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Abstrakt

Tématem bakalářské práce jsou softwarové nástroje, obohacující knihovní systémy o rysy 

knihovny 2.0. Práce se zabývá koncepty webu 2.0 a knihovny 2.0 a popisuje nástroje, 

umožňující začlenění rysů těchto konceptů do katalogů  zahraničních i českých knihoven. 

Bakalářská  práce  je  rozdělena  do  čtyř  hlavních  kapitol.  Úvodní  kapitola  se  zabývá 

uvedením  do  problematiky  knihovny  2.0  a  vymezením  pojmů.  Druhá  kapitola  je 

věnována vysvětlení konceptů webu 2.0 a knihovny 2.0 a uvádí příklady jejich využití 

v prostředí  knihoven.  Třetí  kapitola  pojednává  o  nových  požadavcích  na  knihovní 

katalogy a implementaci rysů webu 2.0 a knihovny 2.0 v knihovních systémech. Hlavní 

částí práce je čtvrtá kapitola, kde jsou popsány konkrétní nástroje, umožňující zavedení 

rysů knihovny 2.0 do katalogů knihoven.  Závěrečná kapitola  shrnuje možnosti  využití 

rysů knihovny 2.0 v katalozích knihoven a srovnává vybrané nástroje, umožňující rysy 

knihovny 2.0 do katalogu zavést.  
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Abstract

The topic of this bachelor thesis  are software tools, enabling enriching of library systems 

in  terms  of  library  2.0.  The  work  deals  with  web  2.0  and  library  2.0  concepts  and 

describes tools enabling implementation of theirs’ features into catalogues of both czech 

and foreign libraries. The bachelor thesis is divided into four main chapters. Introductory 

chapter serves as an introduction into problematics of Library 2.0 and definition of used 

terms. The second chapter is devoted to concepts of web 2.0 and library 2.0 and gives 

examples of usage in library environment. The third chapter deals with new requirements 

on library catalogues and implementation of web 2.0 and library 2.0 features in library 

systems. The main part of the work is the fourth chapter that describes software tools 

enabling  introducing  library  2.0  features  into  library  catalogues.  The  final  chapter 

summarizes possibilities of use of library 2.0 features in library catalogues and compares 

the chosen tools, that enable implementation of library 2.0 features.
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Předmluva

Bakalářská práce pojednává o knihovních systémech, obohacených o rysy knihovny 2.0. 

Zpočátku  poskytuje  uvedení  do  problematiky  webu  2.0,  knihovny  2.0,  nových 

požadavků na knihovní katalogy a vysvětlení pojmů.  

Výběr tématu práce reflektoval můj dlouhodobý zájem a zpracování vychází z mých 

předchozích  dílčích  prací.  V rámci  výběrové  přednášky  Informační  a  komunikační 

technologie  pro  provoz  informačních  služeb  ve  druhém  ročníku  jsem  zpracovala 

seminární  práci  k  tématu  webu  2.0.  První  semestr  třetího  ročníku  jsem  trávila  na 

Erasmus stáži v Dánsku, kde byl webu 2.0 a knihovně 2.0 věnován celý studijní modul. 

Podmínkou splnění atestace z předmětu bylo též zpracování závěrěčné práce, související 

s tématem webu 2.0. Další podklady pro práci jsem získala vytvořením bibliografického 

soupisu k tomuto tématu v rámci předmětu Bibliografické rešeršní služby, předepsaného 

pro 3. ročník studia.

Cílem práce je podat přehled softwarových nástrojů, umožňujících zavedení některých 

rysů knihovny 2.0 do katalogů knihoven a srovnat vybrané nástroje.

Obsah  práce  je  rozdělen  na  3  tematické  oddíly  –  úvod  do  konceptu  webu  2.0  a 

knihovny  2.0,  vývoj  OPACů a  zavedení  rysů  knihovny  2.0  v OPACích  a  přehled 

nástrojů, umožňujících implementaci 2.0 rysů do katalogů knihoven. 

V práci jsem na několika místech použila označení „2.0“, pro zjednodušení, v kontextu 

označením rozumím web 2.0. 

První  kapitola  je  úvodem  do  problematiky,  nastiňuje  význam  využití  webu  2.0 

v knihovnách. 

Ve druhé  kapitole  čtenáře  práce  seznamuji  s  konceptem webu 2.0 a  knihovny 2.0, 

aplikacemi  a technologickými rysy webu 2.0, využitím technologických rysů webu 2.0 

v konceptu knihovny 2.0 a uvádím příklady uskutečněných projektů.

Ve třetí  kapitole předkládám přehled vývoje OPACů, vývoje knihovního softwaru a 

nových trendů, které se objevily právě s rozvojem webu 2.0. Producenti knihovních 

softwarů sledují trendy a snaží se implementovat moderní rysy i do svých systémů.

Čtvrtou  kapitolu  věnuji  podrobnější  analýze  několika  vybraných  nástrojů,  které 

obohacují  knihovní  katalog  o  rysy  knihovny  2.0.  K analýze  jsem  si  zvolila  tři 
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nadstavbové nástroje ke knihovnímu katalogu – Primo, Aquabrowser a Encore – dále 

pak uvádím příklady implementace rysů knihovny 2.0 v katalozích českých knihoven.

V závěru  práce  shrnuji  hlavní  poznatky,  možnosti  využití  technologie  webu  2.0 

v katalozích knihoven a poskytuji  srovnání  nástrojů z hlediska nových funkcí,  které 

nabízejí uživatelům.

Pro  práci  jsem využívala  převážně  cizojazyčných  elektronických  zdrojů,  vzhledem 

k tomu jsem na několika  místech  textu  použila  některé  neoficiálně  zavedené  české 

výrazy.

V textu  jsou  použity  poznámky  pod  čarou,  označené  číslicemi  ve  formě  horního 

indexu.  V poznámkách  pod  čarou  ve  většině  případů  uvádím  odkazy  na  webové 

stránky,  jež  v textu  uvádím  jako  příklady,  někdy  v nich  uvádím  upřesnění  nebo 

doplnění  textu.  V textu  se  vyskytují  průběžně číslované obrázky,  jejichž seznam je 

uveden za seznamem použitých zdrojů. Obrázky slouží pro ilustraci rysů, o nichž se 

zmiňuji v textu.

Pro  potřeby této  práce  jsem zvolila  citační  metodu  pomocí  průběžných  poznámek. 

Bibliografické citace byly vypracovány podle norem ISO 690 a ISO 690-2. Celkový 

rozsah bakalářské práce je 53 stran.

Na  tomto  místě  bych  ráda  poděkovala  vedoucímu  bakalářské  práce  Mgr. Janu 

Pokornému, Ph.D. za cenné náměty a rady poskytnuté v průběhu jejího zpracovávání. 

Dále bych ráda vyjádřila poděkování panu profesorovi Lennartovi Björnebornovi, PhD., 

jehož  poutavé  přednášky  o  knihovně  2.0  mě  po  nějakou  dobu  podněcovaly 

k myšlenkám.
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Název v jazyce originálu
Používaný  český  název/ 
vysvětlení

CSS Cascading Style Sheets Kaskádové styly

HTML Hypertext Markup Language
Značkovací  jazyk  pro  tvorbu 
hypertextových dokumentů

WWW World Wide Web WWW, web

RSS Really Simple Syndication RSS

AJAX
Asynchronous  JavaScript  and 
XML AJAX

JSP Java Server Pages ---

API
Application  Programming 
Interface Aplikační programové rozhraní

OPAC Open Public Access Catalogue
Veřejně  přístupný  online 
katalog

FRBR
Functional  Requirements  for 
Bibliographic Records

Funkční  požadavky  na 
biblliografické záznamy

LCSH
Library  of  Congress  Subject 
Headings

Předmětová  hesla  
Kongresové knihovny

SW Software Software
URL Unified Resource Locator Jednotný lokátor zdrojů

XSLT
Extensible Stylesheet Language
Transformation ---

XML Extensible Markup Language Značkovací jazyk

ISBN
International  Standard  Book 
Number

Mezinárodní  standardní  číslo 
knihy

SAN Standard Author Number Standardní číslo autora

DOI Document Object Identifier
Jedinečný  identifikátor 
webových dokumentů

OAI-
PMH

Open Archives Initiative Protocol 

for Metadata Harvesting
Protokol  umožňující  získávání 
metadat

MARC Machine Readable Cataloguing Bibliografický formát 
CCL Common Command Language Příkazový jazyk
DOM Document Object Model Objektový model dokumentu
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1 Úvod

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala konceptem knihovny 2.0, který je v současné 

době  velmi  aktuálním a svým způsobem mezi  knihovníky kontroverzním tématem, 

dalším  předmětem  mého  zájmu  byl  knihovní  software,  obsahující  některé  z rysů 

knihovny  2.0.  V posledních  letech  proběhlo  několik  významných  změn  v prostředí 

internetu,  které  knihovny  nenechaly  bez  povšimnutí.  Vzhledem k faktu,  že  většina 

uživatelů  dnes  dává  přednost  vyhledávání  informací  pomocí  internetových 

vyhledávačů,  nikoliv  knihovních  katalogů  [OCLC,  2005],  je  pochopitelná  snaha 

producentů  knihovních  systémů  o  implementaci  rysů,  které  jsou  ve  WWW  světě 

aktuálně používané. Pro knihovny jako instituce je rovněž důležitá jejich propagace, 

stejně  tak  jako  komunikace  s uživateli  a  organizace  fondů.  Knihovna  2.0  pro  mne 

představuje  zajímavý  a  aktuální  koncept,  velmi  dobře  uplatnitelný  právě  pro  tyto 

jmenované účely. Objevují se různé názory a způsoby pojetí tohoto konceptu, z nichž 

jsou některé zmíněny v této práci.

V práci se dále zaměřila na knihovní software, obsahující  rysy knihovny 2.0 a stav 

implementace  tohoto  softwaru  v knihovnách.  Jelikož  doposud  neexistuje 

automatizovaný knihovní systém, který by byl naprogramován tak, že by již sám o 

sobě umožňoval interakci s uživateli, zabývala jsem se spíše nadstavbovými nástroji, 

doplňující  automatizované  knihovní  systémy  právě  o  funkcionality,  umožňující 

interakci s uživateli a obohacující knihovní systémy o informace.

Provedla  jsem detailnější  rozbor  knihovních  systémů,  ve kterých  jsou některé  rysy 

knihovny 2.0 implementovány.

Tradiční  katalogy  jsou  zaměřeny  spíše  na  knihovníky,  málo  se  přizpůsobují 

uživatelům.  Producenti  moderních  knihovních  softwarů  se  v posledních  letech 

zaměřují  na  vývoj  nástrojů,  umožňujících  interakci  s uživateli,  usnadňujících 

komunikaci mezi čtenáři a knihovnou, otevírající prostor pro diskusi. Komunikaci a 

udělování zpětné vazby mezi dvěma stranami ve světě internetu usnadnily aplikace a 

technologie webu 2.0. Knihovny brzy objevily,  jak se dají využít i pro jejich praxi, 

avšak pro katalogy knihoven je jejich zavedení finančně či technicky náročnější. Mezi 

požadavky  na  moderní  knihovní  systémy  patří  také  začlenění  více  elektronických 

zdrojů a sdílení dat.
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2 Web 2.0 a knihovna 2.0

2.1 Charakteristika webu 2.0

Koncept knihovny 2.0 vychází z konceptu webu 2.0, termín web 2.0 byl poprvé použit 

Timem O’Reillym v roce 2004 [O’Reilly, 2004] na historicky první konferenci o webu 

2.0  v San  Franciscu.  O’Reilly  tak  poprvé  označil  koncepci  nové  generace  webu, 

jakožto  sociálního  prostředí,  kde  je  samozřejmá  uživatelská  spoluúčast  na  jeho 

utváření, web začíná fungovat jako platforma pro aplikace. Někteří autoři (např. Tim 

Berners-Lee,  otec WWW) s touto koncepcí  nesouhlasí,  tvrdí,  že něco jako web 2.0 

neexistuje, stejně tak vystupují proti termínu web 1.0. Dle nich je web 2.0 nesmyslem, 

současné používané postupy vyplynuly z přirozeného vývoje webového prostředí. Po 

webu 2.0 by měl ve světě WWW následovat nový koncept, web 3.0 [Spivack, 2007], 

založen  na  principech  sémantického  webu,  jehož  příznivcem  je  i  Berners-Lee.  

