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Abstrakt

Práce se zaměřuje na systémy využívající folksonomie – věcné pořádání tvořené na 

základě kolektivní  inteligence. Je zde zpracován teoretický úvod do problematiky 

včetně přehledu použité  terminologie.  Dále jsou zmapovány a popsány aktuálně 

existující  folksonomické  systémy.  Zpracovávány  jsou  zejména  systémy  pro 

kooperativní správu záložek, systémy pro kooperativní katalogizaci a systémy pro 

koopertivní  správu  citací.  Sledovány  a  hodnoceny  jsou  vlastnosti  jejich 

uživatelského  rozhraní  s  důrazem  na  indexaci,  správu  záznamů  a  vyhledávání. 

Poslední část se zabývá výhodami a nevýhodami folksonomií zejména ve vztahu k 

akademickému prostředí.

Abstract

The Thesis is focused on systems using folksonomy – the knowledge organization 

based  on  collective  intelligence.  The  theoretical  introduction  to  the  problem 

includes the overview of the used terminology. Current folksonomic systems are 

reviewed and described. The Thesis is focused especially on social  bookmarking 

systems,  social  cataloging systems and systems for  social  citations.  Features of 

user interfaces are described and evaluated with the emphasis on indexing, record 

management and retrieval. In the last part, the advantages and disadvantages of 

folksonomies are considered, especially within the academic background.
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Předmluva

Tato  práce  je  zaměřena  teoretické  zkoumání  tzv.  folksonomických  systémů  a 

potenciálu,  který  tyto  systémy  mají  pro  knihovnickou  praxi  a  to  zejména 

v akademické  sféře.   Trend  aktivních  uživatelů účastnících  se  nejen  procesu 

„konzumace“ informace,  ale  i  jejího vytváření,  indexace a aktivního vyhledávání 

úzce  souvisí  se  současným  trendem   rychlého  rozvoje  informačních  a 

komunikačních technologií a jejich integrálního zapojení do běžného života.  Na to 

navazuje trend webu 2.0 – těžko definovatelného, ale všudypřítomného fenoménu, 

který podstatným způsobem formuje dnešní  internet. V jeho rámci je uživatelům 

poskytováno široké spektrum služeb, jež mají v základu společné jedno – tvůrcem 

obsahu je sám uživatel. Folksonomické systémy jsou – velice zjednodušeně řečeno – 

jednou z těchto služeb, která uživatelům dovoluje vytvářet si osobní systém třídění 

a pořádání dokumentů. 

Jak web 2.0, tak folksonomie vzbuzují v odborném prostředí poměrně silné emoce. 

Často se setkáváme s názorem, že se jedná o pouhou marketingovou vějičku bez 

významného praktického užitku. Časté je i přesvědčení, že uživatelé přece nejsou 

profesionálními  katalogizátory  a indexátory,  a není  jim proto  možné svěřit  popis 

dokumentu.  Za  těmito  názory  jistě  stojí  oprávněná  obava  z chaosu  a  z popření 

všech  časem prověřených  pravidel,  jež  formují  dnešní  informační  a  knihovnické 

systémy.  Nicméně  z čistě  pragmatického  hlediska  je  možno  konstatovat,  že 

folksonomické systémy existují  a očividně přinášejí  svým uživatelům užitek. Tato 

práce se pokouší zodpovědět jednoduchou otázku – v čem tento užitek spočívá a 

mohou být folksonomie využity v rámci knihovnictví a dalších informačních služeb? 

Práce  je  rozdělena  do  tří  celků.  První  kapitola  se  zabývá  zejména  teoretickým 

vymezením  pojmu  folksonomie,  a  to  včetně  charakteristiky  jejích  základních 

vlastností. Je naznačen i vztah mezi folksonomiemi a fenoménem nazývaným web 

2.0.  Dále  je  zde  uveden stručný  přehled  terminologie  používané  v  této  oblasti. 

Terminologická část si neklade za cíl stanovit závazné české ekvivalenty termínů, 

spíše se soustředí na poskytnutí základní orientace v použité terminologii. 

Druhá  část  je  věnována  klasifikaci  a  hodnocení  aktuálně  existujících  systémů 

využívajících folksonomie. V rámci ní je proveden průzkum a porovnání tří kategorií 

systémů.  První  skupinou  jsou  systémy  pro  kooperativní  správu  záložek.  Tyto 

systémy  jsou  nejznámější  a  nejrozšířenější  praktickou  aplikací  folksonomií. 

Vzhledem k jejich velkému množství byl vybrán pouze určitý reprezentativní vzorek. 

Kritériem  pro  výběr  byla  zejména  známost  systémů  (zde  jsem  vycházela  se 

seznamů uvedených v rámci encyklopedie Wikipedia) a případně jejich výjimečnost 

v rámci skupiny. Vzorek byl dále doplněn o zástupce neanglickojazyčných systémů, 

kterým je český systém Jagg.  Vytvoření  vyčerpávajícího soupisu výše uvedených 
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systémů by mohlo být tématem samostatné diplomové práce. Druhou skupinou jsou 

systémy pro kooperativní klasifikaci. Vzhledem k nižšímu počtu obdobných systémů 

nebylo  provedeno  žádné  zúžení  sledovaného  vzorku,  nicméně  přesto  je  možné 

předpokládat, že v rámci celosvětové sítě existují systémy, jež v tomto průzkumu 

nejsou zahrnuty. Poslední skupinou jsou systémy pro kooperativní správu citací. Zde 

jsem pracovala se vzorkem volně dostupných systémů.

Kapitola  třetí  shrnuje  na  základě  zjištěných  poznatků  vlastnosti  folksonomií  ve 

vztahu k ostatním systémům věcného pořádání a také vzhledem k jejich možným 

přínosům. Zdůrazněny jsou i negativní stránky folksonomií a jejich omezení. Do této 

části byly zahrnuty i příklady možného automatizovaného zpracování folksonomií. 

Vzhledem k rozsahu této práce jsou uváděny pouze ilustrační příklady. Komplexní 

souhrn této problematiky by opět vyžadoval samostatnou diplomovou práci a také 

spadá spíše do oblasti informatiky. 

V rámci  práce  jsou  sledovány  zejména  ty  vlastnosti  folksonomií,  které  jsou 

podstatné pro knihovnictví a to se zvláštním důrazem na knihovnictví a informační 

služby  v akademické  oblasti.  Nicméně  folksonomie  jsou  obvykle  navázány  na 

obsahově heterogenní informační zdroje, což je důvodem, proč není možné v této 

oblasti  čistě  vymezit  hranici  akademického  prostředí.  Množství  zde  uvedených 

informací se tedy týká folksonomií a folksonomických systémů všeobecně a může 

být  aplikováno v jakékoli  doméně.  Hlavní  důraz byl  kladen na praktické  aspekty 

folksonomií,  a  to  na  základě  průzkumu  aplikací  folksonomií  v rámci  webových 

aplikací.

Diplomová práce vychází z příspěvků Aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní  

Jednotné  informační  brány  [] a  The  Implematation  of  Folksonomy  in  Metalib 

Applications  []  a  rozpracovává  teoretickou  část  v nich  nastíněné  problematiky. 

Praktické vlastnosti konkrétního navrhovaného systému byly popsány v diplomové 

práci  Lenky  Němečkové  Možnosti  aplikace  folksonomií  v  uživatelském  rozhraní  

odborných  knihovnicko-informačních  systémů  na  příkladu  Jednotné  informační  

brány []. 

Ráda bych na tomto místě také zmínila několik osob, které tuto práci neobyčejně 

ovlivnily. V první řadě je to vedoucí této práce Mgr. Josef Schwarz, který nejen že 

odborně zaštítil tuto práci, ale jím vedený seminář byl i prvním impulsem pro můj 

zájem o  tuto  problematiku.  Není  také  možno pominout  Bc.  Lenku Němečkovou, 

která je spoluautorkou obou výše uvedených prezentací a bez jejíž odborné podpory 

by tato práce pravděpodobně nikdy nevznikla.   
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Úvod

Věcné  pořádání  informací  a  znalostí  obsahuje  velké  množství  zajímavých  a 

efektivních  nástrojů,  které  umožňují  uživateli  najít  dokument  nikoli  na  základě 

nějakého  více  či  méně  jednoznačného  identifikátoru  (např.  názvu,  autora  nebo 

ISBN),  ale  za  pomoci  identifikátoru  informace  v  dokumentu  obsažené.  Není 

pravděpodobně možné najít v této oblasti jedno jediné univerzální a trvalé řešení, 

použitelné pro všechny druhy dokumentů a zejména pro všechny druhy uživatelů. 

Jedním  z  problémů  na  které   v  této  oblasti  narážíme,  je  otázka  uživatelské 

subjektivity. Každý uživatel vnímá dokument jiným způsobem, vyhledává dokument 

z jiných důvodů a často používá i jinou terminologii. Terminologie samotná se mění 

nejen  obor  od  oboru  ale  i  v  čase.  Tradiční  formy  indexace  dokumentu  nejsou 

(zejména  z  kapacitních  důvodů)  schopny  pojmout  všechny  tyto  změny.  Metody 

automatizované (např. zpracování plného textu) jsou používány s poměrně dobrými 

výsledky, ale jejich nevýhodou je chybějící lidský faktor – sémantickou stránku textu 

je stroj schopen zpracovat pouze částečně (nemluvě o multimediálním obsahu).

Folksonomie  jsou  novým  termínem,  který  se  objevil  v  souvislosti  s  rozšířením 

fenoménu nazývaného web 2.0.  Ve zkratce je možno říci,  že se jedná o věcnou 

indexaci, prováděnou za pomoci kolektivní inteligence uživatelů. Umožňují uživateli 

tvorbu individuálního věcného popisu dokumentu a zároveň i sdílení tohoto popisu s 

ostatními. Pravděpodobně největší výhodou je pak otevřenost takovýchto systémů a 

následná velmi rychlá adaptabilita na konkrétní uživatelskou komunitu, vývoj jazyka 

a  odborné  terminologie.  Takové  systémy  tedy  mnohem  více  odpovídají 

uživatelským potřebám a slovníku každého jednotlivého uživatele.

Není možno tvrdit,  že podobný princip (který je – narozdíl od termínu – poměrně 

starou záležitostí) může nahradit stávající systémy a komplexním způsobem vyřešit 

výše  zmíněnou  problematiku.  Nicméně  může  se  stát  užitečnou  a  použitelnou 

alternativou  klasického  věcného  pořádání  a  cenným  zdrojem  dat  pro 

automatizovanou indexaci. 
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1. Definice  a  vymezení  pojmu  folksonomie  a 

související terminologie

Samotný termín folksonomie byl prvně použit informačním architektem Thomasem 

Vander Walem, který spojil výrazy „folk“ a „taxonomy“ []. Ze sémantického hlediska 

je  folksonomie v jisté  výhodě vůči  poněkud zamlženému termínu web 2.0,  jehož 

uspokojivou definici je možno stanovit jen velice těžko. Folksonomii je naproti tomu 

možné  popsat  poměrně  jednoduše  jako  systém věcného  pořádání,  jenž  je  –  za 

pomoci  jistých  technických  prostředků  –  tvořen  kolektivní  inteligencí  uživatelů 

určitého systému. 

Česká  terminologická  databáze  knihovnictví  a  informační  vědy  (TDKIV)  definuje 

věcné pořádání informací jako: „Specifický proces pořádání informací, při kterém 

jsou  informace  získané  obsahovou  analýzou  dokumentu  vyjádřeny  pořádacími 

znaky  věcných  selekčních  jazyků.“  Věcný  selekční  jazyk  je  pak  popsán  jako: 

„Selekční jazyk používaný pro zpracování dokumentů pomocí věcných údajů s cílem 

umožnit vyhledávání dokumentů podle obsahu.“ [] Tato definice se týká zejména 

formalizovaných  a  profesionálních  systémů.  Na  druhé  straně  vymezení 

sémantického  pole  pojmu  stojí  například  definice,  kterou  uvádí  Gail  Hodge 

v publikaci  Systems of  Knowledge  Organization  for  Digital  Libraries:  „Knowledge 

organization systems are used to organize materials for the purpose of retrieval and  

to manage a collection. A KOS serves as a bridge between the user's information 

need and the material in the collection. With it, the user should be able to identify 

an object  of  interest  without  prior  knowledge of  its  existence.  Whether through 

browsing or direct searching,  whether through themes on a Web page or a site  

search  engine,  the  KOS  guides  the  user  through  a  discovery  process.1[]  Tato 

definice se soustředí  na široké spektrum nástrojů  a systémů, jež slouží  uživateli 

k nalezení a získání potřebné informace (či znalosti).  Rozšiřuje působení systémů 

organizace  informací  a  znalostí  z profesionálních  knihovnických  a  informačních 

systémů  na  pole  běžně  používaných  nástrojů,  jako  jsou  například  internetové 

vyhledávače  nebo  i  tradiční  papírové  encyklopedie.  Z   hlediska  folksonomií  je 

užitečné zdůraznit širší pojetí systémů věcného pořádání. Důvodem je skutečnost, 

že folksonomie jsou novým trendem vyrůstajícím z prostředí, které sice do určité 

míry přejímá vlastnosti tradičních knihovnických pořádacích systémů, ale zároveň 

1 Systémy věcného pořádání znalostí jsou používány k vyhledání a dodání informace 

a  ke  správě  sbírky.  Systémy  slouží  jako  most  mezi  uživatelskou  potřebou  a  

materiály  obsaženými  ve  sbírce.  S jejich  pomocí  by  měl  být  uživatel  schopen 

identifikovat objekt svého zájmu, aniž by měl předchozí povědomí o jeho existenci.  

Systém je průvodcem uživatele při objevování dokumentu, a to jak v případě, že 

databázi prohlíží, tak v případě přímého vyhledávání. [překlad: Pavlásková]
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v mnohém  jejich  hranice  překračuje  či  zcela  mění  některé  z dlouhodobě 

používaných  přístupů  k práci  s informacemi.  Nicméně  z praktického  hlediska  je 

účelné sledovat v této chvíli spíše užší hledisko, které je lépe uchopitelné, a přesto 

ještě – minimálně v českém prostředí – ne zcela popsané. 

1.2 Folksonomie ve vztahu k webu 2.0

Folksonomie bývají  často spojovány s fenoménem zvaným web 2.0, a to obvykle 

natolik těsně, že jsou považovány za jeden z jeho prvků. Otázka definice samotného 

webu 2.0 je velice komplikovaná, jistě by si zasloužila hlubší rozbor, nicméně však 

zcela přesahuje rámec této práce.2 Považuji proto za účelné vyzdvihnout pouze ty 

základní  znaky  tohoto  fenoménu,  které  se  vztahují  přímo  k folksonomiím  a 

výrazným způsobem ovlivňují jejich charakter.3

Těmito prvky rozumím zejména skutečnost, že obsah webu 2.0 je tvořen samotnými 

uživateli  [user  generated  content],  kolektivní  inteligence  uživatelů  není  jen 

nástrojem  tvorby  obsahu,  ale  i  určitým  samoopravným  mechanismem,  přičemž 

tento funguje pouze v případě, že počet uživatelů překročí určitou kritickou hranici 

[critical mass]. Obsah webu je tvořen a skládán z velké části na základě principu 

„long tail“ a jeho základem jsou rozsáhlé databáze doplněné aplikačním softwarem. 

Dále je třeba zmínit i princip mashups neboli aplikace kombinující data z různých 

zdrojů do jednoho kompaktního celku []. 

Nejmarkantnějším  příkladem  obsahu  tvořeného  samotnými  uživateli  je  online 

encyklopedie Wikipedia4, jejíž hesla i jejich strukturu tvoří a navrhují sami uživatelé. 

Encyklopedie existuje v mnoha jazykových mutacích a v současné době se již stala 

uznávaným  zdrojem  informací  nejen  pro  běžné,  ale  v některých  oblastech  (jak 

tématických,  tak  jazykových)  i  pro  odborné uživatele.  Kolektivní  inteligence jako 

taková  zde  není  jen  nástrojem  tvorby  obsahu,  ale  i  jistým  samoopravným 

mechanismem, který umožňuje vyhledání a opravu případné chyby nebo dokonce i 

pokusu o podkopání samotného systému. Je založena na jednoduchém předpokladu, 

že existuje-li  dostatečné množství  uživatelů systému, je ze statistického hlediska 

pravděpodobné, že většina z nich bude zastávat správný názor. Nejčastější formou 

2 Autorka se domnívá, že svým způsobem nejvýstižnější definici vytvořil antropolog Michael 

Wesch z Kansaské státní univerzity. Web 2.0 definoval formou videoklipu: Web 2.0 ... The 

Machine is Us/ing Us (http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE).

3 Vycházím přitom z článku Tima O’Reillyho: What Is Web 2.0 []  
4 Wikipedie  sice  nebývá  často  citována  v souvislosti  s folksonomiemi,  ale  je  ji  možno  za 

folksonomii  považovat a to už jen proto,  že jednotlivá hesla jsou zařazena do klasifikační 

struktury tvořené samotnými uživateli. Je nicméně třeba poznamenat, že i Wikipedie podléhá 

určité správě ze strany pověřených uživatelů.
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obsahu, který ve folksonomických systémech uživatelé tvoří, jsou tzv. tagy, neboli 

krátké textové popisky, které uživatelé přiřazují určitému objektu. 

K tomu, aby podobný systém založený na statistických principech fungoval, je třeba 

dostatečného  množství  uživatelů  (hovoří  se  o  dosažení  kritického  množství), 

dostatečná  dostupnost  sítě  Internet  a  dostatečná  úroveň  softwarového  a 

hardwarového  vybavení,  která  umožňuje  provoz  online  aplikací.  Této  úrovně  je 

třeba dosáhnout nejen v technické oblasti,  ale také v oblasti  finanční dostupnosti 

potřebného zařízení a služeb. Je nutno poznamenat, že velká většina aplikací webu 

2.0 je  založena na dobrovolné  kooperaci  uživatele,  který ji  doslova dotuje svým 

časem. Je proto podstatné, aby mu jeho aktivita nepřinášela mnoho dalších nákladů. 

Takřka  nutnou  podmínkou  vzniku  webu  2.0  je  díky  tomu  dostatečné  rozšíření 

vysokorychlostního  internetu v ideálním případě  placeného paušálně.  Je  otázkou, 

nakolik  podstatnou  podmínkou  je  informační  či  počítačová  gramotnost.  Je  sice 

samozřejmé, že od uživatele je vyžadována jistá zkušenost a obratnost při  práci 

s počítačem, ale na druhé straně je možno pozorovat, že aplikace se snaží o tvorbu 

maximálně  intuitivních  uživatelských  rozhraní,  která  se  naopak  pokoušejí  dát 

uživateli  možnosti,  které  byly  dříve  vyhrazeny  pouze  počítačovým  odborníkům 

(příkladem  mohou  být  třeba  blogy,  jejichž  uživatelská  rozhraní  již  prakticky 

eliminovaly nutnost znalosti HTML při tvorbě obsahu webu). Bez nadsázky je možno 

prohlásit, že web 2.0 nevyžaduje od svého uživatele víc informatických znalostí než 

běžná kancelář. 

