3.3.2.1

PageRank

Parametr PageRank funguje jako dnes již slavná obchodní značka Googlu. Je to
výsledek algoritmu, který vytvořili zakladatelé firmy 50 a který je pravidelně
vylepšován a upravován. Tento koncept odráží důležitost jednotlivých stránek a lze jej
slovy tvůrců popsat takto: "To calculate the uniquely democratic nature of the web by
using its vast link structure as an indicator of an individual page's value." [PAGE L.
1998]. Celý systém se opírá o analýzu odkazů miliard webových stránek tvořících
internet. Princip je následující: odkazuje-li jedna stránka na druhou, dává jí tak
vlastně hlas a zvyšuje její důležitost. Neznamená to samozřejmě, že stránky se při
vyhledávání zobrazují výhradně podle PageRanku, konečné pořadí je určeno až
kombinací s obsahem stránky a konkrétními on-page faktory. [SEO konzultace 2008].
Současný algoritmus PageRank není přesně znám (tvoří součást obchodního
tajemství), k dispozici je pouze algoritmus tak, jak byl původně zveřejněn [PAGE 1998]:

n

PR( A) = (1 − d ) + ∑ d ×
i =1

8.3.3.2.2

PR(Bi )
C (Bi )



PR (A) je PageRank stránky A



PR (Bi) je PageRank stránky Bi, která na stránky a odkazuje



C(Bi) je počet odchozích odkazů na stránce Bi



d je faktor útlumu (tzv. damping faktor), který nabývá hodnot od nuly
do jedné.

Jak získat zpětné odkazy

Základním způsobem pro získání zpětných odkazů je jistě registrace do hlavních
katalogů, které mají vysoký PageRank. U nás je naštěstí většina takovýchto registrací
možná zdarma, alespoň v té základní formě. v zahraničí se většinou za registraci do
velkých katalogů platí určitý poplatek. v případě českého prostředí je tedy třeba provést
registraci alespoň u tří velkých portálů (tedy na stránkách společností Seznam, Centrum
a Atlas).

50 Firmu Goole založili Larry Page a Sergey Brin v roce 1998, ještě jako postgraduální studenti na
Stanford University v Kalifornii. Od té doby vybudovali společnost, která zřejmě jako jediná je
schopná konkurovat dominanci firmy MicroSoft [Cringely 2007].
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9 ÚSPĚŠNOST WEBOVÝCH PORTÁLŮ
Nelze pochybovat o tom, že úspěšnost a efektivita on-line služeb je zásadní pro
komerční úspěch firem podnikajících v informačním průmyslu. Cílem této kapitoly je
prozkoumat problematiku měření úspěšnosti webových portálů a analyzovat postupy,
které mohou tuto úspěšnost zvýšit. v první části se pokusíme definovat, co je to vlastně
úspěch portálové prezentace. v další části se budeme věnovat kritickým faktorům
zvyšování úspěšnosti webových portálů [Kučera 1999].

9.1 Vymezení pojmu
Nejprve je třeba alespoň stručně definovat pojem „úspěšný web“. Jedná se o cílový stav,
k němuž při konstrukci portálové aplikace směřujeme - stav, který není snadno
dosažitelný ani měřitelný.
Obecně lze říci, že cílem úspěšného webu je přitáhnout co největší počet uživatelů.
Tohoto cíle je možné dosáhnout jednak pomocí vlastní kvality (která se jistě do určité
míry chválí a prosazuje sama), jednak za pomoci konkrétních metod propagace a PR.
V okamžiku, kdy se podaří uživatele na web přitáhnout, snažíme se jej jako tvůrci webu
přimět k tomu, aby splnil jistý cíl vytyčený majitelem webu. Může to být např.
shlédnutí co největšího počtu stránek, objednávka zboží nebo služeb, kontaktování
společnosti nebo jenom shlédnutí informací o ní, vyplnění dotazníku, apod.
Jde tedy o to, zda se podaří uživatele k těmto cílům přimět, případně jak velké
procento uživatelů tyto cíle splní. o tom rozhodují kvalitativní faktory dané
portálové aplikace a podle mých zkušeností především „netechnické aspekty“ portálového
řešení. Technické provedení je důležitý předpoklad, ale v tomto kontextu je to jen
prázdná nádoba, která zůstává nezajímavá není-li naplněna kvalitním obsahem.
V literatuře [UČEŇ 2001] se úspěšnost portálové prezentace spojuje s dosahováním
stanovených cílů podniku nebo instituce. Je tedy možné vyjádřit jí mírou naplnění těchto
cílů.
Podle [STERNE 2002] lze v rámci měření rozlišit tři hlavní fáze úspěšnosti.
První fází je určení vize firmy, která portál provozuje. Na základě posouzení
současného stavu je potřeba stanovit zaměření a „poslání“ webového portálu.
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Druhou fází je vlastní měření úspěšnosti, tato fáze se úzce dotýká zákazníků.
Hlavním cílem komerčního webového portálu je pochopitelně zisk. Způsob dosažení
tohoto cíle je dán použitým obchodním modelem. Avšak zúžení cílů na pouhý zisk nemusí
být úplně přesné, protože kromě něj existují ještě druhotné cíle, jako například
prezentace, podpora aktivit určitého směru atp. Existují jistě i portály, které na zisk
nemusí být orientovány vůbec, jako např. univerzitní portály, portály nevládních
organizací, státní správy, portály grantově podporované ze státního rozpočtu, atp. Na
tuto specifikaci bychom neměli zapomínat, měla by vyplývat z identifikace cílů v definici
poslání portálu.
Třetí fáze představuje optimalizaci elektronického podnikání. Jedná se především
o použití informací, které byly získány v předchozí fázi měření úspěšnosti, například za
účelem úpravy portálu. Na základě splnění takto stanovených cílů lze z hlediska
naplnění poslání portálu posoudit, zda je webová prezentace úspěšná. Měření úspěšnosti
portálu tím ale ještě není u konce, jelikož dosahování cílů není jednorázový, ale trvalý
proces. Návrat zpět na začátek celého cyklu probíhá podle [STERNE 2002] na základě
určení podstatných podnikatelských změn, které mají za následek obnovení celého
hodnotícího procesu.

9.2 Konkrétní podmínky úspěšnosti portálové aplikace
Vrátíme-li se k původní tezi o úspěšnosti portálu, zopakujme si, že úspěšný portál je
portál, který vykazuje vysokou návštěvnost, případně který uspokojí informační
potřeby specializované skupiny uživatelů.

9.2.1 Čtyři základní podmínky úspěšnosti
Obecně lze shrnout, že hlavní a nejdůležitější podmínky pro úspěšnost portálu jsou čtyři
[MAKULOVÁ 2005]:


Důvěryhodnost - odráží důvěru uživatelů v relevanci a pravdivost
předložených informací (obecně platí, že se takováto důvěryhodnost
obtížně buduje, ale poměrně lehce ztrácí). Vyplatí se uvádět doplňkové
informace jak o společnosti, tak o informačních zdrojích. v oblasti
důvěryhodnosti webu lze rozlišit dva aspekty: spolehlivost a odbornost.



Použitelnost - znamená, jak příjemně a snadno se web používá
uživatelům. Je-li použitelnost na slušné úrovni, nemají uživatelé
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problémy s orientací a v klidu se mohou soustředit na dosažení svých
cílů - získání informací, popřípadě nákup zboží.


Přístupnost – udává, do jaké míry mohou uživatelé se zdravotním
omezením web pohodlně používat. Je možné vzít v úvahu co nejširší
spektrum

potenciálních

hendikepů

uživatele

a portál

jim

pak

přizpůsobit, viz kapitola 8.3.2.


Vyhledatelnost (SEO) 51 - znamená optimalizaci pro vyhledávače,
soubor praktik k dosažení co nejlepší návštěvnosti. Blízce souvisí
s pojmem SEM 52 , který označuje disciplínu věnující se marketingu
v oblasti vyhledávacích strojů.

9.2.2

Přivedení uživatele na portál

Podívejme se nyní problematiku úspěšnosti webu trochu podrobněji. Je dobré si
uvědomit, že pro dosažení dobré úspěšnosti portálu je třeba dvou předpokladů. Prvním je
přitáhnout uživatele na naše stránky a druhým udržet je na nich a uspokojit jejich
informační potřeby. Podívejme se na první z nich, tedy na přivedení uživatele na portál
a na všechny nástroje, které je možné za tímto účelem použít [SNÍŽEK 2007]:


SEO,

SEM

–

jedná

se

o optimalizaci

pro

vyhledávače,

resp.

o marketingové zajištění těchto výsledků, viz kapitola 9.2.1.


PPC (Pay per click) – reklamní systémy, které zobrazují inzerci ve
vyhledávačích v závislosti na hledaném klíčovém slově (například Sklik
a nebo Google Adwords).



Bannery – grafická reklama, která se realizuje pomocí různě velikých
bloků na webové stránce.



E-mailing – zde se jedná o cílené oslovování zákazníků a dříve
kontaktovaných uživatelů pomocí e-mailu.



Off-line reklama – je neinternetová reklama, například pomocí
televize, rozhlasu, billboardů, nebo jiných médií.



Přímá propagace - přednášková činnost, kontaktní propagace.

51

Termín SEO znamená Search Engine Optimalization, viz [WEIDA 2003].

52

Termín SEM znamená Search Engine Marketing.
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9.2.3

Udržení uživatele

Druhým předpokladem je uživatele na stránkách udržet, nabídnout jim to, co
skutečně hledali a pokrýt jejich informační potřeby. k tomu lze použít například těchto
postupů [SNÍŽEK 2007]:


Dobrá použitelnost – znamená, jak příjemně a snadno se web
používá. Pokud je použitelnost na slušné úrovni, nemají uživatelé
problémy s orientací a v klidu se mohou soustředit na dosažení svých
cílů- získání informací, popřípadě nákup zboží.



Kvalitní informační architektura – jedná se o celkové přehledné
uspořádání webu, co se struktury týče, o dobrý vyhledávací systém
a o dobře

uspořádaný

webový

obsah.

Někteří

autoři

zahrnují

informační architekturu do použitelnosti, takto ji vnímám i já.


Přesvědčivost – jde o to přimět a přesvědčit návštěvníka ke splnění
cíle, vzbudit zájem, vést uživatele a „pečovat o něj“. Velkou měrou se na
přesvědčivosti podílí kvalita textů na webu.



Konkurenceschopnost nabídky – ve webovém prostředí se uživatel
může přesunout ke konkurenci velmi snadno. Jde tedy o to, aby
nabídka kterou mu předkládáme na našem portálu, pro něj byla
zajímavější než nabídky konkurenční.



Orientace webu na cíle a cílové skupiny – web, který má být
úspěšný, musí být přizpůsoben a zacílen na konkrétní skupinu
uživatelů a musí respektovat výhody a omezení, které tato skupina má.



Kvalitní textový obsah – obsah webu, je asi nejdůležitější
podmínkou.

Jedná

se

o veškeré

texty,

obrázky,

případě

videa

uspokojující informační potřeby uživatelů.


Důvěryhodnost – uživatel by měl věřit, že informace na webu jsou
přesné a spolehlivé, viz kapitola 9.2.1.



Přístupnost – znamená, stručně řečeno, přizpůsobení se potřebám
uživatelů, viz kapitola 9.2.1.



Funkčnost portálu – portálová aplikace by měla mít co nejméně
výpadků, chybových hlášení, měla by mít ošetřené zobrazování
problémových stavů.
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Grafika – je důležitou podmínkou, která působí na emocionální složku
uživatele a podílí se rozhodující měrou na dobrém pocitu uživatele při
používání webu 53 .

9.3 Naplnění cíle webového portálu
Lze rozeznat tři základní druhy cílů z hlediska jejich měřitelnosti:


měřitelné cíle,



obtížně měřitelné cíle,



neměřitelné cíle.

Měřitelné cíle jsou takové cíle, pro které můžeme stanovit určitou metriku
a vyhodnocovat dosažení těchto hodnot. Obtížně měřitelné jsou cíle, u kterých je velmi
nesnadné

získat

hodnoty

příslušných

metrik.

Kupříkladu

maximalizace

počtu

spokojených návštěvníků portálu je jedním z takovýchto cílů, protože nelze přesně určit
metriku a vyhodnotit jí. Vhodnou metrikou by však mohlo být „získání maximálního
počtu návštěvníků portálu, kteří zaplatí rešeršní poplatky“.
Je důležité, aby každý předem definovaný cíl webového portálu měl jasně
specifikovanou a kvantifikovanou definici pro příslušný časový interval. Po
stanovení cílů portálu přichází na řadu stanovení metrik, které budou sloužit k měření
úspěšnosti. Toto měření lze provést porovnáním dosažených a cílových hodnot metrik.
Pokud výsledky neodpovídají navrženým cílům, je potřebné zjistit příčiny tohoto
neúspěchu a provést nápravu.

9.4 Vyhodnocení návštěvnosti
Hodnocení návštěvnosti jednotlivých portálů je důležitým hlediskem pro sledování
úspěšnosti portálů. Vysoký počet uživatelů umožňuje provozovatelům portálu zvyšovat
zisky z reklamy, vyjednat lepší pozici s partnery, případně prodat více zboží. Ruku
v ruce s tím však také stoupají náklady na hardware, provoz serverů a jejich údržbu a za
vysokorychlostní připojení k internetu.
Nejčastěji je měření návštěvnosti prováděno na straně měřeného serveru. Takovému
schématu říkáme „site-centric“. Měření metodou site-centric shromažďuje informace

V souvislosti s grafickým zpracováním připomínám můj oblíbený Aristotelův výrok, který je
dobré mít na paměti: “Krása je jednou z funkcí“.

53
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o všech návštěvnících serveru pomocí JavaScriptových kódů vložených do měřených
stránek.

Tento

přístup

umožňuje

získat

podrobný

soubor

dat

o návštěvnosti,

shromažďovat údaje zahrnující technické parametry prohlížečů, rozlišení, verzi
operačního systému apod. a pomáhá řešit mnoho metodických a technologických
problémů (pokouší se minimalizovat započítávání provozu způsobeného indexováním
robotů vyhledávačů a jiných strojů, do jisté míry také eliminuje vliv dočasného ukládání
stránek do vyrovnávací paměti, používání proxy serverů, aj.).
Dalším možným, i když méně používaným přístupem, je metoda „user-centric“. Hlavním
principem je sběr dat generovaných na straně uživatele. Používá se zásuvných
modulů (plug-in) instalovaných v prohlížečích respondentů.

9.4.1

Měření návštěvnosti v ČR

V podmínkách českého internetového prostředí se dá měření návštěvnosti rozdělit na
služby provozované pro menší webové portály a stránky, které zajišťují menší komerční
společnosti, a na služby pro oficiální měření návštěvnosti větších portálů, kterou od
roku 2005 zajišťuje projekt NetMonitor.
První skupina je charakteristická poskytováním tzv. služby „overlay“ (zákazník se
prostřednictvím svého účtu dívá na své webové stránky a u jejich jednotlivých částí vidí
podrobný graf návštěvnosti). Tito poskytovatelé měřících služeb zpravidla nabízejí svým
zákazníkům ještě další možnosti (podrobné analýzy návštěvnosti, analýzy chování
uživatelů, apod.).
Mezi nejznámější komerční poskytovatele měřících služeb patří například:


Služba Navrcholu.cz společnosti InternetInfo, s.r.o. [NAVRCHOLU.cz].



TopList společnosti TOPlist s.r.o. [TOPlist].



Od roku 2006 se prosazuje také Google Analytics [Google Analytics].

Dnes existuje také rozsáhlý výzkumný projekt NetMonitor, který si klade za cíl
poskytovat oficiální a ověřitelné informace jednak o návštěvnosti internetu v ČR, jednak
o sociodemografickém profilu návštěvníků monitorovaných portálů.
NetMonitor používá ke svým měřením v převážné míře metodu site-centric. Používá
technologii gemiusTraffic, která slouží také jako jednotná platforma měření ve
střední a východní Evropě (Litva, Lotyšsko) [LÉR 2003].

Strana 88

Martin Souček: Disertační práce

Do roku 2005 využívala většina velkých portálů služeb komerční společnosti iAudit,
která však jejich požadavkům v řadě aspektů nevyhovovala. Společnost iAudit jako
soukromý subjekt určovala podmínky a systém měření. Naproti tomu výzkum
provozovaný společností SPIR (Společnost pro internetovou reklamu), který vyústil
v projekt NetMonitor, nabízí stanovení veškerých parametrů služby na základě dohody
všech zúčastněných stran – poskytovatelů obsahu i zadavatelů reklam. Realizátorem
projektu je společnost Mediasearch, a.s. ve spolupráci se společností Gemius a.s.
Metodika, která je v tomto případě použita, kombinuje dva přístupy:


Site-centric - měření návštěvnosti na straně serveru;



Panel Monitoring - panelové šetření, které vzniká kombinací dvou metod:
o

Pop-up panel – tj. měření založené na pop-up dotaznících na straně
měřeného serveru,

o

NetMonitor

Panel

–

tj.

měření

aktivity

uživatelů

na

straně

internetového prohlížeče.
Standardní velikost služby NetMonitor Panel je 28 000 respondentů, což je velikost,
která umožňuje relevantním způsobem spojit tyto výsledky s měřením metodou Pop-up
panel. Výsledky jsou v základní podobě k dispozici on-line v podobě denních reportů.
Celková data s přepočtem na reálné uživatele (včetně sociodemografických dat) jsou
k dispozici vždy 25 dní po skončení měřeného měsíce. Základní údaje jsou přístupné
široké veřejnosti, podrobnější data pak dostává pouze provozovatel portálu.
Do průzkumu se zařazují pouze servery, které nabízejí prostor pro umístění reklamy
a mají na stránkách oficiální ceník svého reklamního prostoru. Provozovatelem portálu
se rozumí firma, která vlastní dané internetové médium a provozuje ho na příslušné
doméně druhého řádu. Portál se pak měří jako souhrn webových stránek, které
společně

tvoří

obsahový

celek

a běží

na

společné

doméně

druhého

řádu

[MEDIASEARCH 2007].
Návštěvnost je v celkovém vyhodnocení zpracována ve dvou základních režimech:
Návštěvnost založená na přímé analýze cookies (site-centric) :


Ukazatele jsou reportovány v reálném čase.



Není možné konstruovat sociodemografický profil návštěvníků.

Návštěvnost reálných uživatelů (měřená site-centric i user-centric technologií):
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Finální počet reálných uživatelů je získán systémem zpracování.



Algoritmy zpracování eliminují nepřesnosti, které vznikají mazáním cookies,
používáním jednoho počítače více uživateli nebo používáním více počítačů
jedním uživatelem.



Z povahy aplikovaného systému zpracování plyne, že tato data jsou k dispozici
se zpožděním 25 dní po ukončení měřeného měsíce.