Obrázek  1 -  Časová  osa  vývoje  Webu  podle  Novy  Spivacka
(zdroj : http://novaspivack.typepad.com/)
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Koncept  webu 2.0 je založen  zejména na myšlence:  sdílení  znalostí,  dat,  aktivního 

zapojení  uživatelů  do  tvorby  aplikací,  vytváření  sociálních  komunit,  možnosti 

personalizace aplikací a neustálé beta verze (testování aplikací za provozu, neustálý 

vývoj kupředu). Níže shrnu a představím jednotlivé rysy, které O’Reilly (2004) uvádí 

jako významné ve změně paradigmatu ve směru webu 2.0. 

2.1.1 Rysy webu 2.0

Překrývání rolí producenta a konzumenta informací

Smazání rozdílů mezi rolemi producenta a konzumenta informací na WWW je jednou 

z hlavních charakteristik webu 2.0. Uživatelé si zvykli být zároveň tvůrci informací, 

ačkoliv  počet  producentů  je  stále  mnohem  nižší,  než  počet  konzumentů.  Podle 

výzkumu Pew American Internet Research Project z r. 2006 35% dospělých uživatelů 

a 57%  teenagerů již někdy bylo aktivními přispěvovateli na WWW. 

Kolektivní inteligence

Kolektivní inteligence je druh inteligence, který se odvíjí ze spolupráce a soutěže počtu 

jednotlivců  [STREMTAN, 2008].  S příchodem internetu  a  rozvojem webu se stává 

sdílení  znalostí  z různých  oblastí  mnohem jednodušší.  Přináší  jednu ze  zajímavých 

možností cesty k poznatkům, jak pro akademické, tak pro laické prostředí. Problémem 

je,  jak  kontrolovat  kvalitu  a  spolehlivost  sdílených  informací.  Někteří  teoretici 

v souvislosti  s kvalitou  dat  prezentovaných  na  internetu  a  změnami  přístupu  v 

přijímání informací hovoří také o kolektivní hlouposti.

Long tail

Ne nepodstatným přínosem konceptu webu 2.0 je také příležitost zasáhnout širší pole 

uživatelů, což má význam především ve světě obchodu a marketingu. Hovoří se o tzv. 

Long   tailu,   v překladu   někdy   též   „dlouhém   chvostu“.   Znamená   méně   vyžadované 

zboží,   méně   často   vyhledávaná   slova,   odklon   od   hlavního   proudu.   Jeho   určování 

probíhá  na základě  statistických dat.  Díky webu 2.0 se objevilo  více možností,   jak 

uspokojit specifické požadavky širšího spektra uživatelů (znamená to například úsporu 

nákladů  obchodníků,  využití  pro  optimalizaci  webových stránek pro  vyhledávače    

SEO).
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Obrázek 2 - Long tail pro vyhledávače (zdroj: http://www.searchenginepeople.com/long-tail-
keywords-the-definitive-guide)

Sociální sítě

Sociální  sítě v posledních  letech zaznamenávají  stále  rostoucí  počet  příznivců.  Jsou 

aplikacemi,  kde  se  uživatelé  po  přihlášení  mohou  spojit  se  svými  známými,  sdílet 

s nimi  fotografie,  hudbu,  videa,  chatovat.  Některé  z nich  jsou  přímo  tematicky 

vymezené – jako např. last.fm1, zaměřené na hudbu – nebo mají vymezený konrétní cíl 

–  např.  LinkedIn2,  zaměřený  na  sdílení  profesních  kontaktů.  Aplikace  jako 

Facebook.com3 nebo  MySpace.com4 dnes  již  nabyly  univerzálnější  povahy,  i  když 

původně byly také orientovány na konkrétní skupiny uživatelů. 

Pro knihovny zajímavým projektem je LibraryThing5, sloužící pro katalogizaci knih 

uživatelů, jejich hodnocení, sdílení recenzí, názorů na díla a témata spjatá s literaturou. 

LibraryThing  nabízí  i  možnost  implementace  svých  dat  do  katalogů  knihoven6 za 

mírnou úplatu. Ve frankofonním prostředí existuje podobný projekt, Babelio7, oproti 

LibraryThing nabízí  méně užitečných API (rozhraní pro programování aplikací)  pro 

knihovny  (o  API  více  v podkapitole  Mashupy).  Rovněž  zajímavým  frankofonním 

1 http://last.fm/ 
2 http://www.linkedin.com 
3 http://www.facebook.com – sociální síť
4 http://www.myspace.com 
5 http://www.librarything.com/ 
6 http://www.librarything.com/forlibraries/
7 http://www.babelio.com – sociální síť pro čtenáře knih, pro frankofonní prostředí
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projektem  je  Libfly8.  Pod  tímto  odstavcem  uvádím  krátké  statistické  srovnání 

jednotlivých knižních projektů (údaje platné k 23.6. 2009). 

Síť LibraryThing Babelio LibFly

Počet 

registrovaných 

uživatelů

740 303 7 800 1 415

Počet tagů 52 254 430 ? ?

Počet knih 40 656 990 378 600 1 448 170

Počet recenzí 728 640 16 000 6 570

Počet  fotografií, 

videí
35 000 2 800 --

2.1.2 Aplikace, technologie webu 2.0
Zde uvedu některé aplikace a technologie webu 2.0, tak, jak je představuje O’Reilly ve 

svém článku z r. 2005, uveřejněném po první konferenci o webu 2.0. Budu se zabývat 

především  těmi,  které  jsou  využitelné  v konceptu  knihovny  2.0  (popsaném  dále, 

v kapitole  2.2).  U  každé  z  aplikací  uvedu  její  popis  a  příklady  využití  ve 

WWW prostředí.

Mashupy

Termín mashup byl zpočátku používán pro mixování hudebních nahrávek. Rozšířil se 

později i na jiná média, videa, s nástupem webu 2.0 i na webové aplikace. Ve světě 

vývoje webů a webových aplikací mají mashupy nepostradatelný význam. Mashupem 

v kontextu  webu se   tedy   rozumí  webová   aplikace  nebo webová   stránka,  vytvořená 

využitím funkčních prvků nebo dat z jiného zdroje nebo více zdrojů [Symbio digital, 

c1999].  Pomocí API (rozhraní pro programování aplikací) mohou kombinací různých 

částí kódu, které programátoři poskytnou k nasdílení, vznikat úplně nové aplikace nebo 

mohou být  rozšířeny a vylepšovány ty stávající.  Zajímavým příkladem mashupu je 

http://popurls.com,  kde  se  pomocí  shromáždění  metadat  objevují  nejčerstvější 

příspěvky z několika serverů (např. fotografie  z Flickru9,  videa z Metacafé10,  zprávy 

8 http://www.libfly.com/ 
9 http://www.flickr.com

10 http://www.metacafe.com

8

http://popurls.com/
http://www.metacafe.com/
http://www.flickr.com/
http://www.libfly.com/


z http://www.newsvine.com,…).

Nejčastěji  využívaným  API  je  dle  programmableweb.com  rozhraní  Google  Maps 

(využití kupříkladu na turistických webech, v knihovnách se dá využít pro zobrazení 

umístění poboček nebo např. k zobrazení míst, kde se odehrává děj knihy).

Obrázek 3 – Přehled nejvyužívanějších API (data z Programmableweb.com)

Využití mashupů v knihovnách

Mashupy   jsou   velmi   dobře   využitelné   i   pro   služby   knihoven.   Využitím   API   lze 

obohatit knihovní stránky nebo katalog o data z jiných zdrojů nebo naopak umožnit 

využití dat z katalogu nebo webu knihovny např. na osobních stránkách uživatelů. Ne 

všechna rozhraní lze však implementovat všude. John Blyberg (2006) ve svém blogu 

uvádí,  že pro spolupráci  dat  z katalogu knihovny s Google  gadgets   je  potřeba,  aby 

knihovna   používala   rozhraní   PatREST,   které   v r.   2006  nebylo   v knihovnách   příliš 

rozšířené.  Termínem   gadgets  nebo  také  widgets  se  obecně  označují  nástroje  nebo 

miniaplikace,   které   uživateli   nějak   usnadňují   práci   nebo   slouží   k zábavě.   Google 

gadgets   existují   jako  panely   s informacemi   (nebo   také   portlety),   které   si   uživatelé 

mohou vybrat dle zájmu při personalizaci jejich osobní Google stránky11. Jsou založeny 

na technologiích HTML a JavaScriptu. Gadgets, vytvořené použitím jejich rozhraní, 

lze však vložit i do jiných míst na internetu – např. na osobní blog. Blyberg využitím 

Google Gadgets a PatREST API vytvořil  panely, obsahující  informace např. o tom, 

jaké knihy má zrovna vypůjčené z knihovny nebo nové přírůstky v knihovně. Google 

gadgets  používají  API  PatREST pro  získání   dat   z katalogu  knihovny.  Tyto  panely 

(gadgets) si pak může kterýkoliv ze čtenářů knihovny přidat např. na svůj blog nebo 

osobní Google stránku a používat je. 

Pomocí   API   se   dají   např.   stahovat   data   z LibraryThing   do   katalogu,   díky   tomu 

11 http://igoogle.com – personalizované rozhraní Googlu
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knihovna může použít např. naskenované obálky z jejich systému ve svém katalogu, 

nebo pomocí API pro Amazon stahovat do katalogu recenze uživatelů. 

Software jako služba (SaaS)

Software jako služba znamená hostování aplikace u jejího provozovatele. Termín jako 

takový byl používán dříve před zrodem termínu web 2.0, od r. 1999 [Raška, 2009]. 

S příchodem webu 2.0 se mění možnosti využití hostovaných aplikací a vzrůstá jejich 

rozšíření. Roste popularita webových kancelářských aplikací (jako např. Google Docs12 

nebo Zoho13), především díky jejich multiplatformnosti a možnosti snadného sdílení 

dat mezi uživateli. 

Blogy

Blogy jsou jednou z nejvíce rozšířených aplikací, využívaných technologií webu 2.0. 

Blog je webovou stránkou (název vznikl modifikací spojení anglických výrazů „Web“ 

a „log“). Blogosférou se rozumí síť blogů. S rostoucím množstvím a kvalitou volně 

dostupného  softwaru  pro  vytváření  blogů  (např.  velmi  rozšířený  WordPress,  dále 

Blogger  nebo e107)  roste  počet  blogujících uživatelů.  Dle průzkumu,  který učinilo 

Technorati14, přibylo za rok 2007 184 milionů nových blogerů z celého světa [SIFRY, 

2007]. V r. 2007 dle Technorati existovalo 70 milionů blogů celosvětově, dle jejich 

pozorování vznikalo každý den 120 tisíc nových blogů, na tyto počty se nelze plně 

spoléhat, není snadné přesně sledovat vývoj v blogosféře, pro obecnou představu jsou 

však  dostačující.  Rovněž  se  rozšiřuje  spektrum blogerů  a  možnosti  využití  –  není 

výjimkou  použití  v akademickém  či  firemním  prostředí.  Na  druhou  stranu,  stále 

přibývá i neaktivních blogů, které tedy neplní jednu z hlavních myšlenek webu 2.0 – a 

to interaktivitu mezi uživateli.  Čím více vazeb na příspěvky blogu se vyskytne,  tím 

většího významu blog nabývá. Sledováním blogosféry se zabývá Technorati, vytváří 

tematický adresář blogů, sleduje počty existujících a nově vznikajících blogů, vazby 

mezi  nimi a  často diskutovaná témata.  V souvislosti  s blogy je důležitým aspektem 

možnost komentování a trackbacků. Blogy existovaly již před vznikem termínu web 

2.0, ale právě možnosti trackbacků, RSS a komentování učinily blogy interaktivními. 