Termín  „long  tail“  (překládaný  někdy  jako  dlouhý  ocas)  byl  prvně  použit 

v souvislosti  s analýzou  vlivu  internetu  na  marketing.  Jednalo  se  o  to,  že  díky 

možnosti nabízet více druhů výrobků jsou internetové obchody schopny uspokojovat 

i potřeby menšinových zákazníků. Je nabízeno velké množství okrajových produktů, 

které sice zajímají jen velice málo zákazníků, ale v konečném součtu objem jejich 

prodeje často přesáhne objem prodeje masově konzumovaných výrobků. 

Aplikujeme-li  tento  princip  na  folksonomii,  zjistíme,  že  existuje  křivka  popisující 

rozložení používanosti tagů (viz obrázek 1). Malý počet masivně používaných tagů 

je následován vysokým počtem tagů, které jsou použity jen zřídka. 

12



Obrázek 1 - Long tail (zdroj: [])

Mashups  jsou  založeny  zejména  na  možnosti  užít  skupinu  dat  shromážděnou 

v rámci jiné aplikace v aplikaci vlastní  (případně ve své vlastní  webové stránce). 

V současné době jsou nejrozšířenější mashups založené na aplikaci Google maps a 

v oblasti  folksonomií  pak vládnou  aplikace  umožňující  správu webových  záložek. 

Obvykle  se  jedná  o  odkaz,  jehož  prostřednictvím  je  možno  odkaz  na  konkrétní 

objekt odeslat do aplikace typu Delicious5 apod. Existují však i příklady spolupráce 

folksonomických systémů a knihovnických systémů (jedná se například o systém 

LibraryThing6 či Amazon7).

Z tohoto  hlediska  zde  však  vyvstává  poměrně  komplikovaná  otázka  autorských 

práv, respektive toho, komu vlastně data sdílená mezi jednotlivými aplikacemi nebo 

přinejmenším využívaná ke komerčním účelům (například k prodeji reklamy) vlastně 

patří. Uživatelsky generovaný obsah je možná marketingovým zlatým dolem, ale z 

hlediska autorských práv a všeobecně etiky přístupu k duševnímu vlastnictví není 

zcela  jasně  stanoveno  postavení  uživatelů.  Ti  sice  obvykle  souhlasí  s  dalším 

využitím „svého“ obsahu, ale již se objevují snahy stanovit podmínky tohoto užití a 

jeho  možných  hranic.  Zajímavá  je  z  tohoto  úhlu  pohledu  iniciativa  Creative 

Commons,8 která  umožňuje  stanovit  individuální  autorsko-právní  režim  určitého 

díla. 

Folksonomie  jsou  v současnosti  chápány  zejména  ve  smyslu  kolaborativního 

tagování.  Nicméně  bylo  by  přinejmenším zavádějící  omezovat  definici  pouze  na 

5 http://delicious.com/
6 http://www.librarything.com/
7 http://www.amazon.com/
8 http://creativecommons.org/
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tento jeden z folksonomických systémů. V nejširším slova smyslu je totiž možné (a 

vhodné)  považovat  za  folksonomii  jakýkoli  systém  dokumentů  propojených 

hypertextovými  odkazy,  který  je  nějakým  způsobem  organizovatelný  a 

prohledatelný právě na základě těchto odkazů. Z tohoto úhlu pohledu se stal World 

Wide  Web  folksonomií  v okamžiku,  kdy  byly  vytvořeny  vyhledávače  umožňující 

hodnocení  relevance  výsledků  vyhledávání  na  základě  algoritmů  využívajících 

odkazy  mezi  dokumenty  (tento  princip  není  nepodobný  systémům  využívajícím 

vazby bibliometrické).

1.3 Přehled používané terminologie

Aktuální stav terminologie vážící se k folksonomiím je poměrně nepřehledný. Velké 

množství termínů nemá český ekvivalent nebo je pro ně naopak používáno českých 

termínů více.  Případné  překlady  vznikají  poměrně  nesourodě  a  nesystematicky. 

V rámci odborných publikací na téma webu 2.0 a folksonomií je možno pozorovat, 

že je takřka bez výjimek přejímána anglická terminologie. Existuje poměrně velké 

množství  pokusů  o  přeložení  relevantních  termínů  do  češtiny  (zcela  logicky  je 

možno  sledovat  jejich  vyšší  četnost  v období,  kdy  tato  problematika  do  Česka 

pronikala),  nicméně  prakticky  žádný  z nich  nepronikl  do  běžné  ani  odborné 

komunikace.  

Tato práce si neklade za cíl vytvořit závaznou českou terminologii, a to již z toho 

důvodu,  že  komunita  zabývající  se  touto  problematikou  je  jak  rozsáhlá,  tak 

heterogenní  a  prosazení  určitého  výrazu  by  zřejmě  bylo  prakticky  nemožné, 

navzdory tomu, že terminologie ještě není zcela ustálená. Na základě dosavadního 

vývoje  předpokládám  pokračování  nastoupeného  trendu  směrem  k převzetí 

anglické  terminologie  a  jejího  mírného  přizpůsobení  českému  jazykovému 

prostředí.9

Jako zdroj terminologie byla použita zejména webová encyklopedie Wikipedia10, jež 

je tvořena na základě kolaborativního principu. Jsem si vědoma toho, že spolehlivost 

tohoto  zdroje  není  již  ze  samotného  principu  zcela  stoprocentní,  nicméně  se 

domnívám, že tuto nevýhodu převažuje skutečnost, že právě kolaborativní princip 

tvorby hesel  jejími uživateli  dává  Wikipedii možnost zachytit  aktuální  a skutečně 

používanou  terminologii.  Dalším  aspektem je  i  to,  že  vzhledem k tomu,  že  jak 

folksonomie,  tak  Wikipedie,  jsou  založeny  na  obdobném  principu,  je  možno 

Wikipedii  považovat  za  relevantní  zdroj  terminologie.  Dále  jsem  vycházela 

9 Např. termín folksonomy je po vzoru termínu taxonomy – taxonomie překládán 

jako folksonomie. 

10 http://wikipedia.org/
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z terminologie  používané  v rámci  konkrétních  folksonomických systémů a také  – 

zejména  při  tvorbě  českých  ekvivalentů  –  z terminologie  používané  odbornými 

periodiky zabývajícími se internetem.

Následuje přehled vybraných termínů a jejich výkladů:

Folksonomie [folksonomy]

Systém  věcného  pořádání  tvořený  na  základě  kolektivní  inteligence  uživatelů 

konkrétního systému.  V současnosti  se realizuje  zejména pomocí  kolaborativního 

tagování. 

Termín  folksonomie  se  začal  objevovat  v roce  2004,  kdy  byl  prvně  použit 

Thomasem Vander  Walem.  Vznikl  spojením výrazů  „folk“  a  „taxonomy“  [].  Tato 

složenina  z poměrně  zažitého  výrazu  „taxonomie“  a  anglické  předpony  „folk“ 

používané pro „lid“ či „lidový“11 byla přijata takřka bezvýhradně. 

Encyklopedie  Wikipedia  []  uvádí  jako  alternativní  pojmy  termíny  kolaborativní 

tagování  /collaborative tagging/,  sociální  klasifikace /social  classification/,  sociální 

indexování  /social  indexing/ a sociální  tagování  /social  tagging/.  Všeobecně bývá 

někdy termín folksonomie směšován zejména s kolaborativním tagováním. Nicméně 

se domnívám, že v tomto případě se jedná spíše o podskupiny termínu folksonomie.

Alternativním  termínem  je  etnoklasifikace  [].  Této  termín  je  některými  autory 

používán  jako  synonymum  pro  folksonomie,  nicméně  není  zcela  vhodný  a  to 

z důvodu existence stejného výrazu používaného v oblasti etnologie. 

Tag [tag]

Výraz vyjadřující  obsah  informačního  objektu.  Vyznačuje  se  různou  mírou 

subjektivity v závislosti na systému a konkrétním uživateli. V některých případech 

může být použit i jako nástroj hodnocení obsahu. Tag je možno považovat za druh 

popisných metadat.

Z terminologického hlediska je použití  výrazu tag problematické vzhledem k jeho 

víceznačnosti.  Pomineme-li  skutečnost,  že  toto  slovo  je  využíváno  i  v rámci 

komunity  tvořící  grafitti,  je  zde  ještě  význam  „řetězec  znaků,  který  slouží  pro 

identifikaci určitého strukturálního elementu v textu,“[] který je používán zejména 

v informatické komunitě a souvisejících oborech. 

11 Domnívám  se,  že  určitý  vliv  zde  má  i  existence  výrazů  folklór,  folkloristika. 

Formování folksonomií má jisté shodné rysy s procesy formujícími lidové folklórní 

útvary jako například pohádky.
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V českém prostředí se někdy používají výrazy nálepka a štítek. Značný vliv zde má 

zřejmě aplikace Gmail, která ve své české lokalizaci používá termín štítek pro tagy, 

jež  je  možno  přiřadit  emailovým zprávám.  Přesto  však  žádný  z výše  uvedených 

termínů není dostatečně ustálen. 

Tagování [tagging]

Proces  tvorby  tagu  a  jeho  přiřazení  konkrétnímu  objektu. Obdobný  procesu 

indexace v profesionálních systémech. 

Termín tagování je možno najít ve dvou variantách, které se však liší pouze svou 

psanou podobou. V mnoha případech totiž dochází – zřejmě pod vlivem anglického 

výrazu  tagging  –  ke  zdvojení  písmene  g.  Vzniká  tedy  tvar  taggování.  Nicméně 

vhodným českým tvarem je  –  dle  vyjádření  jazykové  poradny  Ústavu  pro  jazyk 

český AV ČR – tvar tagování []. 

Geotagování [geotagging]

Proces, v jehož rámci jsou dokumentu přiřazena metadata specifikující geografickou 

polohu vážící se k obsahu dokumentu. Obvykle se jedná o určení zeměpisné výšky a 

šířky.  Bývá funkcí  mashupových aplikací  kombinujících  například  aplikaci  Google 

maps s dalšími prvky Webu 2.0.

Pojem geotagování  (alternativně geotagging)  i  samotná  funkce v současné  době 

proniká  i  do  oblasti  knihovních  systémů  a  digitálních  knihoven,  a  to  zejména 

v souvislosti s digitalizací mapových sbírek (zejména historických). Geotagování je 

samozřejmě využíváno i v oblasti geografických informačních systémů. 

Psaná varianta pojmu má vlastnosti obdobné pojmu tagování.

Našeptávání tagu [tag suggestion]

Systém uživateli navrhuje tag, kterému je na základě určitého algoritmu přiřazena 

nevyšší relevance, nebo mu nabízí možnost zvolit si tag ze skupiny jím již použitých 

tagů.  Systém buď navrhne skupinu tagů (obvykle obdobnou skupině příbuzných 

tagů) nebo doplní konec tagu na základě prvních zadaných znaků. Obě varianty jsou 

někdy používány paralelně. Význam našeptávání spočívá v tom, že redukuje počet 

synonymních  variant  tagu,  které  se  liší  např.  gramatickým  tvarem.  V rámci 

folksonomických  systémů  je  schopen  do  určité  míry  suplovat  systém  autoritní 
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kontroly. Snižuje se pravděpodobnost překlepu a zároveň je i pravděpodobnější, že 

uživatel  zvolí  častěji  se  vyskytující  variantu  tagu  (toto  však  logicky  platí  pouze 

v případě tagů našeptávaných na základě jejich relevance).

Český termín našeptávač je převzat z terminologie internetových vyhledávačů, kde 

je  tento  výraz  poměrně  běžně  používán  pro  označení  systému,  který  během 

vyhledávání napovídá uživatelům termíny. 

Alternativně je možno použít výraz napovídání či navrhování tagu.  

Tag cloud [Tag cloud]

Vizuální zobrazení množiny tagů, v němž je graficky znázorněna významnost tagu 

(určována zejména na základě četnosti  jeho použití,  viz obrázek č.  2).  Variantně 

může být vizualizována i míra příbuznosti tagu k tagu centrálnímu (viz obrázek č. 

3). 

Termín tag cloud bývá často překládán jako mrak či oblak. Ani jeden z těchto výrazů 

však není ustálen.  

Obrázek 2 - vizualizace nejpopulárnější tagů v systému del.icio.us
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Obrázek  3 -  vizualizace  tagů  příbuzných  tagu  "Graphic  novel"  v  systému 
LibraryThing

Systém pro  kolaborativní  správu záložek [Social  bookmarking 

system]

Aplikace,  obvykle  webová,  umožňující  uživateli  uložení  odkazů  na  pro  něj 

pertinentní webové stránky a jejich sdílení s ostatními uživateli systému. Aplikace je 

obvykle obohacena funkcemi pro  správu záložek,  které se soustředí  zejména na 

možnost jejich tagování a méně často i třídění. 

Terminologie  v této  oblasti  je  poměrně  nejednotná  a  výše  uvedený  termín  byl 

vytvořen  opisem na  základě  vlastností  uvedených  systémů.  Spornou  otázkou  je 

zejména  překlad  termínu  social  (kompletní  termín  byl  přejat  z encyklopedie 

Wikipedia [])  jako  kolaborativní.  Domnívám  se  však,  že  termín  sociální  nebo 

společenský  se  obvykle  v češtině  používá  v trochu  jiném  kontextu  (asociuje 

zejména  oblast  sociální  správy  či  služeb)  a  jeho  použitím  by  došlo  k posunu 

významu. 

Systémy pro kolaborativní katalogizaci [Social cataloging]

Aplikace,  obvykle  webová,  umožňující  uživateli  správu  a  sdílení  soukromého 

knihovního katalogu. Obvykle doplněno funkcí pro přebírání záznamu z knihovních 

nebo knihkupeckých systému. 

18



Terminologie  je  v tomto  případě  stejně  problematická  jako  u  systémů  pro 

kolaborativní správu záložek.

Systém pro kolaborativní správu citací [Social citations]

Webová  nebo  desktopová  aplikace  umožňující  kolaborativní  správu  referencí  na 

vědecké  publikace.  Obvykle  využívá  komunikační  formáty  standardní  v rámci 

profesionálních  systémů  pro  správu  citací12 a  tím  je  umožněno  i  propojení 

s bibliografickými a dokumentografickými systémy či s digitálními knihovnami.

I  v tomto  případě  se  jedná  o  uměle  vytvořený  termín  vzniklý  z pojmu  běžně 

používaného v české vědecké komunitě.

Bookmarklet [bookmarklet]

Krátký JavaScriptový program, který je obvykle uchováván a přenášen ve formě 

URL. Je možné jej snadno uložit jako záložku v rámci webového prohlížeče nebo jako 

hyperlinkový  odkaz  v rámci  konkrétní  stránky.  Díky  těmto  vlastnostem  se 

bookmarklety  staly  hojně  využívaným  nástrojem  pro  práci  se  systémy  pro 

kolaborativní tagování, zejména se systémy pro správu záložek.

Termín  bookmarklet  je  používán  i  v rámci  českého  prostředí,  a  to  například 

v systému Jagg.

Alternativně  je  v anglickém  prostředí  údajně  používán  i  výraz  „favelet“,  a  to 

zejména  díky  nejednotné  terminologii,  kdy  Internet  Explorer  používá  namísto 

termínu záložky, termín oblíbené (favourites). Je také možno setkat se se systémy, 

které  z marketingových  důvodů  své  bookmarklety  nazývají  termíny  asociujícími 

název aplikace (např. Diigolet). 

2. Systémy využívající folksonomie, jejich klasifikace, 

charakteristika a zhodnocení

Jak  již  bylo  řečeno  výše,  jako  folksonomii  je  možno  definovat  velké  množství 

systémů.  Nicméně  systémy  pracující  na  principu  kolaborativního  tagování  jsou 

nejvýraznějším a zároveň také nejsnáze uchopitelným příkladem tohoto fenoménu a 

12 Folksonomický  princip  v současné  době  poměrně  silně  proniká  i  do  oblasti 

systémů  pro  správu  citací  poskytovaných  za  úplatu  jako  například  RefWorks  a 

částečně i do systémů knihovnických.
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právě tento aspekt folksonomií je v rámci aktuálních systémů nejčastěji využíván. 

Za určitou formu folksonomie je třeba považovat i prostý popis určitého objektu – 

například uživatelský abstrakt článku. Přesto však z praktických důvodů považuji za 

užitečné soustředit se v této části zejména na kolaborativní tagování, jeho funkci a 

formu zpracování v rámci systému. 

2.1 Klasifikace folksonomických systémů

Užitečné rozdělení  folksonomických systémů poskytuje Hammond [], který je dělí 

jak dle míry všeobecnosti, tak dle zpracovávaných informací. Systémy se pohybují 

na ose všeobecné – akademické a na ose odkazy – webové stránky (viz obrázek 4).  