Při

výpočtu

reálných

uživatelů

je

možné

konstruovat

i

jejich

sociodemografický profil.
Popis vyhodnocení byl převzat z dokumentu [Metodika NetMonitor].
Z výsledků, které služba NetMonitor poskytuje, lze například s velkou relevancí
usuzovat na aktuální návštěvnost největších portálů v ČR. Ze zveřejněných
výsledků můžeme vidět, jakou neohrozitelnou pozici zaujímá v českém prostředí portál
Seznam.cz. z celkového počtu 5 300 000 monitorovaných návštěv v prostoru českého
webu, jich téměř osmdesát procent navštíví Seznam.cz, portál Centrum.cz asi 44 procent
a Atlas.cz přibližně 30 procent.
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10 CASE STUDY – PORTÁL VĚDA.CZ
Od roku 2001 jsem se zabýval jako hlavní řešitel řízením grantového projektu
“Informační systém pro výzkum a vývoj - Věda.cz“, který byl pod identifikační kódem
LI01039 řešen v rámci programu LI vypsaného MŠMT. Tento projekt mi poskytl celou
řadu příležitostí spojit teoretické znalosti získané během postgraduálního studia na
ÚISK s praktickými zkušenostmi při jejich konkrétní implementaci.
Jako projektový manager jsem stál u všech fází vývoje portálu - od předprojektové fáze
přes vlastní konstrukci portálu, spuštění a naplnění obsahem až k rutinnímu provozu.
Během několika let vývoje prošel portál různými stádii vývoje a překonal fáze těžkostí
střídající se s obdobími úspěchů a vzestupu.
Tento projekt byl součástí mého disertačního úkolu od roku 2000, kdy jsem byl
přijat na postgraduální studium na ÚISK. Pokoušel jsem se při jeho realizaci využít
zkušenosti získané při své akademické práci a uplatnit zde zároveň technické znalosti
a zkušenosti z oblasti ICT. Při zpětném pohledu na období budování portálu si
uvědomuji, nakolik pro mě byla tato práce přínosem. Domnívám se, že vybudovaný
portál do značné míry hovoří sám za sebe a jeho posouzení tedy ponechám na uživatelích
a čtenářích této práce.

10.1 Zadání a vznik projektu
Vraťme se zpět do roku 2001. Na základě předchozího pilotního projektu bylo rozhodnuto
vytvořit webový portál, který by svým uživatelům umožňoval pohodlnou a jednoduchou
orientaci ve volně přístupných internetových zdrojích ČR. Tento pilotní projekt
byl vytvořen v letech 1999 a 2000 jako jednoduchý systém statických stránek. Takový
systém však nepostačoval uživatelským nárokům a bylo proto rozhodnuto vypracovat
nový projekt v rámci programu LI a pokusit se získat finanční podporu pro projekt
informačního portálu. Předběžnou analýzou uživatelských potřeb vědeckých pracovníků
bylo identifikováno několik informačních okruhů akcentovaných pak v návrhu
projektu. Projekt byl v rámci programu LI kladně ohodnocen a získal finanční podporu
na tři roky.
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10.1.1

Vize projektu

Vizí projektu bylo vytvořit systém, který pro běžného pracovníka v oblasti vědy
a výzkumu zefektivní získávání odborných informací z oblasti volného webu.
Zjednodušeně řečeno, šlo o to nabídnout mu na jednom místě co nejvíce informací, které
pro svou běžnou vědeckou práci potřebuje. Náš projektový tým shrnul počáteční vizi do
tří bodů:


podpora pracovníků v oblasti vědy a výzkumu při získávání odborných
informací z oblasti volného webu i hlubokého webu,



informování těchto pracovníků o aktualitách a důležitých událostech ve
světě vědy a výzkumu,



10.1.2

zaměření na české prostředí.

Zadání

V rámci zadání nám bylo uloženo vytvořit internetový portál pokrývající ve volném webu
relevantní informace z oblasti výzkumu a vývoje. Bylo určeno, že se budeme
soustřeďovat informace o významných on-line knihovnách, odborných portálech
a webových stránkách, databázových centrech a dalších informačních zdrojích, které
budou mapovány a klasifikovány ve spolupráci s jednotlivými vědeckými komunitami.
Projekt měl také, mimo jiné, podpořit efektivní využívání multifunkčních knihovnických
center a dalších informačních zdrojů ze strany uživatelů v oblasti vědy a výzkumu.

10.1.3

Cíl

Cílem projektu bylo otevřít společný informační prostor, který by na jednom místě
soustřeďoval informace (metainformace) o informačních zdrojích v rámci ČR i zahraničí.
Šlo tedy o mapování a bezplatné zpřístupnění těchto metainformací.
Chtěli jsme “vytvořit most” mezi vědeckou komunitou a dostupnými informačními zdroji.
Na portálu www.veda.cz k tomu měly sloužit nástroje pro interaktivní aktualizaci
obsahu samotnými uživateli přes webové rozhraní. Tyto nástroje měly být rozšířeny tak,
aby podporovaly spolupráci v rámci různých skupin uživatelů a vytvořily tak určitý
synergický efekt.
Dalším cílem bylo oslovit především mladé vědecké pracovníky, doktorandy,
skupiny mladých pedagogů vysokých škol i řádné studenty s důrazem na informační
výchovu a metodickou práci s informačními zdroji.
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V žádné z fází projektu se neuvažovalo o nákupu přístupu k primárním informačním
zdrojům, ani o nákupu technologií nebo licencí.

10.2 Požadavky na realizaci projektu
V této části budou popsány vybrané platformy technického a technologického
zabezpečení projektu. Obecně lze říci že se jedná o kombinaci Open Source 54 řešení
(operační systém Linux, databáze PostgreSQL) a Javových technologií 55 (platforma
J2EE, aplikační server JBoss, aplikační rámec – framework Jakarta Strus, a další).

10.2.1

Technické zabezpečení projektu

10.2.1.1

Hardware

Projekt Veda.cz běží nyní na serveru HP ProLiant DL380 G4 server s 4GB RAM. Tento
server byl v době pořízení v testech vyhodnocen jako jeden z nejúspěšnějších serverových
řešení co se týče spolehlivosti a výkonnosti.

10.2.1.2

Provoz webového serveru a jeho zabezpečení

Zabezpečení provozu serveru může být v zásadě dvojího druhu:

10.2.1.2.1 Technické zabezpečení
Toto technické zabezpečení, které prakticky zajišťuje firma MathAn Praha, s.r.o.,
zahrnuje:


umístění serveru do demilitarizované zóny (vyčleněná zabezpečená část
vnitřní sítě) za firewall, který bude povolovat provoz pouze na povolených
portech;



pravidelný monitoring (s denní frekvencí) a aplikaci bezpečnostních
aktualizací operačního systému, relační databáze a aplikačního serveru
prostřednictvím standardního aktualizačního nástroje (Yast Online Update) 56 ;

Open source software je počítačový program s otevřeným zdrojovým kódem, za dodržení
určitých podmínek jej mohou uživatelé bezplatně využívat.

54

55

Tyto termíny jsou dále vysvětleny v kapitole 10.2.2.2.

Více na http://www.novell.com/documentation/suse91/suselinuxadminguide/html/ch03s04.html.
56
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pravidelné testování bezpečnosti systému prostřednictvím bezpečnostního
scanneru (Nessus) 57 ;



pravidelné automatizované zálohování (s denní frekvencí) důležitých
součástí systému (databáze, webové aplikace, konfiguračních souborů, aj.);



zabezpečení serveru pomocí UPS;



monitoring bezpečnosti a funkčnosti provozované aplikace.

10.2.1.2.2 Vysokorychlostní připojení
V současné době je server připojen do páteřní sítě internetu vysokorychlostním
připojením s přenosovou rychlostí 4Mb/s.
Naše hardwarové řešení je při větším zatížení připraveno na tzv. škálovatelnost.
v principu to znamená, že portálová aplikace by měla být schopná běžet na paralelních
segmentech (clusterech) a přizpůsobit se libovolné zátěži, kterou budou uživatelé
produkovat.

10.2.2

Použité technologie na straně serveru

Použité technologie jsou založeny na platformě JAVA a jsou následující:


operační systém SUSE LINUX ver.10



relační databázový systém PostgreSQL



běhové prostředí (Java Runtime Environment) Java 1.6 60 ;



aplikační server JBoss



použité technologie: J2EE, Jakarta Struts, XML (viz popis v kapitole

58 ;
59 ;

61 ;

10.2.2.2).

57

Nessus, Security scanner for Oracle and various flavors of Unix, více na www.nessus.org/.

58

Distribuce operačního systému od firmy Novell, více na http://www.suse.cz/.

59

Open Source databáze, dnes jedna z nejpoužívanějších, více na http://www.postgresql.org/.

Běhové prostředí Java od firmy Sun Microsystems, více informací na
http://www.java.com/en/download/manual.jsp.
60

61

JBoss je Open Source aplikační server, vyvíjený pod LGPL licencí, viz. http://www.jboss.org/.
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Stěžejní byl v tomto případě návrh datového modelu aplikace a implementace
technologií Java Server Pages v rámci Jakarta Struts. Na tyto technologie se nyní
zaměříme podrobněji.

10.2.2.1

Datový model aplikace

Pro účely konstrukce portálu je nezbytné přesným a výstižným způsobem definovat
strukturu SQL databáze. Zde je databázový model, který tuto strukturu reprezentuje:

Obrázek 17 – datový model portálu Věda.cz, výstup ze systému Case Studio 2.
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K práci s těmito modely jsou k disposici speciální nástroje, pro něž se používá
souhrnné označení CASE systémy. Tyto nástroje umožňují jak navrhovat a vytvářet
strukturu SQL databáze, tak jí i udržovat a dokumentovat. CASE systémy mohou
také přímo generovat podpůrné SQL procedury, použitelné při zakládání databáze. Na
obrázku vidíme grafický výstup z programu CASE Studio 2, ve kterém byl zpracován
datový model pro portál Věda.cz. Jsou na něm zobrazeny jednotlivé tabulku (entity),
vazby mezi nimi a systém primárních a cizích klíčů. Tento model byl připraven pro
potřeby vývojářů a slouží k přehledné dokumentaci vlastností použité databáze.
Kromě grafického výstupu v podobě tabulkového diagramu umožňuje model také SQL
výstup (takzvaný databázový script), případně textový výstup ve formátu RTF. V roce
2007 byl v rámci projektové přípravy nové rozšiřující aplikace portálu Věda.cz zpracován
další datový model, která se nazývá „Databáze odborníků ve vědě a výzkumu“. Tento
model je uveden v příloze č. 8, kapitola 14.8.

10.2.2.2

J2EE a technologie Java Server Pages

Java Platform, Enterprise Edition (J2EE) je součást populární platformy Java, která
je určená pro vývoj robustních a univerzálních informačních systémů.

Původní

specifikace J2EE byla vytvořena firmou Sun Microsystems v letech 1999 - 2000. Součástí
této platformy je také specifikace pro vývoj webových aplikací Java Server Pages
(JSP). Technologie Java Server Pages je v poslední době velmi oblíbeným řešením pro
tvorbu portálových aplikací díky své spolehlivosti, udržovatelnosti a univerzálnosti.
Jedná se o specifikaci, nikoliv o konkrétní produkt, při vlastním programování se
většinou používá konkrétní vývojový rámec (v našem případě je to framework Jakarta
Struts) obsahující připravené knihovny funkcí a procedur, které může aplikace
volat.
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Základní představu o fungování technologie Java Server Pages (dále jen JSP) a jeho
implementaci v rámci našeho portálu si můžeme udělat z následujícího schématu:

Uživatelská
akce

(Servlet)

(požadavek)

Model
JavaBeany
(EJB)

HTTP
Pohled
(Java Server
Pages)
systému
Webový
server

(webový kontejner)

Obrázek 18 - Implementace stránek pomocí JSP technologie
Toto schéma popisuje rozdělení odpovědnosti jednotlivých komponent uvnitř webové
aplikace. Webový klient posílá požadavek na řadič, tzv. servlet, který provede počáteční
zpracování, jako autorizaci, centralizované přihlášení, podporu internacionalizace, apod.
Obecně řečeno, řadič má za úkol kontrolovat stav uživatelského vstupu. Jakmile
je zpracování tohoto požadavku dokončeno, přesměruje se požadavek na odpovídající
stránku JSP, která se stará o vnější prezentaci vnitřní logiky aplikace. Podle ní je
vybrána příslušná odpověď systému a zaslána zpět klientovi. Tato vnitřní logika je
uložena v části model, ve formě EJB. Tento modul přistupuje k vlastní struktuře
aplikace a probíhá přes něj i komunikace s databázovým strojem [CAVANESS 2003].

10.2.3

Personální zabezpečení projektu

Na projektu se pod vedením řešitele projektu dále podíleli dva zaměstnanci firmy
MathAn Praha, s.r.o. jako vývojáři – programátoři. Vedle programátorské skupiny byl
vytvořen také webový tým zahrnující čtyři pracovníky, kteří připravovali obsah
portálu a komunikovali s externí firmou, která měla na starosti design stránek.
Moje role v tomto projektu byla především koncepční a řídící. Jako projektový
manager jsem projekt připravil, komunikoval se subdodavateli (grafický design) a vedl
tým programátorů a editorů. Jména všech členů týmu uvádím v příloze 4, kapitola 14.4.
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10.2.4

Rozpočet projektu

Díky grantové podpoře z programu LI Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl
projekt vývoje portálu odpovídajícím způsobem finančně. Zde uvádím výdaje projektu
v průběhu tří let řešení tohoto grantu. Rozpočet je podrobně popsán v příloze 7, kapitola
14.7.
Výše prostředků vyčleněných v jednotlivých letech byla následující:


v roce 2001 ….. 570 tis. Kč,



v roce 2002 ….. 635 tis. Kč,



v roce 2003 ….. 655 tis. Kč.

10.3 Řešení projektu v jednotlivých letech
Bylo zajímavé sledovat, jak se portál vyvíjel a rostl, jak se zvyšovaly nároky na něj a jak
procházel různými stupni technologické realizace - od nejjednodušších statických stránek
až po konečný sofistikovaný redakční systém založený na programovacím jazyku Java.

10.3.1

Nultá fáze - původní podoba stránek

Po ukončení pilotní fáze (v letech 1999-2000) měla domovská stránka Veda.cz podobu
statického

HTML

kódu.

Bylo

to

řešení,

které

odpovídalo

tehdejšímu

programátorskému standardu. Bylo jednoduché, z dnešního pohledu snad primitivní, ale
v provozu velmi účelné a rychlé. Jednalo se o generované statické stránky, které byly
pomocí PHP kódu vytvářené každou noc nad databází dynamicky doplňovanou přes
administrační modul.
Výsledkem byly rychlé statické stránky se snadnou možností aktualizace pomocí PHP
skriptů. Výsledky změn v databázi se však zobrazily až druhý den (po nočním
vygenerování nových statických stránek).

10.3.1.1

Příprava nového portálu

V roce 2001 byla ukončena pilotní fáze projektu a díky grantové podpoře mohlo začít
budování portálu Věda.cz založeného na vlastním redakčním systému. V tomto období
jsem vstoupil do projektu jako hlavní řešitel a vedoucí týmu.
Prvním krokem bylo vypracování analýzy informačních potřeb, kterou by nový portál
měl naplňovat. Tyto potřeby byly zkoumány buď pomocí jednoduchého dotazníku, nebo
přímou konzultací s jednotlivými pracovníky různých vědních oborů.
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Po zpracování této analýzy jsme došli k závěru, že zapotřebí je především informační
podpora důležitých webových zdrojů, které jsou pro daný obor volně přístupné na
internetu. Po takové podpoře volali respondenti nejvíce - požadovali vytvoření
katalogu odborných webových stránek ze světa české vědy a výzkumu, jejichž
existenci (případně relevanci) bylo pro tyto vědecké pracovníky obtížné a časově náročné
odhalit. Dalším požadavkem byly informace o dostupných konferencích a vědeckých
událostech. Na třetím místě byly aktuální informace a novinky ze světa vědy a výzkumu.
Projekt byl rozdělen do tří vývojových fází trvajících přibližně jeden rok. v první fázi byla
na základě provedené analýzy navržena struktura jednotlivých sekcí portálu. Ve druhé
fázi bylo implementováno vylepšené PHP řešení portálu a zároveň začala být
připravována třetí, závěrečná fáze. Tou byl moderní portál postavený na předešlých
zkušenostech s využitím nejmodernějších technologií naprogramovaný v jazyce Java.
v následující části budou podrobně popsány jednotlivé fáze projektu.

10.3.2

První fáze projektu – upravené stávající řešení

10.3.2.1

Zavedení nových prvků a funkcí

V prví fázi projektu byla zavedena tato skupina funkcí a rozšíření:


Oborový filtr – bylo aplikováno oborové třídění převzaté ze SIGLE 62 . Toto
oborové třídění bylo modifikováno, upraveno a doplněno na základě konzultací
se specialisty z jednotlivých vědních oborů. Nastavení oborového filtru je
dvouúrovňové - nejprve byla nastavena jedna z osmi hlavních kategorií,
následně byla pro každou tuto kategorii specifikována konkrétní podkategorie
(celkem jich je 142). Pro tento filtr (stejně jako pro ostatní filtry) platí tzv.
kopírování kategorií směrem vzhůru, tj. je-li obor zařazen v podkategorii
farmakologie, zobrazí se i pokud je zadán obecnější filtr lékařství.



Regionální filtr – byl navržen tak, aby měl co nejpodrobnější rozlišení nad
Českou republikou (téměř 90% odkazů směřuje do domény .cz). Regionální
filtrování je aplikováno na odkazy, jimž je možné takové zařazení přiřadit
(instituce, události, stáže ...). v regionálním filtru je připraveno 125 kategorií.

62 SIGLE (System for Information on Grey Literature in Europe) - Systém informací o šedé
literatuře v Evropě, který byl uzavřen na jaře 2005. Část původní databáze SIGLE pod novým
názvem OpenSIGLE je přístupná v systému DSpace viz. http://opensigle.inist.fr/ [BRATKOVÁ
2007].
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Časový filtr - uplatňuje se v různých částech portálu různým způsobem.
v části komentované odkazy a v části aktuality se filtrují takové odkazy, které
byly vytvořeny nebo modifikovány v zadaném časovém období. v části události
lze zobrazit relevantní odkazy za budoucí časové období, ve kterém má daná
událost proběhnout.



Byl zcela zaveden tématický strom, kterým byly komentované odkazy
systematicky rozděleny.



Bylo zavedeno fulltextové vyhledávání. v nové verzi bylo ještě vylepšeno
tak, že podporuje logické operátory a vyhledávání podle zadaného URL.



Byl vyvinut nástroj pro automatické označování odkazů, které nemají
platné url, resp. které přestaly existovat. Pokud se dvakrát za sebou ukáže
některý odkaz jako neplatný, bude po schválení administrátorem označen jako
skrytý.

10.3.2.2

Naplňování obsahu portálu

Obsah portálu byl od prvního roku systematicky doplňován, byly přidány především
odkazy z oborů knihovnictví, chemie, astronomie. Zaměřovali jsme se především na
databázová informační centra ve spolupráci se specialisty z různých oborů. Byla
zavedena rubrika granty, stáže a fundraising, o kterou měli uživatelé zájem. v rámci
rubriky Události a semináře byl zaveden systém pravidelného doplňování informací
z mnoha systematicky procházených českých zdrojů.
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10.3.2.3

Grafické rozhraní

Spolu se zavedením nových sekcí bylo také potřeba provést příslušné úpravy designu.
Tyto úpravy již byly navrženy s ohledem na nově připravované funkčnosti. Vytvořené
grafické rozhraní bylo implementováno na původní portálový systém s příznivými
ohlasy. Tato úprava byla zpracována nejen pro uživatelskou část, ale i pro část
administrativní.