Trackback je metodou, jak autor blogu může dát na vědomí autorovi jiného blogu, že 

12 www.docs.google.org

13 www.zoho.org

14 http://technorati.com – adresář blogů, mapující blogosféru
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použil  jeho  článek.  Funguje  pomocí  linků  –  odkazů  mezi  blogy.  Většinou  pod 

příspěvkem lze najít URL, které může jiný uživatel zkopírovat a použít ve svém blogu 

jako trackback. Ne všichni bloggeři však u svých blogů povolují možnost trackbacků. 

Wiki

Wiki systémy jsou jedním z příkladů aplikací, vzniklých na principu webu 2.0. Wiki 

software umožňuje svým uživatelům vkládat obsah do systému a editovat ho. Výhodou 

wiki je možnost sdílení vědomostí, každý uživatel se může podílet na obsahu webové 

wiki, bez znalostí značkovacích jazyků. Další z výhod je možnost verzování příspěvků. 

Lze  zobrazit  kdo  a  kdy  editoval  příspěvek  a  případně  se  vrátit  ke  starší  verzi. 

Problémem pro tento systém je možnost jeho zneužití spammery nebo zmaření práce 

uživateli,  kterým nic  neříká  netiketa.  Tento  problém lze  vyřešit  nutností  registrace 

uživatelů  pro  úpravu  obsahu.  Většina  wiki  vzniká  za  účelem  sdílení  vědomostí  a 

znalostí  ve  skupině  uživatelů,  wiki  jsou  často  oborově  zaměřené.  Nejznámějším 

příkladem  wiki  je  encyklopedie  Wikipedia,  dnes  existující  již  v mnoha  světových 

jazycích. Farkas (2005) uvádí také možné využití wiki pro katalogy knihoven – pro 

vkládání anotací uživateli a hodnocení publikací. Farkas je také zakladatelkou  15wiki 

pro  knihovníky.  V českém prostředí  byla  knihovnickou  komunitou  založena  16wiki 

Kabinetu informačních studií a knihovnictví.

Syndikace obsahu webů

Syndikací  obsahu se v prostředí  internetu  rozumí  možnost  přebírat  obsah z různých 

zdrojů  a  dále  ho  používat  pro  vlastní  stránky  či  služby  [Dočekal,  2003].  Dnes 

nejpoužívanějšími nástroji pro syndikaci obsahu webů jsou RSS a Atom. Formát Atom 

tvoří  několik  internetových  standardů,  syndikace  obsahu  pomocí  Atomu  funguje 

z pohledu uživatele  podobně jako RSS, byl  vyvinut  později  jako alternativa k RSS. 

Zkratka RSS znamená v původním jazyce Really Simple Syndication nebo také Rich 

Site  Summary.  Tento  standard,  založený  na  jazyce  XML,  byl  vyvinut  společností 

Netscape  v r.  1999  [SHAW,  c2001-2009].  V praxi  Atom  i  RSS  umožňují 

zprostředkování nově přidaného obsahu webové stránky uživateli pomocí RSS kanálů. 

Většinou  se  uživateli  předávají  jen  titulky  nebo  perexy  příspěvků,  při  kliknutí  se 

uživatel dostane k celému článku, nastavení se dá ale měnit. Pokud uživatel má zájem 

odebírat  RSS kanály,  musí  si  jejich odebírání  nastavit  ve svém prohlížeči,  webové 

15 http://libsuccess.org/ 
16 http://kisk.phil.muni.cz/wiki 
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čtečce  RSS (např.  Bloglines17,  Feedburner18),  v desktopové  čtečce  nebo  v některém 

z poštovních klientů (např. Thunderbird). RSS nechybí na většině moderních webů, je 

rozšířené už i v českých knihovnách.

Tagování 

Dalším významným rysem webu 2.0 je uživatelské tagování,  tedy označování  entit 

uživateli  jejich  vlastními  klíčovými  slovy  –  tagy.  V souvislosti  s tagováním  jsou 

dalším předmětem zájmu folksonomie,  jako jeden z nových přístupů k popisování a 

třídění  informací.  Folksonomie  představují  uživateli  vytvořené  taxonomie,  tedy 

systémy třídění.

V českém prostředí  se  někdy setkáváme s označením  štítkování  a s označením tagů 

termínem štítky. Tagy usnadňují pořádání a sdílení zdrojů v internetu, pro samotného 

tvůrce tagu usnadní opětovné vyhledání zdroje, ostatním uživatelům napoví, zda pro ně 

daný  zdroj  bude  zajímavý.  Problémem  tagování  je  subjektivita,  někteří  uživatelé 

mohou označovat dokumenty slovy, která pro ně mají osobní význam. 

Pro orientaci v systému tagů slouží tzv. tag cloud – neboli oblak tagů nebo štítků – 

seznam tagů, obsažených v systému. Tagy jsou často odlišeny různou velikostí písma, 

dle počtu výskytů určitého tagu, nebo různou barvou písma. Při kliknutí na tag se nám 

zobrazí zdroje, označené právě tímto tagem.

Pro  sdílení  zdrojů  a  tagů  vznikly  webové  projekty  jako  například  del.ic.io.us  pro 

pořádání  webových  zdrojů  nebo  CiteUlike.  Tagování  je  dnes  běžně  využíváno 

v systémech různorodé povahy, např. na sociálních sítích jako je Flickr nebo Facebook, 

na blozích uživatelů i v katalozích akademických knihoven.

17 http://www.bloglines.com/ 
18 http://www.  feedburner  .google.com   – v polovině r. 2007 byl FeedBurner odkoupen Googlem, název a 
funkce si však zachovává
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AJAX

Asynchronous JavaScript and XML je obecným označením technologií pro vyvíjení 

interaktivních webových aplikací, které mění svůj obsah bez nutnosti nového načítání 

celé  stránky [WIKIPEDIE,  2009].  Na rozdíl  od klasických  webových aplikací  jsou 

uživatelsky přívětivější, vyžadují ale použití moderního prohlížeče [Wikipedie, 2009]. 

Jsou  vyvíjeny  pomocí  následujících  technologií  –  HTML  (XHTML)  a  CSS  – 

prezentace  informací,  klasický layout  (rozvržení  stránky),  DOM (Document  Object 

Model)  a  JavaScriptu  pro zobrazení  dynamických  informací,  XMLHttpRequest  pro 

výměnu informací s webovým serverem. Pro vývoj moderních webových aplikací má 

existence těchto technologií nepostradatelný význam.

Podcasting, Vodcasting

Přenos  audio  (podcasting),  video  (vodcasting)  záznamů,  používají  se  např.  pro 

nahrazení klasických webových tutoriálů nebo přenos záznamů z různých událostí. 

Instant messaging (krátké zprávy)

Klientské aplikace pro instant  messaging umožňují  komunikaci  uživatelů v reálném 

čase (mezi aplikace instant messagingu patří Windows Live Messenger, ICQ, Skype, 

Jabber). Některé knihovny v České republice již technologií krátkých zpráv využívají 

pro své referenční služby. 

Služba „Ptejte se knihovny“, provozovaná některými českými knihovnami, založená na 

běžné  e-mailové  komunikaci,  je  další  variantou  virtuální  referenční  služby,  avšak 

uživatelům se v tomto případě dostává odpovědi v delších intervalech (do 48 hodin) 

právě prostřednictvím elektronické pošty.
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2.2 Charakteristika knihovny 2.0

Nedlouho poté, co na konferenci o webu 2.0 v r. 2004 Tim O’Reilly představil koncept 

webu 2.0, uvedl Michael Casey [CASEY, 2005] ve svém blogu LibraryCrunch koncept 

knihovny 2.0, který využívá některých prostředků webu 2.0 v knihovnickém prostředí. 

Koncept knihovny 2.0 však prozatím nedospěl ke své jasné definici, každý autor ho 

pojímá trochu jinak. 

Již  před zavedením termínu knihovna 2.0 v knihovnách existovaly snahy a  služby, 

zaměřené na interakci s uživateli, v tomto směru o něm odpůrci hovoří jako o chiméře, 

jelikož koncept interakce s uživateli v knihovnách existoval vždy, s příchodem nových 

technologií  se  jen  rozšířil  o  některé  možnosti,  nenazývali  by  běžný  posun  novým 

konceptem.  Knihovna  2.0  přináší  ale  více  možností  interakce  s uživateli,  je  stále 

vděčným tématem diskuse  knihovnické  blogosféry.  Mnoho knihovníkům se  termín 

knihovna 2.0 nezamlouvá,  z podobných  důvodů jako odpůrcům webu 2.0.  Odpůrci 

termín pojímají jako novou fázi vývoje knihoven, jako by knihovna 1.0 byla před touto 

fází  a je již přežitkem. Spíše než jako fáze vývoje knihoven se termín pojímá jako 

analogie k webu 2.0 – změna v přístupu, neznamená však úplné opuštění stávajících 

principů.

Většina autorů se shoduje v základní charakteristice – knihovna 2.0 není cílem, nýbrž 

cestou. Podobně jako web 2.0 je v neustálém vývoji, principiálně založená zejména na 

účasti uživatelů.

Podle  Sarah  Houghton  (2005)  knihovna  2.0  znamená  „jednoduše  více  interaktivní  

prostor, fyzický i virtuální, více kolaborativní a řízený potřebami společnosti. Příklady 

pro začátek zahrnují blogy, hráčské noci pro teenagery a stránky pro sdílení fotografií.  

Základním mottem je přivést uživatele zpět do knihovny tím, že ji učiníme relevantní  

jejich každodenním přáním a potřebám.. učinit knihovnu cílem jejich cesty, ne jakýmsi  

druhotným nápadem“.

Pro Paula Millera (2006) je knihovna 2.0 mashupem – směsicí blogů, wiki aplikací, 

agregátorů  obsahu,  instant  messagingu  (krátkých  zpráv)  a  sociálních  sítí.  Aplikace 

knihovny 2.0 jsou orientovány na uživatele, zaměřeny na interakci – dovolují uživateli 

upravovat data a metadata v OPACu, označovat zdroje svými klíčovými slovy, ukládat 

konverzace z Instant messagingu s knihovníky, vkládat a upravovat hesla v uživatelské 

wiki, zveřejnit svůj profil nebo jeho část pro ostatní uživatele. Tento uživateli řízený 
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katalog by měl být  existovat souběžně s tradičním katalogem knihovny a být  s ním 

provázán.

Michael Habib (2007) ve své diplomové práci přišel s myšlenkou využití knihovny 2.0 

v akademickém  prostředí.  Vychází  z výsledků  výzkumů,  které  ukázaly,  že  většina 

studentů se stavé skepticky ke knihovním službám, za to témeř všichni jsou aktivními 

uživateli  sociálních  sítí,  instant  messagingu  a  autory blogů.  Navrhuje  proto aktivní 

spolupráci  knihovny  právě  s webovými  aplikacemi,  které  studenti  využívají,  pro 

posílení  nejen  vztahů  uživatelů  ke  knihovně,  ale  i  vztahů  mezi  uživateli  a  vazeb 

k univerzitnímu prostředí.

Obrázek 4 - Michael Habib, koncept library 2.0 v akademickém prostředí (zdroj: 
http://otherlibrarian.wordpress.com/2006/08/24/library-20-concept-model/)

Ačkoliv koncept  knihovny 2.0 vzešel  z konceptu  webu 2.0,  nejedná se  výhradně  o 

spojení  s webovými  aplikacemi,  zabývá  se  rovněž interakcí  s uživateli  ve fyzickém 

prostoru.