Obrázek 4 - kategorie folksonomických systémů [12]
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Další  klasifikaci  vytvořila  Němečková  [],  která  systémy  v první  úrovni  dělí  na 

všeobecně-populární a odborné a déle pak podle jejich funkce a obsahu, na který se 

zaměřují, takto:

• Všeobecně-populární:

o Personální  sociální  sítě –  aplikace  umožňující  nejrůznější  druhy 

sociální  interakce  od  udržování  kontaktů  s přáteli  či  bývalými 

spolužáky13 až ke sdílení osobních životních cílů a přání.14

o Systémy pro kolaborativní  správu záložek –  určeno ke správě 

oblíbených stránek (viz kapitola 2.2.2)

o Foto / video / prezentace – sdílení multimediálních materiálů15

o Blogy – tagování vlastních i cizích příspěvků v blogu16

o E-mail – třídění a označování e-mailů17 – v tomto případě se takřka 

vytrácí kolaborativní princip. Nicméně kolaborativní tagování emailů 

se  začíná  uplatňovat  i  v rámci  firemních  informačních  systémů, 

v nichž  právě  email  hraje  často  roli  jednoho  z nejvýznamnějších 

komunikačních prostředků [].

o Zpravodajství – označování zpravodajských článků18

o Mapy – označování a sdílení oblíbených míst na mapě ve spolupráci 

s aplikacemi jako například GoogleMaps či GoogleEarth19

o Knižní / Knihovní systémy – virtuální knihovní katalog s napojením 

na OPACy největších světových knihoven a původně výhradně knižní 

internetový obchod Amazon20, dále systém LibraryThing (viz kapitola 

2.2.3.2)

• Odborné:

o Vědecké články – uchování odkazů na odborné a vědecké články 

(viz kapitola 2.2.4)

13 Např. http://www.facebook.com/

14 Např. http://www.43things.com/

15 Např. http://www.flickr.com/, http://youtube.com/

16 Např. http://www.technorati.com/
17 Např. http://www.gmail.com/
18 Např. http://www.digg.com/
19 Např. http://www.tagzania.com
20 http://www.amazon.com/
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o Knihovní  systémy –  uživatelské  tagování  záznamů  v  knihovním 

OPACu (např. systém Primo firmy ExLibris)

o Elektronické  časopisy –  hodnocení  (popřípadě  komentování) 

příspěvků uživatelem

o Redakční systémy – webové editory pro tvorbu webových stránek 

obsahující modul pro uživatelské tagování budoucího obsahu

Pro  účely  této  práce  byla  také  vytvořena  klasifikace  systémů  zaměřených  na 

kolaborativní  tagování  a  správu zejména textových dokumentů.  Tento výběr  byl 

řízen  zejména  praktickými  důvody  –  širší  přehled  systémů  s folksonomickými 

funkcemi by zcela přesahoval rámec i rozsah této práce. Systémy jsou tříděny do tří 

kategorií:

• systémy pro kolaborativní správu záložek

• systémy pro kolaborativní katalogizaci

• systémy pro kolaborativní správu citací 

2.2 Charakteristika a hodnocení jednotlivých systémů

Otázka hodnocení folksonomických systémů je do určité míry diskutabilní. Zejména 

u všeobecných systémů je jejich účelem sloužit poměrně širokému spektru uživatelů 

s rozdílnými  potřebami.  To,  co  je  výhodou  pro  jednoho,  může  být  pro  jiného 

nadbytečnou,  nebo  dokonce  obtěžující  funkcí.  Uživatelé  také  často  inklinují 

k posunu v tom, k čemu je systém určený – blogy jsou často využívány jako archivy 

povídek či fotografií, záložky jako seznam doporučené literatury. Zároveň také často 

vytváří kreativní cesty, jak nahradit chybějící funkci (např. tvorba víceslovných tagů 

v systému Delicious, viz níže). Přesto jsem se však pokusila vytvořit soubor určitých 

bodů, na které se při hodnocení systémů soustředím. Jedná se zejména o funkce 

navázané  na  tvorbu,  správu  a  reprezentaci  či  vyhledávání  konkrétního  tagu  či 

skupiny tagů. 

2.2.1 Kritéria pro hodnocení systémů a jejich výběr

Z hlediska funkcí navázaných na tvorbu tagu (respektive záznamu obsahujícího tag) 

jsem se soustředila zejména na tyto body:

• Existence a druh našeptávací  funkce – jedná se zejména o to,  zda je tag 

našeptáván v  rámci  skupiny  tagů použitých  konkrétním uživatelem,  nebo 

zda je vybíráno z množiny komunitních tagů.  
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• Existence  a  kvalita  softwarových  nástrojů pro  usnadnění  tagování/uložení 

záznamu.  Je  sledována  existence  nástrojů  pro  Internet  Explorer,  Mozilla 

FireFox, Safari a případně i pro ostatní prohlížeče. 

• Propojení s fulltextovými či bibliografickými zdroji – v tomto případě se jedná 

o možnost  přebírání  bibliografických údajů z konkrétní  odborné databáze. 

Tento údaj není relevantní pro obecné systémy pro správu záložek.

• Možnost  importu  či  exportu  záznamu,  a  to  jak  z/do  oblíbených  položek 

prohlížeče, tak z/do systémů pro správu citací.  

• Možnost uložení plného textu dokumentu (irelevantní pro systémy určené ke 

kolaborativní katalogizaci).

• Možnost tvorby víceslovných tagů.

Množina sledovaných vlastností týkajících se funkcí pro správu tagu obsahuje mimo 

jiné tyto ukazatele:

• Možnost  sdílení/nesdílení  konkrétního  tagu  –  funkce  chránící  soukromí 

uživatele. Označené tagy jsou soukromé a viditelné pouze pro jejich tvůrce. 

Variantně i funkce pro sdílení tagů pouze s určitou skupinou uživatelů.

• Obdobná funkce vážící se ke sdílení či nesdílení konkrétního záznamu.

• Možnost  třídění tagů.  Sledován  je  počet  hierarchických  úrovní,  které  je 

uživateli povoleno vytvořit.

• Pole pro poznámku k tagu – toto pole slouží konkrétnímu uživateli pro popis 

jím použitého tagu. Je určeno k eliminaci synonymie.

Z hlediska vyhledání tagu a jeho zobrazení jsou sledovány tyto funkce:

• Implementace booleovských operátorů do systému.

• Možnost vyhledávání přesné fráze.

• Možnost vyhledávání v konkrétních polích.

• Možnost prohledávání  plných textů uložených dokumentů (neaplikovatelné 

v případě systémů pro kolaborativní katalogizaci).

• Funkce  pro  zobrazení  tag  clouds  jak  pro  konkrétního  uživatele,  tak  pro 

dokument.
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• Existence zobrazitelných statistik využívanosti tagů, a to jak osobních, tak 

komunitních.

• Funkce zobrazení příbuzných tagů (jak formou seznamu, tak jako tag cloud).

• Je  sledována  i  míra  podpory  prohledávání  (browsing)  vůči  míře  podpory 

poskytované klasickým vyhledávacím funkcím.

Vzhledem k velkému množství  existujících  systémů byl  výběr  omezen pouze  na 

systémy umožňující  kolaborativní  správu záložek,  kolaborativní  katalogizaci  a  na 

kolaborativní  systémy  pro  správu  citací.  Tento  výběr  si  neklade  nárok  na 

kompletnost;  zejména  systémů  pro  kolaborativní  správu  záložek  je  mnoho  a 

vzhledem k charakteru aplikací webu 2.0 jsou v neustálém pohybu. Jedná se proto 

pouze o reprezentativní skupinu. 

2.2.2 Systémy pro kolaborativní správu záložek

• Delicious (http://delicious.com/)

• Diigo (http://www.diigo.com/)

• Faves (http://faves.com/)

• Furl (http://www.furl.net/)

• Jagg (http://www.jagg.cz/)

• Oneview (http://www.oneview.com/)

• Simpy (http://simpy.com/)

2.2.2.1 Delicious

Systém Delicious21 byl založen v roce 2003 Joshou Schachterem a v roce 2005 byl 

převzat  společností  Yahoo!. Jedná  se  o  jednu  z nejvíce  rozšířených  aplikací  pro 

kolaborativní správu záložek. Je založen na jednoduchém principu – uživatel může 

do systému uložit  odkaz na svou oblíbenou stránku,  doplnit  jej  krátkým slovním 

popisem a následně i vhodným množstvím tagů.

Záznam dokumentu se skládá z URL, které funguje jako jednoznačný identifikátor, z 

popisu (description), který obvykle obsahuje název stránky, z poznámek k záznamu 

21 Systém  Delicous prošel rozsáhlým upgradem, který byl zveřejněn 31. července 

2008.   Změny  se  týkaly  zejména  vyhledávání  a  také  samotného  uživatelského 

rozhraní.  Tyto  změny  byly  do  průzkumu  zahrnuty.  Systém  také  pozměnil  svůj 

původní název Del.icio.us na Delicious. 
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a z pole pro přiřazené tagy. Při  indexaci jsou uživateli  našeptávány tři  kategorie 

tagů: doporučené tagy, vaše tagy a populární tagy. Tagy jsou tedy doporučovány 

jak z množiny tagů použitých konkrétním uživatelem, tak z množiny komunitních 

tagů.

Záznam je  možno vložit  buď pomocí  konkrétní  stránky obsahující  formulář  nebo 

pomocí  rozšíření  instalovaného  do  prohlížeče.  K  dispozici  jsou  rozšíření  pro 

prohlížeče  Internet Explorer a  Mozilla Firefox a bookmarklet. Z prohlížečů  Internet 

Explorer,  Mozilla  Firefox,  Safari  a Opera je  také  možno  provést  import  záložek. 

Záložky  je  možno  exportovat  ve  formátu  html.  Tvorba  tagů  je  omezena  na 

jednoslovné  výrazy.  Nicméně  na  konkrétních  záznamech  se  často  projevuje 

nespokojenost uživatelů s tímto omezením a dochází k tvorbě dvou či víceslovných 

tagů, v jejichž rámci jsou velice nesystematicky použity různé oddělovače (např. _, 

-, :). 

Konkrétní  záznam  je  možno  označit  jako  soukromý  a  tím  pádem  nesdílený  s 

ostatními  uživateli,  nicméně  není  možno  nastavit  viditelnost  pro  konkrétní  tag. 

Systém je v principu nehierarchický, ale tagy je možno třídit do skupin. Konkrétní 

uživatel může tag doplnit poznámkou. Existuje zde i speciální skupina systémových 

tagů pro jednotlivé typy formátů, a to jak pro audio, video a obrázky, tak pro běžné 

formáty dokumentů.

Systém je spíše než na vyhledávání zaměřen na podporu prohledávání (browsing) 

tagů. Systém obsahuje podporu booleovských operátorů (syntax ve formě AND, - a 

OR) a možnost vyhledávání přesné fráze (nutno uzavřít do uvozovek). Aktuálně je 

také možno vyhledávat  v kontextu určité  stránky,  tzn.  pokud si  uživatel  prohlíží 

stránku tagů, vyhledávání bude provedeno v tazích, obdobně pohybuje-li se uživatel 

v rámci stránky uživatelů,  vyhledávat se bude uživatel.   Zobrazení  tag cloudu je 

možné jak pro konkrétní  dokument,  tak pro konkrétního uživatele i  v rámci celé 

komunity.  Systém  zobrazuje  číslo  indikující  počet  dokumentů  přiřazených 

konkrétnímu tagu a v rámci celé komunity je schopen zobrazit nejfrekventovanější 

tagy (bohužel  bez uvedení přesnějších statistik).  Uživatelské rozhraní  je očividně 

koncipováno tak, aby bylo co nejjednodušší a pokud možno přehledné.

Delicious je  určen  širokému  spektru  uživatelů,  jejichž  potřeby  nejlépe  splňuje 

jednoduchý,  rychlý  a  snadno  použitelný  nástroj.  Služba  samotná  není  příliš 

sofistikovaná, ale vzhledem k poměrně široké uživatelské základně, jednoduchosti a 

flexibilitě je velice oblíbená.
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Obrázek 5 - uživatelské rozhraní systému Delicious

Obrázek 6 - idexační formulář systému Delicious

2.2.2.2 Diigo (Digest of Internet Information,  Groups and 

Other stuff)

Diigo je systém na první pohled podobný systému  Delicious, nicméně jedná se o 

propracovanější  nástroj,  jenž  chce  svým  uživatelům  poskytnout  sofistikovanější 

prostředí  s  širším  spektrem  funkcí.  Zásadním  rozdílem  je  v  tomto  případě 

skutečnost,  že  Diigo  ukládá uživatelem vybranou stránku, umožňuje mu v jejím 

rámci označit nějaký text a případně ho i opatřit poznámkou. Systém byl založen v 

roce 2005.
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Konkrétní  záznam může být vytvořen buď za pomoci  Diigo toolbaru (lišty,  jež je 

nutno instalovat do prohlížeče),  Diigoletu (tlačítka, které je možno přidat do lišty 

prohlížeče,  jedná  se  bookmarklet  obsahující  množství  poměrně  propracovaných 

funkcí) nebo webového formuláře. První dva nástroje zároveň umožňují i označování 

vybraných  pasáží  v  textu  a  jejich  případné  doplnění  poznámkou.  Zároveň  také 

obsahují určité prvky komunitních funkcí (například možnost zobrazení komentářů, 

jež  k  dané  stránce  poskytli  další  uživatelé).  Toolbar  je  k  dispozici  pro  Internet 

Explorer (verze 6.x a 7.x), Mozilla Firefox (verze 2.x22) a Flock. Diigolet je dostupný 

pro  Firefox,  Flock,  Safari,  Operu,  Internet  Explorer a  Maxthon.  Uživateli  je 

našeptáván tag ze skupiny jím použitých tagů. V rámci samotné indexace systém 

uživateli nabízí množinu doporučených tagů. Do systému je možno importovat jak 

záložky  z  prohlížeče  (je  použita  jednoduchá  funkce,  která  je  extrahuje  z  právě 

používaného  prohlížeče),  tak  z  dalších  systémů pro  kooperativní  správu  záložek 

(konkrétně se  jedná o  Blinklist,  Connoteu,  Delicious,  Furl,  Magnolia,  Rawsugar  a 

Sympy). Záložky je možno exportovat v těchto formátech:

• IE bookmark format

• Netscape bookmark format

• RSS Format

• CSV Format

• Delicious Format  

Zajímavá  je  i  možnost  simultánně  ukládat  záložky  jak  v  systému  Diigo,  tak  v 

některých dalších webových aplikacích.   

Jak již bylo výše řečeno, systém neukládá pouze odkaz na konkrétní url, ale přímo i 

plný text stránky, a to včetně uživatelských zvýraznění a poznámek. Víceslovný tag 

je možno vytvořit uzavřením fráze do uvozovek.

Diigo velice výrazně podporuje komunitní funkce, a proto jsou i možnosti sdílení či 

nesdílení  záznamu poměrně propracované.  Vedle možnosti  uchovat  záznam jako 

zcela soukromý, je zde i varianta jeho přidání na seznam (list, jedná se o seznam 

záložek k určitému tématu tvořený přímo uživatelem), zveřejnění jen pro přátele 

(možno přidat buď manuálně, nebo prostřednictví seznamu kontaktů) nebo jej sdílet 

s určitou skupinou uživatelů (jedná se o množinu uživatelů vytvořenou za určitým 

účelem -  např.  skupina  spolužáků,  pracovní  tým  apod.).  Tyto  funkce  jsou  však 

navázány  pouze  na  záznam,  nikoli  na  tag.  Systém neobsahuje  žádnou  možnost 

třídění  tagů  a  tagy  také  není  možno  opatřit  poznámkou.  Kompletní  záznam 

22 Navzdory tomu, že dokumentace uvádí pouze Firefox ve verzi dvě, podařilo se 

Toolbar bez problémů nainstalovat i do verze 3.x 
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obsahuje pole pro název, textový popis, pole indikující,  zda je záznam veřejný či 

soukromý,  pole  indikující  nepřečtený  dokument,  tagy  a  tři  pole  indikující  režim 

sdílení (seznam, přátelé, skupina).

Obrázek 7 - uživatelské rozhraní systému Diigo

Systém je  založen na poměrně silné podpoře  prohledávání  a objevování  nových 

dokumentů. Existuje zde velká řada funkcí zaměřených komunitně a to jak v rámci 

celého systému, tak v rámci skupiny. Nicméně vzhledem k existenci plnotextových 

kopií v rámci systému je zde umožněno i fulltextové vyhledávání. Existuje i možnost 

použití booleovských operátorů, zadání přesné fráze i vyhledávání v polích, nicméně 

konkrétní  syntax  není  v  rámci  dokumentace  systému  definována.  Samotné 

uživatelské rozhraní  pro vyhledávání poměrně zajímavě využívá folksonomie v to 

tak,  že  uživateli  nabízí  možnost  rozšíření  dotazu  o  příbuzné  tagy  a  zobrazuje  i 

seznam  uživatelů,  které  systém  vyhodnotil  jako  relevantní  pro  konkrétní 

vyhledávání.  Za  tyto  užitečné  funkce  však  systém  platí  daň  v  podobě 

nepřehlednosti  rozhraní.  Vzhledem  k poměrně  širokému  spektru  poskytovaných 

služeb  hodnotím  velice  negativně  absenci  dokumentace  a  v ideálním  případě  i 

kontextové  nápovědy.  Nicméně  dle  vyjádření  autorů  systému procházel  systém 

nápověd  v době  provedení  hodnocení  kompletní  přestavbou,  a  proto  je  možno 

očekávat v tomto směru výrazné změny.
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Obrázek 8 - Indexační formulář systému Diigo

2.2.2.3 Faves

Systému Faves v roce 2004 založili Mohit Srivastava a Sumit Sen. V tomto případě 

se jedná o systém pro kolaborativní správu záložek, v němž jsou posíleny zejména 

komunitní  funkce  se  zaměřením  spíše  na  populární  než  na  pracovní  či  studijní 

použití. Je zde možnost hlasování pro konkrétní záznam i jeho sdílení s přáteli.

Jak  již  bylo  řečeno,  systém  je  založen  na  silné  podpoře  komunitního  a 

kolaborativního principu. Tomu odpovídá i skutečnost, že v rámci procesu tagování 

jsou uživateli tagy našeptávány. V dokumentaci není obsažena informace o tom, do 

kterých prohlížečů je možno nainstalovat rozšíření  Faves. Úspěšně byla testována 

funkčnost doplňku pro Mozilla Firefox verze 3.x. Rozšíření pro Internet Explorer 6.x 

není  k  dispozici.  Pro  oba  výše  uvedené  prohlížeče  existuje  možnost  instalace 

boomarkletu do lišty záložek. Jak bookmarklet, tak rozšíření nabízí pouze základní 

funkce doplněné o možnost vložení obrázku (automaticky extrahován z konkrétní 

stránky).  Záložky  je  možno  importovat  ze  systému  Delicious a  z  prohlížečů 

podporujících export záložek v html (zaručen je import z  Mozzila Firefox,  Internet 

Exploreru a  Safari).  V  rámci  systému není  dostupná  funkce pro  export  záložek. 

Systém podporuje víceslovné tagy.

29



Obrázek 9 - uživatelské rozhraní systému Faves

Zajímavým prvkem je automatická extrakce údajů z odkazované stránky. Jedná se – 

jak již bylo uvedeno – o obrázek přiřazený posléze reprezentaci záložky a o extrakci 

metadatových informací o stránce (konkrétně tagu description), které jsou vkládány 

do pole poznámka.

Záznam je možno označit jako soukromý, sdílet s přáteli nebo jej označit jako zcela 

veřejný. Zároveň je možno přidělit záznamu hlas (vote) nebo jej ohodnotit určitým 

počtem hvězdiček.  Obdobná možnost  pro konkrétní  tag neexistuje.  Podporovány 

nejsou  ani  poznámky k tagu.  Tagy  není  možno dále třídit,  ale  systém obsahuje 

seznam  témat  (topics),  v  jejichž  rámci  je  možno  vyhledávat  (tato  témata  však 

nejsou tvořena uživateli). 