Obrázek 19- Fáze1 - ukázka uživatelského rozhraní na portálu věda,
v části databázových center
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Obrázek 20 - Fáze 1 - Ukázka administrátorského rozhraní

10.3.3

Druhá fáze projektu - dynamické PHP stránky

Druhá fáze projektu byla zahájena na počátku roku 2002 a byla charakterizována
rozdělením prací do dvou nezávislých proudů. v prvním byly na základě závěrů
provedené analýzy postupně implementovány nové služby a změny v rámci stávajícího
PHP systému, avšak jen v nejnutnější míře.
Paralelně s tímto procesem byl totiž započat vývoj nového redakčního systému
konstruovaného a programovaného moderním způsobem v jazyce Java.

10.3.3.1

Naplňování obsahu

V této fázi jsme se snažili především o doplnění relevantních metainformačních
popisů ke komentovaným odkazům, které v té době tvořily informační těžiště celého
portálu.

Pokračovalo

také

systematické

uveřejňování

aktualit

ze

světa

vědy

a anoncování odborných vědeckých událostí.
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10.3.3.2

Grafické rozhraní

Snažili jsme se také o osvěžení celkové nálady portálu. Namísto původního
pochmurného kabátu byly zavedeny pestřejší barvy, což se setkalo s příznivým ohlasem
uživatelů. Jinak jsme se však snažili, aby změny proběhly s minimální námahou, protože
nový redakční systém měl přinést zcela novou koncepci.

Obrázek 21- Fáze 2 - Domovská stránka portálu

10.3.4

Třetí fáze projektu - Javový redakční systém
Hyperion

Hlavní náplní práce v této fázi bylo završení našeho tříletého úsilí a migrace systémů na
nový redakční systém, který jsme nazvali Hyperion.

10.3.4.1

Administrační rozhraní – backend

V rámci převedení portálu na vývojové prostředí Java bylo projektově připraveno
a implementováno administrativní rozhraní pro vkládání příspěvků, tzv. backend.
Systém totiž nabyl takové složitosti, že byl na úrovni běžného skriptovacího jazyka
PHP udržovatelný jen s velkými obtížemi. Pokusili jsme se věnovat pečlivému vývoji
tohoto prostředí maximum času, protože bylo zřejmé, že o celkové kvalitě výsledku se
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rozhoduje právě v této fázi. Vývoj javové verze portálu Věda.cz směřoval totiž k rozšíření
služeb a funkčností při zachování přehlednosti a udržovatelnosti kódu.

10.3.4.2

Grafické rozhraní v třetí fázi

Po několika iteracích jsme dospěli k modernímu designu, který na domovské stránce
sdružuje všechny čerstvé informace z obsahu portálu.

Obrázek 22 Fáze 3 - Domovská stránka portálu
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10.4

Celková revize portálu v roce 2005

V roce 2005 se webový tým rozhodl zavést nutné změny v oblasti použitelnosti
portálu tak, aby systém z technického a uživatelského hlediska odpovídal novým
trendům.
Velké úsilí bylo věnováno revizi portálu podle pravidel použitelnosti [SNÍŽEK 2006].
Výsledkem této revize byla sada opatření navržených a implementovaných tak, aby
portál vyhovoval pravidlům popsaným v kapitole 8.3.1.
Zde uvádím stručný seznam závěrů, které z revize vyplynuly 63 :
1. Významným

nedostatkem

webu

Věda.cz

z hlediska

dodržování

konvencí

použitelnosti bylo nepodtrhávání odkazů. Řešení: odkazy byly upraveny podle
návrhu tak, aby splňovaly zažitý standard, tedy byly upraveny v kaskádových
stylech příslušné položky.
2. Byla přehodnocena struktura rubriky „Články“, ve které chybí levý sloupec
a veškerý obsah je (na rozdíl od ostatních stránek webu) rozčleněn pouze do dvou
sloupců.
3. Bylo upraveno horizontální menu „filtrující“ obsah celého webu podle
tematického zaměření. Funkčnost této součásti navigace však byla výrazně
omezena v důsledku jejího provedení. Grafické symboly tématického dělení sice
znázorňovaly obrázkem téma, kterému se daná sekce věnuje, na první pohled
však nebylo zaměření zcela zřejmé. Popisek názvu sekce se objevoval sice alespoň
v atributu alt obrázku, a při podržení kurzoru myši nad daným tlačítkem se
návštěvník přece jen dozvěděl, kam odkaz vede. Tato nápověda však byla
k dispozici pouze v majoritním prohlížeči MS Internet Explorer. Řešení: zavedení
bublinkové nápovědy i v atribut <title> v odkazu.
4. Pro zlepšení fungování kontextové navigace byly vyznačeny aktuálně otevřené
kategorie tak, aby bylo zřejmé, ve které sekci se uživatel nachází. Název této
sekce by neměl být odkazem, aby na něj uživatel nemohl kliknout.

63

Úplný popis revize použitelnosti portálu Věda.cz naleznete v příloze 5 (viz. kapitola 14.5).
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5. Problémem z hlediska použitelnosti bylo, že odkazy nebyly podtrhané, barevně
odlišené od okolního textu a vzájemně barevně sjednocené. Řešení: důsledně
podtrhávání všech odkazů na webu; jedinou přípustnou výjimkou jsou odkazy
v jasně odlišných navigačních oblastech a odkazy provedené formou grafických
tlačítek.
6. Ne všechny texty odkazů na webu Věda.cz byly dostatečně informativní
a jasné. Často se zde vyskytovaly odkazy s texty jako „více“, „zobrazit všechny“
apod. z textů těchto odkazů nebylo patrné, na jako stránku uživatele zavedou,
a ten tak byl nucen číst i okolní text.
7. Web nedisponoval mapou webu v žádné podobě. Tento nedostatek byl zásadní
jak z technického, tak z uživatelského hlediska. Mapa webu je totiž kromě
důležitého prostředku k usnadnění orientace uživatele také dobrým seznamem
odkazů na všechny stránky pro fulltextové vyhledávače. Řešení: Mapa webu, jako
dynamicky generovaná funkce byla zařazena do seznamu plánovaných úprav,
zatím ale ještě nebyla implementována.
8. Při vyhledávání je třeba, aby uživatelem zadané volby (hledané slovo a vybraná
volba – např. „prohledat tuto rubriku“) zůstávaly ve stejné podobě i po
zobrazení výsledků vyhledávání. v původní podobě hledaný text vždy zmizel
a zaškrtne se volba „prohledat celý web Věda.cz“. Řešení: navržené úpravy byly
implementovány.
9. Bylo třeba zavést jasné označení dokumentu ve struktuře webu. Kromě
grafického znázornění v podobě barevného odlišení aktuální sekce (aktuality,
odkazy atd.) a tématu (zdravotnictví, vojenství, atd.) bylo umístění dokumentu
v rámci struktury webu označeno pomocí textu napravo od grafických ikon
tematických okruhů. Tento systém sice pomáhal návštěvníkům získat alespoň
částečný přehled o struktuře webu, ještě lepším řešením však je drobečková
navigace, která slouží ke stejnému účelu, avšak plní jej elegantněji a postihuje
všechny úrovně zanoření dokumentu. Řešení: byla implementována drobečková
navigace podle návrhu.
10. Nedostatkem webu v oblasti struktury a členění obsahu byla absence nadpisů
na titulních stránkách hlavních sekcí. Uživateli pomáhá v orientaci má-li ještě
nad samotným začátkem obsahové části stránky hlavní nadpis, který zastřešuje
následující obsah.
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11. Velikost úvodní stránky je necelých 100 kB, což o něco přesahuje doporučenou
maximální hodnotu. Při pomalém připojení bude uživatel nucený déle čekat. Bylo
doporučeno snížit datový objem stránek především optimalizací obrázků,
kaskádových stylů a externích JavaScriptů.
12. Datová velikost obrázků sice odpovídala jejich velikosti a kvalitě, přesto bylo
možné jejich velikost ještě snížit beze ztráty kvality. Bylo doporučeno důsledně
optimalizovat všechny obrázky a grafické materiály použité na webu. v součtu tak
bylo možné dosáhnout výrazného snížení celkového datového objemu stránek a ve
výsledku pak zrychlení načítání stránek i při pomalém připojení. Řešení: veškerá
grafika na portálu byla upravena a jednotlivé obrázky byly zmenšeny na
minimální hodnoty bez vizuální deformace.
13. Měření ukázala, že v 31 188 B zdrojového kódu úvodní stránky tvořil textový
obsah jen 2 547 B, což představuje pouhých 8,13 %. Tato hodnota byl poměrně
nízká. Bylo doporučeno ustoupit od tabulkového provedení layoutu stránek, které
má výrazný podíl na velkém datovém objemu zdrojového kódu. Ze stejného
důvodu bylo doporučeno přesunout veškeré definice vzhledu stránek do externího
CSS souboru.
14. Registrace, ač relativně snadná, obsahovala poměrně závažné nedostatky
z hlediska použitelnosti. Prvním výrazným nedostatkem registračního procesu
byl přechod do úplně jiného prostředí (redakční systém Hyperion), který byl
pro uživatele matoucí. U registračního formuláře nebyla vyznačena povinná pole
(jméno, přihlašovací jméno a e-mail), což lze také považovat za prohřešek proti
zásadám použitelnosti webu. Pod registračním formulářem byla zbytečně
uvedena pole „account manager“, „superuser“ atd., která zájemce o registraci
nemohl změnit. Po skončení registračního procesu uživatel zůstával na
„neznámém webu“ a nebylo dostatečně zřejmé, jak se dostat zpět na titulní
stránku Věda.cz. Nedostatkem byl také text „Uživatel: Jméno daného uživatele“
informující o právě přihlášeném uživateli. Správně by zde měl být uveden text
„Uživatel: Přihlašovací jméno daného uživatele“ (text působil dojmem, že člověk
se má přihlásit svým pravým a nikoliv přihlašovacím jménem).
15. Ani přihlašování již zaregistrovaného uživatele nebylo bez chyb. Opakované
přihlášení zavedlo uživatele opět na „jiný web“. Byl před něj postaven relativně
komplikovaný redakční systém mnoha položkami, ke kterým uživatel stejně nemá
vzhledem ke svým právům přístup. Po odhlášení Hyperion uživateli předložil
Strana 107

Martin Souček: Disertační práce

pouze přihlašovací formulář a nepočítal s tím, že by se uživatel chtěl ještě vrátit
na web Věda.cz (na stránce se nevyskytuje žádný odkaz na titulní stránku).
Přihlašování a používání redakčního systému Hyperion bylo pro běžné uživatele
nepohodlné: uživatel byl vržen do neznámého prostředí a byl nucen pracovat
s relativně složitým redakčním systémem. Celkově byl tento proces příliš
odstíněný od zbytku webu a komplikovaný pro technicky méně zdatné uživatele.
Řešení: byly doplněny nové funkce frontendu tak, aby běžný uživatel nebyl nucen
do administračního rozhraní vůbec vstoupit a potřebné funkce mu byly nabídnuty
v jeho známém prostředí.

10.5

Portál Veda.cz dnes

Portál Věda.cz se samozřejmě neustále rozvíjí a rozšiřuje. Tým editorů se pravidelně
stará o jeho obsah, který je neustále doplňován a aktualizován. Je zřejmé, že právě
kvalitní obsah portálu je hlavní podmínkou jeho úspěšnosti. Kromě toho se webový tým
ve spolupráci s programátory stará i o funkční rozvoj portálu tak, aby přinejmenším
držel krok s ostatními podobně zaměřenými portály, tedy aby nabízel nové služby
a vylepšoval staré.
Základní zaměření portálu je definováno v deseti bodech:


aktuality a události ze světa vědy;



populárně vědecké články;



informace o významných odborných portálech;



databázová centra;



odborné webové stránky;



události, konference a přednášky;



odraz české vědy v médiích;



publikační prostor pro pracovníky vědy a výzkumu;



OPAC katalogy knihoven;



encyklopedie a tabulky.

10.5.1

Charakteristika jednotlivých rubrik portálu
Věda.cz

Portál v současné podobě obsahuje kromě domovské stránky pět rubrik, šestá je
připravována. Úvod do celého portálu tvoří domovská stránka, dále jsou nabízeny
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Aktuality, Odkazy, Články, Události, z médií. Podívejme se nyní na tyto rubriky
podrobněji.

10.5.1.1

Domovská stránka

Domovská stránka představuje jakousi výkladní skříň celého portálu, soustřeďuje do
jednoho místa odkazy na všechny jeho části a poskytuje ukázky toho nejnovějšího nebo
nejdůležitějšího, co na portálu je. Seznamuje také uživatele s navigací, která jej bude
provázet po celém portálu. v pravém horním rohu nabízí uživateli možnost přihlášení se
do systému, které mu umožňuje přístup k dalším službám (jako například novinky ze
světa médií, atp).
Takto dnes vypadá aktuální podoba portálu:

Obrázek 23 - Domovská stránka portálu Veda.cz

10.5.1.2

Aktuality

Shrnutí:


krátké aktuální zprávy,



novinky ze světa vědy a techniky.

Aktuality jsou výběrem z novinek a aktuálních informací ze světa vědy a techniky.
Materiály do této rubriky jsou získávány částečně díky spolupráci se serverem
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Akademon, dále ze zahraničních podobně zaměřených serverů, z českých internetových
pramenů (například z portálu Akademie věd) a konečně také z určité části také od našich
přispěvatelů z řad odborné veřejnosti.
Na hlavní stránce se zobrazuje šest posledních aktualit s náhledem obrázku.
Po rozkliknutí detailu aktuality se objeví celý krátký článek s větším obrázkem.

Obrázek 24- Detailní zobrazení aktuality

10.5.1.3

Odkazy

Shrnutí:


Tříděný katalog komentovaných webových odkazů, kde je kladen důraz na
„přidanou hodnotu“.



Každý takový odkaz je opatřen vhodným titulkem, popisem, oborovým
zařazením, příznakem jazyka, tématickým zařazením oborovým zařazením.

Rubrika Odkazy je rozsáhlým tříděným katalogem komentovaných webových
linků, kde je kladen značný důraz na „přidanou hodnotu“ těchto odkazů. Znamená to, že
každý takový odkaz je opatřen vhodným titulkem, popisem, oborovým zařazením,
příznakem jazyka, tématickým zařazením oborovým zařazením.
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Pro odkazy byla zvolena standardní katalogová forma navigace, na kterou jsou uživatelé
zvyklí z velkých portálů.
Pro lepší navigaci a orientaci uživatele je v záhlaví stránky použita tzv. drobečková
navigace, která informuje uživatele, v jakém místě hierarchického stromu se nachází
a umožňuje mu vrátit se po svých stopách nazpátek.

Obrázek 25 - Seznam vysokých škol v rubrice komentované odkazy

10.5.1.4

Články

Shrnutí:


Články vznikají ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky.



Je podporována tvorba tématických seriálů.

Články jsou poslední rubrikou na našem portálu. Přestože vítáme články z jakékoliv
odborné oblasti vědy a výzkumu, snažili jsme se akcentovat články o získávání
informací.
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Obrázek 26- Ukázka z rubriky články

10.5.1.5

Události

Shrnutí:


odborné přednášky,



konference a semináře,



jiná odborná setkání, která mohou zajímat vědecké pracovníky.

Rubrika

Události

je

souhrnným

názvem

pro

informace

o všech

odborných

přednáškách, konferencích, seminářích, a jiných odborných setkání, která mohou
vědecké pracovníky zajímat. Při naplňování této rubriky spolupracujeme s ČAV, která
nám poskytuje informace o událostech konaných na její půdě či pod její záštitou. Další
příspěvky jsou získávány od jednotlivých pořadatelů akcí, kteří si již zvykli údaje
o takovýchto setkáních uveřejňovat na tomto portálu. To je výsledek dlouhodobější
strategie, kdy bylo uživatele třeba nejprve přesvědčit o výhodách zveřejnění takovéhoto
oznámení na stránkách Věda.cz.

Obrázek 27 - Rubrika Události

10.5.1.6

Z médií

Shrnutí:


informační servis - výběr článků z médií a odborných periodik,
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přístup zdarma po registraci,



službu poskytuje informační agentura Anopress IT.

V rubrice z médií nabízíme informační servis, který zpřístupňuje odborné články
uveřejněné v poslední době v médiích. Tyto službu jsme zavedli na portálu Věda.cz na
základě průzkumu mezi uživateli. Ukazuje se, že je pro řadu návštěvníků našeho portálu
velmi zajímavé mít na jednom místě aktuální přehled článků a zpráv publikovaných
v médiích o oblasti jejich zájmu. Proto jsme navázali smluvní spolupráci s firmou
Anopress IT, která každý den zpracovává rešerši vyladěnou tak, aby přinášela
relevantní výsledky a zachovávala na našem portálu zavedené odborné členění. Jak
vyplývá ze smlouvy, kterou jsme s dodavatelem dat uzavřeli, máme povinnost orientačně
identifikovat uživatele, kteří se k této službě připojují. Náhled článků je přístupný všem,
plné texty jen registrovaným uživatelům.

Obrázek 28 - Zprávy z médií

10.5.1.7

Navigace portálu

Navigace napříč celým portálem má stále stejnou podobu. Skládá se ze tří navigačních
částí:
1. Hlavní menu portálu – jedná se o záložky na horním okraji portálu, které
přepínají mezi pěti hlavními rubrikami.
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2. Tématický oborový filtr 64 – jsou to piktogramy devíti hlavních oborů, do
kterých jsou všechny příspěvky rozčleněny. Toto oborové členění odpovídá
klasifikaci, kterou používá Úřad vlády ve svých aplikacích IS VaV (RIV).
3. Kontextová navigace – tato navigace se liší u jednotlivých rubrik portálu
(specifikuje podle daného kontextu členění položek na základě zvolených
kategorií).

Obrázek 29- Tři základní části navigace na portálu.
Kontextová

navigace

bývá

ještě

v některých

případech

doplněná

o tzv.

drobečkovou navigaci. v případě složitější stromové struktury je totiž vhodné
poskytnout uživateli určité vodítko, jak se ve složitých kategoriích neztratit a jak nalézt
cestu nazpátek. k tomu účelu se dnes standardně používá drobečková navigace ukazující
uživateli, jak se na dotyčné místo dostal a jak se vrátit zpět.

64

Celý oborový strom kategorií je k dispozici v příloze 6 (kapitola 14.6.).
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Obrázek 30 - Ukázka drobečkové navigace

10.5.2

Administrační rozhraní

Ve třetí fázi projektu bylo vyvinuto javové redakční rozhraní Hyperion (označované
obecně také jako backend), které umožňuje on-line přístup editorům i správcům.

Obsahuje pět základních částí, které budou stručně popsány v následujícím textu.
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10.5.2.1

Příspěvky

V části příspěvky připravují editoři články k publikování. Tato editační část je
rozdělena stejně jako veřejná část portálu – obsahuje Aktuality, Odkazy, Články,
Události, a nově i rubriku z médií. Při klepnutí na červenou ikonku „plus“ se uživatelé
dostanou do režimu editace článku. Zde je k dispozici strukturovaný formulář pro úpravu
článku, s integrovaným wysiwyg

65

editorem.