Pro Farkas  a  několik  dalších  teoretiků  je  jedním z  hesel  knihovny 2.0  „Go there,  

where  the  users  are“ tedy  „Jít  tam,  kde  jsou  uživatelé“,  což  v principu  znamená 

sledovat  chování  uživatelů  jak  na  internetu,  tak  ve  fyzickém  prostředí,  dedukovat 

z chování uživatelů jejich potřeby a nacházet pro jejich naplňování nová řešení. 
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V knihovně 2.0 jsou zatím nejvíce využívanými rysy webu 2.0 tagování,  hodnocení 

zdrojů uživateli, komentování a v neposlední řadě spojení s uživateli pomocí rychlých 

zpráv. Blogy si v knihovnách v ČR pomalu ale jistě nacházejí své místo, narůstá počet 

blogujících  knihoven  i  knihonvíků.  Wiki  prozatím  nejsou  příliš  rozšířeny,  pokud 

knihovna provozuje wiki, pak spíše pro své vlastní potřeby, nebo s minimální účastí 

uživatelů.

Knihovník 2.0

V r. 2006 Laura Cohen poprvé vystoupila s Manifestem knihovníka 2.0  (Librarian 2.0 

Manifesto)  [COHEN,  2006],  ve  kterém  shrnuje  principy,  dle  kterých  by  se  měl 

moderní knihovník, seznámen s konceptem knihovny 2.0, řídit. Manifest knihovníka 

2.0 byl částečně přeložen do češtiny a nachází se takto na wiki Kabinetu informačních 

věd  a  knihovnictví  Masarykovy  univerzity  v  Brně.  Zde  ho  představím  kompletně 

přeložený: 

• Uznávám, že svět informační kultury se rychle mění, a že knihovny by měly na 

tyto změny kladně reagovat, aby poskytovaly zdroje a služby, které uživatelé potřebují 

a chtějí.

• Budu se vzdělávat v oblasti informační kultury uživatelů a hledat způsoby, jak 

to, co se naučím, propojit se službami knihovny.

• Nebudu bránit svou knihovnu, ale budu se nazaujatě dívat na její situaci a činit 

upřímná hodnocení o tom, čeho může být dosaženo.

• Budu se aktivně podílet na rozvoji své knihovny. 

• Uznávám, že knihovny se mění pomalu a budu s kolegy pracovat na rozšíření 

naší otevřenosti ke změnám

• Budu mít odvahu navrhovat nové služby a způsoby poskytování služeb, přestože 

někteří z kolegů budou vůči změnám imunní.

• Budu si užívat nadšení a zábavu ze změny k lepšímu a budu přenášet své nadšení 

na kolegy a uživatele.

• Opustím  dosavadní  praktiky,  existuje-li  lepší  způsob,  přestože  ty  dosavadní 

kdysi byly tak skvělé.

• Zaujmu experimentální postoj ke změnám a budu připraven dělat chyby.
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• Nebudu čekat, až něco bude perfektní,  než to spustím, upravím to na základě 

zpětné vazby od uživatelů.

• Nebudu  se  obávat  Googlu  nebo  podobných  služeb,  spíše  jich  využiji  ku 

prospěchu uživatelů, zatímco budu poskytovat skvělé knihovnické služby, jež uživatelé 

potřebují.

• Budu  se  snažit  po  uživatelích  nevyžadovat,  aby  viděli  věci  z knihovnického 

pohledu, ale spíše utvářet služby tak, aby odrážely preference a očekávání uživatelů.

• Budu ochoten jít tam, kde jsou uživatelé, v online i fyzickém světě, abych mohl 

vykonávat svou profesi. 

• Budu  vytvářet  otevřené  webové  stránky,  které  uživatelům  dovolují  spojit  se 

s knihovníky, obohacovat obsah, aby byli obohaceni o studijní zkušenost a poskytovali 

asistenci svým spolupracovníkům.

• Budu  se  zasazovat  za  používání  otevřeného  katalogu,  který  poskytuje 

personalizované  a  interaktivní  možnosti,  které  uživatelé  očekávají  v  online 

informačním prostředí. 

• Budu podporovat svou knihovnu v blogování. 

• Budu  svým  chováním  zhodnocovat  osobní  a  profesionální  roli  knihovníka 

v kterémkoliv typu informační kultury, který se objeví.

Saša Skenderija na semináři CASLIN v r. 2007 o Manifestu prohlásil, že v něm vlastně 

není  řečeno  tolik  nového  –  hovoří  se  v něm  vlastně  o  obecných  knihovnických 

principech, které platí již delší dobu [KOTRLOVÁ; SKOLKOVÁ, 2007]. S nástupem 

masového používání  internetu knihovny začaly ztrácet  své uživatele,  od té doby se 

pracovníci knihoven zamýšlí, jak situaci změnit.
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3 Implementace rysů knihovny 2.0 v OPACích

3.1 Vývoj OPACů a současnost

OPAC, neboli Online Public Access Catalogue, tedy veřejně dostupný online katalog 

[TDKIV,  termín  „OPAC“],  je  prvotním  místem,  kde  uživatel  (čtenář)  prohledává 

sbírky knihovny. Může být  jedním z modulů automatizovaného knihovního systému 

nebo samostatným systémem. Je rozhraním, určeným k vyhledávání a alokaci zdrojů 

uživateli  knihovny.  (Mimo  tohoto  uživatelské  rozhraní  jsou  dalšími  částmi 

knihovnického systému modul katalogizace, příp. akvizice, )

3.1.1 Starší generace OPACů 

Katalogy první generace v 60. a 70. letech byly založeny na terminálovém přístupu. 

Vyhledávání  v nich  nebylo  pro  laiky  snadné,  bylo  třeba  znát  prvky  dotazovacího 

jazyka,  navíc  bylo  založeno  na  prekoordinovaných  rejstřících,  to  znamená,  že  při 

vyhledávání  bylo  nutné  použít  výraz  v konkrétním tvaru,  tak  jak  se  vyskytoval  ve 

slovníku vyhledávácího systému.

Vyhledávání v katalozích druhé generace, které se vyvíjejí od 80. let, je založeno na 

principech  postkoordinace,  tedy  není  nutné  znát  hledaný termín  přesně  tak,  jak  se 

nachází v rejstříku hesel. Bylo umožněno vyhledávání pomocí Booleovských operátorů 

a  klíčových  slov.  Nevýhodou  tohoto  způsobu  vyhledávání  je  používání  tzv.  exact 

match principu, tedy systém neřadí výsledky dle relevance, vyhledá jen ty, které přesně 

odpovídají  zadanému  dotazu.  S příchodem  WWW  v 90.  letech  byly  katalogy 

zpřístupněny přes Internet, dnes je většina z nich plně online.

Snahy o vylepšování  funkcí a použitelnosti  katalogu probíhají  od 80.  let.  V oblasti 

vyhledávání  to  znamená  např.  zavádění  tzv.  partial-match  technik  (vektorové  a 

pravděpodobnostní metody), které umožňují vyhledání i méně relevantních výsledků. 

18



3.1.2 Nové generace OPACů

Inovace  v OPACích  se  dle  Hildretha  (2000)  ubírají  několika  směry.  Hovoří  o  tzv. 

OPACu E³. Opac E³ pro něj znamená: 

• Enhanced OPAC – vylepšení funkcí vyhledávání a použitelnosti – OPACy 

by  měly  být  přístupné,  použitelné,  schopny  vyhledávání  dle  klíčových  slov, 

Booleovských  operátorů,  fasetového  vyhledávání,  řazení  výsledků  dle  relevance, 

hodnocení uživatelů, zpětná vazba k relevanci, vyhledání podobných záznamů (i dnes 

aktuální  funkce  „lidé,  kteří  hledali  tento  dokument,  hledali  také…“),  hypertextové 

vyhledávání.

• Expanded OPAC – rozšířený obsah informací – Hildreth hovoří o obohacení 

záznamů monografií  a periodik o záznamy z bibliografických databází,  plné texty a 

obrázky  (např.  naskenované  obálky  knih,  obrázky  nosičů).  Soudobí  autoři 

k možnostem obohacení informací v katalogu přidávají recenze uživatelů, komentáře, 

diskuse a rozšíření  na zdroje mimo knihovnu,  napojení  katalogu na externí  služby, 

stahování  informací  od  knihkupců,  nakladatelů,  propojení  katalogu  s  encyklopedií 

(např. pro informace o autorech), naopak sám katalog se může integrovat do jiných 

míst na internetu – katalog prohledávatelný Googlem, začlenění vyhledávacího pole do 

některé sociální sítě.

• Extended OPAC – rozšířený přístup ke zdrojům – znamená využití  všech 

dostupných zdrojů knihovny (fyzických fondů, elektronických databází) ve spolupráci 

se zdroji jiných knihoven nebo externích databází.

Myšlenky  obohacení  záznamů  v katalogu  tedy  nejsou  zcela  nové,  s rozvojem 

webových technologií se však objevily možnosti pro jejich snadnou realizaci.

Realizace požadavků na OPAC se některé  knihovny rozhodly provést  samy – jako 

např. Univerzita v Severní Karolíně v USA (více v kapitole 3.1.3 Aktuální požadavky

na OPAC). Další možností pro knihovny je využití open-source softwaru (Evergreen, 

Koha),  u  kterého  díky  otevřenému  kódu  mohou  samy  ovlivnit  podobu  katalogu. 

Vyhovět  nově vzniklým požadavkům na systémy se snaží  i  producenti  knihovního 

software – k zajímavým produktům posledních let patří např. software Primo, vyvinutý 

společností Ex Libris, který nabízí zastřešení knihovních služeb (budu se mu věnovat 

podrobněji  dále  v kapitole  4.1.2  Charakteristika  systému  Primo),  dále  systém 
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Aquabrowser,  jehož  producentem  je  firma  Bowker  (do  r.  2007  nizozemská  firma 

Medialab). 

3.1.3 Aktuální požadavky na OPAC

Požadavky na OPAC ovliňuje příchod nových technologií a odlišný způsob chování 

uživatelů. Dle studie OCLC z r. 2005 84% uživatelů jako startovní bod při vyhledávání 

informací  používá  jako  primární  zdroj  webové  vyhledávače,  oproti  katalogům 

knihoven  kde  začíná  vyhledávat  informace  jen  1% uživatelů.  Již  z tohoto  důvodu 

mnoho knihoven uznalo, jak potřebné je přizpůsobit OPACy dnešnímu webu, tak, aby 

umožňovaly snadnou interakci s uživateli a nabízely uživatelům služby, na které jsou 

zvyklí  z jiných  míst  internetu.  Zároveň  je  pro  uživatele  také  významným  bodem 

možnost zpřístupnění cílového dokumentu – informace o umístění dokumentu již není 

dostačující. 

Katalog,  podporující  interakci  s uživateli,  je  některými  autory  nazýván  OPAC  2.0 

(OPAC s technologiemi webu 2.0) nebo SOPAC (Společenský OPAC - Social OPAC) 

[HADRO, 2008]. 

Calhoun (2006) ve své výzkumné zprávě pro Kongresovou knihovnu uvádí, že většina 

dnešních knihovních katalogů je  zastaralých,  nevyhovujících  požadavkům uživatelů 

21.  století.  Navrhuje  zavedení  všech  změn  dle  Hildretha  (viz  kapitola  3.1.2  Nové

generace OPACů). Požadavkem na uživatelské rozhraní systému (nebo také front-end), 

vycházejícím  z konceptu  webu  2.0,  je  možnost  začlenění  front-endu  katalogu  do 

miniaplikací  některé  ze  sociálních  sítí,  blogu,  courseware  (výukového  prostředí). 

Front-end existuje buď jako součást knihovních stránek nebo jako samostatné rozhraní, 

prohledávající více zdrojů (meta vyhledávač).

S rozvojem webových služeb se objevily i požadavky na back-endovou část OPACu 

(tedy samotnou databázovou část). Pro optimalizaci služeb by bylo vhodné řešení, jaké 

dnes  najdeme  u  komerčních  aplikací,  problémem  u  knihovních  systémů  je  však 

nekompatibilita využívaných aplikací.