Systém nepodporuje booleovské operátory ani vyhledávání přesné fráze, nicméně 

existuje možnost vyhledávání v konkrétních polích, a to i například dle hodnocení 

stránky  (vyjádřeno  počtem  hvězdiček).  Alternativně  Faves využívá  uživatelsky 

upravenou  implementaci  vyhledávače  Google.  Vyhledávání  v  plném  textu 

dokumentů není možné. 
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Obrázek 10 - indexační formulář systému Faves

Tag cloud je zobrazován pouze pro konkrétního uživatele, nicméně poměrně dobře 

je  propracován  systém zobrazování  příbuzných  tagů,  které  jsou  přiřazovány  jak 

dokumentu,  tak  uživateli  i  tématům.  Statistika  využití  tagu  je  k  dispozici  pro 

konkrétního uživatele. 

Systém Faves je primárně zaměřen na neprofesionální užití. Spoléhá na atraktivní 

vzhled poutající  zejména možností přiřazení obrázku k záznamu (obrázek uživatel 

vybírá  z množiny  automaticky  extrahované  z odkazované  stránky)  a  posílené 

komunitní funkce.

2.2.2.4  Furl

Systém  Furl byl  založen  v  roce  2003  Mikem  Gilesem  jako  součást  skupiny 

LookSmart.  Jedná  se  o  systém  umožňující  kolaborativní  správu  záložek  včetně 

funkce archivace plného textu. Každý uživatel má k dispozici 5 GB prostoru. 
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Obrázek 11 - uživatelské rozhraní systému Furl

Z hlediska  tvorby  a  správy  tagů  nenabízí  Furl  žádné  výjimečné  funkce,  funkce 

napovídání  tagu (v  tomto  systému nazýván topic)  je  omezena pouze  na soubor 

osobních  tagů  konkrétního  uživatele  a  k  tagu  není  možno  připojit  poznámku. 

Nicméně poměrně velká pozornost byla věnována detailnosti záznamu. Uváděn je 

název, url, topics (tagy), zařazení záznamu do skupiny, hodnocení (hvězdičky, 1–5), 

rozlišení  soukromý/veřejný  a  přečtený/nepřečtený,  komentář,  clippings 

(signifikantní  citát  obsažený  v  ukládaném  textu),  klíčová  slova,  autor,  datum 

publikace a zdroj.  Zajímavým polem je "refered by" pole, do nějž je automaticky 

doplněn  odkaz,  z  nějž  bylo  na  odkazovanou  stránku  přistoupeno.  Topic  (tag)  je 

možno označit jako soukromý a může být víceslovný.

Poskytován je toolbar pro Internet Explorer a Mozilla Firefox (nutno přidat rozšíření 

poskytující  vyhledávací  funkce).  Bookmarklet  je  k  dispozici  pro  Mozilla  Firefox, 

Safari,  Internet Explorer, AOL, Operu, Netscape. Importovány mohou být záložky z 

prohlížečů  Mozilla  Firefox,  Internet  Explorer a  Netscape a  ze  systému  Delicious. 

Bohužel navzdory opakovaným testům se import záložek nikdy nezdařil. Export je 

možný ve formátu použitelném pro import do Internet Exploreru a Mozilla Firefoxu a 

dále ve formátech XML, MLA, APA, Chicago, CBE, BibTeXt, RIS/EndNote a také - k 

archivačním účelům - ve formátu zip. 

Jak již bylo výše uvedeno, systém umožňuje uchovat jako soukromý jak záznam, tak 

konkrétní  topic  (tag).  Tagy není  možno třídit,  nicméně záznam může být  kromě 
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topicu  (tagu)  doplněn  i  klíčovými  slovy.  Topic  (tag)  však  není  možno  opatřit 

poznámkou.

Obrázek 12 - indexační formulář systému Furl

Z hlediska vyhledávání  jsou funkce systému orientovány  zejména na fulltextové 

prohledávání osobního archivu. Dále je možno prohledávat i všechna uložená url a 

případně  i  filtrovat  vyhledávání  dle  topicu  a  dalších  parametrů.  Vyhledávání  je 

možno konfigurovat. Syntax vyhledávání je na rozdíl od některých dalších systémů 

podrobně  popsána  v  dokumentaci.  Implementovány  jsou  booleovské  operátory, 

vyhledávání  přesné  fráze  i  vyhledávání  v  jednotlivých  polích.  Systém  prakticky 

nepracuje  se  zobrazením  tag  clouds,  ale  uvádí  doporučené  tagy  i  uživatele  s 

obdobnými  zájmy.  Zobrazit  je  možno  také  poslední  uložené  záznamy  a 

nejpopulárnější  záznamy v rámci  aktuálního  dne.  Uváděny  jsou statistiky  využití 

topiců (tagů) přiřazených konkrétním uživatelem.

Systém  Furl je poměrně propracovaný a respektuje většinu konvencí  známých z 

knihovnických a rešeršních systémů. Z toho důvodu se jedná o poměrně přehledný 

systém, a to i přes to, že nabízí poměrně velké množství funkcí. Nicméně možnosti 
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folksonomií zde nejsou využity zcela plně, a to zejména v oblasti tvorby tagu a jeho 

návaznosti na tagy použité dalšími uživateli.

2.2.2.5 Jagg

Projekt  Jagg je  systémem  pro  kolaborativní  správu  záložek  lokalizovaným  do 

českého jazyka. Jedná se o implementaci open source projektu Scuttle.23 Aplikace je 

poměrně jednoduchá – umožňuje zejména vložení záložky a její následné tagování. 

Systém byl v roce 2006 založen Patrikem Zandlem a v roce 2007 jej (společně s 

obdobným slovenským projektem MojeLinky24) převzala společnost Internet Info. 

Jak  již  bylo   výše  uvedeno,  systém je  velice  jednoduchý  a  mnohé  nadstavbové 

funkce zde chybí. Tagy jsou uživateli navrhovány pouze z množiny jím použitých 

tagů. Rozšíření  či  toolbar pro jednotlivé prohlížeče neexistuje, přítomen je pouze 

bookmarklet.  Systém  inzeruje  možnost  importu  záložek  z  prohlížeče  (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox a Netscape) a ze systému Delicius. V době testování (31. 7. 

2008) se však import ze systému Delicius opakovaně nezdařil. Je však otázkou, zda 

je problém na straně projektu  Jagg,  prakticky v té samé době byly totiž v rámci 

systému  Delicious provedeny  výrazné  změny  a  je  tedy  možné,  že  právě  ony 

zapříčinily nefunkčnost nástroje zabezpečujícího import záznamů. Funkce pro export 

záložek není přítomna. V systému Jagg je možno vytvářet víceslovné tagy.

Konkrétní záložku je možno označit jako soukromou, veřejnou či ji sdílet s vybranou 

skupinou osob. Obdobná funkce pro tag v systému neexistuje, stejně jako možnost 

třídění tagů do kategorií. Tag není možné opatřit poznámkou. Záznam vážící se k 

záložce obsahuje pole adresa (pro zadání  url  stránky),  titulek (pro zadání  názvu 

stránky), popisek (pro slovní popis), tagy a viditelnost. 

23 Viz http://sourceforge.net/projects/scuttle/
24 Viz http://www.mojelinky.sk/
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Obrázek 13 - uživatelské rozhraní systému Jagg

Při vyhledávání tagů je možno simulovat operátor AND, a to pomocí užití tlačítka + 

připojit jeden z nabízených příbuzných tagů. Vyhledávat v jednotlivých polích možné 

není,  nicméně  je  možno  jej  omezit  na  záložky  uložené  konkrétním  uživatelem. 

Vyhledávací rozhraní samotné je velice jednoduché a není přítomna žádná forma 

pokročilého vyhledávání.  Zde je  třeba zmínit  naprostou  absenci  dokumentace či 

nápovědy  k  systému  a  tím pádem i  praktické  nezjistitelnosti  existence  jakékoli 

vyhledávací syntaxe.

Tag cloud je zobrazován pro uživatele a kompletně pro celou komunitu.  Systém 

nabízí i možnost výběru z příbuzných tagů. Zcela chybí jakékoli numerické statistiky 

týkající se frekvence použití tagu a dokonce není uváděn ani počet uživatelů, kteří si 

konkrétní záznam uložili. 

Systém Jagg může být velice dobrým nástrojem pro nenáročného uživatele, který 

skutečně chce pouze webové úložiště záložek. V tomto případě by jednoduchost 

systému mohla být jeho silnou stránkou. Výhodou pro českého uživatele by mohlo 

být i jazykově přístupné uživatelské rozhraní.  
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Obrázek 14 - indexační formulář systému Jagg

2.2.2.6 Oneview

Systém  Oneview je jednou z nejstarších aplikací  pro  správu záložek.  Jedná se o 

anglicko-německou službu,  jejíž historie sahá až do roku 1998. V současné době 

existuje  anglická  varianta  ve  třech  lokalizacích  (USA,  Velká  Británie  a  Indie)  a 

německá  varianta.  Jedná  se  o  klasickou  službu  pro  správu  záložek  s  možností 

uložení plného textu. 

Při vkládání záznamu jsou uživateli tagy napovídány, nicméně pouze z množiny jeho 

osobních  tagů,  a  to  na základě prvních  několika vložených znaků.  Rozšíření  pro 

prohlížeče je k dispozici  ve formě bookmarkletu kombinovaného s vyhledávacím 

tlačítkem –  tato  kombinace je  k  dispozici  pro  Internet  Explorer,  Safari a  Operu. 

Ostatním prohlížečům je poskytován pouze bookmarklet. Import záložek je možný z 

aplikace Internet Explorer a Firefox. Dále je podporován import souborů ve formátu 

html  z různých prohlížečů a platforem. Konkrétně jsou zmiňovány  Opera, Safari,  

Konquerer, Delicious  a Mister Wong.  Export záznamů je možný ve formátu html. 

Systém  podporuje  tvorbu  víceslovných  tagů,  nicméně  počet  tagů  přiřazených 

záznamu  omezuje  na  patnáct.  Jak  již  bylo  zmíněno,  systém  podporuje  uložení 

plného textu dokumentu, ale tato možnost je volitelná – rozhoduje sám uživatel již 

při vkládání záznamu.

Konkrétní záznam je možno uchovávat jako soukromý nebo veřejný. Pro konkrétní 

tag tato možnost neexistuje. Je zde možnost doporučení záznamu a také jeho sdílení 

s určitou skupinou (sítí) uživatelů – v tomto případě však záznam není uzamčen ani 

pro uživatele vně skupiny. Neexistuje zde žádná možnost třídění tagů do skupin. V 
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rámci  záznamu  je  možno  uvést  hodnocení  odkazovaného  dokumentu  formou 

hvězdiček a dále k němu připojit komentář a stručný popis.

Obrázek 15 - uživatelské rozhraní systému Oneview

Vyhledávání  je  poměrně  výrazně  zaměřeno  na  podporu  komunitních  funkcí  –  je 

možno prohledávat celý systém, pouze členské záložky (URL je možno přidat i bez 

registrace)  záložky  v  rámci  některé  skupiny  (sítě),  záložky  expertních  uživatelů, 

vlastní záložky, záložky v rámci vlastních sítí a záložky přátel. Samotné vyhledávání 

je  založeno  na implementaci  vyhledávacího  stroje  Google.  Je  tedy možno použít 

booleovské operátory i vyhledávání přesné fráze. Vyhledávání v jednotlivých polích 

zavedeno  není,  nicméně  dotaz  je  možno  rozšířit  či  zúžit  pomocí  tlačítka  + 

zobrazeného  u  příbuzných  tagů.  Prohledávány  jsou  i  plné  texty  uložených 

dokumentů – systém již ve svém úvodu proklamuje, že se chce stát alternativou ke 

klasickým  vyhledávačům.  Tag  cloudy  jsou  zobrazovány  jak  pro  konkrétního 

uživatele,  tak pro celou komunitu – je zde poměrně výjimečná funkce zobrazení 

nejpopulárnějších  tagů  za  období  posledních  30,  90  a  180  dní.  Statistiky 

využívanosti tagu jsou k dispozici pro konkrétního uživatele. Podpora zobrazování 

příbuzných  tagů  je  zavedena.  Systém  mírně  podporuje  vyhledávání  oproti 

prohledávání. Je postaven na myšlence, že vyhledávání v rámci uložených, a tím 

pádem již prověřených odkazů by mělo přinášet kvalitnější výsledky. 
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Obrázek 16 - indexační formulář systému Oneview

2.2.2.7  Simpy

Simpy je další ze služeb pro uchovávání záložek včetně uchovávání plných textů. 

Projekt byl spuštěn v roce 2004 a do dnešní doby pracuje nezávisle. Jeho velkou 

výhodou  je  dobře  zdokumentované  REST  API,  které  umožňuje  nezávislým 

programátorům tvorbu nejrůznějších rozšíření a mashupů. 

V  systému  není  přítomna  funkce  pro  našeptávání  tagu  z  kompletní  množiny. 

Navrhovány  jsou  pouze  tagy  již  uživatelem použité.  Uživatelům  je  poskytována 

skupina  čtyř  bookmarkletů,  které  umožňují  vložení  záložky,  vložení  poznámky  a 

prohledávání záložek či poznámek. Zaručeno je jejich použití v těchto prohlížečích: 

Internet Explorer,  Mozilla  Firefox,  Opera,  Safari. Vzhledem  k  dobře 

zdokumentovanému  aplikačnímu  rozhraní  existuje  v rámci  služby  Simpy i  velké 

množství  rozšíření  pro  Mozilla  Firefox.  Záložky  je  možno  synchronizovat  se 

systémem  Delicious a  je  možný  i  import  záložek z  běžných prohlížečů (Internet 

Explorer,  Mozilla  Firefox,  Opera,  Safari).  Export  je  možný  ve  formátu  html  a 

zaručena je kompatibilita s Internet Explorerem a Mozilla Firefoxem. Alternativně je 
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možný export i ve formátu XML za použití  REST API. Tvorba víceslovných tagů je 

podporována.

Z  hlediska  správy  tagu/záznamu  obsahuje  systém  Simpy funkci  pro  rozlišení 

záznamů na soukromé a veřejné, obdobná funkce pro tag však neexistuje. V rámci 

správy  záložek  je  však  přítomna  zajímavá  možnost  zobrazení  historie  odkazu  v 

systému, respektive vývoje frekvence ukládání dané záložky v čase. Systém Simpy 

neumožňuje třídění tagů do skupin a podporována není ani možnost poznámky k 

tagu.  Záznam  obsahuje  pouze  základní  pole:  URL,  nickname  (pole  pro  název 

záložky),  tagy,  rozlišení  veřejný/soukromý  a  pole  pro  poznámku.  Kromě  toho  v 

systému existuje i funkce pro ukládání poznámek nezávislých na konkrétní webové 

stránce.  Tyto  poznámky  je  možno  tagovat  a  váží  se  k  nim  dva  specifické 

bookmarklety.

Obrázek 17 - uživatelské rozhraní systému Simpy

Z hlediska vyhledávání je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Simpy má jako jeden z 

mála systémů pro kolaborativní správu záložek v nápovědě kompletně zpracovanou 

vyhledávací  syntax  použitelnou  v  rámci  systému.  Vyhledávání  je  poměrně 

propracované, kromě booleovských operátorů a možnosti vyhledání přesné fráze, je 

zde i možnost použití maskování.  Je možno vyhledávat v těchto polích:

• title – originální název stránky (extrahován z tagu title)

• nickname – alternativní název přiřazený uživatelem

• tags – tagy
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• note – uživatelská poznámka

• page – plný text uložené webové stránky.

Výše uvedené vyhledávací možnosti se vztahují i na veškeré uložené poznámky (s 

tím  rozdílem,  že  v  tomto  případě  jsou  prohledávána  pouze  pole  relevantní  pro 

poznámku). 

Obrázek 18 - indexační formulář systému Simpy

Funkce pro zobrazení statistik vážících se k uživateli jsou poměrně propracované, 

nejen, že je zobrazován tag cloud volitelně pro 20, 50, 100 nebo pro všechny tagy, 

ale je zde i možnost zobrazení numerických statistik o frekvenci použití jednotlivých 

tagů.  Zobrazovány  jsou  také  příbuzné  tagy  (ve  formě,  která  usnadňuje  jejich 

vyloučení  z  dotazu  či  naopak  rozšíření  dotazu  o  ně).  Navzdory  propracovanému 

systému vyhledávání se nedomnívám, že by systém nějak výrazněji upřednostňovat 

vyhledávání před prohlížením. Z hlediska vlastností uživatelského rozhraní je třeba 

vyzdvihnout  skutečnost,  že  třebaže  rozhraní  nepůsobí  zcela  moderním  dojmem, 

jsou všechny prvky funkční přehledné a intuitivní.

2.2.3 Systémy pro kolaborativní katalogizaci

• Goodreads (www.goodreads.com)

• LibraryThing (www.librarything.com)

• BookJetty (www.bookjetty.com)

• Shelfari (www.shelfari.com/)
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2.2.3.1 Goodreads

Systém  Goodreads byl  založen v  roce 2006 Otisem Chandlerem a stále  funguje 

nezávisle. Jedná se o systém pro kooperativní katalogizaci s velice silnou podporou 

komunitních funkcí. Umožňuje uživatelům vkládat jejich oblíbené knihy, třídit je do 

polic (shelfs, ekvivalent tagu), doplňovat je recenzí a zároveň i sledovat oblíbené 

knihy svých přátel. 

Uživatelské rozhraní aplikace  Goodreads je založeno principu výběru relevantních 

tagů z předpřipraveného seznamu. Nový tag je sice možno velice snadno vytvořit, 

nicméně – narozdíl od systémů pro kooperativní správu záložek – zde není zdaleka 

tolik  podporována  volná  tvorba  tagů.  Tento  systém má  tu  výhodu,  že  v  rámci 

jednoho  uživatelského  účtu  nevznikají  gramatické  variace  jednoho  konkrétního 

termínu. Zároveň nejsou našeptávány ani tagy již dříve použité ostatními uživateli.

Z hlediska tvorby záznamu je třeba poznamenat, že uživatelé (zejména začínající) 

jsou poměrně výrazně odrazováni od manuálního vkládání záznamů. Podporována 

je primárně varianta převzetí záznamu již v systému existujícího a dále pak převzetí 

záznamu  ze  systému  Amazon.  Tomu  je  také  přizpůsoben  jediný  přítomný 

bookmarklet,  který  umožňuje  vložení  právě  prohlíženého  záznamu  ze  systému 

Amazon. Proces vložení záznamu je poměrně jednoduchý – knihu je možno vyhledat 

buď  v  rámci  Goodreads nebo  v  rámci  Amazonu (podporovány  jsou  lokalizace 

amazon.com, amazon.ca, amazon.co.jp, amazon.co.uk, amazon.de a amazon.fr). Po 

té je uživateli  nabídnut seznam vyhledaných záznamů, z nichž je možno hledaný 

titul vybrat. Následně jej uživatel může ohodnotit, zařadit do polic (respektive mu 

přiřadit tagy),  opatřit  recenzí,  doporučit přátelům apod. Zajímavou vlastností  je i 

možnost označit recenzi jako obsahující spoilery – tedy prozrazující zápletku knihy. 