Editor má řadu funkcí, které umožňují vytvořit na portálu téměř jakýkoliv
strukturovaný článek. Umožňuje import z MS Wordu, vkládání příloh, galerií,
hypertextových odkazů, podporuje také křížové odkazy uvnitř portálu. Při tom všem

65 Wysiwyg znamená „What You See Is What You Get“ – dostaneš to co vidíš, princip na kterém
pracuje většina dnešních editorů, včetně editoru MS Word.
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generuje kód podle standardu XHTML Strict 66 a článek graficky upraví podle
definovaných kaskádových stylů.
Redakční systém nabízí svým editorům čtyřstupňové workflow, tedy čtyři základní stavy
článku.
Rozpracován
Hotov, ale neschválen
Hotov a schválen, ale ještě nezobrazen na portálu
Zobrazen na portálu

10.5.2.2

Pro čtenáře

Tato část obsahuje rozhraní pro editaci, seznamy diskusních zpráv a seznamy anket
nebo soutěží. Umožňuje jednotlivé položky snadno vytvářet, editovat a mazat.

66 XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) je značkovací jazyk W3C pro tvorbu
hypertextových dokumentů v prostředí WWW ve verzi Strict, více na
http://www.w3.org/TR/xhtml1 nebo na http://www.sovavsiti.cz/c02012.html.
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10.5.2.3

Soubory

K jednotlivým příspěvkům je možné přidávat soubory (buď obrázky nebo textové
přílohy). Lze zde přidávat soubory nové a spravovat je i samostatně, nezávisle na
příspěvku, ke kterému jsou připojeny. Soubory je možné editovat, mazat, zjišťovat vazby,
a taktéž si usnadnit vyhledávání ve větším množství souborů pomocí pole pro
vyhledávání.
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10.5.2.4

Struktura

Zde správce systému definuje strukturu celého portálu, může ji on-line upravovat
a provedené změny se okamžitě projeví na portálu.

10.5.2.4.1 Rubriky
Rubriky tvoří jednotlivé publikační prostory, v nichž jsou posléze v jiné části
systému zpracovávány jednotlivé příspěvky. Každý příspěvek musí patřit do nějaké
rubriky. Podle zvolené rubriky je určen typ příspěvku, každý typ příspěvku má odlišná
pole, která se před jeho publikací vyplňují. Rubrika také určuje, kde a jakým způsobem
bude příspěvek na portálu zobrazen. v této části redakčního systému je možno rubriky
spravovat - editovat, mazat a vytvářet nové.
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10.5.2.4.2 Složky
Složky jsou administrační prostory, do nichž se ukládají obrázky a přílohy používané
v příspěvcích. v této záložce je možné rovněž složky editovat, mazat či vytvářet nové.

10.5.2.4.3 Typy příspěvků
Příspěvky se nacházejí v jednotlivých rubrikách a nemají vždy stejnou strukturu. Pod
touto záložkou lze vytvářet typy s novou strukturou nebo stávající příspěvky editovat, či
dokonce vymazat. Typ příspěvku určuje datovou strukturu všech příspěvků, které
jsou na základě toho typu vytvářeny.

10.5.2.4.4 Kategorie
Každý příspěvek může být nezávisle kategorizován, označen či klasifikován z mnoha
různých hledisek neboli v různých stromech kategorií. Tyto stromy kategorií lze snadno
přizpůsobovat právě na tomto místě.

10.5.2.4.5 Statické texty
Statické texty nepatří mezi normální příspěvky, nepředpokládá se jejich častá editace,
ale přesto je potřeba tuto možnost zachovat. Nelze je tedy nalézt v seznamu příspěvků,
ale právě v této záložce. Přesto, že nejsou běžnými příspěvky, lze je upravovat týmiž
nástroji. Zde nalezneme různá chybové hlášení portálové aplikace, obsah patičky
stránek, uvítací obrazovky, atp.
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10.5.2.5

Administrace

Obsahuje nástroje pro uživatelskou správu redakčního systému a administrátorské
nástroje.

10.5.2.5.1 Uživatelé
Každý registrovaný uživatel je zaznamenán do seznamu uživatelů a má nastavený
rozsah oprávnění, který mu umožňuje vytvářet, ukládat, editovat, mazat příspěvky,
apod.

10.5.2.5.2 Kontrola odkazů
Pokud má některá datová položka některého příspěvku obsahovat internetový odkaz
a tento odkaz je neplatný, lze to zjistit právě pomocí tohoto tlačítka Spustit kontrolu
obsahů, které se skrývá v této záložce.

10.5.2.5.3 Import / Export
Vytvořená data se dají hromadně exportovat pro další zpracování mimo systém,
případně je možné je do redakčního systému hromadně vkládat. Systém takto
spolupracuje s programem MS Excel nebo pracuje přímo s textovými soubory.
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10.5.2.5.4 Provozní statistiky
Redakční systém sleduje statistiky přístupu uživatelů k serveru. Zobrazené statistiky
se každou celou hodinu aktualizují.

10.5.3

Běžný provoz portál

Firma MathAn Praha, s.r.o., zaměstnává tým pracovníků, kteří starají se o provoz
portálu Věda.cz. Každý z nich má na starosti svou sekci, přidává do ní příspěvky
a odpovídá za ni. Tomuto webovému týmu jsou k dispozici dva interní vývojáři, kteří
tvoří programátorskou podporu portálu a vyvíjejí jeho nové funkce podle předem
vypracovaných analýz. Celý projekt portálu je navíc koncipován tak, že umožňuje
zaregistrovaným uživatelům vkládat články prostřednictvím administrativního
rozhraní. Znamená to tedy, že určitou část příspěvků získáváme přímo od odborné
veřejnosti a úkolem administrátora je pak již jen dohlížet na provoz uvnitř redakčního
systému a schvalovat (popřípadě upravovat) články navržené uživateli.

10.5.4

Návštěvnost portálu

Portál Věda.cz má v současné době (březen 2008) 1 053 registrovaných a konfirmačním
emailem potvrzených uživatelů. Návštěvnost portálu neustále stoupá, v současné
době se pohybuje mezi 300 až 400 přístupy 67 denně. v příloze jsou k dispozici
statistiky za rok 2007 (příloha 3, kapitola 14.3). Kromě vlastního měření je na portálu
k dispozici (jako nezávislý audit přístupů) také služba Navrcholu.cz 68 , kde je možné si
návštěvnost nezávisle ověřit.

10.5.5

Spolupráce s ostatními subjekty

Pro fungování portálu je významná spolupráce s ostatními portály, vědeckými
institucemi a informačními agenturami. Tato spolupráce funguje většinou tak, že portál
poskytuje mediální prostor a spolupracující organizace jej využívá k propagaci svých
akcí nebo své činnosti. v řadě případů máme spolupráci zavedenou na reciproční výměně
článků (jako třeba v případě portálu Gate2Biotech). Ve výjimečných případech platíme

67 Směrodatný je počet tzv. „Unique visitors”, informace kterou náš portál automaticky sleduje
a uchovává.

Služba Navrcholu.cz poskytuje našemu portálu nezávislý audit návštěvnosti, který je
k disposici na stránkách http://navrcholu.cz/Statistika/72770/.

68
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autorům za kvalitní příspěvky honorář. Nejdůležitějšími spolupracujícími organizacemi
a partnery jsou tyto instituce:


Anopress IT – tato společnost nám denně dodává aktuální články z tisku,
které Věda.cz uveřejňuje v rubrice „Z médií“.



Akademie věd ČR – pravidelně dostáváme články z jejich přednášek, posílají
nám k uveřejnění svoje aktuality a informace o konferencích.



Národní

knihovna

–

uveřejňujeme

seriály

o projektech,

které

NK

uskutečňuje a upozorňujeme na akce, které pořádají.


Akademon – z tohoto serveru dostáváme pravidelně krátké zprávy, které
většinou uveřejňujeme v rubrice „Aktuality“.



Gate2Biotech – s tímto portálem si vyměňujeme recipročně články
a aktuální informace z oblasti biotechnologií.

V současné době je rozšiřování spolupráce s ostatními subjekty, působícími v oblasti vědy
a výzkumu, klíčovou podmínkou našeho informačního servisu.

Strana 123

Martin Souček: Disertační práce

11 ZÁVĚR
Zpočátku jsem se domníval, že se moje práce bude týkat především technických
aspektů budování portálových aplikací, např. konstrukce softwarových aplikací,
datového modelování, technického a technologického zabezpečení. To je oblast, ve které
jsem začínal a která je mi blízká, je jasně ohraničená a relativně snadno uchopitelná.
Později jsem pochopil, že nad těmito technickými aspekty se otevírá široké pole
zasahující výrazně do společenskovědních oblastí, které se ukazuje jako podstatně
komplikovanější a v rámci řešení portálových aplikací významnější. Jedná se například
o problematiku HCI, návrh vhodné navigace, řešení grafického rozhraní, koncepce
obsahové správy portálu, atd.
Proto jsem se pokusil svůj úzce zaměřený pohled rozšířit o tyto netechnické aspekty,
jejichž uchopení a zvládnutí mi připadá relativně obtížné. Navíc se ukazuje, že právě tyto
faktory ve svém důsledku ve velké míře rozhodují o úspěchu celého projektu, bez
jejich zvládnutí nepomůže ani sebelepší technické řešení. Těmto aspektům jsem proto
věnoval

zvláštní

pozornost

a nakonec

se

ukázalo,

že

nalezení

a vstřebávání

teoretických informací ze sociálněvědních disciplin, které by se hodily jako
kamínky do mozaiky mé práce, bylo nejobtížnější částí celého projektu. Sestavit
z nich vlastní obraz, tedy praktickou část mé práce, byla už snazší část problému. Proto
v mé práci tvoří větší část teoretický vstup do problematiky, poměrně široký záběr témat,
která jsem musel prostudovat a zpracovat, a teprve nakonec přichází poslední kapitola
případové studie, která vše završuje a dává předchozímu studiu smysl. Díky širokému
záběru a většímu množství probíraných témat nebylo samozřejmě možné jít příliš do
hloubky (i když by se dala v práci najít řada okruhů, které by stálo za to zpracovat
jednotlivě a u kterých bych to rád učinil). Mým cílem však bylo připravit přehledovou
studii definující základní sumu poznatků důležitých pro vytvoření vědeckého portálu
a tak jsem musel řadu těchto lákavých témat opustit.
V rámci své práce jsem věnoval portálu Věda.cz velký prostor, protože jsem do něj vložil
hodně zkušeností a znalostí načerpaných během svého studia. Pokusil jsem se je v rámci
přecházejících kapitol systematicky a utříděně popsat - od původní vize, přes vlastní
implementaci, několik technických iterací, až po převedení do rutinního provozu.
Klíčová je v současnosti otázka budoucnosti a dalšího vývoje portálu. Portál je
rozvíjen tak, aby držel krok s novými technologiemi, trendy a standardy, které se díky
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silnému konkurenčnímu prostředí v oblasti internetových portálů objevují velmi často.
Zmíním nyní několik konkrétních plánů rozvoje připravovaných pro nejbližší období.
Z technických služeb je již například naprogramován a připraven k implementaci
RSS 69 modul pro distribuci zpráv.
Dále jsme se rozhodli, že součástí portálu bude recenzovaný časopis s vlastním
ISSN. Takový prostor by jistě byl - vzhledem k aktuální poptávce po publikacích
v recenzovaných periodicích - pro komunitu našich uživatelů zajímavý.
Dalším projektem, na kterém v současnosti pracujeme, je databáze odborníků
(expertů) v jednotlivých vědních oblastech. V první fázi budou údaje o těchto expertech
importovány

z webové

databáze

VaV 70 ,

IS

která

obsahuje

desetitisíce

údajů

o jednotlivých řešených projektech. V další fázi umožníme uživatelům, aby se do našeho
systému přihlásili a vytvořili si svůj profil, ke kterému připojí své projekty z databáze IS
VaV. Postupně tak bude vytvořena v českém akademickém světě jedinečná databáze
schopná identifikovat odborníky z jednotlivých oblastí vědy a výzkumu s konkrétní
historií řešených projektů.
Další plán má delší časový horizont a v současné době probíhá identifikace potenciálních
finančních zdrojů. Jedná se o projekt, který vychází z často diskutovaného tématu
kolaborativních
o nejrychleji

portálů.

rostoucích

V poslední

webových

době

centrech

se

o těchto

a jsou

portálech

zmiňovány

i

hovoří

jako

v souvislosti

s implementací myšlenek Webu 2.0 [COX 2006]. To je možné doložit na příkladech
populárních serverů LinkedIn, MySpace, nebo FaceBook 71 . Ukazuje to na určitou
uživatelskou poptávku po tomto druhu komunikace a po podobných portálových
komunitách.
Po pečlivém zvážení jsme v našem týmu dospěli k závěru, že by bylo žádoucí postavit
podobný kolaborativní portál, a to právě na platformě portálu Věda.cz. Výhodou tohoto
řešení je skutečnost, že žádný podobný projekt v českém prostředí neexistuje a navíc má
náš portál dobrou tradici, na kterou je možné navázat. Začali jsme analýzou projektu,
jehož cílem by bylo vytvoření komunitního portálu pro české vědecké prostředí.

Technologie RSS je technologie založena na výměnném formátu XML a umožňuje uživatelům
internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj.

69

70

Informační systém vědy a výzkumu, provozovaný Úřadem vlády.

71 LikedIn má webovou adresu http://www.linkedin.com/, MySpace http://www.myspace.com/
a FaceBook http://www.facebook.com/.
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Částečnou inspirací v tomto ohledu může být právě portál LinkedIn, který je ovšem
zaměřen obecně na profesionální komerční svět, nikoliv na vědecké prostředí.
Osobně chápu internet jako určité virtuální životní prostředí, které se pod vlivem
obrovského zájmu a energie do něj vkládané neustále mění. Pro informačního pracovníka
je nezbytností se s tímto prostředím těsně sžít a naučit se ho vnímat. Protože já i lidé,
jejichž názorů si vážím, registrujeme pohyb internetové komunity směrem k budování
projektů společného kyberprostoru, jehož by se pak uživatelé sami mohli stát
součástí, domnívám se, že by bylo vhodné tento pohyb zachytit a pokusit se takový
společný prostor v českém prostředí vybudovat. Toto virtuální prostředí má tu vlastnost,
že za pomocí moderních webových technologií nabízí pohodlné prostředky pro
vytváření

individuálních

mikrosvětů

jednotlivých

uživatelů,

jejichž

činností

a přirozenou péčí o společný dům vzniká mravenčím způsobem pozoruhodná stavba.
Bude-li projekt dobře analyticky připraven (včetně nastavení vhodných a dobře
promyšlených funkcí), může se náš portál stát kyberprostorem, ve kterém si uživatelé
najdou svůj způsob života a budou do něj patřit.
Tento komunitní portál pro nás zůstává výzvou budoucnosti a já věřím, že se nám
tohoto úkolu podaří v budoucnu se ctí zhostit.
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12.2

Použité internetové stránky a portály

Akademon.cz

http://www.akademon.cz

ArXiv

http://arxiv.org

ArXiv Help

http://arxiv.org/help

BrightPlanet

http://www.brightplanet.com

České onkologické společnosti

http://www.linkos.cz.

Derwent má adresu

http://www.derwent.co.uk

DIALOG Bluesheets

http://library.dialog.com/bluesheets/

Dialog najdete na adrese

http://www.dialog.com.

Dialog Portals

http://support.dialog.com/publications/chr
onolog/200311/1031131.shtml

DIMDI

http://www.dimdi.de.

Dogma W4 má adresu

http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/

Elsevier

http://www.elsevier.com

FaceBook

http://www.facebook.com/

Google Analytics

http://www.google.com/analytics/cs-CZ

JBoss

http://www.jboss.org/.

JIB

http://tech.jib.cz.

LEXIS-NEXIS

http://ww.lexisnexis.com

LikedIn

http://www.linkedin.com/,

MySpace

http://www.myspace.com

NAVRCHOLU.cz

http://navrcholu.cz
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NAVRCHOLU.cz

http://navrcholu.cz

Navrcholu.cz stránkách

http://navrcholu.cz/Statistika/72770/

Nessus, Security scanner

http://www.nessus.org/

Pravidla pristupnosti

http://www.pravidla-pristupnosti.cz/.

PubMed

http:// www.pubmedcentral.nih.gov

Searchenginewatch.com

http://searchenginewatch.com

SEO konzultace

http://www.seo-konzultace.eu/obecne-o-seo

STN International

http:// www.stn-international.de

Thomson

http://portal.isiknowledge.com

TOPlist

http://www.toplist.cz

Věda CZ

http://www.veda.cz

Výzkum.cz

http://www.vyzkum.cz

W3C má adresu

http://www.w3.org

Web Content Accessibility

http://www.w3.org/TR/WAI-

Guidelines 1.0.

WEBCONTENT
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13.2 Seznam použitých zkratek



AIX

Advanced Interactive eXecutive) je název operačního systému
firmy IBM.



AJAX

Asynchronous JavaScript and XML je obecné označení pro
technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které
mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání.



ASP

Active Server Pages, technologie firmy Microsoft nezávislá na
programovacím jazyce, která umožňuje vykonávání kódu na
straně serveru.



CAPTCHA

Completely Automated Public Turing test to tell Computers
and

Humans

Apart“,

tedy

„plně

automatický

veřejný

Turingův test k odlišení počítačů a lidí“. Spočívá v přepsání
deformovaného obrázku do textu.


CASE

Computer-aided

software

engineering,

počítačem

podporované softwarové inženýrství. Většinou jsou to nástroj
pro generování kódu, nebo nástroje pro datové modelování.


CEP

Centrální evidence projektů. - část aplikace IS VaV.



CEZ

Centrální evidence výzkumných záměrů - část aplikace
IS VaV.



CGI

Common Gateway Interface, protokol pro propojení externích
aplikací s webovým serverem.



CSS

Cascading Style Sheets, tabulky kaskádových stylů -jazyk pro
popis způsobu zobrazení stránek napsaných

v jazycích

HTML, XHTML nebo XML.


ČOS

Česká onkologická společnost České lékařské společnosti
J.E.Purkyně.
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DDL

Data Definition Language, jazyk pro definování datových
struktur.



EIZ

Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum.



EJB

Enterprise

JavaBeans,

jedna

z hlavních

součástí

technologie J2EE. Ta je základní Javovou technologií
a my jsme na této platformě založili náš projekt.


GRIPS

General Relation-Based Information Processing System,
jazyk který se používá pro vyhledávání v databázovém
centru DIMDI.



HCI

Human-computer

interaction,

obor

který

zkoumá

rozhraní člověk – počítač.


HTML

HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro
hypertext.



HTTPS

Hypertext

Transfer

Protocol

Secure,

nadstavba

počítačového protokolu HTTP, která poskytuje zvýšenou
bezpečnost před odposloucháváním či podvržením dat.


ICD

The International Statistical Classification of Diseases
and Related Health Problems poskytuje v lékařském
prostředí kódy pro klasifikaci nemocí.



ICF

International Classification of Functioning, Disability
and Health.



ICT

Information and Communications Technology, označuje
disciplíny,

které

mají

souvislost

s technologiemi

a dalšími aspekty přenášení a zpracovávání informací.


IIS

Internet Information Services, soubor webových služeb
v síťovém prostředí založeném na Microsoft Windows
Server.



IP adresa

Jednoznačná identifikace zařízení v počítačové síti.
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IS VaV

Informační systém výzkumu a vývoje, provozovaný na
úřadu vlády.



ISSN

International Standard Serial Number, mezinárodní
standardní

číslo

seriálové

publikace,

jednoznačný

osmiciferný identifikátor periodické publikace.


J2EE

Java Platform, Enterprise Edition, součást platformy
Java určená pro vývoj a provoz podnikových aplikací
a informačních systémů.