Univerzita v Severní Karolíně v USA (North Carolina State University - NCSU), se 

rozhodla  implementovat  nový  knihovní  software,  aby  vyhověla  měnícím  se 

požadavkům  uživatelů.  Nedostatky  dosavadních  systémů  byly  spatřovány  zejména 

v možnostech vyhledávání, založených na hledání dle klíčových slov. Pro své potřeby 

zvolili  systém  Endeca,  založený  na  vyhledávacím  systému  Endeca’s  Information 
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Access  Platform  (IAP),  který  je  podobný  vyhledávání  na  většině  komerčních 

webových  stránkách  [TONKIN,  2006].  Systém  Endeca  obsahuje  několik  inovací 

v oblasti  vyhledávání,  jako  např.  navrhování  předmětových  hesel,  stemming 

(automatické zkracování slov na jejich kořen, pro usnadnění indexování dokumentů 

vyhledávači a vyhledávání, rozšiřuje množinu výsledků dotazu) nebo možnost „najít 

podobné“.

Společnost Endeca se v r. 2004 spojila s producentem knihovnických systémů, TLC, 

IAP  software  vznikl  jejich  spoluprací.  NCSU  knihovny  implementovaly  systém 

Endeca v lednu 2006.

Univerzita v Athénách vyvinula vlastní rozhraní pro OPAC, které využívá některých 

technologií webu 2.0, kupříkladu uživatelského tagování zdrojů a fasetové navigace. 

OPACIAL  je  dostupný  jako  open-source  na  adrese 

http://sourceforge.net/projects/opacial/. 

Mezi hlavní požadavky na katalogy nové generace patří především možnosti, které lze 

spatřit u komerčních webových stránek a vyhledávačů:

• Doporučení – „Lidé, kteří si půjčili tuto knihu, si půjčili také…“

• Nápověda při vyhledávání – „Měli jste na mysli…?“ – minimalizace nulových 

výsledků vyhledávání

• Fasetová navigace

• RSS (Atom)

• Intuitivní ovládání

• Zadání dotazu pomocí přirozeného jazyka

• Možnost  hodnotit  zdroje  (hodnocení  produktů  v e-shopech  je  dnes  běžné)  – 

pomocí numerické stupnice, symbolů nebo slovních komentářů

• Personalizace/ customizace – možnost úpravy vzhledu a chování vyhledávacího 

rozhraní dle preferencí uživatele (barvy, layout, služby)
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3.2  Implementace  uživatelského  tagování  do  knihovního 
katalogu

3.2.1 Využití uživatelských tagů v OPACu

Prvním z průkopníků zavedení uživatelského tagování v katalogu univerzitní knihovny 

byla  univerzita  v Pensylvánii.  V r.  2004 zavedla  PennTags – systém pro organizaci 

zdrojů uživatelů právě pomocí tagů - štítků, podobně jako na del.ic.io.us. V PennTags 

mohou  uživatelé  přidělovat  štítky  dokumentům  z knihovního  katalogu  a  webovým 

zdrojům. 

Obrázek 5 -  Úvodní stránka PennTags – tag cloud

Některé  z  knihoven  na  Novém  Zélandu  pro  třídění  svých  sbírek  využívají 

předmětových  hesel  Kongresové knihovny (LCSH).  Z výsledků studie,  uskutečněné 

v r. 2008 v jedné z knihoven Nového Zélandu, vyplynulo, že LCSH přestával být plně 

vyhovujícím  systémem  pro  pořádání  dokumentů  pro  tamější  knihovny 

[WETTERSTROM, 2008]. 20 dospělých čtenářů bylo požádáno, aby  otagovali mezi 9 

a 15 knihami z kolekce Národní knihovny na Novém Zélandu. Výsledky ukázaly, že 

pro 75% uživateli použitých tagů nebyl v LCSH nalezen ekvivalent. Přesně se s LCSH 

shodovalo  9,14%.  Rozdíly  v udělování  hesel  vyplynuly  z různých  skutečností, 

především  z  odlišných  pohledů  na  daný  dokument  (laický  či  odborný),  nebo 

jazykových  odlišností  (zélandská  angličtina  by  dala  přednost  jinému  výrazu,  než 

americká).  Jako možné  řešení  tohoto  problému  autor  studie  uvádí  doplnění  LCSH 

uživatelskými tagy.

Kritiku LCSH uvádí i John Ockerbloom (2007) z knihovny Univerzity v Pensylvánii. 

Podle něj jsou hesla LCSH zastaralá, náročná na správu a uživatelé málokdy využijí 

hledání založené na předmětových heslech. Často se po zadání jednoduchého dotazu 
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nezobrazí  významné dokumenty,  jelikož ty relevantní jsou dle LCSH umístěny pod 

jiným heslem. Ztrácí  se tak zásadní význam katalogu – najít potřebné dokumenty a 

cestu k nim. 

Jednou z prvních veřejných knihoven, která zavedla uživatelské tagy do katalogu, byla 

knihovna v Ann Arbor v USA. Mimo tagování také umožnila uživatelům vytvářet a 

sdílet recenze knih. 

3.2.2 Implementace uživatelských tagů z jiného systému do OPACu

3.2.2.1 Implementace tagů z LibraryThing do OPACu

Jedním  z  problémů  implementace  tagování  do  katalogu  knihovny  je  dosažení 

dostatečného  počtu  tagujících  uživatelů  [WENZLER,  2007].  Čím  více  aktivních 

uživatelů, tím kvalitnějším se folksonomický systém stává. Wenzler (2007) jako řešení 

problému nízkého počtu tagujících uživatelů navrhuje zavedení tagů z LibraryThing do 

knihovního katalogu. LibraryThing tuto funkci umožňuje knihovnám za poplatek. 

Tagy se do katalogu knihovny dají implementovat i z jiných tagovacích systémů, za 

předpokladu, že tomu jsou tyto systémy otevřené (poskytují k nasdílení programové 

rozhraní – více v kapitole Mashupy).

Obrázek 6 - Tagy z LibraryThing začala jako jedna z prvních knihoven používat veřejná 
knihovna v Dunbury (US)
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3.3 Využití externích dat v OPACu

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, v katalogu knihovny se dají využít tagy ze 

systému LibraryThing. Však nejen tagy jsou to, čím webové aplikace mohou obohatit 

katalogy knihoven. Proveditelnost implementace záleží na dostupných API systému  

a  používaných  technologiích  v systému  knihovny.  Další  možností  využití  dat 

z externích systémů jsou například:

• využití  obálek  knih  a  médií  (CD,  DVD)  –  např.  z Amazonu  nebo  v českém 

prostředí ze serveru obalkyknih.cz.

• využití uživatelských recenzí – buď vložených přímo uživateli systému (čtenáři) 

nebo stahování z Amazonu nebo LibraryThing.

• stahování  informací  o  autorech  –  např.  z LibraryThing,  Wikipedie  nebo 

komerčních databází, pomocí API.

• využití  textů  z externích  systémů,  zprostředkování  pomocí  linkování  přes 

OpenURL nebo API – např. z Google Books nebo z Amazonu (náhledy knih nebo plné 

texty),  rovněž náhledy,  obsahy nebo shrnutí  knih či  recenze z databází Bowker, jež 

Bowker poskytuje ke svému produktu Syndetics Solutions.

• doporučující  služby  –  např.  služba  BibTip,  vyvinutá  univerzitní  knihovnou 

v Karlsruhe,  která  využívá  statistických  dat  z katalogu  knihovny,  nebo  produkt  Ex 

Libris bX Recommender, který pracuje na stejném principu, rovněž využívá statistik 

z katalogu, sbírá však data z většího počtu knihoven. 
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4  Nástroje,  obohacující  knihovní  systémy  o  rysy  
knihovny 2.0
V této  podkapitole  uvádím  nejpoužívanější  knihovní  systémy,  které  umožňují 

obohacení  knihovních  katalogů  o  rysy  knihovny  nebo  webu  2.0.  Nejprve  uvádím 

přehled  světově  rozšířených  produktů,  poté  příklady  českých  projektů,  kterým  se 

úspěšně daří aplikace a rysy webu 2.0 do katalogu začleňovat. 

4.1 Knihovní SW Primo

4.1.1 Producent

Producentem systému Primo je firma Ex Libris, založena v Izraeli v r. 1986. Zabývá se 

vývojem  a  distribucí  softwaru  pro  knihovny,  její  produkty  jsou  jedny  ze  světově 

nejrozšířenějších. Působiště má v 9 zemích světa, produkty Ex Libris jsou dostupné 

ve 20 zemích světa, včetně České republiky.

Mezi zákazníky Ex Libris patří nejlepší americké i evropské univerzity.

Produkty Ex Libris: 

• Aleph – Automatizovaný knihovnický systém. Využívaný i velkými knihovnami 

v ČR, např. Národní knihovnou, Knihovnou Univerzity Karlovy.

• Voyager –  Automatizovaný  knihovní  systém.  Používá  ho  např.  Kongresová 

knihovna v USA.

• SFX –  světově  nejrozšířenější  link  server  a  řešení  pro  linkování  dat 

v knihovnách.  Link  server  je  nástrojem,  jehož  úlohou  je  nabídnout  co  nejúplnější 

nabídku  služeb  k danému  dokumentu  [Jednotná  informační  brána,  c2001]. 

Prostřednictvím  OpenURL  nabízí  odkazy  na  plný  text,  vyhledání  v katalozích 

knihoven,  recenze,  encyklopedické  informace  o  autorech  apod.  OpenURL  je 

definovaným  formátem  URL,  umožňujícím  přenos  metadat  z SFX  zdroje  na  SFX 

server, který URL zpracuje a nabídne uživateli SFX menu s odkazy na SFX cíle [JIB]. 

• Verde – systém pro organizaci elektronických zdrojů knihovny.

• MetaLib –  metavyhledávač,  nebo  také  federativní  vyhledávač.  Umožňuje 

prohledávání více informačních zdrojů najednou, z jediného rozhraní.
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• DigiTool –  nástroj  pro  archivaci,  organizaci  a  zpřístupňování  digitálních 

dokumentů knihovny.

• Rosetta –  systém pro digitální  ochranu dokumentů,  použitelný v knihovnách, 

muzeích a archivech.

• Primo (více o Primu v podkapitole 4.1.2 Charakteristika systému Primo)

• bX Recommender – nástroj,  využívající  technologie  webu 2.0.  Funguje jako 

systém pro doporučení zdrojů na základě informací o jejich používání.

4.1.2 Charakteristika systému Primo

Společnost Ex Libris v květnu 2007 uvedla na trh nový knihovní software Primo, který 

je nadstavbovým nástrojem ke stávajícímu systému knihovny. Pracuje jako integrační 

nástroj,  zastřešující  veškerý fond knihovny včetně možnosti  integrace externích dat 

(fyzický fond,  elektronické  databáze,  digitální  knihovny,  webové stránky).  Mottem 

systému je  „Find It, Get It“,  tedy „Najít a získat“, jelikož jeho cílem je učinit cestu 

uživatele k relevantnímu dokumentu co nejsnadnější.  Primo je v provozu v několika 

knihovnách  v USA,  od  r.  2007  fungoval  v testovací  verzi  v Dánské  královské 

knihovně,  od  ledna  2009  tam  funguje  v ostrém  provozu.  Přehled  dalších  instalací 

uvádím v podkapitole Reference.

Implementace softwaru není vázána na již používaný knihovní systém – lze ho zavést 

i pro systémy konkurenčních společností – jsou známy úspěšné instalace jak pro Aleph 

a  Voyager,  z řady  produktů  Ex  Libris,  tak  pro  systém  Unicorn,  produkt  firmy 

SirsiDynix.
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Vyhledávání informací a sdílení dat

Výchozí nastavení vyhledávacího rozhraní nabízí jednoduché vyhledávací pole, kam 

uživatel zapíše svůj vyhledávací dotaz (klíčové slovo, výraz z názvu, jméno autora,..). 

Uživateli se sobrazí standardní dvousloupcové rozložení stránky, ve kterém v jednom 

ze sloupců je menu pro zúžení dotazu nebo filtrování výsledků dle různých kritérií (v 

levém či  pravém,  liší  se  od  katalogu  ke  katalogu),  v hlavním sloupci  se  zobrazují 

výsledky dotazu. 