Import záznamů je možný ve formátech csv, xls a txt,  přičemž jako optimální  je 

označen  csv.  V  rámci  importního  souboru  je  povinným  polem  ISBN.  Uložené 

záznamy  je  možno  exportovat  ve  formátu  csv.  Systém  nepodporuje  tvorbu 

víceslovných tagů, nicméně v případě zadání víceslovného výrazu na místo mezer 

automaticky doplní pomlčku. 

Konkrétní police (tag) nemůže být označena jako soukromá. Nicméně nalézáme zde 

zajímavou funkci označení tagu jako exkluzivního, což znamená jeho zařazení do 

skupiny tagů, jejichž použití  se vzájemně vylučuje. Knize tedy může být přiřazen 

vždy  jen  jeden z  nich.  Výchozí  nastavení  systému obsahuje  tři  exkluzivní  tagy: 

přečteno (read), aktuálně čteno (currently-reading) a k přečtení (to-read). Konkrétní 

záznam nemůže být označen jako soukromý, ale je zde možnost připojení soukromé 

poznámky  ke  konkrétnímu  dokumentu.  Tagy  není  možno  třídit  ani  opatřit 

poznámkou.
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Obrázek 19 - uživatelské rozhraní My books v systému Goodreads

Goodreads je primárně zaměřen na podporu komunitních funkcí a tedy na udržování 

kontaktů  v  rámci  určité  skupiny.  Zřejmě  z  toho  důvodu  jsou  poměrně  silně 

potlačeny  vyhledávací  funkce.  Testováním  však  bylo  zjištěno,  že  ve  výchozím 

nastavení systém podporuje operátor AND (respektive +) a NOT (-). Vyhledávání v 

konkrétních  polích  není  podporováno  s  výjimkou  možnosti  vyhledávat  tag.  Pro 

konkrétního uživatele je zobrazován tag cloud a statistiky používanosti jednotlivých 

tagů.  Statistiky  používanosti  je  možno  vyhledat  pro  i  dokument  a  také  pro 

nejpoužívanější tagy v rámci komunity. V návaznosti na dokument systém zobrazuje 

populární  police,  do  nichž  bývá  dokument  zařazován,  což  lze  považovat  za 

ekvivalent příbuzných tagů. Systém je zaměřen zejména na možnost komunikace s 

již známými přáteli (funkce nabízející možnost vyhledávaní spřátelených uživatelů v 

systému  dle  emailového  adresáře  je  uživateli  takřka  vnucována)  a  není  tedy 

zavedena ani příliš výrazná podpora browsingu. 
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Obrázek 20 - uživatelské rozhraní Explore v systému Goodreads

2.2.3.2 LibraryThing

Systém  LibraryThing je  jednou  z  nejznámějších  aplikací  pro  kooperativní 

katalogizaci.  Byl  založen  roku  2005  Timem  Spaldingem.  Jedná  se  o  částečně 

placenou službu, kde je uživateli  umožněno uložit 200 záznamů zdarma. Po té si 

může zaplatit roční ($10) nebo doživotní členství ($25). Systém umožňuje vkládání 

záznamů knih a jejich sdílení. Záznam je možno tagovat a opatřit recenzí. 

Uživatel vkládá do systému záznamy knih, které vytváří buď ručně, nebo je možné 

je přebírat z katalogů vybraných knihoven (aktuálně je zahrnuto i několik českých 

knihoven)  či  ze  systému  Amazon (a  z  jeho  jednotlivých  národních  variant). 

Komunikace s knihovnami probíhá prostřednictvím protokolu Z39.50. 

Uživatelům je k dispozici bookmarklet pro internetový obchod  Amazon a rozšíření 

pro Mozilla Firefox. V rámci programu LibraryThing for Libraries je nabízena možnost 

integrace tagovacího systému do OPACu. Jedná se o poměrně jednoduchý skript v 

jazyce  JavaScript,  který  stačí  vložit  na  konec  stránky.  V  současné  chvíli  je 

knihovnám  umožněno  zahrnout  do  svého  katalogu  funkci  procházení  tagů  (tag 

browsing),  doporučení  obdobných  knih  a  odkazy  na  další  vydání  či  překlady 

konkrétního díla. Do budoucna se počítá i se zahrnutím tagovacích a dalších funkcí. 

Systém nenapovídá tagy a to ani v rámci množiny všech tagů, ani v rámci množiny 

tagů konkrétního uživatele. Není zahrnuta možnost vytváření skupin tagů. Poměrně 

pokročilé  jsou však funkce pro prohledávání  tagů,  a  to  zejména v  rámci  vlastní 
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knihovny. Víceslovné tagy jsou povoleny. Tag nesmí obsahovat čárku (je použita 

jako oddělovač) a jeho délka nesmí přesáhnout 30 znaků.

Záznamy je možno importovat ve formátech txt, csv, xml, html, rtf atd., ovšem jen 

za předpokladu,  že mezi  údaji  je  zahrnuto  ISBN.  Import  je  možný  i  z  některých 

internetových aplikací (např.  Amazon wish list). Aktuálně není podporován export, 

nicméně autoři systému proklamují, že na jeho  vývoji v současné době pracují. 

Již uložený záznam je možno doplnit poměrně velkým množstvím informací. Kromě 

tagů je zde i možnost recenze, veřejného i soukromého komentáře a dalších údajů 

původně  neobsažených  v  záznamu.  Zajímavá  je  možnost  doplnění  obecných 

informací o díle (common knowledge), kde je možno uvést například hlavní postavy 

díla, ceny, jež dílo obdrželo, apod. V systému není příliš mnoho možností práce s 

konkrétním  tagem –  není  možno  jej  opatřit  poznámkou  ani  zařadit  do  skupiny. 

Nicméně vysokou úroveň zde má zobrazení  informací  o tagu.  Uváděny jsou tyto 

informace:

• Synonymní  výrazy  (aliases)  –  tvořeno  důvěryhodnými  uživateli, 

kteří  jsou  však  poměrně  výrazně  nabádáni  k  tomu,  aby  před 

vytvořením kombinace tagů prostudovali nápovědu.

• Statistika týkající se tagu – počet užití a uživatelů

• Nejčastěji tagované dokumenty

• Uživatelé nejčastěji používající tag

• Naposledy tagované dokumenty (včetně možnosti použití RSS)

• Příbuzné tagy

• Příbuzná předmětová hesla – přebíráno z knihovního záznamu

• Příbuzné kombinace tagů (tagmashes)

Systém  jako  celek  je  zaměřen  zejména  na  prohledávání  a  objevování  nových 

dokumentů  v  kombinaci  s  komunitními  funkcemi.  Ovšem  navzdory  tomu  jsou 

vyhledávací  funkce  poměrně  dobře  propracovány.  Je  možno  použít  maskování, 

vyhledávat  v  jednotlivých  polích  a  vyhledávat  přesnou  frázi.  Zaveden  je  také 

operátor NOT (-) a jako výchozí nastavení ve vyhledávání je použit operátor AND. 

Uživatele je možno vyhledávat i v rámci dalších sociálních sítí. 
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Obrázek 21 - informace o tagu v systému LibraryThing

Obrázek 22 - uživatelské rozhraní systému LibraryThing

2.2.3.3  BookJetty

Zakladatel  systému  BookJetty Herryanto  Siatono  jej  popisuje  jako  vyhledávač 

kombinující  výhody  webového  rozhraní  systému  Amazon s  možností  získání 

konkrétního výtisku v knihovně []. Aplikace byla spuštěna roku 2006 v Singapuru. 

Služba  je  určena  primárně  zákazníkům  knihkupectví  Amazon a  uživatelům 

knihoven,  což  se  odráží  zejména  ve  funkci,  která  uživateli  umožňuje  zobrazení 
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dostupnosti  dokumentu  v  preferovaných  knihovnách  a  v  rámci  jednotlivých 

lokalizací Amazonu.

Katalogizační  funkce  jsou  v  systému  poměrně  dost  potlačené  –  uživatel  nemá 

možnost  manuální  tvorby  záznamu,  pouze  záznam  přebírá,  a  to  buď  v  rámci 

systému  nebo  v  některé  z  lokalizací  Amazonu.  K  získaným  údajům  je  uživateli 

povoleno doplnit pouze tagy (našeptávač není přítomen, nicméně víceslovné tagy 

jsou  podporovány),  zařadit  knihu  do  skupiny  chtěná  (wanted),  čtená  (reading), 

přečtená (read), odložená (dropped), napsat recenzi knihy a spustit diskusi o knize. 

Záznamy  je  možno  také  importovat,  a  to  ze  souboru  nebo  z  webové  stránky, 

importované  záznamy  však  povinně  musí  obsahovat  ISBN.  Export  záznamů  je 

možný ve formátu csv, a to i výběrově dle tagů a dalších charakteristik.

Obrázek 23 - uživatelské rozhraní systému BookJetty

Z  hlediska  ochrany  soukromí  uživatele  zde  není  zavedena  funkce  režimu 

soukromý/veřejný, a to ani pro záznam ani pro tag. Nicméně uživatel má možnost 

kontrolovat  režim  sdílení  svých  osobních  informací.  Tagy  není  možno  třídit  ani 

opatřit poznámkou. 

Systém  podporuje  použití  operátoru  AND  (ve  formě  +),  NOT  (-)  a  vyhledávání 

přesných  frází.  Operátor  OR  není  možno  použít.  Vyhledávat  je  možno  přímo  v 
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systému  BookJetty,  v  databázi  autorů systému  BookJetty a  v  jednotlivých 

lokalizacích Amazonu. Chybí zde podpora vyhledávání v jednotlivých polích. Systém 

sice  nepodporuje  zobrazení  tag  clouds,  ale  k  dispozici  jsou  statistiky  frekvence 

použití  jednotlivých  tagů,  a  to  jak pro  konkrétního  uživatele,  tak pro  komunitně 

nejpopulárnější  (či  třeba  nejvíce  diskutované)  knihy.  Příbuzné  tagy  zobrazovány 

nejsou, uživatel je pouze nasměrován na osobní knihovny uživatelů, s nimiž sdílí 

stejný  dokument.  Systém  jako  celek  je  možno  považovat  nejspíše  za  jakousi 

nadstavbu,  která  spojuje  základní  a  nejjednodušší  funkce  pro  kolaborativní 

klasifikaci s funkcemi systému Amazon a zároveň i s knihovními katalogy. Samotná 

aplikace  sice  působí  vizuálně  přitažlivým dojmem,  ale  možnosti  folksonomií  zde 

zdaleka  nejsou  plně  využity.  Nicméně existuje  zde  unikátní  funkce  pro  kontrolu 

dostupnosti  publikace  ve  vybraných  knihovnách.  Toto  propojení  s  knihovními 

systémy je poměrně ojedinělé a je zásadní výhodou systému BookJetty.

2.2.3.4 Shelfari

Systém  Shelfari byl  založen  v  roce  2006  v  Seattlu  Joshem  Hugem  a  Kevinem 

Beukelmanem. V roce 2007 do něj investovala společnost  Amazon. V systému je 

mírně patrné zvýraznění internetového knihkupectví Amazon, nicméně není možno 

tvrdit, že Shelfari je určen pouze zákazníkům této společnosti.  Shelfari bylo v roce 

2007 podrobeno ze strany Tima Spaldinga (zakladatele systému LibraryThing) ostré 

kritice kvůli zneužití emailových adres svých uživatelů k rozesílání spamu [].25 

Uživatel  může  vložit  záznam  buď  přímo  ze  systému  nebo  jej  může  manuálně 

vytvořit.  Shelfari není  –  s  výjimkou  systému  Amazon -  napojen  na  žádné  další 

knihovní katalogy či bibliografické databáze. Přejatý záznam je možno editovat. Ke 

konkrétnímu záznamu v rámci své osobní sbírky může uživatel připojit tagy, připojit 

k němu recenzi, ohodnotit jej hvězdičkami či třeba doporučit dalším čtenářům. Tagy 

jsou  uživateli  našeptávány,  a  to  formou  tag  cloudu  zobrazujícího  nejčastěji 

používané tagy pro dané dílo. Víceslovné tagy jsou podporovány. Uživateli je také 

umožněno  zvolit  tag  přímo  z  množiny  svých  vlastních  tagů.  Import  záznamů  je 

možný z webové stránky nebo ze souboru. Importovaný soubor by měl mít formu 

tabulky a ideálně být ve formátu txt, nicméně import se zdařil i při použití formátu 

xls. 

25 Většina systémů pro kolaborativní katalogizaci využívá – stejně jako valná většina 

dalších sociálních sítí - funkci, která z emailového klienta (obvykle mail nebo jiné 

freemailové služby) po zadání hesla extrahuje adresy a na jejich základě zobrazí 

uživateli jeho potenciální přátele či známé využívající službu.
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Z hlediska ochrany soukromí má uživatel možnost utajit před ostatními informace o 

konkrétním  vydání,  které  vlastní.  Tyto  informace  mohou  obsahovat  poznámky, 

datum získání knihy, její cenu, stav a informaci o tom, zda je výtisk podepsán. Tagy 

není možno třídit ani opatřit poznámkou, nicméně stejně jako v ostatních systémech 

zde  existuje  možnost  (respektive  povinnost)  zařadit  dokument  do  seznamu 

přečtených či čtených knih nebo knih, jež má v plánu přečíst. 

Obrázek 24 - uživatelské rozhraní systému Shelfari

Z hlediska vyhledávání je systém orientován zejména na nalézání knih za účelem 

přebírání  záznamů.  Zde  mají  uživatelé  k  dispozici  dvě  vyhledávací  rozhraní  – 

jednoduché a pokročilé. V rámci pokročilého je možno vyhledávat v polích název, 

autor  a  ISBN.  Prohledávána  je  databáze  Shelfari a  Amazonu.  Shelfari je  možno 

prohledávat dle předmětových kategorií  vytvářených autory systému (jedná se o 

poměrně jednoduchý nehierarchický seznam) nebo dle tagů či oblíbenosti díla. Tag 

cloud je zobrazován jak pro konkrétního uživatele, tak pro celou komunitu. Statistiky 

frekvence užívání tagů nejsou k dispozici. Příbuzné tagy nejsou zobrazovány. 

Jak již bylo výše uvedeno, systém Shelfari je poměrně silně propojen se systémem 

Amazon,  nicméně  může  být  používán  i  samostatně  a  obsahuje  poměrně  velké 
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množství  propracovaných komunitních  funkcí.  Je  zaměřen zejména na  prohlížení 

záznamů a na objevování nových, zajímavých titulů.  

2.2.4 Systémy pro kolaborativní správu citací 

• BibSonomy (http://www.bibsonomy.org/)

• CiteULike (http://www.CiteULike.org/)

• Connotea (http://www.connotea.org/)

2.2.4.1 BibSonomy

BibSonomy je  systém  provozovaný  na  německé  Kasselské  univerzitě  v  rámci 

Knowledge & Data Engineering Group. Záměrem projektu je poskytnout uživatelům 

prostor  ke  sdílení  jejich  záložek  a  bibliografií.  Systém  je  primárně  zaměřen  na 

poskytování  výše uvedených služeb vědecké komunitě,  nicméně dílčím záměrem 

tvůrců je i vytvoření takového systému pro kooperativní správu zdrojů, který by byl 

založen  na  sofistikovaných  teoretických  základech.  Zejména  v  porovnání  se 

všeobecnými  systémy  je  patrná  snaha  tvůrců  o  pečlivou  a  strukturovanou 

dokumentaci  určenou  spíše  odborným  uživatelům.  Aplikace  je  dostupná  v 

anglickém a německém jazyce.

Systém podporuje jak vložení klasické záložky, tak vložení tzv. publikace. V prvním 

případě  se  jedná  o  proces  obdobný  systému  Delicious, a  to  včetně  funkce 

našeptávání tagu (stejně jako Delicious však nepodporuje víceslovné tagy). Vkládání 

publikace  je  určeno  primárně  pro  dokumenty  opatřené  metadaty  ve  formátu 

BibTeXt.  Je zde možno použít  tři  různé přístupy.  V rámci  prvního je do systému 

vložen přímo záznam ve formátu BibTeXt, a to prostřednictvím prostého kopírování 
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textu. Druhý způsob je možno aplikovat v systémech podporujících formát BibTeXt 

(např.  ACM Digital  library).  Zde je  záznam možno jednoduše extrahovat  pomocí 

bookmarkletu.  Třetí  způsob  předpokládá  existenci  nestrukturovaného  textu 

popisujícího  dokument,  obvykle  citace.  Systém  je  schopen  z  textu  extrahovat 

potřebné údaje a uživatel následně pouze opraví případné chyby. Vložení záložky i 

publikace  usnadňují  bookmarklety.  Hromadně  je  možno  importovat  záznamy 

záložek z  prohlížeče  Mozilla  Firefox,  ze  systému  Delicious a  záznamy vytvořené 

prostřednictvím systému JabRef. Záznamy je možno exportovat v těchto výstupních 

formátech: BibTeXt, RTF, HTML, RSS, RSS (APA 5th Style), SWRC, BuRST, Custom, 

SimpleHTML, TableRefs, TableRefsAbsBib, TableRefsAbsBibSort, DocBook, EndNote, 

OpenOffice-CSV, DBLP, Text, JUCS.

Přímé přejímání záznamů do systému BibSonomy je podporováno v rámci velkého 

množství systémů.26

Uživateli je umožněno uchovávat plný text dokumentu (ve formátu PDF) pro osobní 

použití. 