JavaScript

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný
skriptovací jazyk, obvykle se spouští až po stažení
stránky z Internetu na straně klienta.



JIB

Portál Jednotná informační brána, umožňuje uživatelům
z jednoho

místa

jedním

vyhledávacím

rozhraním

využívat různé české a zahraniční zdroje.


JSP

Technologie

Java

Server

Pages,

v poslední

době

oblíbeným řešením pro tvorbu portálových aplikací na
platformě Java.


LINUX

Linux je jádro operačního systému, které je příkladem
svobodného softwaru a vývoje open source softwaru. Je
na něm postavena řada operačních systémů.



Mac OS

Macintosh

Operating

System,

označení

operačního

systému pro počítače Macintosh firmy Apple.


MARC21

Machine Readable Cataloguing - výměnný formát pro
bibliografický i autoritní záznam. Nejpoužívanější formát
pro zpracování katalogizačních záznamů v ČR.



MeSH

Medical Subject Headings, rozsáhlý řízený slovník,
vytvořený za účelem indexování článků a knih v oblasti
medicíny. Je vytvořen a je udržován United States
National

Library

of

Medicine

(NLM),

používá

se

například v databázovém centru MEDLINE.
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MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.



NCBI

The National Center for Biotechnology Information,
částí United States National Library of Medicine (NLM),
a pobočkou National Institutes of Health. Sídlí v městě
Bethesda ve státě Maryland.



NGO

Non-Governmental Organization, nevládní nezisková
organizace - organizace zabývající se obecně prospěšnou
činností, avšak nezřizovaná státem.



NIH

National Institutes of Health - Národní ústav zdraví, je
agentura United States Department of Health a Human
Services, která má na starosti lékařský výzkum.



NLM

United States National Library of Medicine je americká
Národní lékařská knihovna, má přes sedm miliónů knih,
časopisů, technických zpráv a dalších dokumentů.



Open URL

OpenURL je specifický typ URL, který neodkazuje na
konkrétní

umístění,

ale

obsahuje

metainformace

o požadovaném dokumentu. Na jejich základě je pak
uživatel přesměrován na požadovaný zdroj.


OS/2

OS/2 je operačním systémem u jehož zrodu stálo IBM
společně s Microsoftem (dříve než se tyto společnosti
v roce 1990 rozešli), dnes již málo podporovaný a nepříliš
populární.



PDA

Personal Digital Assistant - osobní digitální pomocník,
palmtop, neboli malý kapesní počítač.



PDF

Portable

Document

vyvinutý

firmou

Format

Adobe

pro

–

přenositelný
ukládání

formát

dokumentů

nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly
vytvořeny.


PHP

Personal Home Page - skriptovací programovací jazyk,
určený

především

pro

programování

dynamických

stránek.
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PPC

Pay per click – platíte za kliknutí na webovou reklamu,
model

používaný

zobrazují

inzerci

v reklamních
ve

systémech,

vyhledávačích

které

v závislosti

na

hledaném klíčovém slově.


PR

Public Relations - techniky - a nástroje, pomocí kterých
instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým
okolím a s veřejností.



PS

PostScript - programovací jazyk určený ke grafickému
popisu tisknutelných dokumentů vyvinutý firmou Adobe
Systems.



PSH

Polytematický strukturovaný heslář - selekční jazyk,
projekt Státní technické knihovny,

který má za cíl

nahradit univerzální klasifikační systémy typu MDT
otevřenějším a přívětivějším jazykem.


RDMS

Relational Database Management System, databázový
systém, založený na relačním modelu.



RIV

Registr informací o výsledcích, část databáze IS VaV
kterou spravuje Úřadu vlády.



RSS

Really Simple Syndication, formát založený na

XML

určený pro čtení novinek na webových stránkách.


RVV

Rada vlády pro výzkuma vývoj.



SAP

Jméno společnosti se sídlem ve Walldorfu v Německu,
která vyvíjí a prodává podnikové informační systémy.



SDI

Selective

Dissemination

of

Information

-

adresní

rozšiřování informací, informační služba založená na
průběžném provádění rešerší podle rešeršních profilů
jednotlivých uživatelů.


SEM

Search

Engine

Marketing

-

forma

internetového

obchodování, kdy vyhledávače prodávají viditelnost
stránek zákazníka,

tedy lepší umístění na výsledné

stránce plnotextového vyhledávání.
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SEO

Search Engine Optimization, proces optimalizace webové
stránky tak aby ve vyhledávačích dosahovala lepšího
umístění při zadání určitých klíčových slov.



SFX

Server implementující

OpenURL, produkt od firmy

Ex Libris.


SIGLE

System for Information on Grey Literature in Europe,
systém informací o šedé literatuře v Evropě, který byl
uzavřen na jaře 2005. Část původní databáze SIGLE pod
novým názvem OpenSIGLE je přístupná v systému
DSpace.



SQL

Structured Query Language - strukturovaný dotazovací
jazyk, standardizovaný jazyk používaný pro práci s daty
v relačních databázích.



STK

Státní technická knihovna v Praze, knihovna zaměřená
na

technickou

z knihovního

literaturu.

fondu

prvního

Založena

roku

stavovského

1718

profesora

inženýrství Christiana Willenberga.


SUSE

Operační systém z rodiny systémů Linux, distribuce
firmy NOVELL.



TeX

TeX - sázecí systém, který naprogramoval profesor
Donald

Knuth

v akademických

v 70.
kruzích,

letech.
zvláště

Populární
v oborech

zejména
jako

je

matematika, fyzika a informatika. Autor vyjádřil přání,
ať bezprostředně po jeho smrti přestane být TeX dále
vyvíjen a verze aktuální v toto datum se stane verzí
finální, což se stalo. Nejčastěji se používá spolu se
šablonou jménem LaTeX.


Thomson ISI

Thomson - The Institute for Scientific Information –
největší citační rejstřík, založený Eugenem Garfieldem
v roce 1960.
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UCLA

UCLA (University of California, Los Angeles) je jedna
z největších

univerzit

v Kalifornii

měřeno

počtem

zapsaných posluchačů.


ÚISK

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, ústav
Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.



UMDNS

Universal

Medical

Device

Nomenclature

System,

kategorizace a nomenklatura stomatologických zdravotnických prostředků.


UNIMARC

Universal Machine Readable Cataloguing, výměnný
formát pro bibliografický i autoritní záznam, dnes již
v ČR většinou nahrazený formátem MARC21.



UPS

Uninterruptible Power Supply, nepřerušitelný zdroj
energie, zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou
dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být
neočekávaně vypnuta.



URL

Uniform Resource Locator, lze přeložit jako jednotný
lokátor zdrojů. Je to

řetězec znaků s definovanou

strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění
zdrojů informací na internetu.


ÚV ČR

Úřad vlády České republiky.



VES

Databáze veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji, část
databáze IS VaV kterou spravuje Úřadu vlády.



W3C

World Wide Web Consortium, mezinárodní konsorcium
jehož členové vyvíjejí webové standardy pro World Wide
Web.



WCAG

Web Content Accessibility Guidlines, jedny z celosvětově
nejrespektovanějších pravidel pro tvorbu bezbariérového
webu. Velká část pozdějších metodik na ně navazuje,
popř. z nich vychází.
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Wysiwyg

„What you see is what you get“, „co vidíš, to dostaneš“.
Tato

zkratka

označuje

způsob

editace

dokumentů

v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce
vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.


XHTML

Extensible Hypertext Markup Language, „rozšiřitelný
hypertextový značkovací jazyk“ - jazyk pro tvorbu
hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý
W3C, který byl vytvářen jako nástupce jazyka HTML.



XML

eXtensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací
jazyk - obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut
a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné
vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé
účely a široké spektrum různých typů dat.



Z39.50

Protokol pro vyhledávání informací v rámci knihovních
aplikací,

standard

NISO

(National

Information

Standards Organisation, USA). Je určen speciálně pro
podporu vyhledávání z distribuovaných serverů.
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14

PŘÍLOHY

14.1 Příloha 1 - Popis portálu USA.gov
Tento portál je často využíván jako vědecký informační portál obecných informací
z oblasti vědy a výzkumu v USA, ale vzhledem k tomu že se nejedná primárně o vědecký
portál, je zařazen až v příloze mé práce (viz. Příloha 1, kapitola 14.1).
Jedná se o portál, který v uživatelsky příjemném prostředí a zdarma sdružuje
a poskytuje informace vládních agentur USA na vládní, federální, i lokální úrovni. Jako
administrátor tohoto portálu se uvádí U.S. General Services Administration's Office of
Citizen Services and Communications - http://www.usa.gov/index.shtml.
Pro vědeckou komunitu má portál USA.gov zásadní význam v tom, že zdarma
zpřístupňuje

informace o kvalifikačních pracích na státních univerzitách a poskytuje

podrobný a přehledně zpracovaný seznam institucí, které se v USA věnují vědě
a výzkumu.
Počátky tohoto portálu se datují do doby, kdy jeden z hlavních výzkumných pracovníků
Inktomi Corporation a profesor UC Berkeley Eric Brewer (jehož ranný výzkum byl
dotován Ministerstvem obrany) daroval vládě výkonný internetový vyhledávač. Tento
dar pomohl vládě Spojených států amerických urychlit práce na vytvoření vládního
portálu. v červnu 2000 oznámil tehdejší prezident Bill Clinton dar od neziskové
organizace Federal Search Foundation, kterou založil Eric Brewer, a úmysl spustit
oficiální webovou stránku vládních informací do 90 dnů. Již 22. září 2000 umožňoval
FirstGov přístup k 27 milionům webových stránek od 20 000 vládních agentur. v lednu
2007 FirstGov oficiálně změnil své jméno na USA.gov.
Webová stránka je přehledně rozdělena podle hlavních skupin cílových uživatelů a dále
dle tématického oboru či aktivity/služby. Hlavním cílem portálu je být branou ke všem
vládním informacím nehledě na jejich zdrojovou agenturu, a tím vytvářet prostředí
informační politiky elektronické vlády. Jsou k dispozici tyto skupiny:


Občané, která je dále diferencována na Děti, Rodiče, Senioři, Američané
v cizině, atd. Jsou zde k dispozici tyto okruhy: Dávky a dotace, Spotřební
zboží, Životní prostředí, Energetika a zemědělství, Práce a vzdělání, Finance
a daně, Věda a výzkum, aj. z možností široké škály elektronických interakcí je
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široké veřejnosti po internetu umožněno žádat o státní místa, registrovat se
k volbám, najít a vyplnit formuláře, zkontrolovat svá zdravotní a řidičská
oprávnění, změnit poštovní adresu, a mnoho jiných.


Obchod a neziskový sektor, která je dále rozdělena na Drobní podnikatelé,
Živnostníci, Neziskové organizace, Korporace, atd. Nabízejí se zde tato
témata: Nákup od vlády, Prodej vládě, Založení podnikání, Státní programy,
Data a statistiky, Finanční asistence, Mezinárodní obchod, Export, Daně, aj.
z elektronické administrativy je např. možnost obdržení zaměstnaneckého
čísla, exportní licence, vyplnění daňového formuláře, apod.



Státní zaměstnanci, zde jsou uvedeny informace o možných finančních
zdrojích, zaměstnanecké politice, informačních technologiích, pracovních
příležitostech, veřejné bezpečnosti, aj. Elektronicky je možné zažádat o vládní
místo či sociální dávky, kontaktovat svého politického představitele, apod.



Návštěvníci USA, pro ně je připravena sekce vzdělávací a informační, ale
také informace o možnosti podnikání, atd.

Možnost interakce je na portálu umožněna uvedením několika druhů kontaktů (telefon,
email, chat, blog) a je zajištěno i několik druhů navigací od jednoduchého Helpu
k multimediálním prezentacím ohledně užívání a možností USA.gov. Pro usnadnění je i
vizuální úprava vyhledávacího okénka a jeho funkcí (Obrázky, Zprávy) vzdáleně podobná
nejrozšířenějšímu internetovému vyhledávači Google.

14.2 Příloha 2 – Pravidla pro vkládání článků, pro
udržování vlastnických a autorských práv na
portálu ArXiv.gov
Pravidla pro vkládání článků, pro udržování vlastnických a autorských práv k článkům
jsou základem pro korektní funkce archívu.
Na portálu jsou nastavena a striktně dodržována tato pravidla:
1. Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články.
a. Proces registrace je standardní, vyžaduje zadání dostupné e-mailové
adresy a zadání metadat o uživateli (jméno, adresa instituce, uživatelské
jméno a heslo).
b. Proces registrace obsahuje strojové odeslání výzvy na zadanou e-mailovou
adresu obsahující kontrolní kód.
c. Teprve po odpovědi na výzvu s kontrolním kódem je registrace dovršena –
tím dochází k efektivní kontrole platnosti e-mailové adresy.
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d. Nabízí se obvyklá funkčnost opětovného dodání hesla prostřednictvím
nastavené e-mailové adresy a také možnost změny e-mailové adresy.
2. Registrovaný uživatel vkládající článek musí mít k tomuto doporučení (tzv.
„endorsement“) od jiného autora publikujícího v archívu, který má oprávnění
dávat doporučení (tzv. doporučovatel – „endorser“).
a. Oprávnění k vydávání doporučení má ten autor publikující v archívu,
který publikuje pravidelně (např. alespoň 5 článků v posledních 5 letech
apod., přitom minimální počet článků je různý v různých sekcích archívu)
nebo autor, který je zaměstnán v některé všeobecně známé výzkumné
instituci nebo universitě.
b. Najít vhodného doporučovatele je snadné, protože u každého článku
publikovaného v archívu je uvedeno, kdo z autorů článku je doporučovatel.
c. Úlohou doporučení není hodnotit odbornou úroveň vkládané práce nebo
její správnost, ale potvrdit, že buď doporučovatel autora zná a ví že
pracuje a publikuje v daném oboru, nebo že vkládaná práce má odborný
charakter a je publikovatelná v obecném smyslu.
d. Systém doporučení je v archívu používán od roku 2004, do té doby tuto
funkci suplovali experti, kteří redakci dávali doporučení.
e. Redakce archívu si vyhrazuje stále právo na to odmítnout jakoukoliv
publikaci, a také odmítnout doporučovatele (ačkoliv formálně splňuje
kriteria pro doporučovatele).
f. Praxe archívu ukazuje, že archív neobsahuje publikace, které by neměly
odborný charakter, ale na druhou stranu připouští velmi nestandardní
příspěvky, které by byly obtížně publikovatelné v běžném odborném
recenzovaném časopise, a to jak z hlediska délky (požadavky na úspornost
místa v tradičních časopisem jsou výrazně vysoké), tak i z hlediska určité
nestandardnosti obsahu. Např. v sekci kvantové fyziky lze nalézt také
publikace s velmi originálními přístupy, avšak stále se jedná o možná
velmi osobité, avšak stále pouze odborné příspěvky.
g. Obecně je praxe recenzentů, resp. doporučovatelů, velmi liberální
a omezuje se zřejmě především na hodnocení, zda jde o odbornou
problematiku, zatímco tzv. „správnost“ příspěvku je ponechána na
odpovědnosti autora. Při doporučení se hodnotí pouze to, zda autor
vkládaného příspěvku v dané oblasti pracuje – že je aktivním členem
vědecké komunity („active member of the scientific community“).
3. Po přijetí vkládaného článku zašle (automaticky) redakce vkladateli e-mail
s identifikátorem článku a s heslem ke článku – to znamená, že každý přijatý
článek má své vlastní heslo.
a. To umožní autorovi předat článkové heslo osobě, kterou příp. pověří
úpravou nebo doplněním článku a také spoluautorům článku, kteří potom
mohou získat vlastnická práva k danému článku.
b. Úpravy přijatého článku probíhají formou vytvoření nové verze článku.
v daném dni se vytváří jedna verze článku, jejíž datum (a hodina je určena
přesně v propozicích archívu – fixovaná odpolední hodina) je daný den a po
ukončení dne se vždy vytváří nová verze příspěvku. Původní verze
příspěvku v archívu zůstává trvale a je stejně dostupná jako nová verze.
Číslo verze je obsažené v identifikátoru článku. To zajistí, že případné
citace článku se vždy vztahují k původně citované verzi.
c. Prostřednictvím zaslání hesla k článku vkladatelem na adresu
spoluautora může spoluautor přihlásit svá vlastnická práva k článku.
Primárně má vlastnická práva k článku vkladatel.
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d. Článek je možné stáhnout z archívu, avšak pouze formou vytvoření nové
verze. Nová verze obsahuje název a poznámku, že článek byl stažen, ale
původní verze již publikovaná v archívu zůstává.
e. Systém archívu umožňuje, že vlastník článku může k článku dodat
(metainformační) údaje o tom, kde byl následně článek publikován v jiném
mediu (předpokládá se publikace v nějakém standardním časopisu). Toto
metadatové pole se nazývá „Journal-ref“.
4. Prostřednictvím těchto pravidel archív zaručuje vlastnická a autorská práva
vkladatele příspěvku.
Přidělený identifikátor příspěvku (včetně čísla verze) je neměnný – v terminologii
databází „persistentní“ a tím umožňuje používat jej kdekoliv jinde (např. na internetu
nebo v tradičních mediích).
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14.3 Příloha 3 - Statistiky portálu Věda.cz v roce 2007

Strana 151

Martin Souček: Disertační práce

Strana 152

Martin Souček: Disertační práce

Strana 153

Martin Souček: Disertační práce

14.4 Příloha 4 - Subjekty účastnící se na projektu
Věda.cz

Zadavatel:

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
v rámci programu LI
(projekt číslo 01039)

Provozovatel:

MathAn Praha, s.r.o (nositel projektu)

Řešitel:

Ing. Martin Souček

Kooperující osoby:

zaměstnanci firmy MathAn Praha, s.r.o,
a externí spolupracovníci:
Dr. Jan Dvořák, Doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.,
Mgr. Cyril Sochor, Mgr. Jiří Kaplický, Mgr. Jana Farská,
Mgr. Petra Sluková, Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Jan Fryščák
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14.5 Příloha 5 - Analýza použitelnosti webových
stránek Věda.cz
V roce 2005 se webový tým rozhodl k implementaci nutných změn z hlediska
přístupnosti a použitelnosti portálu tak, aby systém z technického a uživatelského
hlediska odpovídal novým trendům.

14.5.1

Grafické uživatelské rozhraní

14.5.1.1

Dodržování

konvencí

použitelnosti

grafického

rozhraní
Stránky dodržují absolutní většinu pravidel pro uspořádání webu, v této oblasti jim proto
nelze takřka nic vytknout. Mezi správně zpracované prvky patří především:


Logo je umístěno v levé horní části webu a funguje jako odkaz na
úvodní stránku.



Hlavička webu má tradiční uspořádání, vedle loga se v ní nachází
ilustrační grafika a trefně napsaný popisek informující o zaměření
stránek.



Formulář pro registraci/přihlášení je umístěn v pravé horní části webu.



Hlavní navigační menu se nachází hned pod hlavičkou a má podobu
horizontálních záložek.



K rozvržení stránek slouží layout složený ze tří (někdy dvou) sloupců,
který je tradiční pro podobné informačně zaměřené weby. Hlavní
sloupec obsahuje textové informace a postranní sloupce lokální menu,
aktuality, kontextový obsah, apod.



Vespod stránky se nachází patička obsahující odkazy na informace
o provozovateli a webmastera webu.