Vyhledávací rozhraní, producentem nazývané Publikační platforma Prima, podporuje 

mnoho typů obsahu. Oproti tradičním systémům lze přidat jakékoliv digitální zdroje 

dat (například knihovna univerzity Vanderbilt v USA do svých sbírek začlenila archiv 

televizních  zpráv,  který  je  díky  Primu  prohledávatelný  z jediného  vyhledávacího 

rozhraní, zároveň s ostatními zdroji). Začlenění digitálních zdrojů do jediného rozhraní 

znamená zvýšení povědomí uživatelů o jejich existenci.

Pro  prohledávání  zdrojů  ze  sbírek  knihoven  i  externích  zdrojů  využívá  Primo 

metavyhledávače MetaLib,  rovněž produktu Ex Libris.  Metavyhledávače,  nebo také 

paralelní či federativní vyhledávače, mají schopnost prohledávat více zdrojů najednou, 

což je dobře využitelné při integraci vyhledávacích služeb.
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Pro budování indexů v systému Primo vyvinula společnost Ex Libris proces indexace 

záznamů,  nazývaný  „roury“.  Při  tomto  procesu  dojde  ke  stáhnutí  záznamů 

z originálního  zdroje  (databáze),  převedení  do  interního  formátu,  normalizace  a 

obohacování záznamů o další informace a uložení do publikační platformy systému 

Primo. Roury zajišťují jak prvotní přenos záznamu, tak i pozdější udržování aktuálnosti 

indexů systému. Celý proces je umožněn předevěím díky podpoře OAI-PMH (Open 

Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting), ale i dalších standardů. 

Obrázek 7 - Ukázka výsledků vyhledávání v systému Primo, katalog Bostonské univerzity
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Systém nyní indexuje uživatelské tagy v reálném čase, což je udržuje stále aktuální  

a okamžitě prohledávatelné. 

Výsledky  dotazu  lze  zúžit  dle  faset  (předmětových  okruhů),  nabízených  v levém 

postranním menu. Dále lze výsledky řadit dle relevance, data vzniku dokumentu nebo 

oblíbenosti.  Primo nabízí možnost filtrace i dle typu dokumentu, dostupnosti zdroje, 

autora, jazyka dokumentu, u fyzických jednotek dle jejich umístění nebo dle žánru. 

Pro  vyhledávání  lze  použít  Booleovské  operátory,  tyto  však  musí  být  zapsány 

kapitálkami (AND, OR, NOT) pro korektní rozpoznání dotazu (jinak jsou považovány 

za  součást  vyhledávacího  dotazu,  tato  úprava  byla  zavedena  pro  usnadnění 

rozpoznávání přesných názvů děl, např. „War and peace“). 

Dodání dokumentu

Jelikož heslem Prima je „Najít a získat“,  pro většinu vyhledaných výsledků uživateli 

nabízí informaci o uložení dokumentu, plný text nebo náhled dokumentu. Obrazové 

informace  

a anotace k dokumentům systém stahuje z externích zdrojů (z Amazonu nebo Googlu). 

U každého záznamu je také zobrazena grafická informace o typu nosiče dle FRBR 

(funkčních požadavků na bibliografické záznamy) a informace o dostupnosti zdroje. 

Velká část  zprostředkování  dokumentu probíhá díky SFX, což je linkovací  systém, 

který umožňuje alokaci dokumentu ve sbírkách knihoven nebo internetových zdrojích 

(více  

o SFX v kapitole  4.1.1 Producent). V současnosti Primo podporuje jen SFX produkt 

Ex Libris, nikoliv od konkurenčních výrobců.

Konfigurace a podpora standardů
Většinu  nastavení  lze  provést  přes  webové  administrační  rozhraní,  nazývané  Back 

Office. Ex Libris systém dodává jako několik částí – zjednodušeně jsou to administrace 

systému  

a autentizace, nastavení managementu dat, nastavení uživatelského rozhraní a integrace 

s jinými systémy (např. SFX, MetaLib, DigiTool, začlenění systému do portálu).

Systém Primo podporuje následující knihovnické a technologické standardy:

• OAI-PMH
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• XML, XSLT

• MARC

• Z39.50

Rysy webu 2.0 v systému Primo, verze 2.1

• Customizace – možnost individuálně nastavit vzhled uživatelského rozhraní dle 

preferencí uživatele. K Primo stránkám lze přidat vlastní uživatelské JSP (Java Server 

Pages) nebo HTML stránky, lze také upravovat vzhled pomocí CSS.

• Export výsledků vyhledávání do jiných systémů – možnost odeslat výsledky 

rešeršního dotazu do referenčních manažerů (např. EndNote, Connotea. RefWorks). 

Obrázek 8 - Rozšíření záznamu dokumentu, možnosti exportu výsledků ze systému Primo

• RSS  –  Primo  umožňuje  uživatelům  odebírat  RSS  kanály  s výsledky  jejich 

dotazů. 
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• E-shelf  –  možnost  vytvoření  osobních  složek  registrovanými  uživateli,  pro 

přehlednou  organizaci  uložčných  zdrojů.  Uložené  záznamy  dokumentů  ve  složce 

zůstávají, dokud je uživatel neodstraní.

• Uživatelské  tagy,  tag  cloud  - Pro  podnícení  účasti  uživatelů  jim  Primo 

umožňuje  udělovat  štítky  dokumentům  (tagovat).  Za  pětiměsíční  období  ostrého 

provozu  Prima  v Dánské  královské  knihovně  bylo  uživateli  uděleno  kolem dvaceti 

jedinečných štítků, dle přehledu v katalogu uživatelé příliš často netagují. 

Obrázek 9 - Tagy v systému Primo Dánské královské knihovny

• Mashupy – Primo obohacuje data  z katalogu knihovny využitím dat  z jiných 

systémů, např. umožňuje zobrazit náhled dokumentu z Googlu nebo z Amazonu.

• Recenze,  hodnocení  –  uživatelé  mají  možnost  vytvářet  a  sdílet  recenze  děl  

a hodnotit je dle vlastního úsudku.
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Reference

Systém Primo funguje v ostrém provozu zatím v několika knihovnách světa.  Každá 

z nich  si  uživatelské  rozhraní  upravila  po  svém,  např.  do  katalogu  Univerzity 

v Bridgeportu19 mají  přístup pouze přihlášení  uživatelé.  Zatím nejčerstvějším z řady 

uživatelů systému je Dánská královská knihovna20. Ostatními uživateli jsou převážně 

větší univerzitní knihovny, např. Univerzita ve východní Anglii21, v Minnesotě22 nebo 

Univerzita Vanderbilt23.

19 https://www.bridgeport.edu/pages/5079.asp
20 http://www.kb.dk/da/index.html
21 http://broadsearch.uea.ac.uk
22 http://lib.umn.edu/
23 http://library.vanderbilt.edu
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4.2 Knihovní SW Aquabrowser Library

4.2.1 Producent

Současným  producentem  systému  Aquabrowser  je  firma  Bowker,  která  v r.  2007 

odkoupila  původního  producenta  systému,  nizozemskou  společnost  Medialab 

Solutions. Společnost Bowker pochází z Velké Británie, působí však celosvětově, byla 

založena  

v r.  1893.  Její  hlavní  sídlo  je  nyní  v New Jersey  v USA. Od počátku  existence  se 

zaměřuje  na  publikování  vědeckých  časopisů,  odborných  databází  a  na  usnadnění 

výměny informací v nakladatelském průmyslu. Dnes je jedním z předních světových 

zdrojů  bibliografických  informací.  Provádí  vyhledávací,  analytické,  propagační  a 

objednávkové  služby  pro  vydavatele,  knihkupce,  knihovny  a  čtenáře.  Je  také 

registrační agenturou pro ISBN, SAN a DOI pro USA, Austrálii a Puerto Rico. Sám 

Bowker se v r. 2007 stal součástí Cambridge Information Group.

Produkty Bowkeru, užitečné pro knihovny: 

• Bowker’s books in print –  databáze vydávaných knih, obsahuje přes 7,5 

mil. titulů, vydaných v USA. Je dostupná v tištěné a online formě a na CD.

• Bowker’s US ISBN agency – Oficiální ISBN agentura pro USA. Poskytuje 

i poradenství o ISBN pro vydavatele a knižní trh.

• PubEasy – elektronický trh pro knihkupce ze Severní Ameriky,  Evropy a 

Asie. Usnadňuje přístup k zadání objednávek, ceně, titulu a datům, umožňuje sdílení 

dat mezi vydavateli, distributory a knihkupci. 

• Pubnet  – Pubnet  je  hlavním  produktem  elektronického  obchodování  ve 

vydavatelském průmyslu pro USA a Kanadu.

• Resources for college libraries (RCL) – Resources for college libraries je 

pečlivě vybraným seznamem jádrové literatury pro různé obory, je doporučujícím pro 

akademické knihovny.

• Aquabrowser Library – více o systému Aquabrowser v podkapitole  4.2.2

Charakteristika systému Aquabrowser Library.

• Syndetic  Solutions  –  nástroj  pro  obohacení  obsahu  OPACu  knihoven  

o informace ze zdrojů Bowkeru (např. recenze, obálky knih, biografie autorů). Data 
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zůstávají  na  serverech  Bowkeru,  jsou  propojena  odkazy  s katalogem  zákazníků. 

Nástroj  je  kompatibilní  s většinou  knihovních  systémů.

Součástí  Syndetics  nástrojů  je  Syndetics  ICE (Indexed  Content  Enrichment),  který 

umožňuje  indexovat  více  dat  ze  zdrojů  –  např.  data  z obsahů,  rejstříků  

a anotací.

4.2.2 Charakteristika systému Aquabrowser Library

Společnost Medialab Solutions začala propagovat svou technologii Aquabrowser již  

v r. 2000. Původně SW nebyl zaměřen pouze na knihovny, byl určen i pro využití ve 

firmách  a  organizacích.  Byl  vyvíjen  jako  nástroj  pro  indexaci  a  zpřístupnení 

elektronických  dokumentů.  V  současnosti  se  producent  zabývá  vývojem  systému 

výhradně pro knihovny. Od r. 2004 se Aquabrowser šíří i v USA.

Aquabrowser nabízí jediné vyhledávací rozhraní pro všechny typy dokumentů fondu 

knihovny,  fyzické  i  elektronické  dokumenty.  Je  spíše  integračním  nástrojem,  ne 

automatizovaným knihovním systémem jako takovým. Systém je rozšiřitelný o modul 

My  discoveries,  který  umožňuje  uživatelům  tagovat  zdroje  nebo  importovat  do 

katalogu tagy a hodnocení knih z LibraryThing. 

Systém je kompatibilní s většinou knihovních systémů na trhu, není potřeba stávající 

systém knihovny měnit.

Vyhledávání informací a sdílení dat

Jako  většina  systémů  pro  katalogy  nové  generace  funguje  Aquabrowser  tak,  že  si 

stahuje data z již zavedeného systému knihovny.

Aquabrowser prohledává všechny typy dokumentů na základě jediného dotazu, což je 

pro uživatele  jednak příjemnější,  dále to zvyšuje počet dodaných výsledků hledání, 

které  může  následně  filtrovat  dle  zadaných  kritérií.  Poskytuje  uživateli  možnosti 

fasetového vyhledávání a vizuální reprezentace výsledků hledání (tzv.  word clouds -  

mračna slov). Aquabrowser neprohledává .pdf dokumenty dle klíčových slov.

Aquabrowser u každé stránky výsledků vyhledávání zobrazuje mračna slov, která jsou 

nějak  spojena  s výsledky  dotazu.  Mohou  být  překlady,  synonymy,  tematicky 

příbuznými  termíny,  jinak psaná slova (spelling),  termíny z tezauru.  Při  kliknutí  na 

slovo z „mračna slov“ se zobrazí výsledky pro ten konkrétní výraz. Relevance výrazů 

je odlišena velikostí písma, již navštívené výsledky hledání se zbarvují červeně. Slova 
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v mračnu slov jsou barevně odlišena, podle vztahu, který k původně zadanému termínu 

mají – tedy např. žlutá pro překlady, bílá pro slovní variace a asociace (významové), 

modrá pro jinak psaná slova, zelená pro termíny z tezauru (ne všechny knihovny mají 

rozložení barev stejně, ne v každém katalogu jsou využity všechny příbuzné termíny).