Obrázek 25 - vztahy mezi tagy v systému BibSonomy

26 ACM  Digital  Library,  ACS,  Amazon,  Annual  Reviews  journals,  AnthroSource,  arXiv,  

Association for Computational Linguistics (ACL), BioMed, BJM, Blackwell, Cambridge Journals,  

CiteBase,  Digital  Library  for  Physics  and  Astronomy,  Eric,  Highwire  Press,  IEEEXplore, 

Informaworld,  Ingentaconnect,  Institute  AIFB,  Universität  Karlsruhe,  International  Union of 

Crystallography, IOP electronic journals, IWAPonline, Journal of Machine Learning Research  

(JMLR),  JStor,  L3S,  LibraryThing,  Liebertonline,  MathSciNet,  National  Bureau  od  Economic 

Research (NBER),  některé typy OPAC, Optical  Society of  America,  Physical  Review Online 

Archive  (PROLA),  PsyContent,  Public  Library  of  Science  (PLOS),  PudMed,  PudMedCentral,  

Royal  Society  Publishing  (RSOC),  ScienceDirect,  Scientific  Literature  Digital  Library 

(CiteSeer), Scitation, SPIRES-HEP, Springer, SpringerLink, University Library (UB) Karlsruhe,  

University of Trier Digital, Bibliography & Library Project, USENIX, WileyIntersience, WorldCat.
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Z hlediska správy záznamu systém umožňuje jeho uchování jako privátní, sdílení s 

přáteli nebo sdílení s celou komunitou. Není přítomna obdobná funkce týkající se 

tagu a  tag také  není  možno opatřit  poznámkou.  Tagy nelze třídit  do klasických 

hierarchických  úrovní,  nicméně  existuje  zde  zajímavá  možnost  vytváření  vztahu 

nadřazenosti a podřazenosti mezi tagy. Tento vztah se určuje již během procesu 

tagování a to pomocí sekvence znaků „->“. Tyto vztahy se posléze  stávají součástí 

komunitní folksonomie a je možno je zobrazit ve formě tag cloudu (viz obrázek 25).

V  rámci  aplikace  BibSonomy je  dostupná  jak  velice  sofistikovaná  podpora 

prohledávání  (browsingu)  založená  na  algoritmech  vytěžujících  informace  z 

folksonomie,  tak  jednoduché  i  pokročilé  vyhledávací  rozhraní.  V  rámci 

jednoduchého  vyhledávání  je  možno  prohledávat  některá  z  polí.  Pokročilé 

vyhledávání  slouží  pouze k práci  se záznamy vážícími  se k danému uživateli.  V 

případě vyhledávání dle tagu mohou být výsledky dotazu řazeny jak podle data, tak 

podle  relevance,  určované  speciálně  vyvinutým algoritmem nazvaným po  vzoru 

PageRanku FolkRank []. 
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Obrázek 26 - uživatelské rozhraní systému BibSonomy

Tag cloud je zobrazován jak pro konkrétního uživatele, tak pro komunitu jako celek 

a pro záznam. Statistiky o frekvenci použití  tagu nejsou běžně dostupné. Systém 

BibSonomy se  nespokojil  s  pouhým  zobrazením  příbuzných  tagů,  ale  vytvořil  i 

kategorii podobných (similar) tagů. Příbuzné tagy jsou definovány jako tagy, které 

spolu pravděpodobně mají souvislost, protože je uživatel použil současně pro jeden 

dokument. Podobné tagy jsou naopak tagy, u kterých je velká pravděpodobnost, že 

budou  synonymní  nebo  že  popisují  vysoce  všeobecné  koncepty.  Podobnost  je 

určována na základě vektorové analýzy.

Systém  BibSonomy je velice propracovaným nástrojem používajícím postupy,  jež 

dokáží vytěžit z folksonomie poměrně velké množství informací. Je možné říci, že 

systém mírně preferuje podporu prohledávání před podporou vyhledávání.  

52



2.2.4.2  CiteULike

CiteULike je akademickou obdobou systému Delicous. Své služby systém poskytuje 

od  roku  2004  a  jeho  zakladatelem  je  Richard  Cameron.  Účelem  je  poskytnout 

uživatelům online prostředí pro ukládání, organizování a sdílení citací, které studují 

či studovali.  Základní princip prakticky kopíruje systémy pro kolaborativní  správu 

záložek, ale jsou zde mnohé doplňující funkce dané cílovou skupinou jak uživatelů, 

tak zpracovávaných dokumentů. V první řadě je zdejší záznam daleko detailnější a 

odpovídá akademickým standardům. Záznamy je možno importovat i exportovat ve 

formátu BibTeXt (export je možný i ve formátu RIS) a následně využít v rámci celé 

řady citačních managerů. Akademické zaměření systému je patrné i ze skutečnosti, 

že  odkaz  na  publikaci  se  na  domovské  stránce  CiteULike objeví  pouze  tehdy, 

pochází-li z recenzovaného zdroje.

Publikaci  je možno do systému zadat buď manuálně,  nebo automaticky  pomocí 

extrakce z konkrétní odborné databáze. Pro usnadnění práce je uživateli k dispozici 

bookmarklet (funkčnost je zaručena pro Internet Explorer, Mozilla Firefox a Safari). 

V  rámci  procesu  vkládání  záznamu  jsou  zadávány  i  tagy,  které  jsou  uživateli 

našeptávány z množiny jeho osobních tagů. Víceslovné tagy nejsou podporovány a 

tag  není  možno  patřit  poznámkou.  Kromě tagů  může  uživatel  záznam doplnit  i 

poznámkou, informací o sdílení či nesdílení záznamu, BibTeXt klíčem a informací o 

tom, jakou prioritu pro něj přečtení článku má (pět stupňů priority a informace o 

tom, že článek byl už přečten). Je také možno do systému vložit PDF kopii článku. 

V současné době je podporováno velké množství zdrojů.27 

27 ACL  Anthology,  AIP  Scitation,  Amazon,  American  Chem.  Soc.  Publications,  American  

Geophysical Union, American Meteorological Society Journals, Annual Reviews, Anthrosource,  

arXiv.org e-Print archive, Association for Computing Machinery (ACM) portal, BioMed Central,  

Blackwell Synergy, BMJ, Cambridge University Press, CiteSeer, CiteSeerX Alpha, Cryptology  

ePrint Archive, Daum, DBLP, EdITLib, Education Resources Information Center, HighWire, IEEE 

Digital Library, IEEE Explore, informaworld, Ingenta, IngentaConnect, IoP Electronic Journals,  

IUCr, IWA Publishing Online, Journal of Machine Learning Research, JSTOR, Mary Ann Liebert,  

MathSciNet,  MetaPress,  NASA  Astrophysics  Data  System,  National  Bureau  of  Economic 

Research,  Nature,  Open  Repository,  Optical  Society  of  America,  Physical  Review  Online 

Archive,  plos,  PLoS Biology,  Project  MUSE,  PsyCONTENT,  PubMed,  PubMed Central,  Royal 

Society, Royal Society of Chemistry, Science, ScienceDirect, Scopus, Social Science Research  

Network, SpringerLink, Usenix, Wiley InterScience.

53



Obrázek 27 - uživatelské rozhraní systému CiteULike

Uložený záznam článku je možno  dále editovat, a to jak úpravou bibliografických 

údajů,  tak  úpravou  údajů  zaznamenávaných  konkrétním uživatelem.  Zejména je 

možno  nastavit  režim  sdílení  záznamu  (soukromý/veřejný),  je  možno  vytvořit 

recenzi  článku  a  je  také  možno  článek  doplnit  poznámkou,  která  může  být 

uchovávána  jako  soukromá.  Tagy  není  uživateli  umožněno  třídit  a  ani  zde  není 

přítomna funkce pro vytváření vazeb mezi tagy.

V  systému  je  patrná  poměrně  silná  podpora  funkcí  pro  prohledávání.  V  rámci 

zobrazení  článku  jsou  uživateli  nabízeni  příbuzní  uživatelé  (včetně  potenciálně 

relevantních  skupin),  příbuzné  tagy  a  je  zde  i  funkce  zobrazení  sousedních 

(Neighbours) uživatelů (tvořeno dle množství záznamů shodných publikací). Existuje 

zde  i  podpora  komunitních  funkcí  (např.  zasílání  soukromých  zpráv  či  vytváření 

skupin).  Tag  cloud  je  zobrazován  jak  pro  konkrétního  uživatele,  tak  pro  celou 

komunitu. Statistiky četnosti použití jednotlivých tagů nejsou uváděny. Vyhledávání 

v systému funguje na vyhledávacím software  Lucene, tudíž je zde poměrně dobrá 

podpora  vyhledávání  v  jednotlivých  polích,  vyhledávání  pomocí  booleovských 

operátorů a vyhledávání přesné fráze. Je možno použít i maskování. 

CiteULike stojí  z  hlediska  přístupu  k  uživatelům  na  pomezí  profesionálních  a 

všeobecných systémů. Ve své dokumentaci  zachovává lehčí, mírně humorný tón, 

přesto se jedná o propracovaný systém určený k využití profesionály.
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2.2.4.3 Connotea

Systém Connotea byl vytvořen  Nature Publishing Group v roce 2004. Opět se zde 

setkáváme  s  možností  online  archivace  odborných  publikací,  s  možností  jejich 

tagování,  komentování  a  dalších  navazujících  komunitních  funkcí.  Connotea je 

mírně orientována směrem k přírodovědným a zejména medicínským oborům. Bez 

zajímavosti není ani to, že zdrojový kód aplikace Connotea je k dispozici jako open-

source v rámci GNU licence.28 

Záznam  je  možno  přidat  buď  manuálně  pomocí  formuláře,  nebo  s  využitím 

bookmarkletu. Manuální přidávání se doporučuje zejména v případě, že je záznam 

vkládán  pomocí  identifikátoru  DOI  -  v  tomto  případě  je  bibliografická  informace 

získána ze systému CrossRef. V systému je zabudována i podpora OpenURL. 

Connotea podporuje extrakci bibliografických údajů z těchto zdrojů: 

• Nature.com

• PubMed

• PubMed Central

• Science

• PloS

• BioMed Central

• Supported EPrints repositories

• Supported Highwire Press publications

• Blackwell Synergy

• Wiley Interscience

• Scitation

• arXiv.org

• Smithsonian/NASA Astrophysics Data System

• Amazon

• HubMed

• D-Lib Magazine

V průběhu procesu vkládání záznamu jsou uživateli  našeptávány tagy z množiny 

jeho vlastních tagů. Systém vyžaduje, aby byl každému záznamu přidělen alespoň 

jeden  tag.  Je  možno  používat  i  víceslovné  tagy,  ty  však  musí  být  uzavřeny  v 

28 http://connotea.sourceforge.net/
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uvozovkách.  Jako oddělovače se používá čárky. K tagu je možno přidat poznámku. 

Podporováno je také geotagování, a to ve spolupráci se systémem Google Earth.

Pro import jsou podporovány tyto formáty:

• RIS

• BibTeXt

• EndNote

• MODS

• ISI Web of knowledge

• Firefox bookmarks

Export je možný ve formátech:

• RIS

• BibTeXt

• EndNote

• MODS

Systém nepodporuje možnost uložení fulltextové kopie článku, a to ani pro osobní 

potřebu.

Uživatel  může  chránit  své  soukromí  a  označit  záznam  jako  neveřejný,  a  tedy 

nesdílený  s  ostatními.  Záznam  je  také  možno  sdílet  pouze  s  určitou  skupinou 

uživatelů. Dokonce je zde i možnost načasovat zveřejnění záznamu na určité datum. 

Nicméně obdobná funkce navázaná na konkrétní tag neexistuje. 

Při  vyhledávání  je  po  zadání  více  termínů  automaticky  použit  operátor  AND.  Je 

možno využít i operátor NOT, který je v tomto systému reprezentován znakem pro 

mínus.  Další  booleovské  operátory  nejsou  podporovány.  Je  možno  kombinovat 

vyhledávání dle tagu a uživatele. Vyhledávat je možno i za využití vyhledávacího 

stroje Google. 

V  souvislosti  s  konkrétním  uživatelem systém  zobrazuje  jak  příbuzné  tagy,  tak 

příbuzné  uživatele.  Není  zde  využíváno  funkce  zobrazení  tag  cloudů  a  nejsou 

uváděny ani statistiky frekvence použití tagů. 

Connotea je dalším z propracovaných profesionálních systémů pro sdílení referencí 

odborných materiálů. Systém spoléhá zejména na kvalitní uživatelskou základnu a 

na podporu folksonomie. 
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Obrázek 28 - uživatelské rozhraní systému Connotea

2.2.3 Závěrečné zhodnocení

Zvoleny  byly  tři  kategorie  relevantní  pro  oblast  knihovnictví  a  pro  oblast 

akademickou. V první řadě jsou to systémy pro kooperativní správu záložek, které – 

navzdory  svému  všeobecně-populárnímu  charakteru  –  mají  množství  vlastností 

použitelných i v akademickém prostředí. Jedná se o velmi flexibilní nástroj, který je 

možno použít jak ke studijním účelům, tak v rámci nejrůznějších zájmových činností. 

Možnosti  těchto  systémů  jsou  obvykle  jednoduché,  nicméně  právě  díky  této 

jednoduchosti  je  možno  je  využívat  mnoha  způsoby  a  k  nejrůznějším  účelům. 

Stinnou  stránkou  jejich  širokého  záběru  je  skutečnost,  že  vzhledem  ke  značné 

heterogenitě uživatelů jsou poněkud omezeny možnosti využití  folksonomií. Velký 

počet uživatelů společně s jejich rozdílným zaměřením způsobuje informační šum. 

Tato  nevýhoda  je  do  určité  míry  vyvážena  skutečností,  že  zejména  v  rámci 

frekventovaných  témat  (převážně  z  oblasti  informatiky)  zde  velké  množství 

uživatelů působí jako opravný faktor a případné chyby či excesy jsou odsunuty do 

pozadí. 

V této skupině aplikací jsou také často posíleny komunitní funkce, nicméně zejména 

směrem ven ze systému a v provázání s dalšími typy sociálních funkcí. Velice časté 

jsou  například  nástroje  na  propojení  systému  pro  správu  záložek  s  blogovacím 

systémem, a  to  jak  formou bookmarkletu,  implementovatelného  do  jednotlivých 

příspěvků, tak ve formě widgetu, zobrazujícího nově vložené záložky uživatele. 

Funkčně je možno tuto skupinu rozdělit na systémy s možností uložení plného textu 

a na ty, jež ukládají pouze odkazy na dokument. Systémy pracující s plným textem 
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jsou výhodné zejména vzhledem k nestálosti webových dokumentů – nezřídka se 

stává,  že  relevantní  dokument  se  přesune  na  jiné  URL  či  prostě  z  webového 

prostředí  zmizí  (toto  je  jinak  nutno  kompenzovat  pomocí  webarchivů  nebo 

vyrovnávacích  pamětí  velkých  vyhledávačů,  nicméně  ani  tyto  zdroje  nejsou 

stoprocentně spolehlivé). Jedná se o velice užitečnou funkci, a to zejména v těch 

případech,  kde  je  dispozici  i  fulltextové  vyhledávání  v  uložených  dokumentech. 

Některé ze systémů (tímto směrem je zaměřena zejména aplikace Oneview) se do 

určité míry mohou stát alternativou ke klasickým vyhledávačům. Systém Oneview 

dokonce  vyzdvihuje  skutečnost,  že  množina  dokumentů  v  systému  uložených, 

prošla jakýmsi sítem, které do určité míry zaručuje jejich kvalitu. 

Dalším směrem,  jejž  je  možno  v  těchto  aplikacích  vysledovat,  je  implementace 

nadstavbových  funkcí  pro  práci  s  dokumentem,  jako  například  zvýraznění 

konkrétních částí textu a jejich opatření poznámkou – zde je pozoruhodná zejména 

aplikace  Diigo.  Variantou  je  možnost  vytváření  nezávislého  souboru  poznámek 

(systém Simpy).

Zásadní  nevýhodou  prakticky  všech systémů je  nepřehledná a často  roztříštěná 

dokumentace, která je obvykle reprezentována pouze souborem  FAQ (frequently 

ask  questions).  Aplikace  obvykle  se  svými  uživateli  komunikují  formou  blogu  (v 

některých případech i formou diskusního fóra), kde jsou uváděny nejnovější funkce 

a  rozšíření.  Tato  vlastnost  pravděpodobně  velice  výrazně  podporuje  věrnost 

uživatele systému – komplexní orientace v systému je náročná, nicméně samotné 

použití  je poměrně jednoduché, uživatel se se systémem po nějaké době sžije a 

seznamování s novým prostředím by pro něj bylo zbytečně náročné. Druhou stranou 

této mince je skutečnost, že základní funkce jsou poměrně jednoduché a uživatel 

může se systémem začít pracovat bez předchozího studia. Pokročilé funkce objevuje 

lidově řečeno za pochodu.  Výhodou tohoto  přístupu je  pro  tvůrce systémů silná 

zpětná  vazba.  Výše  zmíněné  nedostatky  jsou  do  určité  míry  přítomny  ve  všech 

typech sledovaných systémů, přestože zejména systémy pro kooperativní  správu 

citací disponují výrazně propracovanější uživatelskou dokumentací. 

Pro uživatele přivyklého konvencím zavedeným v rámci rešeršních nebo knihovních 

systémů  je  poměrně  velkým  překvapením  odlišnost  rozhraní  těchto  aplikací. 

Příkladem za všechny může být otázka pokročilého vyhledávání, které často v těch 

systémem  neexistuje,  nebo  se  pod  ním  skrývají  jiné  funkce,  než  je  obvyklé. 

Nicméně určitá konvenční podoba uživatelského rozhraní pro kooperativní správu 

záložek  nepochybně  existuje.  Je  možno  například  pozorovat  podobné  grafické 

rozložení funkcí  na stránce nebo i obdobné grafické prvky (například zdůrazněné 

tlačítko plus (+) pro rozšíření vyhledávání o příbuzný tag).
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Aplikace pro kooperativní katalogizaci tvoří další skupinu folksonomických systémů, 

která – na rozdíl od systémů pro kooperativní správu záložek – je zaměřena spíše na 

cílovou skupinu obdobnou skupině uživatelů klasických knihoven. Materiály, které 

zpracovávají ve velké většině spadají do oblasti krásné literatury. Jako takové jsou 

spíše  než  v  akademickém prostředí  využitelné  v  prostředí  knihovnickém.  Jejich 

klíčovým  znakem  je  jednak  silná  podpora  komunitních  funkcí,  jednak  také 

provázanost  s  knihovními  či  knihkupeckými  systémy  (zejména  se  systémem 

Amazon). 

V  této  oblasti  můžeme  pozorovat  silný  důraz  na  omezení  možnosti  uživatele 

zasahovat do samotného záznamu. Na rozdíl od systémů pro kooperativní správu 

záložek je zde jako unikátní identifikátor ve většině případů logicky využito ISBN. 

Výrazná je zde podpora přebírání záznamů a uživatelé jsou směrováni k tomu, aby 

záznamy spíše opravovali než tvořili (v některých případech je i tato možnost silně 

omezena). Je kladen důraz na propojení jednotlivých vydání a, řečeno terminologií 

studie FRBR, základní jednotkou je zde dílo. Propojení jednotlivých vyjádření díla je 

ve většině případů překvapivě  úspěšné a z knihovnického hlediska by jistě  bylo 

užitečné zaměřit se na tyto systémy právě se zřetelem na studii FRBR. To však již 

přesahuje rozsah této práce. V případě že dokument postrádá identifikátor ISBN, 

bývá obvykle využíváno kombinace jména autora a názvu.