Důležitým nedostatkem webu Věda.cz z hlediska dodržování konvencí použitelnosti je
nepodtrhávání odkazů.
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Řešení: Na webu byly odkazy upraveny podle návrhu tak, aby splňovaly zažitý standard,
tedy byly upraveny v kaskádových stylech příslušné položky.

14.5.1.2

Jednotnost uživatelského prostředí napříč

webem
14.5.1.2.1 Grafika
Grafické zpracování je ve větší části portálu jednotné – na všech stránkách jsou využity
stejné barvy a prvky mají většinou konstantní umístění. Poněkud upravit by bylo třeba
rubriku „Články“, na které chybí levý sloupec a veškerý obsah je na rozdíl od ostatních
stránek webu rozčleněn pouze do dvou sloupců.
Tento nedostatek však není nikterak závažný, v jistém smyslu jej lze dokonce vnímat
jako výhodu – při čtení článků uživatele neruší zbytečně další grafické prvky a doplňující
obsah, větší prostor se dostane hlavní obsahové části, tedy článkům samotným.

14.5.2

Navigace

14.5.2.1

Vymezení a rozdělení navigačních prvků

Webové stránky Věda.cz disponují třemi základními navigačními prvky.
Prvním z nich je hlavní menu provedené formou pěti horizontálních záložek. Na stránce
jej lze rozpoznat na první pohled, pozitivní je jeho jednoduchost, která uživateli nestaví
do cesty velké množství možností a nenutí ho tak usilovně přemýšlet nad výběrem jedné
z nich.
Druhým navigačním prvkem je horizontální menu „filtrující“ obsah celého webu podle
tematického zaměření. Jedná se o dobrý nápad, funkčnost této součásti navigace je však
výrazně omezena v důsledku jejího provedení. Grafické symboly tématického dělení sice
znázorňují obrázkem téma, kterému se daná sekce věnuje, na první pohled ale není
zaměření zcela zřejmé.
Tento prvek proto dobře slouží pouze zkušenějším návštěvníkům, kteří si již bezpečně
spojují grafické symboly s názvy jednotlivých sekcí. Pozitivní je, že se popisek názvu
sekce objevuje alespoň v atributu alt obrázku a při podržení kurzoru myši nad daným
tlačítkem se tak návštěvník přeci jen dozví, kam odkaz vede.
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Bohužel tato nápověda je k dispozici pouze v majoritiním prohlížeči MS Internet
Explorer. Správné použití nápovědy by totiž kromě atributu alt obrázku mělo být
uvedeno i v rámci atributu title odkazu.
Doporučuje se zavést bublinkovou nápovědu i v atributu title odkazu:
<a href=”..” title=“Vojenství”><img src=”..” height=”..” width=”..”
alt=”Vojenství” /></a>
Řešení: na celém portálu byl přidán atribut title tak, aby fungoval jako nápověda i jiných
prohlížečích než IE.
Další kladnou charakteristikou této součásti navigace je její globální funkčnost. Filtrovat
obsah lze skutečně na každé stránce, což je základní předpoklad k použití tohoto
systému.
Třetím a posledním navigačním prvkem je kontextové menu, které se vyskytuje na
stránkách „Odkazy“ a „Události“. Jeho výskyt sám o sobě opět podporuje celkovou
použitelnost stránek, ani jeho provedení se však neobešlo bez technických nedostatků.
Jeho chybou je neoznačování aktivních odkazů. Lze tak kliknout i na odkaz na stránku,
na které se návštěvník aktuálně nachází, který samozřejmě nikam jinam nevede.
Jak

svým

umístěním

tak

grafickým

provedením

odpovídá

navigace

zásadám

použitelnosti. Je však třeba se vyvarovat u jednotlivých prvků výše zmíněných chyb tak,
aby bylo by možné prohlásit navigaci za dobře použitelnou a vhodně zvolenou vzhledem
k zaměření a uspořádání informací publikovaných na webu.
Doporučuje se v zájmu zlepšení fungování navigace:
Vyznačení aktuálně otevřené kategorie v kontextové navigaci tak, aby bylo jasně zřejmé,
ve které sekci se uživatel nachází. Název této sekce by neměl být odkazem, aby na něj
uživatel nemohl kliknout.
Řešení: v kontextové navigaci byly zrušeny linky v aktivních výběrech.

14.5.2.2

Jednotnost navigace

Postupy pro zvýraznění stálých navigačních prvků jsou na webu Věda.cz jednotné a platí
napříč celým webem. Patří mezi ně barva a pozice jednotlivých navigačních prvků na
stránce a jejich vzájemné uspořádání.
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14.5.2.3

Podtrhávání a grafické odlišení odkazů

Označení odkazů, jejich vymezení vůči okolnímu textu a celkově provedení odkazů je na
webu Věda.cz velice problematické. Jejich nedostatky jsou:


Odkazy nejsou podtrhané. Jedním z faktorů, které nejvíce napomáhají
dobré použitelnosti webu, je však právě podtrhávání odkazů. Bez něj je
člověk odkázaný na barevné odlišení odkazů, ani to však není na tomto
webu respektováno.



Odkazy nejsou barevně odlišeny od okolního textu. Na webu Věda.cz se
často nacházejí odkazy ve stejné barvě jako okolní text. Jejich
identifikace je tak ve spojení s nepodtržením takřka nemožná. Kromě
toho mají odkazy na různých místech webu různou barvu.



Odkazy nejsou vzájemně barevně sjednocené. Většina odkazů na webu
má tmavě modrou barvu, která se po přejetí kurzorem myši mění na
černou a dochází k jejich podtržení. Na některých místech se ale
nacházejí odkazy černé, nepodtržené.



Špatně pochopitelné je také červené označení odkazu „Tematické
členění“ v kontextové navigaci po jeho přejetí kurzorem myši, které se
nikde jinde na webu nevyskytuje.

Výsledkem je, že odkazy na webu Věda.cz nejsou ani podtržené, ani jednotné, a dokonce
místy ani dostatečně odlišené od okolního textu. Tyto vlastnosti mají výrazně negativní
vliv na celkovou použitelnost webu.
Dalším nedostatkem v této oblasti je nevyznačování textů odkazové povahy jako odkazy.
Jedná se například o e-mailové adresy autorů apod., na které, ač se jedná o texty
s charakterem odkazu, nelze kliknout. Pokud je chce uživatel využít, musí označit daný
text, zkopírovat jej do schránky a následně vložit do adresního řádku.
Téma odkazů se kromě textů týká také odkazů obrázkových. v této oblasti má web
problém jen na jednom místě – jedná se o otazník u nadpisu boxu „Najdi“. Ten se svým
provedením výrazně podobá kulatým obrázkovým odkazům na webu a působí tak jako
odkaz na nápovědu k vyhledávání.
K dosažení lepší použitelnosti by bylo vhodné tyto funkčně odlišné komponenty výrazněji
graficky odlišit.
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Doporučení: Bylo by vhodné podtrhávat všechny odkazy na webu. Jedinou přípustnou
výjimkou jsou odkazy v jasně odlišných navigačních oblastech (hlavní a kontextové menu
apod.). Díky podtržení uživatel rozezná odkazy na první pohled a s webem se mu
snadněji pracuje.
Také odkazy provedené formou grafických tlačítek se doporučuje jasně odlišit od
ostatních grafických prvků a zajistit tak jejich jasnou identifikovatelnost.
Řešení: Byly provedeny změny v kaskádových stylech tak, aby všechny odkazy s výjimkou
navigace na portále byly podtržené.

14.5.2.4

Texty odkazů

Ne všechny texty odkazů na webu Věda.cz jsou dostatečně informativní a jasné. Často se
zde vyskytují odkazy s texty jako „více“, „zobrazit všechny“, apod. z textů těchto odkazů
není patrné, na jakou stránku uživatele zavedou a ten je tak nucen číst i okolní text.
Správně je naopak například text odkazu „Archiv rubriky aktuality“, který jasně
informuje o svém cíli.
Doporučuje se psát takové texty odkazů, které jasně popisují cílovou stránku a k jejichž
pochopení není nutné číst okolní texty a zkoumat kontext, v jakém jsou uvedeny.
Současné odkazy lze proto upravit například takto:
sekce Události:
namísto „celkem 214 položek zobrazit všechny“
uvést „zobrazit všechny Události (celkem 214 položek)“

14.5.2.5

Mapa webu

Web nedisponuje mapou webu v žádné podobě. Tento nedostatek je zásadní jak
z technického tak z uživatelského hlediska. Mapa webu je totiž, kromě důležitého
prostředku k usnadnění orientace uživatele, také dobrým seznamem odkazů na všechny
stránky pro fulltextové vyhledávače.
Řešení: Mapa webu, jako dynamicky generovaná funkce, byla zařazena do seznamu
plánovaných úprav, ale prozatím není implementována.
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14.5.2.6

Vyhledávání

Vyhledávání je intuitivní a dobře umístěné. Až na výše zmíněný otazník jej lze označit za
uživatelsky přívětivé. Jeho použitelnost by přesto bylo možné zvýšit:


Kdyby uživatelem zadané volby (hledané slovo a vybraná volba – např.
„prohledat tuto rubriku“) zůstávaly ve stejné podobě i po zobrazení
výsledků vyhledávání. v současné podobě vždy hledaný text zmizí
a zaškrtne se volba „prohledat celý web Věda.cz“



Ztučněním hledaného výrazu v textu výsledků vyhledávání. Uživatel se
pak snadno orientuje, v jakém kontextu je slovo v textu použito a to mu
pomáhá v orientaci ve výsledcích vyhledávání a výběru stránky, která
nejvíce odpovídá jeho požadavkům.

Řešení: Vzhledem k menší naléhavosti uvedeného problému se zatím na jeho řešení
nepracovalo, ale je s ním počítáno v seznamu plánovaných úprav.

14.5.2.7

Jasné umístění dokumentu ve struktuře webu

Kromě grafického znázornění v podobě barevného odlišení aktuální sekce (aktuality,
odkazy, atd.) a tématu (zdravotnictví, vojenství, atd.) je umístění dokumentu v rámci
struktury webu označeno pomocí textu napravo od grafických ikon tematických okruhů.
Tento systém sice pomáhá návštěvníkům získat alespoň částečný přehled o struktuře
webu, ještě lepším řešením by však byla drobečková navigace, která slouží ke stejnému
účelu, avšak plní jej elegantněji a postihuje všechny úrovně zanoření dokumentu.
v současné podobě je kromě toho umístění informace dost nevýrazné a ne každý si ho
hned zpočátku všimne. Vhodné by bylo umisťovat na začátek každé stránky větší nadpis,
který by uživateli jasně sdělil, kde se právě nachází.
Problémem je také neoznačování aktuální stránky v levém kontextovém menu.
Návštěvník z něj nepozná, na které stránce se právě nachází, může být zmaten a snažit
se na odkaz na aktuální stránku znovu kliknout – proto by název právě otevřené stránky
neměl být odkazem.
Doporučuje se umístit na web drobečkovou navigaci, která by vnesla pořádek do
komplikované struktury stránek a uživatele jasně informovala o jeho aktuální pozici
v rámci celé struktury webu.
Drobečková navigace by mohla vypadat např. takto:
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Věda.cz >> Lékařství >> Granty a stáže >> Nadace
Podtržené texty jsou odkazy na vyšší úrovně webu, tučný text označuje aktuálně
otevřenou stránku, jejíž název odkazem není.
Řešení: Byla implementována drobečková navigace podle návrhu.

14.5.3

Členění a srozumitelnost textu

Vzhledem k povaze webu Věda.cz nelze obsah z hlediska použitelnosti hodnotit. Texty
odpovídají svou formou, délkou i strukturou svému poslání – informovat v podobě článků
a aktualit. Perexy mají přiměřenou délku a zřejmý je vždy také autor textu, takže lze
obsah považovat za důvěryhodný.
Jediným slabším místem webu v oblasti struktury a členění obsahu je absence nadpisů
na titulních stránkách hlavních sekcí. Uživateli pomáhá v orientaci, když má ještě nad
samotných začátkem obsahové části stránky hlavní nadpis, který zastřešuje následující
obsah.

14.5.4

Technické aspekty

14.5.4.1

Datový objem a rychlost stránek

Velikost úv

odní stránky je necelých 100 kB a modemem o rychlosti 56 kb/s se stránka

načítá zhruba 15-20 sekund, což je o trochu více, než je doporučená maximální hodnota.
Při pomalém připojení bude uživatel nucený déle čekat.
Doporučení: Přestože lze současný stav považovat za relativně uspokojivý, doporučuje
se snížit datový objem stránek především optimalizací obrázků, kaskádových stylů
a externích JavaScriptů.

14.5.4.2

Optimalizace obrázků

Datová velikost obrázků sice ve větší míře odpovídá jejich velikosti a kvalitě, přesto by
bylo možné jejich velikost ještě snížit beze ztráty kvality.
Doporučení: důsledně optimalizovat všechny obrázky a grafické materiály použité na
webu. v součtu tak lze dosáhnout výrazného snížení celkového datového objemu stránek
a ve výsledku také zrychlení načítání stránek i na pomalém připojení.
Řešení: Byly upravena veškerá grafika na portál tak, aby jednotlivé obrázky byly
zmenšeny na minimální hodnoty, aniž by je to vizuálně deformovalo.
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14.5.4.3

Poměr obsahu a kódu

V 31 188 B zdrojového kódu úvodní stránky činí textový obsah jen 2 547 B, což
představuje pouhých 8,13 %. Tato hodnota je poměrně nízká a vypovídá o poněkud
nemoderním zápisu zdrojového kódu webu.
Na vyloženě obsahových stránkách webu (články, celé texty aktualit, apod.) jsou hodnoty
podílu obsahu vyšší, i zde je však možné dosáhnout přepsáním zdrojových kódů mnohem
lepších čísel a snížit tak celkovou datovou velikost stránek.
Doporučuje se ustoupit od tabulkového provedení layoutu stránek, které má výrazný
podíl na velkém datovém objemu zdrojového kódu. Ze stejného důvodu se také
doporučuje přesunout veškeré definice vzhledu stránek do externího CSS souboru.

14.5.4.4

Tisk

Stránky nedisponují stylovým předpisem pro tisk ani tiskovými verzemi stránek. Při
pokusu o tisk získá uživatel obsah ve velice deformované podobě, doprovázené zbytečně
navigačními prvky a obrázky, které nemají při tisknutí stránky žádný význam.
Doporučuje se vytvořit speciální stylový předpis stránek, který bude určovat jejich
vzhled při tisknutí. Vzhledem k rozsahu některých článků lze takovou úpravu považovat
za velice vstřícný krok směrem k uživatelům.

14.5.4.5

Přizpůsobení různým rozměrům okna

Stránka se vejde celá do okna prohlížeče i při rozlišení 800x600 pixelů, které lze v dnešní
době považovat za dostačující minimum. v některých prohlížečích se sice ve spodní části
objevuje obtěžující horizontální posuvník, jeho využití při prohlížení stránek však není
nutné a proto se nejedná o závažný nedostatek.

14.5.5

Uživatelská přívětivost

V této části analýzy jsou zhodnoceny jednotlivě některé důležité stránky webu a jejich
uživatelská přívětivost.

14.5.5.1

Úvodní stránka

Úvodní stránka je shodná se stránkou aktualit. Vzhledem k povaze serveru to lze
považovat za rozumný krok – aktuality jsou pravděpodobně tím, co uživatele na web
nejčastěji přitáhne.
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Ani zde není nutný „úvodní text“, který tak často chybí na jiných webech, protože
zaměření a poslání webu Věda.cz je jasně patrné z jeho názvu a textu v hlavičce stránky.
Celkově vzato, úvodní stránka plní dobře své poslání a nelze jí nic vytknout.

14.5.5.2

Odkazy

Na stránce odkazy není jasné, jaký je rozdíl mezi doporučenými a ostatními odkazy.
Nejasné je také tlačítko „Přidat odkaz“, které člověka vrátí na stejnou stránku bez
jakékoliv akce. Výhodou této stránky je také funkce „Filtry“, která přehledně filtruje
celkově velké množství odkazů podle tematicky úzce zaměřených skupin či regionů.

14.5.5.3

Články

V sekci články je velice dobře provedené označení článků pomocí grafických symbolů
korespondujících s příslušnými tematickými oddíly webu. Uživatel se díky nim snadno
zorientuje v tematice článků a může přeskočit články, které ho nezajímají.
Na rozdíl od odkazů působí v sekci články nevhodně funkce „Filtry“. Ta sice umožňuje
vypsat jen články z velice přesně specifikované oblasti, k většině témat se ale nezobrazí
žádné články, což na návštěvníky nepůsobí dobře a vzbuzuje dojem nefunkčnosti.

14.5.5.4

Události

Uspořádání této sekce je přehledné a umožňuje snadnou orientaci. k ještě větší
přehlednosti by prospělo výraznější uspořádání informací o jednotlivých konferencích –
v současné podobě jsou „slité“ dohromady, příliš zhuštěné a nedostatečně strukturované.
Prospělo by jim například použití barevného odlišení jednotlivých informací nebo
tabulkové uspořádání a oddělení jejich jednotlivých částí.
V sekci Události, podobně jako v sekci odkazy, dobře slouží funkce „Filtr“, která navíc
umožňuje přesně vymezit časové období. Její plné funkčnosti však brání skutečnost, že se
filtrování spustí hned při výběru oboru, tedy dříve, než stihne uživatel zadat časový
horizont.

14.5.5.5

Registrace

Registrace, ač relativně snadná, obsahuje poměrně závažné nedostatky z hlediska
použitelnosti:
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Prvním výrazným nedostatkem registračního procesu je přechod do
úplně jiného prostředí (redakční systém Hyperion), který je pro
uživatele matoucí.



Když se uživatel zorientuje, musí vyplnit registrační formulář. U toho
však nejsou vyznačena povinná pole (jméno, přihlašovací jméno a email), což lze také považovat za prohřešek proti zásadám použitelnosti
webu.



Zbytečně jsou pod registračním formulářem uvedena pole „account
manager“, „superuser“, atd., která zájemce o registraci stejně nemůže
změnit.



Po skončení registračního procesu uživatel i nadále zůstává na
„neznámém webu“, není dostatečně zřejmé, jak se dostat zpět na titulní
stránku Věda.cz.



Nedostatkem je také text „Uživatel: Jméno daného uživatele“, který
informuje o právě přihlášeném uživateli. Správně by zde měl být
uveden

text

„Uživatel:

Přihlašovací

jméno

daného

uživatele“.

v současné podobě působí text dojmem, že se má člověk přihlásit svým
pravým a nikoliv přihlašovacím jménem.

14.5.5.6

Přihlášení

Ani přihlašování již zaregistrovaného uživatele není bez chyb. Jeho hlavní nedostatky
jsou:


Přihlášení zavede uživatele opět na „jiný web“.



Staví před něj relativně komplikovaný redakční systém, ve kterém se
nachází mnoho položek, k nimž uživatel stejně nemá vzhledem ke svým
právům přístup.



Po odhlášení předloží Hyperion uživateli pouze přihlašovací formulář
a nepočítá s tím, že se chce uživatel ještě vrátit na web Věda.cz (na
stránce se nevyskytuje žádný odkaz na titulní stránku).