Systém  pro  vyhledávání  používá  stemming  –  vyhledávání  výsledků  dle  slovního 

základu hledaného slova, zvýší se tak počet výsledků dotazu (např. při vyhledávání 

slova voda najde i povodí, vodní,…). Uživatel dotaz může zpřesnit dále, kliknutím na 

termíny z mračna slov.

Při vyhledávání lze použít Booleovské operátory (AND, OR, NOT), je však nutné je 

zapsat kapitálkami. Výraz NOT je možné nahradit znakem pro minus.

Výsledky vyhledávání lze exportovat do referenčních manažerů, jako např. RefWorks 

a EndNote.

Aquabrowser nabízí možnost obohacení katalogu knihovny o data z externích databází 

–  pomocí  nástrojů  Syndetics  Solutions,  rovněž  produktů  Bowkeru,  o  kterých  jsem 

psala  v podkapitole  4.2.1  Producent.  Tato  data  systém  také  indexuje,  zdroje  jsou 

vyhledatelné  ze společného  rozhraní.  Systém umí  také  prohledávat  katalogy jiných 

knihoven, podporujících protokol Z39.50, aniž by bylo nutné použít bránu Z39.50.

Konfigurace a podpora standardů

Systém  knihovnám  nabízí  možnost  upravit  vzhled  rozhraní  dle  vlastního  uvážení. 

Vyhledávací rozhraní lze designově začlenit do webových stránek knihovny. Knihovny 

také mají do jisté míry možnost nastavovat chování systému (např. otevírání odkazů 

v novém okně, zobrazení zkráceného nebo plného záznamu ve výsledcích vyhledávání,

…). Většina konfiguračních souborů je však psána v XML, tedy pro jejich úpravu je 

nutná jeho znalost.

Aquabrowser podporuje následující knihovnické a technické standardy. 

• Z39.50

• OAI-PMH

• XML

• MARC
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Statistiky, zpětná vazba

Aquabrowser  poskytuje  knihovnám  možnost  provádět  detailní  statistiky  přístupu  

a uživatelského chování. Statistiky chování uživatelů zahrnují:

• Počet jedinečných návštěv za určitý časový úsek

• Počet zadaných dotazů za den

• Počet přístupů k nápovědě a k položkám

• Využití možnosti zúžení dotazu 

• Využití různých způsobů vyhledávání

• Využití stránky výsledků (kolik stran uživatel projde)

• Nejčastěji zadané dotazy

• Nejčastější dotazy s nulovým výsledkem

• Nejoblíbenější položky

• Častí návštěvníci

• Uživatelská  prostředí  návštěvníků  (používaný  prohlížeč,  rozlišení,  verze 

Javy)

Některé knihovny, používající Aquabrowser, pro statistiky využívají nástroje Google 

Analytics, který také poskytuje poměrně detailní statistická data.
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Rysy webu 2.0 v systému Aquabrowser

• Customizace  –  vzhled  uživatelského  rozhraní  lze  upravit  dle  preferencí 

uživatele, lze použít CSS nebo nabídku připravených skinů (šablon vzhledu rozhraní). 

Aquabrowser  nabízí  řadu  skinů  pro  různé  skupiny  uživatelů,  jsou  zobrazeny  jako 

panely, uživatel může přepínat mezi různými vzhledy.

• Mashupy – Aquabrowser začleňuje do systému informace z externích zdrojů – 

např.  informace  o  knihách  z databází  Bowkeru  pomocí  jejich  vlastních  nástrojů 

Syndetics  Solutions  nebo  plné  texty  z Google  Book  Search.  Dalším  příkladem 

využívaného mashupu je zobrazení míst, o kterých se v knize pojednává, na Google 

Maps. 

• Doporučení  – Aquabrowser  nemá  přístup  k datům  o  výpůjčkách  knihovny, 

doporučení  lze  v systému  používat  pouze  na základě dat  z LibraryThing  (stažených 

pomocí Syndetics Solutions).

Obrázek 10 - Výsledky vyhledávání v systému Aquabrowser, katalog veřejné knihovny v 
Columbu

• Komentáře  – Některé  knihovny  umožňují  přihlášeným  uživatelům 

prostřednictvím modulu My Discoveries přidělovat komentáře a recenze děl.
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• Tagování  –  Některé  knihovny  (např.  veřejná  knihovna  města  Columbus) 

umožňují přihlášeným uživatelům tagovat zdroje.

• Nápověda – Při nulovém výsledku vyhledávání systém uživateli  nabídne jiné 

varianty dotazu nebo položí otázku „Měli jste na mysli…?“

• RSS –  uživatelé  mají  možnost  odebírat  RSS  kanály  buď  s novými  přírůstky 

katalogu nebo s novými přírůstky odpovídajícími uživateli zadanému dotazu.

Reference

Na tomto  místě  uvádím přehled  několika  institucí,  využívajících  SW Aquabrowser 

Library. Některé z rozhraní se od sebe liší díky rozdílným preferencím knihoven, např. 

knihovny nevyužívají všech možností nápovědy slov ve word cloudu, nebo word cloud 

mají ve výchozím nastavení schovaný (Chicagská univerzita).

Systém  Aquabrowser  v současnosti  využívá  80%  veřejných  knihoven  v Nizozemí, 

např.  veřejná knihovna v Eindhovenu24 nebo v Amsterdamu25.  Dále  systém využívá 

knihovna  Univerzity  v Edinburghu26,  knihovna  Chicagské  univerzity27,  veřejná 

knihovna v Queens Borough28 nebo Metropolitní knihovna města Columbus29. 

24 http://www.bibliotheekeindhoven.nl/
25 http://www.oba.nl/
26 http://aquabrowser.lib.ed.ac.uk
27 http://lens.lib.uchicago.edu/
28 http://www.queenslibrary.org/
29 http://catalog.columbuslibrary.org
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4.3 Knihovní SW Encore

4.3.1 Producent

Dalším z knihovních systémů nové generace, který bych ráda zmínila, je SW Encore. 

Encore  je  jedním z produktů  společnosti  Innovative  Interfaces,  pocházející  z USA, 

působí v Severní Americe, Evropě a Asii. Společnost byla založena na začátku 80. let, 

od počátku se zabývá vývojem systémů pro knihovny.  V 90. letech začali  práci  na 

automatizovaném knihovnickém systému  Millenium,  který  je  dodnes  v knihovnách 

USA  jedním  z nejrozšířenějších  systémů.  Během  dalšího  desetiletí  pracovali  na 

vylepšování produktu. Jejich klientskou základnu tvoří akademické knihovny.

Produkty Innovative Interfaces:

• Millenium – stěžejní produkt společnosti. Automatizovaný knihovní systém, 

jenž je stále vylepšován od 90. let. 

• Research  Pro  – nástroj  pro  federativní  vyhledávání  (metavyhledávač), 

prohledává  zároveň  plnotextové  databáze,  katalogy  knihoven,  elektronické  zdroje, 

digitální knihovny.

• Pathfinder Pro – nástroj, který vyhledává důvěryhodné elektronické zdroje 

• CASE  (Content  Access  Service)  – CASE  je  kompletním  řešením  pro 

organizaci elektronických zdrojů (Electronic Resource Management - ERM).

• WebPAC Pro – je nástrojem, který umožňuje přidání funkcí jako např. RSS, 

hodnocení zdrojů uživateli, kontrola spellingu, sdílení recenzí. Často se zavádí s dalším 

produktem, systémem Encore.

• Encore – více o systému Encore v kapitole 

• Content  Pro  –  řešení  pro  digitální  sbírky,  vytváří  metadata  a  digitální 

soubory snadno prohledávatelné vyhledávači.

4.3.2 Charakteristika systému Encore

Innovative Interfaces uvedli Encore na trh v r. 2007.

Systém Encore funguje, podobně jako dva již jmenované systémy,  jako nástroj  pro 

integraci  informačních  zdrojů  knihovny.  Systém  není  závislý  na  již  používaném 

knihovním systému knihovny – lze ho implementovat i pro systémy konkurenčních 
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firem. Jsou známy instalace pro Voyager  a Aleph firmy Ex Libris i pro systém od 

SirsiDynix,  ačkoliv  většina  knihoven  provozuje  Millenium,  systém  od  Innovative 

Interfaces.  Encore  umí  pracovat  i  s konkurenčními  produkty  pro  federativní 

vyhledávání (nejen s vlastním Research Pro).

K obohacení  uživatelské  zkušenosti  využívá  dalších  nástrojů  producenta  systému  – 

Research Pro, Pathfinder Pro, WebPAC Pro. První dva jmenované nástroje umožňují 

vyhledání  více  kvalitních,  relevantních  zdrojů,  WebPAC  Pro  umožňuje  další 

uživatelské funkce, jako například tagování zdrojů a sdílení recenzí.  

Uživateli systému jsou převážně akademické a větší veřejné knihovny. 

Vyhledávání informací a sdílení dat

Encore ve výchozím nastavení nabízí jediné vyhledávací pole, které je možno začlenit 

do webové stránky knihovny či na jiné místo.  Po zobrazení výsledků hledání může 

uživatel rozšířit nebo zúžit dotaz. Vyhledávací pole provází uživatele ve všech jeho 

krocích, kdykoli může začít nové hledání.

Výsledky dotazu jsou zobrazeny ve třísloupcovém rozložení.  Vlevo jsou zobrazeny 

odkazy fasetové navigace. Prostřední sloupec patří výsledkům vyhledávání, v pravém 

sloupci je prostor pro doplňující informace – tag cloud, zvýraznění podobných zdrojů, 

výsledky federativního vyhledávání (zdroje z externích sbírek), recenze.

Encore  seskupuje  fasety  dle  několika  kategorií  –  formát  (tištěný  materiál,  CD, 

hudebnina) sbírka (pobočka knihovny, kde se dokument nachází), jazyk, datum vzniku. 

Formát je reprezentován grafickou značkou.

Systém řadí a seskupuje výsledky dle relevance, k hodnocení míry relevance využívá 

technologie RightResult, produktu Innovative. 

Konfigurace a podpora standardů

Pro  knihovny,  které  používají  systém  Millenium,  není  nutný  export  dat  do 

vyhledávacího stroje Encore, Encore je umí využít přímo ze systému Millenium. Pro 

knihovny, které používají některý z konkurenčních systémů, je nejdříve nutný export 

dat  na server,  na kterém běží vyhledávací  technologie  Millenium, knihovna ale dál 

bude využívat svůj knihovní systém, Encore s ním bude kooperovat. 

Přístup k elektronickým zdrojům je zprostředkováván díky federativnímu vyhledávání 

a OpenURL. 
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Encore  využívá  technologie  AJAX  k doplnění  informací  k základnímu  záznamu 

dokumentu. AJAX umožňuje webovým aplikacím prezentovat data z externích zdrojů, 

aniž by se musela znovu načítat celá webová stránka.

Rysy webu 2.0 v systému Encore

• Tagování,  tag cloud –  přihlášení  uživatelé  mají  možnost  tagovat  zdroje,  tag 

cloud pro orientaci ve zdrojích je veřejně přístupný

Obrázek 11 - Výsledky vyhledávání v systému Encore - katalog univerzitní knihovny v Hong 
Kongu

• Nápověda – funkce „Měli jste na mysli…?“ při nesprávném zadání dotazu nebo 

nulovém výsledku hledání

• Komentáře,  recenze  – umožňuje  uživatelům  sdílet  recenze  děl  a  udělovat 

komentáře.

• Mashupy – systém využívá externích zdrojů pro obohacení záznamů obálkami 

nebo  informacemi  o  díle,  obsahy,  shrnutími  obsahu  děl.  Dále  umožňuje  začlenění 

odkazů na externí informační zdroje – články v odborných časopisech, elektronické 

knihy, webové stránky.
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Reference

Software  Encore  je  využíván  převážně  vysokoškolskými  a  veřejnými  knihovnami. 