Jak  již  bylo  výše  řečeno,  systémy  pro  kooperativní  katalogizaci  obsahují  silné 

komunitní prvky. Jsou podporovány diskuse jak o jednotlivých knihách, tak i diskusní 

skupiny zaměřené na různá literární témata. Uživatelé jsou podporováni v tvorbě 

přátelských  vazeb.  Vzhledem  k  tomu,  že  hodnocení  i  klasifikace  beletrie  je  ve 

většina  případů  silně  subjektivní,  považuji  tento  trend  za  velice  rozumný  a  pro 

uživatele přínosný. Je pravděpodobné, že uživatelé čtoucí stejná díla budou používat 

nejen obdobnou  terminologii,  ale  i  jejich  žánrové  a  tématické  preference budou 

podobné. Systémy pro kooperativní klasifikaci se mohou stát nástrojem k nalezení 

děl pro uživatele pertinentních daleko snáze než klasický knihovní katalog založený 

na  systému  tradičního  věcného  třídění.  Uživatelské  recenze  jsou  navíc  cenným 

zdrojem  informací  pro  předběžné  hodnocení  díla.  Nicméně  nelze  pominout 

skutečnost, že i tyto systémy ve větší či menší míře využívají klasických schémat 

věcného pořádání (např. využití předmětových hesel v systému LibraryThing). 

Existují zde také silné vazby na knihovní systémy na jedné straně a na knihkupecké 

systémy na straně druhé. Není možno hovořit o pouhém přebírání záznamů. Je zde 

v  první  řadě  časté  propojení  s  knihkupeckými  systémy  (zejména  se  systémem 
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Amazon),  které se pohybuje  na samé hranici  kontextové reklamy.  Uživatelům je 

mnohdy nabízen odkaz přímo na stránku, kde je možno si knihu koupit. Na druhou 

stranu jsou zde zavedeny například i funkce umožňují výměnu knih mezi uživateli 

nebo i přímo kontrolu dostupnosti díla ve vybrané knihovně (systém BookJetty).

Bylo by chybou předpokládat, že systémy pro kooperativní klasifikaci jsou určeny k 

třídění  již  přečtených  knih  –  prakticky  všechny  umožňují  uživateli  zaznamenat 

životní cyklus knihy od jejího označení jako pro čtenáře relevantní přes fázi, kdy je 

čtena až k bodu, kdy je přesunuta to skupiny přečtených publikací. Uživatel si tak 

vytváří seznam knih, jež se chystá přečíst, a zároveň je možno předpokládat,  že 

zařazení dokumentu do skupin právě čtených má i jistou motivační funkci. Zřejmě je 

zde i funkce komerční, kdy se předpokládá, že seznam chtěných knih může sloužit 

jako  inspirační  zdroj  pro  přátele  či  příbuzné  uživatele.  Statistická  data  z  těchto 

systémů jsou jistě využitelná nejen jako zdroj informací pro obchodní sféru, ale  také 

například  v  pedagogice  a  mohou  být  i  cenným  zdrojem  pro  akviziční  politiku 

knihoven.

Z hlediska využití folksonomie je zde jasně patrná podpora prohlížení (browsingu) 

doplněná o již zmiňované komunitní funkce. Uživatel doslova objevuje nové tituly, a 

to na základě informací z pro něj důvěryhodných zdrojů. 

Kategorie  kooperativních  systémů  pro  správu  citací  se  od  zbývajících  dvou 

sledovaných  skupin  odlišuje  zejména  cílovou  skupinou  svých  uživatelů.  Je  totiž 

určena zejména pro akademickou sféru a může se tedy spoléhat na určitou – v 

porovnání  se  systémy  pro  kooperativní  správu  záložek  a  se  systémy  pro 

kooperativní  katalogizaci  –  relativně  stanovitelnou  míru  informační  gramotnosti 

svých  uživatelů.  Toto  se  odráží  zejména na dokumentaci,  která si  může dovolit 

poskytnout  uživatelům  podrobnější  a  sofistikované  informace.  Výhodou  je 

samozřejmě  i  skutečnost,  že  je  možno  stavět  nejen  na  informační  gramotnosti 

uživatelů,  ale  i  na  standardech  vyvinutých  a  zejména  využívaných  v rámci 

informačních zdrojů relevantních pro tyto systémy. Kromě akademické sféry jsou 

tyto aplikace obvykle cíleny i na specializované profesní skupiny, které často pracují 

s odbornou literaturou, příkladem mohou být lékaři.

Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou často produktem akademické oblasti nebo 

komerčních  subjektů  navázaných  na  vědu  a  výzkum,  zde  můžeme  pozorovat  i 

poměrně silnou tendenci k podpoře výzkumu a vývoje samotných folksonomických 

systémů.  Všechny  aplikace  například  nabízí  možnost  stažení  čistých  dat 
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použitelných k výzkumným účelům a výjimkou není ani  zveřejnění dokumentace 

včetně návazných vědeckých článků týkajících se vývoje systému. 

V rámci systémů pro kooperativní  správu citací je možno pozorovat určitý posun 

pozornosti směrem k osobnosti autora zpracovávaných dokumentů, a to ve formě 

možnosti označit zpracovávaný záznam jako dokument vytvořený uživatelem, jež jej 

vkládá. Toto je pravděpodobně vyvrcholením trendu, který ve větší či menší míře 

prostupuje  všemi  sledovanými  systémy  –  jednou  z  jejich  funkcí  je  mimo  jiné  i 

prezentace samotného uživatele. Ten má možnost sdělit velice široké skupině lidí 

poměrně hodně informací o svých osobních i profesních zájmech. Domnívám se – na 

základě pozorování i osobní komunikace s některými uživateli systémů založených 

na principu sociálních sítí – že tato sebeprezentace je pro velké množství uživatelů 

poměrně silnou (nicméně nikoli negativní) motivací. Zejména zkušenější uživatelé si 

uvědomují, že za sebou ve virtuálním prostoru zanechávají poměrně trvalé stopy, 

což je motivuje k zodpovědnému přístupu. Samozřejmě není možné generalizovat a 

tvrdit  toto  o  všech  uživatelích  (zejména  pohybujeme-li  se  v  oblasti  všeobecně-

populárních systémů), ale přesto by tato skutečnost neměla být opominuta. 

Dalším zajímavým trendem,  který  můžeme pozorovat  jak  v  oblasti  systémů pro 

kooperativní katalogizaci, tak v oblasti systémů pro kooperativní správu záložek, je 

práce  s  životním  cyklem  dokumentu  ve  vztahu  k  uživateli.  Tato  tendence  je 

nejsilnější  v  systémem  pro  kooperativní  katalogizaci,  kde  se  stav  "zpracování" 

dokumentu může projevit ve třech konkrétních fázích, ale i v rámci systémů pro 

správu citací, kde se kromě ukazatele "přečtenosti" publikace objevuje i možnost 

hodnocení  pertinence  obsahu  pro  uživatele  –  priorita  zpracování  článku  se 

v systému CiteULike pohybuje od nejvyšší (Top priority!) až po možnost "ani to číst 

nechci" (I don't really want to read it!). Jakkoli je pravděpodobné, že tyto informace 

jsou v první řadě určeny konkrétnímu uživateli, v jehož sbírce se dokument nalézá, 

je možno předpokládat jejich využití  i  ve vztahu k dokumentu samotnému, např. 

využití v rámci algoritmu pro hodnocení relevance dokumentu [].    

Prakticky  u  všech  sledovaných  systémů byla  pozorována  absence  nebo  alespoň 

podstatné  zjednodušení  hierarchických  vztahů  mezi  tagy.  V  rámci  nápověd  k 

jednotlivým  systémům  je  toto  obvykle  prezentováno  jako  výhoda.  Za  všechny 

citujme popis uváděný v rámci systému Connotea: „These can be anything you like,  

and  you  can  use  as  many  as  you  like,  so  there's  no  more  need  to  navigate  

complicated  hierarchies  of  folders  and  categories.29“   [Chyba:  zdroj  odkazu

nenalezen] Zajímavé je, že výjimkou z tohoto pravidla je jedna z nejpoužívanějších 

29 Mohou [tagy] být jakékoli,  můžete jich využít  kolik jen chcete,  takže už nikdy  

nebudete muset procházet komplikované hierarchie adresářů a kategorií. [překlad: 

Pavlásková]
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aplikací pro kooperativní správu záložek – Delicius. Nicméně i zde nalézáme pouze 

jednoduchou funkci seskupování tagů do skupin, která je určena pouze k osobnímu 

využití  uživatelem  a  neovlivňuje  folksonomii  jako  celek.  Druhou  –  podstatně 

sofistikovanější  –  výjimkou  je  systém  BibSonomy,  který  umožňuje  definování 

hierarchického vztahu mezi tagy přímo v rámci procesu tagování a výsledná vazba 

se skutečně stává částí folksonomie. 

Celkově je možno vysledovat v rámci všech systémů několik  výrazných vlastností. 

V první  řadě  je  to  skutečnost,  že  systémy  (a  to  včetně  poměrně  dobře 

zdokumentovaných systémů pro kooperativní  správu citací) se soustředí  zejména 

na  průběžnou  komunikaci  s uživatelem,  a  to  zejména  formou  blogu  (případně 

diskusního fóra).  Dále není možno pominout skutečnost, že motivací pro práci se 

systémem  a  tedy  i  tagování  není  jen  vytvoření  osobního  (či  skupinového) 

pořádacího systému, ale i snaha o sebeprezentaci. Z hlediska věcného pořádání je 

velmi  významná  skutečnost,  že  je  zde  silně  potlačena  možnost  hierarchických 

vztahů mezi tagy. Nicméně existují poměrně výrazné výjimky z tohoto trendu a je 

tedy možno předpokládat, že je zde tendence ke změně tohoto stavu. Z hlediska 

interakce mezi člověkem a počítačem bylo zjištěno, že je zde silný trend směrem ke 

standardizaci uživatelských rozhraní a k propojování s nefolksonomickými systémy 

nebo  k  přímé  implementaci  těchto  funkcí  do  dalších  systémů  (LibraryThing  for 

Libraries).

3. Silné  a  slabé  stránky  folksonomií  ve  srovnání 

s ostatními systémy věcného pořádání

Existují dva zásadní rozdíly, které odlišují folksonomie od dalších systémů věcného 

pořádání  informací a znalostí.  Je to v první  řadě skutečnost,  že folksonomie jsou 

tvořeny  na  základě  kooperativního  principu  a  prakticky  zde  neexistuje  přesně 

vymezená skupina, která by mohla být označena jednak za indexátory, jednak za 

původce  kompletní  množiny  tagů.  V  některých  případech  samozřejmě  mohou  v 

rámci uzavřených systémů existovat výjimky z tohoto pravidla, například v situaci, 

kdy je folksonomie používána v rámci firemního intranetu. Nicméně i zde se obvykle 

uplatňuje  druhé  pravidlo  –  folksonomie  jsou  tvořeny  uživateli,  kteří  nejsou 

profesionálně  vyškolenými  indexátory  nebo  vůči  konkrétnímu  folksonomickému 

systému v této roli nevystupují. 

Shirky [] vymezuje oblast, v níž je klasická ontologie (čímž myslí klasické systémy 

věcného  pořádání)  obtížně  aplikovatelná,  pomocí  několika  bodů.  Rozlišuje  mezi 
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vlastnostmi  domény  a  vlastnostmi  subjektů  účastnících  se  procesu  zpracování. 

Doména je v tomto případě velmi rozsáhlá, v ní obsažené objekty jsou často obtížně 

zařaditelné  a  nestabilní  a  chybí  zde  formální  kategorie.  Subjekty  účastnícími  se 

zpracování  jsou zejména amatérští,  neorganizovaní  katalogizátoři,  nekontrolovaní 

žádnou formou autorit. Tuto oblast pokládá za vhodnou k použití folksonomií.

Z výše  uvedených  skutečností  se  odvíjí  většina  podstatných  vlastností,  jimiž  se 

folksonomie  vymezují  vůči  ostatním  systémům  věcného  pořádání.  Je  možno  je 

orientačně  rozdělit  na  vlastnosti  pozitivní  a  negativní,  nicméně  je  třeba  mít  na 

paměti,  že  toto  rozlišení  není  absolutní  a  konečné  hodnocení  závisí  vždy  na 

kontextu toho kterého systému. 

3.1 Silné stránky folksonomií

Z  hlediska  vyznačení  skutečně  funkčních  výhod  folksonomií  je  tato  kapitola 

rozdělena do tří oddílů – výhody z hlediska konkrétního uživatele, výhody komunitní 

a  výhody  z  hlediska  informační  vědy.  Uživatelské  hledisko  je  směřováno  na 

konkrétního  uživatele  a  jeho  osobní  pořádací  systém.  Hledisko  komunitní  se 

soustředí celkově na skupinu uživatelů folksonomického systému, na způsoby, jimiž 

folksonomie ovlivňuje jejich chování a rešeršní strategii. Třetí kategorie se soustředí 

zejména na teoretický úhel pohledu knihovnické a informační komunity. Nicméně 

stejně  jako není  možné  označit  žádnou  z  vlastností  jako čistě  negativní  či  čistě 

pozitivní,  není  ani  možné jasně stanovit  hranice  jednotlivých  kategorií  a  je  tedy 

třeba pamatovat, že jejich rozdělení je pouze orientační.

3.1.1Přínosy pro konkrétního uživatele

Prvotním  přínosem  pro  konkrétního  uživatele  je  možnost  vytvoření  osobního 

třídicího  systému  a  to  přesně  dle  jeho  požadavků  (samozřejmě  v závislosti  na 

možnostech a omezeních systému). Použité tagy a jejich případná hierarchie jsou na 

této úrovni plně kontrolovány uživatelem, který má takřka naprostou volnost – není 

třeba, aby se omezoval jen na tradiční věcný popis. Není nucen respektovat žádné 

předem dané kategorie.  Z příkladů uvedených v kapitole  2.  se dokonce zdá,  že 

uživatel je raději pokud není nucen respektovat žádné hierarchické struktury, a to 

včetně svých vlastních. 

Personální  folksonomie vytvořená  uživatelem  reprezentuje  jeho  osobní  postoj  k 

významu obsažených dokumentů – umožňuje mu zpracovat skutečně jen ten obsah 

dokumentu, který jej zajímá. Toto s sebou nese velké výhody zejména při indexaci 
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dokumentů, které sice spadají do určité zcela jasně vymezené kategorie, nicméně 

pro uživatele jsou užitečné způsobem, který mnohdy nepředpokládal ani sám autor, 

natož pak případný profesionální katalogizátor. Například zájemce o sci-fi literaturu 

může tento termín využít jako tag pro popis vyhledávače s funkcemi vizualizace a 

klastrování Grokker, a to jen z toho důvodu, že systém byl pojmenován na základě 

neologismu vyskytujícího se v Henleinově sci-fi románu  Cizinec v cizím světě. Pro 

uživatele  může  být  také  pertinentní  pouze  okrajová  informace  zmíněná  v 

dokumentu,  která  v  jeho  rámci  není  dostatečně  významná  na  to,  aby  byla 

indexována. 

Uživatel má také možnost vytvořit celou řadu „funkčních“ tagů, které více či méně 

subjektivně označují jeho vztah k objektu nebo funkci, již pro něj objekt má. Může jej 

například označit jako nepoužitelný či dokonce hloupý. Na druhou stranu ale může 

pomocí  jednoduchého tagu například  vyznačit  dokumenty  určené k  přečtení  pro 

studenty  určitého  kurzu,  či  třeba  možný  seznam svatebních  darů.  Veškeré  tyto 

subjektivní tagy jsou velice užitečné pro konkrétního uživatele, nicméně jejich časté 

používání  narušuje  spolehlivost  a  použitelnost  folksonomie.  Ovšem  z  porovnání 

folksonomických systémů (viz kapitolu 2.) vyplývá, že autoři systémů se snaží dát 

uživatelům alternativní možnost vyjádření se k objektu. Sem můžeme zahrnout jak 

veškeré pozorované hodnotící systémy, tak možnost vytváření uživatelských skupin 

i možnost označit dokument jako přečtený. Zajímavé je, že autoři systémů obvykle 

nevolí  možnost  označení  tagu  jako  soukromý,  což  by  jak  řešilo  výše  uvedený 

problém, tak by to neomezilo svobodu uživatelů. 

3.1.2Přínosy pro komunitu

3.1.2.1 Objevování objektů

Komunitní  správa  a  tvorba  systému  organizace  znalostí  s  sebou  přináší  nové 

možnosti pohybu mezi dokumenty. „Browsing“ je sice dávno známým termínem a 

ve  větší  či  menší  míře  jej  umožňoval  takřka  každý  systém  věcného  pořádání 

znalostí, přesto však folksonomie přinášejí prakticky celou novou úroveň vazeb mezi 

dokumenty  i  uživateli.  Dokumenty  jsou  popisovány  i  nalézány  na  základě 

heterogenních paradigmatických systémů a objevují se mezi nimi často nečekané a 

překvapující vztahy. Pro popis tohoto fenoménu se často používá termín objevování 

dokumentů. Tento druh přístupu k informacím je samozřejmě poměrně nevhodný 

pro potřeby jasně cílené analytické rešerše (což ovšem neznamená, že by k tomuto 

účelu byly folksonomie zcela nepoužitelné),  nicméně přináší  uživateli  alternativní 

možnost pohybu v informačním prostředí. 
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3.1.2.2 Aktuálnost terminologie zachycené folksonomií

Dle některých názorů existuje velká pravděpodobnost, že folksonomie jsou schopny 

kopírovat  aktuální  terminologii  používanou  uživateli,  a  tak  se  přizpůsobovat 

případným  změnám  v názvosloví  toho  kterého  oboru  daleko  rychleji  než  jiné 

systémy věcného pořádání  [].  Dle Sena [] je možno vysledovat tři  základní vlivy 

formující  výsledný  tag  –  je  to  vliv  samotného  uživatele,  jeho  osobní  náhled  na 

problematiku, znalost konkrétní terminologie, jeho potřeby a pod. 