Obecně lze shrnout o přihlašování a používání redakčního systému Hyperion říci, že je
nevhodné pro běžné uživatele. Vrhne je do neznámého prostředí a nutí je pracovat
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s relativně složitým redakčním systémem. Celkově je tento proces příliš odstíněný od
zbytku webu a moc komplikovaný pro technicky méně zdatné uživatele.
Řešení:
Doplnili jsme nové funkce frontendu tak, aby běžný uživatel nebyl nucen do
administračního rozhraní vůbec vstoupit a potřebné funkce mu byly nabídnuty v jeho
známém prostředí.

14.6 Příloha 6 - Výsledná struktura předmětových
kategorií
Použité oborové členění bylo převzato z tradičního evropského oborového členění SILGE.
Jedním z důvodů bylo také to, že jej používá Úřad vlády ČR, se kterým plánujeme
spolupráci v oblasti sdílení dat. Toto členění je následující:

14.6.1

Oborové členění

SPOLEČENSKÉ VĚDY
- Hudební vědy

MATEMATIKA a FYZIKA

- Historie

- Obecná matematika

- Filosofie a náboženství

- Aplikovaná statistika, operační výzkum

- Literatura

- Teorie a systémy řízení

- Právní vědy

- Teorie informace, kryptologie

- Ekonomie, finance

- Teoretická fyzika

- Jazykověda

- Elementární částice a fyzika vys.energií

- Umění, architektura, kulturní dědictví
- Pedagogika a školství
- Psychologie
- Archeologie, antropologie
- Národopisné vědy, etnologie
- Politologie a politické vědy
- Knihovnictví, práce s informacemi
- Písemnictví, masmedia, audiovize
- Sociologie, demografie, sociální vědy
- Sport a aktivity volného času
- Bezpečnost a ochrana zdraví

- Jaderná, atomová a mol. fyzika,
urychlovače
- Optika, masery a lazery
- Akustika a kmity
- Mechanika
- Termodynamika
- Mechanika tekutin
- Fyzika plazmatu a výboje v plynech
- Fyzika pevných látek a magnetismus
- Astronomie a nebeská mechanika,
astrofyzika
- Biofyzika
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- Chemická fyzika
BIOLOGIE
- Botanika
- Zoologie
- Ekologie - společenstva
- Cytologie
- Genetika a molekulární biologie
- Imunologie
- Fyziologie
- Mikrobiologie, virologie
- Biotechnologie a bionika
CHEMIE

- Strojírenství
- Stavebnictví a architektura
- Hydrotechnika a vodohospodářství
- Elektronika a elektrotechnika
- Počítačový hardware a software
- Informatika, systémové inženýrství, IT
- Počítačová grafika a modelování
- Robotika a využití počítačů
- Energetika vč. jaderné energetiky
- Hutnictví
- Materiály a povrchové úpravy materiálu
- Zkušebnictví, řízení kvality
- Dopravní systémy pozemní

- Anorganická chemie

- Pohon, motory a paliva

- Analytická chemie, separace

- Aeronautika, aerodynamika, letectví

- Organická chemie
- Makromolekulární chemie

VĚDY o ZEMI, ATMOSFÉŘE, ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

- Biochemie

- Geologie a mineralogie

- Fyzikální chemie a teoretická chemie

- Vědy o atmosféře, meteorologie

- Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
- Průmyslová chemie a chemické
inženýrství
ZEMĚDĚLSTVÍ
- Zemědělská ekonomie
- Zemědělské stroje a stavby
- Pěstování rostlin, osevní postupy

- Seismologie, vulkanologie a struktura
Země
- Geochemie
- Hydrologie a limnologie
- Geodesie, geografie, zemský magnetismus
- Pedologie
- Báňský průmysl vč. těžby a zpracování
uhlí

- Hnojení, závlahy, zpracování půdy

- Znečištění a kontrola vzduchu

- Šlechtění rostlin

- Znečištění a kontrola vody

- Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
- Chov hospodářských zvířat
- Výživa hospodářských zvířat

- Kontaminace a dekontamin.půdy vč.
pesticidů
- Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola

- Šlechtění a plemenářství hospodářských
zvířat

- Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace

- Choroby a škůdci zvířat, veterinární
medicina

- Ochrana krajinných území

- Vliv životního prostředí na zdraví

- Lesnictví
- Rybářství
- Potravinářství

LÉKAŘSTVÍ
- Vnitřní lékařství
- Chirurgie vč. transplantologie

TECHNIKA a INŽENÝRSTVÍ

- Ortopedie a traumatologie
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- Kardiovaskulární nemoci

- Dermatologie a venerologie

- Onkologie

- Imunologie a genetické lékařství

- Stomatologie

- Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství

- ORL, oftalmologie

- Veterinární vědy

- Neurologie, neurochirurgie

- Alternativní medicína

- Gynekologie a porodnictví
- Pediatrie

VOJENSTVÍ

- Mikrobiologie

- Vzdušné síly a protiletecká obrana

- Farmakologie

- Pozemní síly

- Alergologie
- Anesteziologie

- Střel. zbraně, munice, výbušniny, boj.
vozidla

- Psychiatrie, sexuologie

- Raketová technika

- Patologie a soudní lékařství

- Navigace, spojení, detekce a protiopatření

- Lékařská chemie a biochemie

- Bezpečnost IT

- Radiologie

- Ponorkové zbraně

- Anatomie

- Chemické, biologické a radiační zbraně

- Histologie

- Nukleární zbraně

- Fyziologie a patofyziologie

- Strategie, taktika

- Hygiena

- Kosmické technologie

- Epidemiologie a infek.nemoci

14.6.2

Regionální členění

Vzhledem k tomu, že asi 90 procent regionálně zařaditelného obsahu spadá do oblasti
České republiky, je právě zde náš regionální strom nejpodrobněji rozpracován. Směrem
„do světa“ je pak tento strom méně detailní. Vypadá takto:
ČR

- Kladno

- Praha

- Praha-východ

- Středočeský kraj

- Praha-západ

- Mělník

- Plzeňský kraj

- Mladá Boleslav

- Domažlice

- Nymburk

- Klatovy

- Kolín

- Plzeň-jih

- Kutná Hora

- Rokycany

- Benešov

- Tachov

- Příbram

- Plzeň-město

- Beroun

- Plzeň-sever

- Rakovník

- Karlovarský kraj
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- Cheb

- Třebíč

- Karlovy Vary

- Žďár nad Sázavou

- Sokolov

- Jihomoravský kraj

- Ústecký kraj

- Blansko

- Děčín

- Brno-město

- Chomutov

- Brno-venkov

- Litoměřice

- Břeclav

- Louny

- Hodonín

- Most

- Vyškov

- Teplice

- Znojmo

- Ústí nad Labem

- Olomoucký kraj

- Liberecký kraj

- Jeseník

- Česká Lípa

- Olomouc

- Jablonec nad Nisou

- Prostějov

- Liberec

- Přerov

- Semily

- Šumperk

- Jihočeský kraj

- Moravskoslezský kraj

- České Budějovice

- Bruntál

- Český Krumlov

- Frýdek-Místek

- Jindřichův Hradec

- Karviná

- Písek

- Nový Jičín

- Prachatice

- Opava

- Strakonice

- Ostrava

- Tábor

- Zlínský kraj

- Královéhradecký kraj

- Kroměříž

- Hradec Králové

- Uherské Hradiště

- Jičín

- Vsetín

- Náchod

- Zlín

- Rychnov nad Kněžnou

Evropa

- Trutnov

- EU

- Pardubický kraj

- Belgie

- Chrudim

- Dánsko

- Pardubice

- Estonsko

- Svitavy

- Finsko

- Ústí nad Orlicí

- Francie

- Vysočina

- Holandsko

- Havlíčkův Brod

- Irsko

- Jihlava

- Itálie

- Pelhřimov

- Kypr
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- Litva

- Bulharsko

- Lotyšsko

- Chorvatsko

- Lucembursko

- Island

- Maďarsko

- Jugoslávie (Srbsko a Černá hora)

- Malta

- Makedonie

- Německo

- Moldavsko

- Polsko

- Norsko

- Portugalsko

- Rumunsko

- Rakousko

- Rusko

- Řecko

- Švýcarsko

- Slovensko

- Ukrajina

- Slovinsko

Ostatní

- Španělsko

- Afrika

- Švédsko

- Asie

- Velká Británie

- Austrálie a Oceánie

- Země mimo EU

- Jižní Amerika

- Albánie

- Severní Amerika kromě USA

- Andorra

USA

- Bělorusko

14.7 Příloha 7 - Rozpočet projektu
14.7.1
•

Výdaje v roce 2001

Vyčleněné prostředky ….. 570 tis. Kč




Úprava, údržba a provoz webové aplikace:



zavedení multikriteriálního vyhledávání podle zadaných filtrů,
další programátorské práce, web-design
105.000,-



konzultace s odbornými poradci,
60.000,-



internetové připojení pro server portálu,
35.000,-



právní služby, překladatelské služby,
30.000,-

Doplňování a aktualizace informačního obsahu:
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14.7.2



informace o databázových centrech, jejich popis, klasifikace
a začlenění
150.000,



správa částí obsahu portálu ve spolupráci s příslušnými vědeckými
komunitami
85.000,-

Celková režie:


polovina 10-ti měsíčního nájmu malé kanceláře, což je
předpokládaný základní prostor potřebný na realizaci projektu
30.000,-



režijní výdaje (energie, telekomunikace, spotřební materiál, odborná
literatura)
75.000,-

Výdaje v roce 2002



Vyčleněné prostředky ….. 635 tis. Kč



Úprava, údržba a provoz webové aplikace:



vytvoření interaktivních oborových průvodců, vytvoření
podpory pro skupinovou spolupráci uživatelů, další
programátorské práce, konzultace s odbornými poradci
130.000,-







14.7.3

internetové připojení pro server portálu, právní služby,
překladatelské služby
55.000,-

Doplňování a aktualizace informačního obsahu:


informace o dalších databázových centrech, jejich popis, klasifikace
a začlenění
240.000,-



správa částí obsahu portálu ve spolupráci s příslušnými vědeckými
komunitami
105.000,-

Celková režie:


polovina ročního nájmu malé kanceláře
35.000,-



režijní výdaje (energie, telekomunikace, spotřební materiál, odborná
literatura)
70.000,-

Výdaje v roce 2003



Vyčleněné prostředky ….. 655 tis. Kč



Úprava, údržba a provoz webové aplikace:



další programátorské práce, konzultace s odbornými poradci
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internetové připojení pro server portálu, právní služby,
překladatelské služby
55000,-

Doplňování a aktualizace informačního obsahu:


finalizace informací o databázových centrech
305.000,-



správa částí obsahu portálu ve spolupráci s příslušnými vědeckými
komunitami



110.000,-

Celková režie:


polovina ročního nájmu malé kanceláře
35.000,-



režijní výdaje (energie, telekomunikace, spotřební materiál, odborná
literatura)
75.000,-
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14.8 Příloha 8 – Datový model databáze expertů na portálu Věda.cz
Zde je ukázka datového modelu pro databázi expertů, která je budována na portále Věda.cz, připraveného v programu CASE Studio 2:

14.9 Příloha 9 - Technické podmínky provozu
redakčního systému Hyperion
1. Popis HW nároků (formou výkonového a kapacitního ekvivalentu) na nasazení
a provoz RS s přihlédnutím k popsanému obsahu prezentace a sizingu.
Strukturování údajů podle nároků případných variant RS a/nebo použití
rozšiřujících modulů.
a. Popis minimální HW konfigurace.
Jeden procesor, Intel Pentium 4, 2 GHz RAM, 512 MB, 60 GB disk,
síťová karta 100 Mb.
b. Popis optimální HW konfigurace
Dva servery (pro potřeby aplikačního a databázového serveru) osazené:
2 x AMD Opteron DualCore 2 GHz; paměť: 4 GB RAM; disky: 2 x 73 GB
SCSI (RAID)
2. Popis SW nároků na nasazení a provoz RS. Specifikace potřebného OS
a dalšího SW potřebného pro běh RS (databázový server, vizuální nástroje,
nástroje pro správu verzí apod.), který není součástí dodávky RS.
Strukturování údajů podle nároků případných variant RS a/nebo použití
rozšiřujících modulů.
a. Operační systémy.
OS Linux (např. SUSE 10)
b. Databázové servery.
PostgreSQL 7.4.2
c. Ostatní SW
JBoss 5.2 (aplikační server), Java SDK 1.6

Martin Souček: Disertační práce

14.10 Příloha 10 - Celkový výpis realizované
rešeršní úlohy
Následuje výpis z realizované rešeršní úlohy, která byl provedena v systému Dialog
a je popsána v kapitole 3:
? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or construct?)
Your SELECT statement is:
SS (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR PROJECT? OR
CONSTRUCT?)
Items File
----- ---7 1: ERIC_1965-2007/May
45 2: INSPEC_1898-2007/Jul W2
1 5: Biosis Previews(R)_1926-2007/Jul W3
3 6: NTIS_1964-2007/Jul W5
10 7: Social SciSearch(R)_1972-2007/Jul W3
36 8: Ei Compendex(R)_1884-2007/Jul W3
105 9: Business & Industry(R)_Jul/1994-2007/Jul 19
1 11: PsycINFO(R)_1887-2007/Apr W1
60 13: BAMP_2007/Jul W4
91 15: ABI/Inform(R)_1971-2007/Jul 24
514 16: Gale Group PROMT(R)_1990-2007/Jul 24
27 18: Gale Group F&S Index(R)_1988-2007/Jul 20
726 20: Dialog Global Reporter_1997-2007/Jul 24
4 27: Foundation Grants Index_1990-2007/May
17 34: SciSearch(R) Cited Ref Sci_1990-2007/Jul W4
3 35: Dissertation Abs Online_1861-2007/Jul
8 45: EMCare_2007/Jul W3
43 47: Gale Group Magazine DB(TM)_1959-2007/Jul 12
1 50: CAB Abstracts_1972-2007/Jun
1 51: Food Sci.&Tech.Abs_1969-2007/Jul W4
1 63: Transport Res(TRIS)_1970-2007/Jun
11 65: Inside Conferences_1993-2007/Jul 24
2 73: EMBASE_1974-2007/Jul 18
14 75: TGG Management Contents(R)_86-2007/Jul W3
6 80: TGG Aerospace/Def.Mkts(R)_1982-2007/Jul 18
21 88: Gale Group Business A.R.T.S._1976-2007/Jul 18
3 95: TEME-Technology & Management_1989-2007/Jul W3
1 98: General Sci Abs_1984-2007/Jul
4 101: Disclosure Database(R)_2007/Jul W4
2 104: AeroBase_1999-2007/Jun
20 111: TGG Natl.Newspaper Index(SM)_1979-2007/Jul 18
1 112: UBM Industry News_1998-2004/Jan 27
4 118: ICONDA-Intl Construction_1976-2007/Jun
1 121: Brit.Education Index_1976-2007/Q4
1 132: S&P`s Daily News_1985-2007/Jul 23
2 133: S&P`s Corp.Descrip.+News_2007/Jul 20
2 141: Readers Guide_1983-2007/Jun
57 144: Pascal_1973-2007/Jul W3
566 148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2007/Jul 20
4 149: TGG Health&Wellness DB(SM)_1976-2007/Jul W3
6 155: MEDLINE(R)_1950-2007/Jul 23
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1 174: Pharm-line(R)_1978-2002/Dec W3
5 225: DIALOG(R) Domain Names 1997 - Sep. 2004
1 234: Marquis Who`s Who(r)_2007/Mar
1 245: WATERNET(TM)_1971-2007Mar
3 249: Mgt. & Mktg. Abs._1976-2007Apr W5
3 256: TecInfoSource_82-2007/Aug
60 258: AP News Jul_2000-2007/Jul 25
2 261: UPI News_1999-2005/Nov 17
26 262: CBCA Fulltext_1982-2007/Jul 16
1 264: DIALOG Defense Newsletters_1989-2007/Jul 24
30 266: FEDRIP_2007/Jun
107 275: Gale Group Computer DB(TM)_1983-2007/Jul 20
1 292: GEOBASE(TM)_1980-2007/Jul W3
5 348: EUROPEAN PATENTS_1978-2007/ 200729
20 349: PCT FULLTEXT_1979-2007/UB=20070719UT=20070712
1 387: The Denver Post_1994-2007/Jul 24
1 399: CA SEARCH(R)_1967-2007/UD=14705
1 410: Dialog Comm.-of-Interest Newsletters 2007_/Feb
1 416: Dialog Company Name Finder(TM)_2006/Mar
1 432: Tampa Tribune_1998-2007/Jul 19
1 435: Art Abstracts_1984-2007/Jun
2 437: Education Abstracts_1983-2007/Jun
8 438: Library Lit. & Info. Science_1984-2007/Jun
16 440: Current Contents Search(R)_1990-2007/Jul 24
1 471: New York Times Fulltext_1980-2007/Jul 27
1 479: Gale Group Company Intelligence(R)_2007/Jul 19
16 483: Newspaper Abs Daily_1986-2007/Jul 25
8 485: Accounting & Tax DB_1971-2007/Jul W3
1 492: Arizona Repub/Phoenix Gaz_19862002/Jan 06
3 505: Asian Co. Profiles_2007/Jun
10 512: ITI Telecomms Reports_2006/Jun
1 514: DIALOG Investment Res. Index_1995-2007/Jul 24
68 545: Investext(r)Archive_1982-2007/MAR 31
32 551: TFSD Worldwide M&A_1980-2007/Jul 12
12 553: Wilson Bus. Abs._1982-2007/Jul
7 554: TFSD J v & Alliances_1990-2007/Jul 11
1 556: Mergent Company Snapshots_2001-2006/Mar
5 557: Mergent Company News Reports_1996-2007/Jun 29
2 559: CORPTECH Dir of Tech Companies_2007/Jan
2 564: ICC Brit.Co.Ann.Rpts_1984-2004/Jun 22
26 570: Gale Group MARS(R)_1984-2007/Jul 19
12 583: Gale Group Globalbase(TM)_1986-2002/Dec 13
1 589: FI Defense Market Intelligence_2007/Jul 11
2 590: KOMPASS Western Europe_2007/JUL
1 592: KOMPASS Asia/Pacific_2007/MAR
1 605: U.S. Newswire_1999-2007/Jul 25
8 606: Africa News_1999-2007/Jul 25
33 608: KR/T Bus.News._1992-2007/Jul 25
31 609: Bridge World Markets_2000-2001/Oct 01
259 610: Business Wire_1999-2007/Jul 25
222 613: PR Newswire_1999-2007/Jul 25
1 614: AFP English Wire_1999-2007/Jul 25
13 616: Canada NewsWire_1999-2001/Mar 09
2 617: South American Business Info._1999-2007/Jul 24
1 618: Xinhua News_1999-2007/Jul 25
100 619: Asia Intelligence Wire_1995-2007/Jul 24
3 620: EIU:Viewswire_2007/Jul 24
359 621: Gale Group New Prod.Annou.(R)_1985-2007/Jul 20
5 623: Business Week_1985-2007/Jul 19
11 624: McGraw-Hill Publications_1985-2007/Jul 23
2 627: EIU: Country Analysis_2007/Jul 24
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4 631: Boston Globe_1980-2007/Jul 20
38 635: Business Dateline(R)_1985-2007/Jul 24
85 636: Gale Group Newsletter DB(TM)_1987-2007/Jul 24
10 637: Journal of Commerce_1986-2007/Jul 31
6 640: San Francisco Chronicle_1988-2007/Jul 22
3 648: TV and Radio Transcripts_1997-2007/Jul W4
91 654: US PAT.FULL._1976-2007/JUL 19
2 660: Federal News Service_1991-2002/Jul 02
15 674: Computer News Fulltext_1989-2006/Sep W1
12 696: DIALOG Telecom. Newsletters_1995-2007/Jul 24
1 707: The Seattle Times_1989-2007/Jul 22
3 710: Times/Sun.Times(London)_Jun 1988-2007/Jul 24
1 713: Atlanta J/Const._1989-2007/Jul 22
2 714: (Baltimore) The Sun_1990-2007/Jul 24
2 722: Cincinnati/Kentucky Post_1990-2007/Jul 21
15 727: Canadian Newspapers_1990-2007/Jul 25
17 728: Asia/Pac News_1994-2005/Dec W2
1 733: The Buffalo News_1990- 2007/Jul 22
1 735: St. Petersburg Times_1989- 2007/Jul 22
1 743: (New Jersey)The Record_1989-2007/Jul 24
1 750: Emerging Mkts & Middle East News_1995-2005/Dec 13
3 755: New Zealand Newspapers_1995-2007/Jul 25
3 761: Datamonitor Market Res._1992-2007/Jul
1 764: BCC Market Research_1989-2007/Jul
70 781: ProQuest Newsstand_1998-2007/Jul 25
1 813: PR Newswire_1987-1999/Apr 30
1 979: Milwaukee Jnl Sentinel Apr_1998-2007/Jul 24
130 files have one or more items; file list includes 431 files.
One or more terms were invalid in one file.