Většina klientů využívá knihovní systém společnosti Innovative Interfaces, Millenium, 

někteří  systém Unicorn  od firmy SirsiDynix  (jako např.  Univerzita  ve Fairfieldu30) 

nebo  produkty  Ex  Libris  (např.  Univerzita  v Binghamtonu31 nebo  v Kentucky32). 

Dalšími  místy,  kde  je  SW Encore  využíván,  je  např.  Univerzita  v Hong  Kongu33, 

Univerzita ve Victorii34 nebo veřejná knihovna v Greene County35.

30 http://fairfield.iii.com
31 http://library.binghamton.edu/
32 http://infokat.uky.edu
33 http://lib.hku.hk/
34 http://library.vu.edu.au/
35 http://www.greenelibrary.info/
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4.4  Implementace  rysů  webu  2.0  v  systémech českých 
knihoven

4.4.1 Beth – rozšířený katalog knihoven Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita  v Brně využívá  knihovní  systém Aleph od firmy Ex Libris. 

V lednu 2009 začala provozovat rozšířený katalog Beth, který je doplňkem k Alephu, 

poskytujícím širší  prostor pro účast  uživatelů.  Testování  systému probíhalo od září 

2008. Zatím je v provozu pro knihovny Filozofické a Pedagogické fakulty a Fakulty 

sociálních studií.

Vyhledávání informací a sdílení dat

Beth indexuje data z katalogů začleněných knihoven, využívajících systému Aleph,  

i jejich webové stránky. Na doplňující údaje z Beth se dá prokliknout i ze záznamů 

dokumentů v Alephu. U záznamů knih,  jejichž naskenované části  jsou dostupné na 

Google Books, je zobrazen odkaz na sken dané knihy.

Obrázek 12 – Ukázka výsledků vyhledávání v katalogu Beth
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Rysy webu 2.0 v systému Beth

• RSS – Beth umožňuje odběr RSS kanálů

• Tagování  –  Beth  katalog  umožňuje  zalogovaným  uživatelům  tagovat  zdroje 

dvěma způsoby. Jednak pro organizaci vlastních zdrojů dle vlastních kritérií (tagy se 

poté neobjevují ve veřejném přehledu tagů ani v tag-clouds, jsou u uživatele vyznačeny 

červeně, negeneruje se z nich RSS kanál), jednak tagovat zdroje veřejně (tagy se poté 

objevují veřejně i v tag-clouds, u uživatele jsou vyznačeny zeleně). Tag je ve výchozím 

nastavení veřejný. Lze také zobrazit seznam tagujících uživatelů s počtem udělených 

tagů.

• Vkládání  nového  obsahu uživateli –  Zalogovaní  uživatelé  mají  možnost 

přidávat odkazy na zajímavé webové stránky nebo záznamy knih. 

• Komentáře – Formou komentářů mohou přihlášení uživatelé sdílet své názory 

na díla, vzájemně si doporučovat tematicky zpřízněná díla.

• Recenze, anotace – Zalogovaní uživatelé mohou vkládat k dílům anotace nebo 

sdílet s ostatními recenze děl.

• Hodnocení  –  Uživatelé  po  přihlášení  mají  možnost  hodnotit  knihy,  webové 

stránky a autory pomocí hvězdiček.

Obrázek 13 - Ukázka záznamu dokumentu v katalogu Beth
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4.4.2 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci

Zajímavým  počinem  je  OPAC  Vědecké  knihovny  v Olomouci.  Knihovna  využívá 

systému Aleph od Ex Libris, katalog je však obohacen o několik rysů knihovny 2.0. 

Vylepšování katalogu probíhá od roku 2006, od října 2006 mají čtenáři možnost vložit 

svůj názor na knihu, v listopadu 2006 zavedla knihovna do katalogu funkci přehled 

doporučených  titulů  na  základě  názoru  čtenářů  a  statistik.  Od  února  2007  mohou 

všichni uživatelé hodnotit tituly z katalogu pomocí známek.

U záznamů titulů jsou zobrazeny obálky knih, pokud jsou v systému. Od června 2008 

mají možnost do systému přidávat obálky knih ve formátu .jpg nebo .gif i uživatelé 

katalogu. 

V úplném zobrazení  záznamu  titulu  katalog  poskytuje  náhled  dokumentu  z Google 

Books. 

V únoru  2008  v knihovně  proběhla  anketa  mezi  uživateli  katalogu,  některé  z jimi 

navrhovaných změn byly již do katalogu zavedeny (kupříkladu začlenění náhledů či 

obsahů  z Google  Books  do  katalogu).  Uživatelé  byli  vesměs  s funkcí  katalogu 

spokojeni,  ocenili  vložené obálky knih a vyjádřili  přání většího počtu obálek.  Dále 

uvedli  přání  na  uvádění  anotací  či  recenzí  u  titulů  v katalogu,  aby  získali  lepší 

představu o jejich obsahu.

Vyhledávání informací a sdílení dat

V katalogu knihovny se vyhledává jako v klasickém Alephovském rozhraní. Lze zadat 

jednoduchý dotaz v základním vyhledávání,  vyhledávat  z více polí,  využít  možnosti 

pokročilého vyhledávání nebo zadat dotaz pomocí jazyka CCL (příkazového jazyka). 

Pro vyhledávání je nutné zadat dotaz se správnou diakritikou. 

Při zobrazení výsledků vyhledávání je u každého názvu titulu zobrazena jeho obálka 

a informace o počtu jeho vypůjčení,  jméno autora či autorů díla,  rok vydání,  ikona 

formátu díla (kniha, CD, …), signatura a obsah dokumentu. 

Při detailním zobrazení záznamu dokumentu se zobrazí klasický bibliografický záznam 

obohacený o obálku díla,  obsah,  odkaz na internetové  knihkupectví.  V tomto místě 

také uživatelé mohou přidávat komentáře k dílům a hodnotit je pomocí známek. Zde 

jsou jim také doporučeny podobné tituly, na základě statistik o výpůjčkách
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Rysy webu 2.0 v katalogu Vědecké knihovny v Olomouci

Některé z rysů webu 2.0 v katalogu  jsem již uvedla výše, zde je doplním a shrnu: 

• Hodnocení –  Všichni uživatelé mají možnost udílet titulům hodnocení pomocí 

stupnice od 1 do 5.

• Komentáře – Všichni uživatelé mohou vkládat komentáře ke knihám, jelikož je 

tato  funkce přístupná i  nepřihlášeným čtenářům,  nelze  posléze komentář  upravit  ani 

smazat.

Obrázek 14 - Ukázka výsledků vyhledávání v katalogu Vědecké knihovny Olomouc

• RSS  –  Pomocí  RSS  kanálů  mohou  čtenáři  odebírat  informace  o  nových 

přírůstcích v knihovně.

• Mashupy – katalog využívá dat z externích zdrojů – kupříkladu obálky knih ze 

služby obalkyknih.cz nebo naskenované obsahy děl. 
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• Doporučení – Systém u některých záznamů nabízí doporučení podobných titulů 

využitím  služby  BibTip.  Služba  BibTip  byla  vyvinuta  univerzitní  knihovnou 

v Karlsruhe. Využívá statistických dat z OPACu, na jejichž základě vytváří doporučení 

(lidé, kteří si půjčili tuto knihu, si půjčili také…).

Obrázek 15 - Ukázka obohaceného záznamu katalogu Vědecké knihovny Olomouc

• Diskuse – Vedle katalogu funguje od května 2009 diskusní fórum, kde mohou 

čtenáři sdílet názory a připomínky ke katalogu. Fórum se zatím zdá býti nevyužívané 

(jediný příspěvek je od správce systému, dosud se zaregistrovalo 5 uživatelů).
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Závěr
V závěru si ukládám za povinnost shrnout poznatky,  ke kterým mě zpracování této 

práce  dovedlo.  Změny  v přístupu  k uživatelům  lze  sledovat  na  mnoha  místech 

internetu, včetně komerčních webových stránek. Knihovny by neměly v tomto ohledu 

zůstávat pozadu, dnešní generace je zvyklá pohybovat se na internetu a způsob práce 

s některými katalogy knihoven může uživatele odradit. 

Poznala  jsem  řadu  knihovních  systémů,  z nichž  některé  více  či  méně  pracují 

s technologickými rysy webu 2.0, několik úspěšných projektů jsem představila v této 

práci.  Snahy  o  obohacení  online  katalogů  knihoven  se  v posledních  letech  vyvíjí  

v  mnoha  institucích  světa.  Jedná  se  o  změny  jak  přístupu  k uživatelům  v online 

prostředí (ve smyslu zvýšení interakce s uživateli, umožnění personalizace prostředí), 

tak o změny ve využívání a zprostředkování zdrojů knihovnami. Druhým bodem mám 

na  mysli  integraci  informačních  zdrojů,  využívání  moderních  technologií,  tendence 

zprostředkovávat  plné texty nebo náhledy dokumentů,  je-li  to  možné.  Pro zajištění 

přidané hodnoty pro uživatele  spatřuji potenciál ve spolupráci knihoven mezi sebou 

a začleňování zdrojů, dostupných na internetu,  do katalogů knihoven. Implementací 

rysů  webu 2.0,  jako  například  začlenění  vyhledávacího  pole  katalogu knihovny do 

sociálních sítí, vytvoření vyhledávacího pole jako nástroje, který si každý snadno může 

vložit do své osobní stránky nebo blogu, lze katalog učinit přívětivým a přístupnějším 

pro širší skupinu uživatelů.

Zde  uvedu  shrnutí  rysů,  obsažených  v nadstavbových  nástrojích,  umožňujících 

interakci  s uživateli  a  obohacení  katalogu  knihovny  o  hodnotná  data.

Všechny systémy umožňují integraci externích dat, v tomto směru se liší především ve 

výběru využívaných zdrojů (mám na mysli např. výhradní využívání databází Bowkeru 

pro systém Aquabrowser, volně dostupné internetové zdroje lze ale využít ve všech 

systémech,  výběr  pak  záleží  na  jednotlivých  institucích).  Podpora  standardů je  pro 

všechny nástroje vesměs stejná – všechny nástroje podporují knihovnické standardy a 

moderní technologické normy. 

V českém prostředí probíhají snahy o implementaci rysů knihovny 2.0 do katalogu od 

roku 2006. Společně se snahami o zvýšení interakce s uživateli  se objevily snahy o 

obohacení  obsahu  katalogu  o  externí  odkazy  (na  plné  texty,  náhledy  dokumentů, 

obálky knih), z nich bych jako dosud nejvýraznější a nejpoužívanější uvedla projekt 
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obalkyknih.cz, jenž shromažďuje obálky knih a umožňuje knihovnám jejich využítí ve 

svých katalozích,  čímž jim šetří práci i  čas, tedy peníze. V tuto chvíli  je v databázi 

obsaženo  329 314  obálek  českých  i  zahraničních  knih.  V současnosti  této  služby 

využívá  řada  knihoven,  mimo  jiné  i  Národní  knihovna  ČR,  Knihovna  Univerzity 

Karlovy a Vědecká knihovna Olomouc. Zároveň obohacování katalogů a interaktivní 

prvky  přitahují  více  uživatelů  k užívání  knihovních  katalogů.  Čtenáři  ve  fyzickém 

prostoru knihoven jsou také potěšeni, mají-li pocit, že se mohou podílet na formování 

knihovny dle svých představ a dostane se jim žádaných dokumentů v co nejkratším 

čase.

V tabulce  níže  uvádím  přehled  dostupných  aplikací  či  technologií  webu  2.0 

v jednotlivých nástrojích či systémech, které jsem představila v této práci.

 
Uživatelské 
tagy

Fasetová 
navigace Hodnocení

Recenze, 
komentáře 
uživatelů Personalizace

Primo
x x --- x x

Aquabrowser
x x x x x

Encore
x x x x ---

Katalog 
VKOL

--- --- x x ---

Beth
x --- x x ---
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