Výzkumy  ukazují,  že  uživatel  má  tendenci  udržovat  si  v rámci  svého  vlastního 

souboru tagů jistou konzistenci. Je čím dál tím konzervativnější vzhledem k času i k 

počtu použitých tagů. Dále je zde i  vliv komunity.  Pokud se uživatel  nesoustředí 

pouze  na  tvorbu  svého  personálního  pořádacího  systému,  je  vystaven  tagům 

vytvořeným  ostatními  uživateli  systému,  a  to  převážně  těm,  které  určitým 

způsobem  korespondují  s jeho  osobním  zaměřením.  Výzkum  ukázal,  že  i  tento 

faktor podstatným způsobem ovlivňuje tvorbu tagu, a to opět v závislosti na době, 

po kterou je uživatel „cizím“ tagům vystaven, a na jejich množství. Třetím faktorem, 

který  určitým  způsobem  zastřešuje  předchozí  dva,  je  uživatelské  rozhraní 

konkrétního systému. Jak bylo zjištěno v rámci průzkumu provedeného v kapitole 2., 

mnohé systémy se snaží intenzivně uživatele vystavovat příbuzným tagům v rámci 

pohybu  systémem  a  některé  z aplikací  mu  příbuzné  tagy  i  našeptávají  v rámci 

procesu indexace. Tyto funkce výrazně zvyšují pravděpodobnost, že se uživatel tagy 

nechá inspirovat. Druhým  podstatným faktorem je i možnost snadné a relativně 

bezbolestné změny (zejména přejmenování) tagu. Podobná funkce do určité míry 

snižuje  konzervativnost  uživatele,  u  kterého  je  tak  pravděpodobnější  převzetí 

terminologie a terminologických konvencí.  

Na základě výše uvedených závěrů je tedy možno soudit, že folksonomie skutečně 

kopírují  terminologii  používanou  komunitou,  nicméně  v rámci  této  komunity 

v průběhu času narůstají tendence ke konzervativnosti. Flexibilita folksonomie vůči 

aktuální terminologii závisí jak na konkrétní komunitě, tak na uživatelském rozhraní 

konkrétního systému.  Nicméně je třeba poznamenat i  to,  že v rámci konkrétního 

folksonomického systému uživatel  používá  stejnou množinu  termínů  k indexaci  i 

k vyhledávání.  Navíc  „cena“  (zejména  v podobě  časových  nároků)  reindexace 

osobní sbírky je v rámci folksonomického systému poměrně malá.  
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3.1.2.3 Zjišťování míry relevance

Možnost  seřazení  výsledků  dotazu  na  základě  jejich  relevance  je  z hlediska 

vyhledávání  velice  užitečnou  funkcí.  V rámci  automatizovaného  zpracování 

folksonomií je možno využít mechanismy ke zjištění relevance dotazu na základě 

metod  obdobným  metodám  používaným  v rámci  zpracování  přirozeného  jazyka 

(Natural Language Processing). Jedná se o určité zjednodušení, v jehož rámci jsou 

tagy  považovány  za  prvky  přirozeného  jazyka  a  tak  je  s nimi  také  zacházeno. 

Hodnocení  relevance  na základě  folksonomie  je  jednou možných aplikací  tohoto 

principu,  která  umožňuje  uživatelům využít  přístupu  k vyhledávání,  na  jaký  jsou 

zvyklí  z vyhledávačů  typu  Google.  Tento  algoritmus  může  být  založen  za 

teoretických základech, jež shrnuje Stock [Chyba: zdroj odkazu nenalezen] a které 

reprezentuje obrázek 29.  

Obrázek 29 - kritéria pro hodnocení relevance založeného na folksonomii (zdroj: 
[35Chyba: zdroj odkazu nenalezen])

Existují  zde  tři  skupiny  kritérií,  které  jsou  schopny  do  určité  míry  formalizovat 

neformální komunikaci v rámci folksonomických systémů, přesněji řečeno systémů 

pro kooperativní správu citací. 

Kritéria  týkající  se  tagu  (1)  v sobě  zahrnují  TF/IDF  (1a)  což  je  zkratka  pro  term 

frequency, inverse document frequency [frekvence termu, inverzní frekvence termu 

v rámci  dokumentu].  Toto  kritérium určuje  důležitost  výrazu,  jejíž  hodnota  se  v 
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principu stanoví  na základě počtu uživatelů tagujících daný  dokument za pomoci 

specifického výrazu. Druhou hodnotou je kosinová míra podobnosti dokumentu vůči 

dotazu  (1b,  cosine).  Třetí  údaj  (1c)  počítá  s třídou  tzv.  super  uživatelů  [super 

posters], kteří indexují  více dokumentů než jiní.  V některých případech může být 

vhodné přiřadit  jejich hodnocení  vyšší  váhu.  „Power tags“ (1d) jsou tagy,  jejichž 

distribuce je – v závislosti na zkoumaném souboru dat – odlišná. Tyto tagy by měly 

mít vyšší váhu než ostatní.  

Dále jsou zde hodnoty týkající se kolaborace (2) [collaboration] mezi uživateli. Je 

zde  počet kliknutí  (2a)  [clik  rates]  –  alternativně počet  stažení,  počet  tagujících 

uživatelů  (2b)  [number  of  tagging  users]  a  počet  komentářů  (2c)  [rates  of 

comments]  vztahujících  se  k dokumentu.  Další  údajem,  který  je  v některých 

systémech možno použít, je i výpočet týkající se míry autoritativnosti či PageRanku 

některých dokumentů (2d) [authorities and hub]. 

Poslední kategorií  jsou údaje týkající  se  informací,  jež poskytují  uživatelé aktivně 

používající  systém (3) [prosumer]. Jedná se o stav dokumentu vůči uživateli  (3a) 

[performatives]  –  zde  se  uplatňuje  například  zařazení  dokumentu  do  skupiny 

přečtených.  Dalším údajem je  zpětná  vazba  (3b)  [relevance  feedback],  přesněji 

řečeno to,  jestli  uživatel  dokument  ohodnotil  pozitivně  nebo negativně,  a  přímá 

doporučení (3c) [explicite feedback].

Konkrétní algoritmus pro hodnocení relevance na základě folksonomie byl vyvinut 

pro  systém BibSonomy (viz  kapitola).  Byl  po vzoru PageRanku nazván FolkRank 

[Chyba: zdroj odkazu nenalezen]. Algoritmus pracuje na principu vektorové analýzy, 

nicméně narozdíl  od výše uvedených principů nevyužívá  TF/IDF. Bylo provedeno 

testování na vzorku dat získaném ze systému Delicious a ukázalo se, že algoritmus 

je  vhodný  zejména k hodnocení  relevance pro dotazy  týkající  se určitých témat. 

Z porovnání s upraveným PageRankem bylo zjištěno, že FolkRank dokáže v daleko 

větší  míře  odfiltrovat  výskyt  frekventovaných  slov,  které  jsou  nicméně  pro 

vyhledávání irelevantní. 

3.1.3Přínosy pro knihovnickou a informační komunitu

Data obsažená ve folksonomiích mohou být významným přínosem pro teorii i praxi 

věcného  pořádáním,  a  to  zejména  z hlediska  zkoumání  uživatelského  chování 

v rámci procesu indexování. Jejich schopnost do určité míry reflektovat stav aktuální 

terminologie z nich dělá i cenný zdroj empirických dat jak pro teoretický výzkum, 

tak pro  reálný návrh informačních systémů. Mohou také fungovat  jako kontrolní 

mechanismus při hodnocení stávajících systémů věcného pořádání []. 
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Folksonomické  systémy,  a  to  zejména  systémy  zaměřené  na  kooperativní 

katalogizaci  a  správu  citací,  jsou  také  zdrojem  pro  sledování  zájmu  čtenářů  a 

popularity určitých titulů. Mnohdy umožňují  hodnocení konkrétních publikací a už 

samotná informace o počtu uživatelů, kteří si uložili odkaz na konkrétní dokument, 

je významná.  V tomto smyslu lze dokonce folksonomie považovat za vzdáleného 

příbuzného  impact  faktoru.  Z tohoto  úhlu  pohledu  mohou  být  využity  v rámci 

akviziční politiky jak knihoven, tak informačních institucí. 

3.2 Nevýhody folksonomických systémů

3.2.1Výceznačnost a synonymie

V první  řadě  je  zde  –  díky  absenci  autoritní  kontroly  –  problém  víceznačnosti. 

Zejména  v rámci  systémů  pro  kooperativní  správu  záložek  jsou  tagy  používány 

v silně heterogenním prostředí, kde může jeden termín nabývat mnoha významů. 

V návaznosti  na  problém  víceznačnosti  je  zde  i  problém  synonymie,  a  to  jak 

v podobě  použití  rozdílných  termínů,  tak  díky  velkému  množství  variantních 

gramatických tvarů. Nicméně v rámci některých systémů (viz LibraryThing, kapitola 

2.2.3.2)  se  již  začíná  objevovat  snaha  o  řešení  tohoto  nedostatku.  Obrázek  30 

ukazuje skupinu tagů označenou v rámci systému LibraryThing jako synonymní tagu 

„wwii.“ Na tento tag je odkazováno z nepreferovaného termínu „second world war“.

Obrázek 30 - množina synonymních tagů v systému LibraryThing

Nicméně jak poznamenává  Shirky  [], víceznačnost nemusí být nutně problémem. 

Termíny, které jsou z hlediska věcného pořádání synonymní, mohou být uživateli 

vnímány velice rozdílně. Uvádí příklad termínů queer a homosexual, které sice mají 

(v  určitém  kontextu)  stejný  význam,  ale  jsou  nejen  rozdílně  vnímány,  ale  i 

používány  jinými  skupinami  uživatelů.  Folksonomie  je  v  tomto  případě  schopna 
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odrážet  subjektivní  postoj  k  určitému  termínu,  který  však  v  sobě  nese 

charakteristiky  potenciálně  signifikantní  pro  uživatele,  zjišťujícího  pertinenci 

dokumentu. 

3.2.2Kritické množství uživatelů a jejich důvěryhodnost

Otázkou také je, nakolik můžeme uživatelům důvěřovat, že pro popis dokumentu 

zvolí skutečně relevantní výrazy. Není možné předpokládat, že konkrétní dokument 

bude  indexován  pouze  uživatelem,  který  dobře  zná  ten  který  obor  a  jeho 

terminologii. Je dokonce možné, že uživatel ani není detailně obeznámen s obsahem 

dokumentu.  Tyto skutečnosti  jsou do určité míry vyvažovány dvěma faktory.  Jak 

bylo zmíněno v kapitole 3.1.2.3, na základě folksonomií je možno hodnotit relevanci 

dokumentu a do procesu hodnocení může být zahrnuta i informace o tom, zda již 

byl  dokument  přečten  či  ne  (z  kapitol  2.2  a  2.3  plyne,  že  většina systémů pro 

kolaborativní  katalogizaci  a  správu  citací  v rámci  svého  uživatelského  rozhraní 

obsahuje možnost uložení této informace). Dále je zde i vliv komunity, která formuje 

nejen osobní  pořádací  systém konkrétního čtenáře,  ale  v rámci  folksonomie jako 

celku by chyba jednoho uživatele měla ovlivnit kvalitu celého souboru tagů pouze 

v minimální  míře.  Kooperativní  princip  tvorby  folksonomií  totiž  předpokládá,  že 

chyba jednotlivce bude opravena většinou. 

Zde se dostáváme k další a nejméně ovlivnitelné slabosti folksonomií. Je totiž možno 

předpokládat,  že konkrétní  folksonomie  se  stává  použitelnou teprve v okamžiku, 

kdy  je  překročeno  jisté  kritické  množství  uživatelů.  Není-li  kritického  množství 

dosaženo,  je  folksonomie  nedůvěryhodná  a  náchylná  k chybovosti  [].  Před 

případnou praktickou aplikací folksonomií je tedy třeba vždy zvážit předpokládaný 

počet uživatelů, a to i vzhledem k míře heterogenity jejich potřeb.

3.2.3Nedostatečná míra restriktivnosti

Je možno vznést i kritické námitky k samotným základům folksonomie. Na rozdíl od 

klasického  systému  třídění  založeného  na  aristotelovských  principech  tvorby 

taxonomie, nejsou folksonomie schopny jednoznačného zařazení objektu do určité 

kategorie.  Tag  přiřazený  objektu  je  v rámci  folksonomie  vždy  relativní,  protože 

reprezentuje  velké množství  úhlů  pohledu jednotlivých uživatelů.  Zároveň je  tag 

vždy  jen  interpretací  určitého  díla,  která  může  být  chybná  a  neshodovat  se  se 

záměrem autora  díla  či  objektu  (samozřejmě  pokud  uživatel  netaguje  sám své 
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vlastní dílo). Jak poznamenává Petersonová [], příliš mnoho úhlů pohledu může vést 

k pádu celého systému. 

Nicméně  přestože  je  toto  tvrzení  poměrně  závažnou  námitkou,  je  třeba 

poznamenat, že primárním účelem folksonomií není fungovat jako mechanismus pro 

podporu  vyhledávání  –  zejména  v  podobě  kooperativního  tagování  jsou  spíše 

nástrojem objevování nových dokumentů a nových vazeb. Tento účel ani nemůže 

být  naplněn  prostřednictvím  restriktivního  taxonomického  systému.  Navíc 

folksonomie jako taková je sice sítí velkého množství osobních subjektivních názorů, 

ale tyto názory nejsou uživateli nutně vnucovány. Nemá jen možnost volby v tom, 

jak  on  sám  chce  konkrétní  objekt  popsat,  ale  i  v tom,  který  z více  či  méně 

subjektivních úhlů pohledu chce sledovat. 

Vedle toho jsou vyvíjeny i  automatizované metody zpracování  folksonomií,  které 

umožňují  identifikaci  klíčových  dokumentů  či  uživatelů  v rámci  systému.  Tyto 

metody mohou být využity i při extrakci dat z folksonomických systémů za účelem 

vytvoření ontologie.30 Na základě folksonomických vazeb jsou identifikovány uzlové 

dokumenty, jež jsou v rámci systému signifikantní.  Ty pak slouží jako sémantické 

symboly  a  tagy  k nim  přiřazené  mohou  být  považovány  za  vyjádření  určitého 

klíčového konceptu. Obdobně mohou být identifikováni i uzloví (expertní) uživatelé 

a následně i uživatelské komunity [, ].

Jak již bylo výše uvedeno, folksonomie jsou nástrojem využitelným zejména v rámci 

velkých  a  heterogenních  souborů  objektů,  kde  je  třeba  se  vypořádat 

s nejednoznačností  a  s častou  nezařaditelností  objektu  do  kategorie.  V takovém 

prostředí  se  folksonomie  mohou  stát  cenným pomocníkem.  Nicméně  je  vhodné 

přijímat je s jistou rezervou a rozmyslem. Jedná se o mocný nástroj,  přesto by – 

zejména  v akademickém  prostředí  –  měly  být  používány  paralelně  s jiným 

systémem věcného pořádání, který by umožnil i přímočařejší a objektivnější přístup 

k objektu.  Je nutno také pečlivě zvážit otázku vhodného uživatelského rozhraní, jež 

by optimálním způsobem ovlivňovalo proces tagování.

30 Obdobná technika může být použita při tvorbě tezauru (případně ontologie) na 

základě bibliometrických vazeb. 
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Závěr

V rámci  diplomové  práce  byla  zpracována  problematika  folksonomií,  a  to  jak  z 

teoretického,  tak  z  praktického  hlediska.  Zkoumán  byl  zejména  současný  stav 

folksonomií  a  jejich  aplikací  ve  webovém  prostředí.  Pozornost  byla  zaměřena 

především  na  systémy  relevantní  pro  akademické  a  knihovnické  prostředí.  Na 

základě těchto pozorování byly popsány a zhodnoceny základní výhody a nevýhody 

folksonomií. 

Průzkum aktuálně používaných systémů i prostudovaná literatura vedou k závěru, 

že  obavy  z  chaosu,  který  by  folksonomie  mohly  způsobit,  jsou  z  velké  části 

neopodstatněné.  Mnohé  z  nevýhod  je  možno  vyvážit  vhodnými  technikami 

automatizovaného  zpracování  folksonomií,  které  navazují  na  obdobné  metody  a 

techniky používané například v bibliometrii nebo v oblasti zpracování přirozeného 

jazyka.  Další  možnou  cestou  je  ovlivnění  uživatelského  chování  pomocí  úpravy 

uživatelského rozhraní. 

Nicméně přesto je třeba k folksonomiím přistupovat s jistou opatrností a před jejich 

případnou aplikací zvážit několik faktorů – jedná se zejména o předpokládaný počet 

uživatelů.  Zvýšená  pozornost  by  měla  být  věnována  i  konkrétní  podobě 

uživatelského rozhraní.  Řešením může být mimo jiné využití  paralelního systému 

věcného pořádání, který vyváží nedostatky folksonomií.

Navzdory  původním  předpokladům  se  klíčovou  částí  práce  stal  průzkum 

folksonomických systémů. Ukázalo se, že sledování praktických aplikací folksonomií 

může  přinést  velké  množství  informací  významných  pro  posouzení  teoretických 

závěrů týkajících se folksonomií.  Zjišťovány byly zejména vlastnosti uživatelských 

rozhraní. Pozornost byla soustředěna jednak na tvorbu záznamu a jeho tagování, 

jednak  na  reprezentaci  výsledného  záznamu  a  možností  vyhledávání.  Tato 

pozorování  byla  následně  vztažena  k  teoretických  závěrům  vyvozeným  ze 

studované  literatury.  Díky  tomuto  postupu  bylo  možno  popsat  aktuální  stav 

folksonomických systémů z hlediska teoretického a vyvodit poznatky použitelné v 

praxi. 

Oblast folksonomií je poměrně rozsáhlá a je zde mnoho dalších témat, která by si 

zasloužila  detailní  zpracování.  Jsou to  zejména specifika  vztahu mezi  uživatelem 

folksonomií  a  rozhraním,  jež  mu  systém poskytuje.  Nabízí  se  tu  otázka,  jakým 

způsobem ovlivňuje rozhraní výběr tagu a to zejména vzhledem k úrovni a směru 

informačního vzdělání uživatele. Bylo by také vhodné stanovit konkrétní body, na 

něž je třeba se soustředit při návrhu uživatelského rozhraní. Zajímavou oblastí jsou i 
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otázky automatizovaného zpracování  folksonomií,  a to zejména s důrazem jejich 

specifika v českém prostředí. 

Problematika folksonomií  se v současné době stává aktuální  nejen ve webovém 

prostředí, ale i v rámci profesionálních systémů pro správu citací a profesionálních 

informačních  systémů.  Zejména  princip  tagování  proniká  do  této  oblasti  a  jeho 

optimální využití je možno zajistit jen za předpokladu dostatečné teoretické znalosti 

problematiky.  Obzvlášť  v akademickém  prostředí  se  folksonomie  mohou  stát 

významným nástrojem pro zvýšení efektivity práce s informacemi.
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