? rank files
Your last SELECT statement was:
SS (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR PROJECT? OR CONSTRUCT?)
Ref Items File
--- ----- ---N1
726 20: Dialog Global Reporter_1997-2007/Jul 24
N2
566 148: Gale Group Trade & Industry DB_1976-2007/Jul 20
N3
514 16: Gale Group PROMT(R)_1990-2007/Jul 24
N4
359 621: Gale Group New Prod.Annou.(R)_1985-2007/Jul 20
N5
259 610: Business Wire_1999-2007/Jul 25
N6
222 613: PR Newswire_1999-2007/Jul 25
N7
107 275: Gale Group Computer DB(TM)_1983-2007/Jul 20
N8
105 9: Business & Industry(R)_Jul/1994-2007/Jul 19
N9
100 619: Asia Intelligence Wire_1995-2007/Jul 24
N10
91 15: ABI/Inform(R)_1971-2007/Jul 24
N11
91 654: US PAT.FULL._1976-2007/JUL 19
N12
85 636: Gale Group Newsletter DB(TM)_1987-2007/Jul 24
N13
70 781: ProQuest Newsstand_1998-2007/Jul 25
N14
68 545: Investext(r)Archive_1982-2007/MAR 31
N15
60 13: BAMP_2007/Jul W4
N16
60 258: AP News Jul_2000-2007/Jul 25
N17
57 144: Pascal_1973-2007/Jul W3
N18
45 2: INSPEC_1898-2007/Jul W2
N19
43 47: Gale Group Magazine DB(TM)_1959-2007/Jul 12
N20
38 635: Business Dateline(R)_1985-2007/Jul 24
N21
36 8: Ei Compendex(R)_1884-2007/Jul W3
N22
33 608: KR/T Bus.News._1992-2007/Jul 25
N23
32 551: TFSD Worldwide M&A_1980-2007/Jul 12
N24
31 609: Bridge World Markets_2000-2001/Oct 01
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N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50
N51
N52
N53
N54
N55
N56
N57
N58
N59
N60
N61
N62
N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72
N73
N74
N75
N76
N77
N78
N79
N80
N81
N82
N83
N84
N85

30 266: FEDRIP_2007/Jun
28 211: Gale Group Newsearch(TM)_2007/Jul 20
27 18: Gale Group F&S Index(R)_1988-2007/Jul 20
26 262: CBCA Fulltext_1982-2007/Jul 16
26 570: Gale Group MARS(R)_1984-2007/Jul 19
21 88: Gale Group Business A.R.T.S._1976-2007/Jul 18
20 111: TGG Natl.Newspaper Index(SM)_1979-2007/Jul 18
20 349: PCT FULLTEXT_1979-2007/UB=20070719UT=20070712
17 34: SciSearch(R) Cited Ref Sci_1990-2007/Jul W4
17 728: Asia/Pac News_1994-2005/Dec W2
16 440: Current Contents Search(R)_1990-2007/Jul 24
16 483: Newspaper Abs Daily_1986-2007/Jul 25
15 674: Computer News Fulltext_1989-2006/Sep W1
15 727: Canadian Newspapers_1990-2007/Jul 25
14 75: TGG Management Contents(R)_86-2007/Jul W3
13 616: Canada NewsWire_1999-2001/Mar 09
12 553: Wilson Bus. Abs._1982-2007/Jul
12 583: Gale Group Globalbase(TM)_1986-2002/Dec 13
12 696: DIALOG Telecom. Newsletters_1995-2007/Jul 24
11 65: Inside Conferences_1993-2007/Jul 24
11 624: McGraw-Hill Publications_1985-2007/Jul 23
10 7: Social SciSearch(R)_1972-2007/Jul W3
10 512: ITI Telecomms Reports_2006/Jun
10 637: Journal of Commerce_1986-2007/Jul 31
8 45: EMCare_2007/Jul W3
8 438: Library Lit. & Info. Science_1984-2007/Jun
8 485: Accounting & Tax DB_1971-2007/Jul W3
8 606: Africa News_1999-2007/Jul 25
7 1: ERIC_1965-2007/May
7 554: TFSD J v & Alliances_1990-2007/Jul 11
6 80: TGG Aerospace/Def.Mkts(R)_1982-2007/Jul 18
6 155: MEDLINE(R)_1950-2007/Jul 23
6 640: San Francisco Chronicle_1988-2007/Jul 22
5* 225: DIALOG(R) Domain Names 1997 - Sep. 2004
5 348: EUROPEAN PATENTS_1978-2007/ 200729
5 557: Mergent Company News Reports_1996-2007/Jun 29
5 623: Business Week_1985-2007/Jul 19
4 27: Foundation Grants Index_1990-2007/May
4 101: Disclosure Database(R)_2007/Jul W4
4 118: ICONDA-Intl Construction_1976-2007/Jun
4 149: TGG Health&Wellness DB(SM)_1976-2007/Jul W3
4 631: Boston Globe_1980-2007/Jul 20
3 6: NTIS_1964-2007/Jul W5
3 35: Dissertation Abs Online_1861-2007/Jul
3 95: TEME-Technology & Management_1989-2007/Jul W3
3 249: Mgt. & Mktg. Abs._1976-2007Apr W5
3 256: TecInfoSource_82-2007/Aug
3 505: Asian Co. Profiles_2007/Jun
3 620: EIU:Viewswire_2007/Jul 24
3 648: TV and Radio Transcripts_1997-2007/Jul W4
3 710: Times/Sun.Times(London)_Jun 1988-2007/Jul 24
3 755: New Zealand Newspapers_1995-2007/Jul 25
3 761: Datamonitor Market Res._1992-2007/Jul
2 73: EMBASE_1974-2007/Jul 18
2 104: AeroBase_1999-2007/Jun
2 133: S&P`s Corp.Descrip.+News_2007/Jul 20
2 141: Readers Guide_1983-2007/Jun
2 261: UPI News_1999-2005/Nov 17
2 437: Education Abstracts_1983-2007/Jun
2 559: CORPTECH Dir of Tech Companies_2007/Jan
2 564: ICC Brit.Co.Ann.Rpts_1984-2004/Jun 22
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N86
2 590: KOMPASS Western Europe_2007/JUL
N87
2 617: South American Business Info._1999-2007/Jul 24
N88
2 627: EIU: Country Analysis_2007/Jul 24
N89
2 660: Federal News Service_1991-2002/Jul 02
N90
2 714: (Baltimore) The Sun_1990-2007/Jul 24
N91
2 722: Cincinnati/Kentucky Post_1990-2007/Jul 21
N92
1 5: Biosis Previews(R)_1926-2007/Jul W3
N93
1 11: PsycINFO(R)_1887-2007/Apr W1
N94
1 50: CAB Abstracts_1972-2007/Jun
N95
1 51: Food Sci.&Tech.Abs_1969-2007/Jul W4
N96
1 63: Transport Res(TRIS)_1970-2007/Jun
N97
1 98: General Sci Abs_1984-2007/Jul
N98
1 112: UBM Industry News_1998-2004/Jan 27
N99
1 121: Brit.Education Index_1976-2007/Q4
N100
1 132: S&P`s Daily News_1985-2007/Jul 23
N101
1 174: Pharm-line(R)_1978-2002/Dec W3
N102
1 234: Marquis Who`s Who(r)_2007/Mar
N103
1 245: WATERNET(TM)_1971-2007Mar
N104
1 264: DIALOG Defense Newsletters_1989-2007/Jul 24
N105
1 292: GEOBASE(TM)_1980-2007/Jul W3
N106
1 387: The Denver Post_1994-2007/Jul 24
N107
1 399: CA SEARCH(R)_1967-2007/UD=14705
N108
1 410: Dialog Comm.-of-Interest Newsletters 2007_/Feb
N109
1 416: Dialog Company Name Finder(TM)_2006/Mar
N110
1 432: Tampa Tribune_1998-2007/Jul 19
130 files have one or more items; file list includes 431 files.
SYSTEM:OS - DIALOG OneSearch
File 275:Gale Group Computer DB(TM) 1983-2007/Jul 20
(c) 2007 The Gale Group
File 15:ABI/Inform(R) 1971-2007/Jul 24
(c) 2007 ProQuest Info&Learning
File 144:Pascal 1973-2007/Jul W3
(c) 2007 INIST/CNRS
File 8:Ei Compendex(R) 1884-2007/Jul W3
(c) 2007 Elsevier Eng. Info. Inc.
File 34:SciSearch(R) Cited Ref Sci 1990-2007/Jul W4
(c) 2007 The Thomson Corp
File 440:Current Contents Search(R) 1990-2007/Jul 24
(c) 2007 The Thomson Corp
File 674:Computer News Fulltext 1989-2006/Sep W1
(c) 2006 IDG Communications
*File 674: File 674 is closed (no longer updates).
File 553:Wilson Bus. Abs. 1982-2007/Jul
(c) 2007 The HW Wilson Co
File 696:DIALOG Telecom. Newsletters 1995-2007/Jul 24
(c) 2007 Dialog
File 438:Library Lit. & Info. Science 1984-2007/Jun
(c) 2007 The HW Wilson Co
File 1:ERIC 1965-2007/May
(c) format only 2007 Dialog
File 256:TecInfoSource 82-2007/Aug
(c) 2007 Info.Sources Inc
Set Items Description
--- ----- -----------

? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or construct?)
S1
S2
S3
S4
S5

854455 WEB
166737 PORTAL?
4780465 DEVELOPMENT
5519469 DESIGN?
1912641 PROJECT?
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S6 2179611 CONSTRUCT?
S7 381 (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR
PROJECT? OR CONSTRUCT?)

?. rank jn

RANK No. Items Term
-------- ----- ---1 30 COMPUTERWORLD
2 16 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
3 14 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATIO
4 12 NEWSBYTES
5 8 COMPUTER RESELLER NEWS
6 8 NETWORK WORLD
7 7 EWEEK
8 7 INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES
9 7 INFORMATIONWEEK
10 6 LIBRARY TRENDS
11 6 WIRELESS NEWS
12 5 BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATI
13 5 COMPUTER WEEKLY
14 5 ELECTRONIC ENGINEERING TIMES
15 5 INFOWORLD
16 5 TELECOMWORLDWIRE
17 4 BUSINESS COMMUNICATIONS REVIEW
18 4 GOVERNMENT COMPUTER NEWS
19 4 INTERNETWEEK
20 4 J. LIBR. ADM.
21 4 JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATION
22 4 LECT. NOTES COMPUT. SCI.
23 4 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH
24 3 COMMUNICATIONS DAILY
25 3 COMPUTERGRAM INTERNATIONAL
26 3 CT'S VIDEO REPORT
27 3 ENT
28 3 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
29 3 INFORMATION & MANAGEMENT
30 3 INFORMATION TODAY
31 3 LIBR. TRENDS
32 3 PROCEEDINGS - FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENC
33 3 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
34 3 WORKFORCE MANAGEMENT
35 2 BANK SYSTEMS & TECHNOLOGY
36 2 BIBLIOTHEK
37 2 BUSINESS WEEK
38 2 COMMUNICATIONS NEWS
39 2 COMPUTERWORLD (FRAMINGHAM, MASS.)
40 2 CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIE
41 2 CRN
42 2 DECISION SUPPORT SYSTEMS
43 2 ELECTRONIC NEWS (1991)
44 2 HEALTH MANAGEMENT TECHNOLOGY
45 2 INF. WISS. PRAX.
46 2 INFOR. TECHNOL. LIBR.
47 2 INFORMATION WISSENSCHAFT UND PRAXIS
48 2 INSTITUTIONAL INVESTOR
49 2 INSURANCE & TECHNOLOGY
50 2 INT. CAT. BIBLIOGR. CONTROL
51 2 INTERNATIONAL CATALOGUING AND BIBLIOGRAPHIC CO
52 2 J. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL.
53 2 JOURNAL OF CASES ON INFORMATION TECHNOLOGY
54 2 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (INCLUDING S
55 2 LIBR. HI TECH
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

LIBR. INF. SCI. RES.
LIBRARY HI TECH
MEDICAL INFORMATICS AND THE INTERNET IN MEDICI
MSI
NEW MEDIA AGE
NEW REV. INF. NETW.
NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA
NEW REVIEW OF INFORMATION NETWORKING
ONLINE
ONLINE INF. REV. : (PRINT)
ONLINE INFORMATION REVIEW : (PRINT)
PC MAGAZINE
PROC. IEEE INT. CONF. TECHNOL. COMM. SER.
PROCEEDINGS - 2005 IEEE INTERNATIONAL CONFEREN
PROCEEDINGS OF THE ASIST ANNUAL MEETING
SOFTWARE INDUSTRY REPORT
TELEPHONY
TELEVISION DIGEST
VINE. VERY INFORMAL NEWSLETTER ON LIBRARY AUTO
VINE, VERY INF. NEWSL. LIBR. AUTOM.
ACCESS CONTROL & SECURITY SYSTEMS INTEGRATION
ACM INT. CONF. PROC. SER.
ACM INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING SERIES
ADV. COMPUT. BIOENG.
ADVANCES IN COMPUTATIONAL BIOENGINEERING

? ss (web (w) portal?) (2N) (development or design? or project? or construct?)
Processing
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

127401 WEB
10074 PORTAL?
1128047 DEVELOPMENT
2474314 DESIGN?
540336 PROJECT?
869481 CONSTRUCT?
81 (WEB (W) PORTAL?) (2N) (DEVELOPMENT OR DESIGN? OR
PROJECT? OR CONSTRUCT?)

?. rank jn

Started processing RANK
Completed Ranking 81 records
DIALOG RANK Results
-------------------RANK: S7/1-81 Field: JN= File(s): 4,8
(Rank fields found in 56 records -- 91 unique terms) Page 1 of 12
RANK No. Items Term
-------- ----- ---1 4 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATIO
2 4 LECT. NOTES COMPUT. SCI.
3 3 PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
4 2 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
5 2 J. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL.
6 2 J. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL. (USA)
7 2 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
8 2 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (INCLUDING S
9 2 LIBR. INF. SCI. RES. (USA)
10 2 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH
11 2 NEW REVIEW OF HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA
12 2 PROC. IEEE INT. CONF. TECHNOL. COMM. SER.
13 2 PROCEEDINGS - FRONTIERS IN EDUCATION CONFERENC
14 2 PROCEEDINGS - 2005 IEEE INTERNATIONAL CONFEREN
15 1 ACM INT. CONF. PROC. SER.
16 1 ACM INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING SERIES
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ADV. COMPUT. BIOENG.
ADVANCES IN COMPUTATIONAL BIOENGINEERING
ANNU INT CONF IEEE ENG MED BIOL PROC
ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE EN
BEIJING LIGONG DAXUE XUEBAO
BEIJING LIGONG DAXUE XUEBAO/TRANSACTION OF BEI
BJHC&IM-BR. J. HEALTHC. COMPUT. INF. MANAG. (U
BJHC&IM-BRITISH JOURNAL OF HEALTHCARE COMPUTIN
BULL. AM. SOC. INF. SCI. TECHNOL. (USA)
BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATI
BUS. COMMUN. REV. (USA)
BUSINESS COMMUNICATIONS REVIEW
COLL. PAP. INFOTODAY 2002
COLL. UNDERGRAD. LIBR. (USA)
COLLECTED PAPERS INFOTODAY 2002
COLLEGE & UNDERGRADUATE LIBRARIES
CONCURRENCY AND COMPUTATION PRACTICE & EXPERIE
CONCURRENCY COMPUT. PRACT. EXP. (UK)
CONCURRENCY COMPUT. PRACT. EXPER.
CONCURRENCY COMPUTATION PRACTICE AND EXPERIENC
ENG. DES. GRAPH. J.
ENGINEERING DESIGN GRAPHICS JOURNAL
EXPERT SYS APPL
EXPERT SYST. APPL. (UK)
ICEIS PROC. SIXTH INT. CONF. ENTERP. INF. SYST
ICEIS 2004 - PROCEEDINGS OF THE SIXTH INTERNAT
ICWE SIXTH INT. CONF. WEB ENG.
ICWE'06: THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INF
INF MANAGE
INF. TECHNOL. CONTROL (LITHUANIA)
INF. TECHNOL. LIBR. (USA)
INFORMATICA
INFORMATICA (LJUBLJANA)
INFORMATICA (SLOVENIA)
INFORMATION AND MANAGEMENT
INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL
INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES
INT CONF INF KNOWLEDGE MANAGE
INT. ASTRONAUTICAL FED. INT. ASTROANAUTICAL CO
INT. INF. LIBR. REV. (UK)
INTERACTIONS
INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATION - 56TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND KN
INTERNATIONAL INFORMATION AND LIBRARY REVIEW
J. COMPUT. HIGHER EDUC. (USA)
JOURNAL OF COMPUTING IN HIGHER EDUCATION
LIBR. TRENDS (USA)
LIBRARY TRENDS
MASONRY CONSTR. WORLD MASONRY
MASONRY CONSTRUCTION THE WORLD OF MASONRY
MED. INFORM. INTERNET MED. (UK)
MEDICAL INFORMATICS AND THE INTERNET IN MEDICI
MSI
NEW REV HYPERMEDIA MULTIMEDIA
NEW REV. HYPERMED. MULTIMED. (UK)
ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJA (SLOVENIA)
PROC FRONT EDUC CONF
PROC. ASME DES. ENG. TECH. CONF.
PROC. FRONT. EDUC. CONF. FIE
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78
79
80
81
82
83
84
85
86

1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROC. IASTED INT. CONF. WEB TECHNOL. APPLIC. S
PROC. IEEE INT. CONF. WEB SERV.
PROC. INT. CONF. INF. KNOWL. ENG. IKE
PROC. INT. CONF. INF. TECHNOL. INTERFACES ITI
PROC. INTERNAT. CONF. WEB SERV.
PROC. SEVENTH IASTED INT. CONF. COMPUT. ADV. T
PROCEEDINGS - IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
PROCEEDINGS OF THE ASME DESIGN ENGINEERING TEC
PROCEEDINGS OF THE IASTED INTERNATIONAL CONFER
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